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 תקציר –מסמך מדיניות לשמירת טבע במפרץ אילת 

מרחב זהו קמ"ר של מים טריטוריאליים.  411145 -ק"מ חוף במפרץ אילת וכ 12 -לישראל כ

העשירים והמיוחדים בעולם וקצה גבול  השוניתאחד מאזורי  אשר מהווהימי מצומצם 

ימיים בתנאים אקל מפרץ אילת מתאפיין .האלמוגים התפוצה העולמי של שוניות

, במיוחד צלולאוליגוטרופי )עני בנוטריינטים/חמרי דשן( וים  ייחודיים:ואוקיינוגרפיים 

 תלתופעת הלבנשל שוניות האלמוגים במפרץ  עמידות גבוההטמפרטורת מים יחסית יציבה ו

תופעה שמכה קשות בשוניות האלמוגים ברחבי העולם.  כמו  –( coral bleachingהאלמוגים )

לת מגוון רב של בתי גידול ונישות אקולוגיות היוצרים יחד מערכת אקולוגית במפרץ איכן, 

  ייחודית ומורכבת התומכת בעושר ובמגוון ביולוגי גבוהים במיוחד.

 ברמה גם אלא1 הלאומית ברמה רק לא לשימוראילת חשיבות גבוהה  למפרץ מקנים האל כל

 בינלאומית. ה

 

לפעילות אנושית  בסיס תמשמש, היא שימושים של רב מגוון הימית במפרץ אילת לסביבה

 עם המרחב הימי והחופי: ישיר ורציףאינטנסיבית ביותר של מגוון סקטורים בעלי ממשק 

בתחום המרחב הימי  וממנה, לישראל וסחורות גלם חומרי והובלת תחבורה נתיב הוא הים

ובירדן. מרחב זה  חשובים ומי הים מהווים מקור למי שתיה בישראל אנרגיה עוברים מקורות

 -משמש גם לפעילות ביטחונית ולדיג ובעבר התקיימה בתחומו תעשייה רחבה של מזון 

 תיירות  אתרי הם וחופיו הים, כך על חקלאות ימית )אשר היום מתקיימת ביבשה בלבד(. נוסף
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 לכלל ימי, צלילה ושיט הזמינים ספורט, נופש, אטרקטיביים ביותר המציעים בילוי

 .בישראל, כמו גם מהווים אטרקציה ברמה העולמית יההאוכלוסי

 ועל הימית הסביבה של בריאותה על האיום גובר במשאב טבע זה1 תלותנו חיזוק עם יחד

 ההפרעה והאיומים הפועלים על המערכת האקולוגית במפרץ אילת לנוכח גורמי יציבותה

וערכי הטבע מהווים את איכות המים יש להבהיר כי בתוך כך, בהיבטים ובממשקים השונים. 

גם  מתבססתעליו שענף התיירות  -אילת הבסיס לקיומו של הענף הכלכלי המרכזי במפרץ 

 .רוב ההתפתחות האורבאנית

המהווה משאב טבע רגיש, המפגש של הפעילות האנושית האינטנסיבית במרחב ימי מצומצם, 

ית, מחייב הסדרה בינלאומהלאומית והברמה  ערכי ובעל חשיבות גבוהה ביותר לשימור

קיים צורך והגדרת כללים ברורים לפעילות הסקטורים השונים בסביבה הימית הטבעית. 

שתייצר מערכת כללים מאוזנת ומוגדרת שבבסיסה מדיניות תכנון וממשק  בגיבוש ברור

 .של מפרץ אילת על הסביבה הימית הגנה

ת ע"י רט"ג גובש מסמך המדיניות המוצע לשמירת טבע במפרץ איל על רקע זאת

 שמטרותיו:

 הבהרת חשיבותו וייחודיותו של מפרץ אילת •

 הבהרת מורכבותה ותפקודה של המערכת האקולוגית •

 חשיפת גורמי העקה והאיומים על בתי הגידול במפרץ אילת •

 לשמירת טבע וממשק מקיים במפרץ אילת קווים מנחים והמלצות מרחביותגיבוש  •

 

משרדי ממשלה ת מיועד לגורמים שונים ביניהם: מסמך המדיניות לשמירת טבע במפרץ איל

כן ו ארגונים ומוסדות בינלאומיים, אקדמיה וגופי מחקר, רשויות מקומיות, וגופים ציבוריים

יישום המדיניות לשמירת טבע באמצעות הכלים המוצעים במסגרת מטרה כי ב - מתכנניםל

מושכל במשאבי הים, תוך מסמך זה, יאפשרו פיתוח בר קיימא במרחב הימי והחופי ושימוש 

 .שמירה והגנה על הסביבה הימית הטבעית הערכית של מפרץ אילת

המדיניות המוצעת לשמירת טבע במפרץ אילת נסמכת על שלושה שלבים מתודולוגיים 

 עיקריים: 

 הערכת מצב שמירת הטבע של מפרץ אילת  .א

 יון ערכיות וממשקים במפרץ אילת אפ .ב

 המלצות לשמירת טבע במפרץ אילת .ג

 מסמך המדיניות לשמירת טבע במפרץ אילת: תקצירלהלן 
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מפרץ אילת מתבסס על מאגר הנתונים והידע הקיים בנוגע בהמדיניות לשמירת טבע  מסמך

מחנות מחקר אקולוגיים , מחקרים וסקריםלמפרץ אילת הכולל: תכנית הניטור הלאומית, 

הממשק השוטף של רט"ג ובמסגרת הניהול מידע הנאסף של רט"ג וכן  סקרי שדה מפורטיםו

 במפרץ אילת.

למוטב לציין כי, בתחומי מפרץ אילת נערכו סקרים ומחקרים רבים בנושא שוניות האלמוגים 

ועל כן רמת הידע הקיימת היא יחסית גבוהה באזורים אלו. לצד זאת, ישנם אזורים בהם 

)מיפוי ספות. רמת הנתונים היא מצומצמת יותר בעיקר בשל עומק המים ומגבלות פיזיות נו

 . מוצגים בפרק א', בהמשך(פערי רמת הידע 

סקירה מקיפה של  כוללמסמך המדיניות לשמירת טבע במפרץ אילת של  חלקו הראשון

בתי הגידול  אפיון ,ייחודיות של מפרץ אילתה תיאורובכלל זה:  אילת למפרץ אקולוגיהרקע ה

ההפרעות והאיומים  וטפיר ,ותפקודם במערכת האקולוגית של המפרץ השונים במפרץ

. הפיתוח ברמות השונותויזומות מגמות לולתכניות  בהתאםואת הצורך לשמרו  והפועלים עלי

 .של מפרץ אילת שמירת הטבעמצב  הערכתו בסיס לניתוח כל זאת מהווה
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שוניות המפרץ לא חוו ועד כה  לאלמוגים במפרץ אילת עמידות גבוהה לטמפרטורות גבוהות

, עובדה שמחזקת את חשיבות מפרץ אילת ברמה הבינלאומית. הלבנת אלמוגיםעד כה אירוע 

מפרץ המערכת האקולוגית בתמונה יחסית חיובית של  מתקבלתכיום  כיניתן לומר  לככל

עשבי הים במפרץ אילת התאוששו בקצב מהיר מאז הוצאת כלובי הדגים מהים אילת. 

 .החלקיקי כתוצאה מירידת עומס הנוטריינטים והחומר האורגני

מצב המערכת האקולוגית תלוי מאוד יש להבהיר כי תמונה זו לא מובטחת לעתיד! עם זאת1 

מיני מפתח של דגים 1 איכות המים וצלילותם שמירה על: –במאמצי השימור המקומי 

 . הגנה מפני מינים פולשיםו וחסרי חוליות

 

 

 

 

 

 

 

 

גורמי העקה , והבינלאומית ץ אילת ברמה הלאומיתערכיותו הגבוהה של מפרבהינתן 

עמידותם היחסית של אלמוגי מפרץ אילת ו ים הפועלים על פני סקאלה גלובליתהמשמעותי

למזער ככל שניתן את גורמי האיום  לפעול על מנת שנדר, להתחממות מי הים והחמצתם

למזער את השפעתן של גורמי עקה 1 כמו גם המקומיים ולדאוג לאיכות המים במפרץ אילת

 ים על פני סקאלה עולמית. הפועל

 

 

 

 

 

 

ר  Côté & Darling  (2010 )  . 1י
   PloS Biology   .
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נכון בנוסף לכך יש לציין כי 

שמורות הטבע להיום, 

המוכרזות מעניקות הגנה 

חלקית בלבד לבתי הגידול 

המהווים את והחופיים הימיים 

רכיביה של המערכת 

 .האקולוגית

 

 

 

 

 

 

 13מ"א במסגרת תלחופי מפרץ אילת  תכנוניתהמדיניות אקולוגית זו הוטמעה גם ב חשיבות

ופיתוח בתחום חופי מפרץ אילת.  התוותה את הראייה הכוללת והמפורטת לשימוראשר 

זוהו בתכנית אזורים בעלי חשיבות לשימור במפרץ אילת בסביבה הימית, החופית  ,בתוך כך

עיקר הפיתוח והתשתית העירונית כאשר  ;אזורי הפיתוח והשימור והיבשתית ובהתאם נקבעו

מאמצי  רוכזולחלקה הצפוני של העיר, בעוד שבחלק הדרומי של המפרץ,  הוכוונהוהתיירותית 

 .שמורות חוף ושמורות טבעקביעת ובכלל זה השימור 

תהליכי התכנון ומגמות הפיתוח העתידיות מסמנות כי מפרץ אילת וסביבתו צפויים לעבור 

גית של תהליכי פיתוח מואצים אשר ללא ספק יהיו בעלי השפעה ניכרת על המערכת האקולו

הגדלה משמעותית של אוכלוסיית העיר במסגרת תכנית המתאר ביניהם: ומפרץ אילת 

, עיבוי הפיתוח לאורך )כולל שטחי הבינוי, תשתיות וכיו"ב( תושבים 100,000 -המקומית לכ

, הרחבת הפיתוח ובעורף היבשתי הסמוך לו בעיקר עבור פעילות תיירותית חופי מפרץ אילת

פיתוח לתשתיות לאומיות ובינלאומיות כגון מסילת הרכבת לאילת ונמל  יוזמות, בתחום הימי

 .וכן תהליכי פיתוח מואצים במדינות השכנות התעלה

המפרץ בהיבטים סביבתיים  עלישירות ועקיפות  עשויות להיות השלכות אלופיתוח מגמות ל

שתיות, הזרמות, פגיעה פיזית בשוניות האלמוגים ובבתי גידול שונים, בינוי ת ביניהם: ,רבים

הגברת נגר ושיטפונות, העכרה של מי הים וסדימנטציה כרונית, זיהום בחומרים אורגניים 

 וכיו"ב. , רעשזיהום אורהגברת ונוטריינטים, זיהומי ים בדלקים/שמנים, 
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עמידותם של אלמוגי אילת להתחממות מי הים והחמצתם תלויה מאוד בכל גורמי ההפרעה 

לצמצם למינימום  חובתנו היא ים את רגישות האלמוגים להלבנה.המפורטים מעלה המגביר

יש חשיבות לחזק את ההגנה על בתי הגידול  ,על כןיתר  .השוניםאת גורמי ההפרעה 

והאזורים הימיים והחופיים בעלי החשיבות לשימור מבחינת תפקודה של המערכת 

ם הסמוכים לבתי החופייאת אזורי החיץ  ל מפרץ אילת. כן נדרש לקבועהאקולוגית ש

להגדיר את ו רגיש ומושכללפיתוח המותנים דרשים לשימור ו/או הנהגידול הרגישים 

  ם ביניהם.ממשקיה

שלב מתודולוגי זה ממשקים במפרץ אילת. ו ערכיותכולל אפיון חלקו השני של המסמך 

ם אזוריב שימור הרצויים-כיווני הפיתוחלמתווה כללי  ליצירת המסייעמהווה שלב ביניים 

המלצות המרחביות והממשקיות לשמירת גיבוש הבסיס לכ הימיים והחופיים במפרץ אילת

  .)בפרק ג'( טבע במפרץ אילת

ניתוח של הערכיות האקולוגית והחשיבות לשימור במפרץ  זה נערךלצורך גיבוש מתווה 

לזהות מטרה ב זאת .במפרץ אילת יםהממשקים והפעילויות המתקיימשל אפיון אילת לצד 

במפרץ אילת לבין מאפייני בין מאפייני הממשקים והפעילויות וקונפליקטים  תמויותאי

 .  חופיים, ערכיותם וחשיבותם לשימורהימיים והבאזורים  היחידות האקולוגיות

להלן מוצגת החלוקה ליחידות אקולוגיות לאזורים הימיים והחופיים במפרץ אילת. 

 ב' בהמשך. בחלק ראה/י –ותיאור היחידות  קריטריונים לחלוקה
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, במקביללהלן מפורטים הקריטריונים לקביעת רמת הערכיות באזורים הימיים והחופיים. 

נערך ניתוח המתחשב בערכיות האקולוגיות המטמיעה התחשבות בפעילות האנתרופוגנית 

 הקיימת.
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 המתודולוגיה לניתוח הממשקים והפעילויות התבססה על מטריצת שימושים הדדיים

הכוללת זיהוי תאימיות וקונפליקטים  המקובלת בניתוח מרחביים ימיים וקונפליקטים

בהתאמה . בחינה זו נערכה גם אפשריים בין שימושים ופעילויות במרחב החופי והימי

המטריצה מציגה בבירור מגוון שימושים ופעילויות  .13למדיניות התכנונית של תמ"א 

זה, זאת בעוד שיש פעילויות ושימושים המהווים  הדדיים אשר יכולים להתקיים זה לצד

 קונפליקט. 

 ם וקונפליקטיםימטריצת שימושים הדדי – 1טבלה מס' 

 

 

בנוסף, בוצעה הערכה של פוטנציאל הפגיעה של הממשקים והפעילויות במפרץ אילת ביחס 

 למאפייני היחידות האקולוגיות.
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כגון רחצה, צלילה וכן שיט למשל יכולים להתקיים באזורים  עולה כי פעילויות מניתוח זה

, ככל שהמאפיינים של בתי הגידול מבחינה אקולוגיתוחשיבות לשימור בעלי ערכיות גבוהה 

 .לא עשויים להיפגע מפעילויות אלו

 המומלצת לבין היקף ואופי הפעילותרמת השימור  אינטגרציה ביןהאת  מייצגתוצר תהליך 

כפי שבאה לידי ביטוי במפת האזורים  ד מן האזורים הימיים והחופייםכל אחהרצויה ב

. מתוך אפיון זה, ניתן לזהות את האזורים בעלי חשיבות לשימור בהם חשוב הימיים והחופיים

שיאפשר צמצום הפגיעה, כמו גם ורמת הפעילות באופן להגדיר את הממשקים המתאימים 

 עלי ערכיות אקולוגית נמוכה יותר.לאזורים באינטנסיביות להכווין פעילויות 

אזורים מרכזיים מבחינת  4אפיון האזורים הימיים כולל  -והחופיים האזורים הימיים  סיווג

)רמת  אזור ימי לשימור: )משימור לפיתוח( מאמצי הפיתוח והשימור שלהם לפי הסדר הבא

ב אזור ימי בממשק משולאזור מוטה שימור  -אזור מוטה שימור-השימור הגבוהה ביותר( 

כגורם  חשיבות למערכת האקולוגיתהערכיות בתי גידול ומתבסס על: אפיון זה  .מוטה פיתוח

. פיתוחהמגמות על ו פוטנציאל לממשק משולב, הכיום קיימיםהממשקים וכן על ה ,מרכזי

פעילויות השימושים והממשקים, הכוונת הבהתאם לם יכללי עקרונות מנחים ולכל אזור גובש

  .ראה/י פירוט בפרק ב' – חומו בהתאם לרמת השימור המומלצתבת הרצויות

 

* 

* 

    
   

* 
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ולממשק לשמירת טבע י רט"ג ע"מדיניות המוצעת ב חלקו השלישי של המסמך עוסק

ועקרונות  מנחים קווים :שעיקרה יישומית גישה במפרץ אילת. מדיניות זו מתווה מקיים

ו את הפגיעה במערכת שיצמצמ שונים סקטוריםפעילויות ועם לממשק מקיים פעולה 

 המרחבית על הסביבה הימית ההגנה חיזוקהמלצות לוכן , האקולוגית של מפרץ אילת

וקביעת  ברמות שונותבות לשימור ימיים בעלי חשיאזורים  באמצעות הגדרתוהחופית 

שיט ועגינה, ספורט יות ולממשקים העיקריים במפרץ אילת כגון: אזורים מועדפים לפעילו

  ימי, דיג ועוד.

בבסיס המדיניות לשמירת טבע במפרץ אילת עומדת ההבנה כי כל מרחב ראש מפרץ אילת1 

רכיבית"1 כאשר פגיעה בכל -על שלל בתי הגידול הקיימים בו1 מהווה מערכת אקולוגית "רב

ברכיבים אחרים. על כן1 שמירה על מכלול בתי הגידול תוביל לפגיעה אחד מרכיביה1 

מלין ביניהם הינה הכרחית לחיוניותה של המערכת )ה"רכיבים"( ומערך יחסי הגו

האקולוגית1 יכולת ההתמודדות שלה עם הפרעות וקטסטרופות אזוריות ולצורך שמירתה 

 לטווח הארוך.
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הקווים המנחים לממשק מקיים במפרץ אילת הם רבים ומגוונים והינם בהתאם לכל 

 '(:גבפרק  )ראה/י פירוטהפעילויות המתקיימות והעתידיות במפרץ אילת 

 

בנוסף1 המדיניות המוצעת לשמירת טבע במפרץ אילת כוללת המלצות הנוגעות לחיזוק 

 ההגנה על בתי גידול ואזורים בעלי חשיבות לשימור במפרץ אילת. 

  לתכנון שמורות טבע במפרץ אילת: מרכזייםהעקרונות ה מפורטיםלהלן 

 ל בתי גידול בעלי חשיבות אזוריתייצוג של מגוון בתי הגידול במערכת האקולוגית והגנה ע •

 הגנה על מיני מפתח, מינים נדירים וערכים ייחודיים  •

 הגנה על אזורים שעשויים לתמוך במערכת האקולוגית במקרה של קטסטרופה אזורית  •

 הגנה מיטבית ברמה הלאומית  •

 מאמצי שימור מותאמים לערכיות תאי השטח  •

 

 

ימיים וחופיים ץ אילת הוגדרו ארבעה אזורים במסגרת המדיניות המוצעת לשמירת טבע במפר

אזורים בעלי חשיבותם מבחינת תפקידם במערכת  –בעלי ערכיות גבוהה וחשיבות לשימור 

האקולוגית של מפרץ אילת כמו גם מינים ייחודיים למפרץ, אשר יש חשיבות לרכז את מאמצי 

 ההגנה עליהם באמצעות תכנון שמורות טבע. 
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 -מוגדרים חלק מאזורי החוף והעורף היבשתי הסמוך כאזורי חיץ , אזורים אלה יחד עם

בתחומם תונהג רגישות מירבית ופיתוח מוגבל )ככל שידרש( בהתאם לקווים המנחים שגובשו 

 במסמך זה.

למגוון  המדיניות לשמירת טבע במפרץ אילת כוללת גם המלצות ממשקיות סביבתיות

עבור כל סוג כאשר  צלילה, ספורט ימי, דיג, ועוד. גינה,עביניהם: שיט ופעילויות ושימושים 

ליישום והמלצות מרחביות עקרונות פעולה , ם מנחים/או פעילות מוצעים קווישימוש ו

  ./חופיבהתאם לאופי הפעילות והחשיבות לשימור באותו אזור ימי
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וגית על המערכת האקול ובקרה מחקר1 ניטור בנושאי המלצותכמו כן, מובאות במסמך זה 

 של מפרץ אילת.

 

המוצעים במסגרת  כליםאמצעות הב לשמירת טבע במפרץ אילתמדיניות ה יישום1 לסיכום

 מושכלשימוש ו והחופיימי המרחב ב מקייםפיתוח פעילות ו יכולים לאפשרמסמך זה1 

 .הערכית של מפרץ אילת הסביבה הימית הטבעית על והגנה המשאבי הים1 תוך שמירב
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 תוכן עניינים

 15עמ'  –בוא מ

 17 עמ' –מתודולוגיה 

 19עמ'  – הערכת שמירת טבע במפרץ אילת –חלק א' 

 21עמ'  –ערכיות מפרץ אילת וחשיבות ההגנה עליו 

 24עמ'  –תיאור בתי הגידול במערכת האקולוגית 

 36עמ'  –גורמי הפרעה במפרץ אילת 

 58 עמ' –היבטים תכנוניים 

 64עמ'  –רץ אילת אפיון ערכיות וממשקים במפ –חלק ב' 

 64עמ'  –אקולוגית  אפיון וניתוח ערכיות

 72עמ'  – אפיון ממשקים

 74עמ'  – אפיון אזורים ימיים וחופיים

 77עמ'  –המלצות לשמירת טבע במפרץ אילת  –חלק ג' 

 78עמ'  –קוים מנחים ועקרונות פעולה לשמירת טבע ופיתוח בר קיימא 

 90עמ'  – לשמירת טבע במפרץ אילת המלצות מרחביות

 94עמ'  – ורות טבעהמלצות לשמ

 98עמ'  –סביבתיות  –המלצות ממשקיות 

 102עמ'  -ניטור ומחקר

 105עמ'  –סיכום 

 106עמ'  –רשימת ספרות 

 112עמ'  –נספחים 
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 מבוא – לשמירת טבע במפרץ אילתמסמך מדיניות 

מרחב זהו קמ"ר של מים טריטוריאליים.  411145 -ק"מ חוף במפרץ אילת וכ 12 -לישראל כ

העשירים והמיוחדים בעולם וקצה גבול  השוניתאחד מאזורי  אשר מהווהומצם ימי מצ

בתנאים אקלימיים  מפרץ אילת מתאפיין. האלמוגים התפוצה העולמי של שוניות

, במיוחד צלולאוליגוטרופי )עני בנוטריינטים/חמרי דשן( וים  ייחודיים:ואוקיינוגרפיים 

 תלתופעת הלבנל שוניות האלמוגים במפרץ ש עמידות גבוההטמפרטורת מים יחסית יציבה ו

תופעה שמכה קשות בשוניות האלמוגים ברחבי העולם.  כמו  –( coral bleachingהאלמוגים )

כן, במפרץ אילת מגוון רב של בתי גידול ונישות אקולוגיות היוצרים יחד מערכת אקולוגית 

 למפרץ מקנים אלא כל. ייחודית ומורכבת התומכת בעושר ובמגוון ביולוגי גבוהים במיוחד

 בינלאומית. ה ברמה גם אלא1 הלאומית ברמה רק לא לשימוראילת חשיבות גבוהה 

לפעילות אנושית  בסיס תמשמש, היא שימושים של רב מגוון הימית במפרץ אילת לסביבה

 עם המרחב הימי והחופי: ישיר ורציףאינטנסיבית ביותר של מגוון סקטורים בעלי ממשק 

בתחום המרחב הימי  וממנה, לישראל וסחורות גלם חומרי והובלת תחבורה נתיב הוא הים

חשובים ומי הים מהווים מקור למי שתיה בישראל ובירדן. מרחב זה  אנרגיה עוברים מקורות

 -משמש גם לפעילות ביטחונית ולדיג ובעבר התקיימה בתחומו תעשייה רחבה של מזון 

תיירות  אתרי הם וחופיו הים, כך על ד(. נוסףחקלאות ימית )אשר היום מתקיימת ביבשה בלב

 לכלל ימי, צלילה ושיט הזמינים ספורט, נופש, אטרקטיביים ביותר המציעים בילוי

 .בישראל, כמו גם מהווים אטרקציה ברמה העולמית האוכלוסייה

 ועל הימית הסביבה של בריאותה על האיום גובר במשאב טבע זה1 תלותנו חיזוק עם יחד

 ההפרעה והאיומים הפועלים על המערכת האקולוגית במפרץ אילת וכח גורמילנ יציבותה

איכות המים וערכי הטבע מהווים את הבסיס בהיבטים ובממשקים השונים. יש להבהיר כי 

גם רוב  מתבססתעליו שענף התיירות  -אילת לקיומו של הענף הכלכלי המרכזי במפרץ 

 .ההתפתחות האורבאנית

המהווה משאב טבע רגיש, שית האינטנסיבית במרחב ימי מצומצם, המפגש של הפעילות האנו

בינלאומית, מחייב הסדרה הלאומית והברמה  ערכי ובעל חשיבות גבוהה ביותר לשימור

קיים צורך והגדרת כללים ברורים לפעילות הסקטורים השונים בסביבה הימית הטבעית. 

מאוזנת ומוגדרת שבבסיסה שתייצר מערכת כללים מדיניות תכנון וממשק  בגיבוש ברור

 .אילתשל מפרץ  על הסביבה הימית הגנה

המתאר, בין היתר, את ייחודיותו של מפרץ אילת  אילת למפרץ רקע אקולוגימסמך זה מציג 

ואת הצורך לשמרו כבסיס לתכניות הפיתוח ברמות השונות. במסגרת סקירת הרקע, המסמך 

ת מצבה של המערכת האקולוגית כיום וכן מציג אפיון של בתי הגידול השונים במפרץ, הערכ

 מפרט את ההפרעות והאיומים הפועלים עליה. 
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שלב מתודולוגי זה כולל אפיון ערכיות וממשקים במפרץ אילת. חלקו השני של המסמך 

שימור הרצויים באזורים -ליצירת מתווה כללי לכיווני הפיתוחמהווה שלב ביניים המסייע 

כבסיס לגיבוש ההמלצות המרחביות והממשקיות לשמירת  הימיים והחופיים במפרץ אילת

 טבע במפרץ אילת. 

מדיניות המוצעת לשמירת טבע ולפיתוח בר קיימא במפרץ , המסמך עוסק בהשלישיבחלק 

בן הסקטורים השונים  אוםיהגברת התשעיקרה  יישומית גישה אילת. מדיניות זו מתווה

 ההגנה המרחבית על הסביבה הימית.  וקידום ממשקים מקיימים במפרץ אילת לצד קידום

 שני כלים מרכזיים: בהתאם לכך, המדיניות לשימור ופיתוח בר קיימא במפרץ אילת מניחה 

לפעילות באזורים המוגנים במרחב הימי והחופי המלצות  – פעולה ועקרונות מנחים קווים

השפעתם ת א למזערשיכולים והמלצות לממשקים עם סקטורים שונים וכללי פעילות שלהם 

 מערכת האקולוגית של מפרץ אילת. על ה

וכן ימיים בעלי חשיבות לשימור והגנה ברמות שונות אזורים המגדירים   כלים מרחביים

הכוונת הפעילויות והממשקים לאזורים נוספות שמטרתן  סביבתיותהנחיות ממשקיות 

 .גית גבוההמוגדרים באופן שיסייע לצמצום ההשפעה על האזורים בעלי ערכיות אקולו

על המערכת האקולוגית  ובקרה מחקר1 ניטור בנושאי המלצותכמו כן, מובאות במסמך זה 

 של מפרץ אילת.

 

פיתוח בר  יכולים לאפשרהמוצעים במסגרת מסמך זה1  כליםאמצעות הבמדיניות זו  יישום

הסביבה  על והגנה המשאבי הים1 תוך שמירב מושכלשימוש ו והחופיימי המרחב בקיימא 

 .הערכית של מפרץ אילת מית הטבעיתהי
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 מתודולוגיה

המדיניות לשמירת טבע במפרץ אילת מתבססת על שלושה  מסמךהמתודולוגיה העומדת בסיס 

. כל נדבך מהווה שלב חשוב בתהליך פיתוח וגיבוש העקרונות והמדיניות לשמירת עיקרייםנדבכים 

   בה החופית והימית.קווים מנחים לפיתוח בר קיימא בסביהו טבע במפרץ אילת

בתרשים להלן מוצגת המתודולוגיה למסמך המדיניות לשמירת טבע במפרץ אילת. בהמשך, 

 מפורטת המתודולוגיה על כל נדבכיה. 

 

 

 דולוגיה למסמך המדיניות לשמירת טבע במפרץ אילת:ולהלן פירוט המת

 קיים מצב ניתוח – אילת במפרץ הטבע שמירת מצב הערכת: ראשון שלב

 להערכת מצב המהווה בסיס מקצועיהקיים האקולוגי והצגת המידע  באיסוףזה מתמקד  שלב

שמירת הטבע במפרץ אילת ובכלל זה: חשיבות וייחודיותו של מפרץ אילת, אפיון בתי הגידול 

וערכים ייחודיים בתחום המפרץ, הצגת מורכבותה ותפקודה של המערכת האקולוגית, גורמי עקה, 

 בחלק א' של המסמך. נכללשלב זה מים ועתידיים על המפרץ. הפרעות ואיומים קיי

והמשמעויות הנוגעות התכנוניים לצד אפיון המערכת האקולוגית, מוצגת סקירה של ההיבטים 

אזורים הערכת תקפות וסטטוטוריות למפרץ אילת מבחינת ההגנה המוקנית לו מתוקף תכניות 

מגמות התכנון  סקירה וניתוחונית כוללת חסות התכני, ההתילכך כלל. בנוסףבימיים מוגנים 

 בשלב זה של הכנת בתחום אילת וסביבתה כפי שידועות ומוכרות וכיווני הפיתוח המקודמים 

     

        
   

  -  
 

     –     

         

       

  
" 13            
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ככל על המערכת האקולוגית מפרץ אילת ניתוח המשמעויות והשפעתן הצפויה בתוך כך המסמך, ו

  שימומשו.

 אילת במפרץ וממשקיים ערכיות אפיון: שני שלב

אזורים בעלי חשיבות גבוהה לשימור אל מול אזורים בעלי רגישות שלב זה הינה לאפיין מטרת 

על בסיס ניתוח ערכיות נמוכה יותר שניתן להפנות אליהם את מאמצי הפיתוח. אפיון זה יתבצע 

הפעילויות המתקיימות ניתוח הממשקים ו ועל בסיסכן אקולוגית של בתי הגידול במפרץ אילת ה

 . ומאפייניהם י והחופי של מפרץ אילתכיום בתחום הימ

הממשקים של על מנת להגדיר את הממשקים הרצויים בכל מרחב התייחסות, נערך ניתוח 

. ניתוח זה וקונפליקטים והפעילויות הקיימות במפרץ אילת באמצעות מטריצת שימושים הדדיים

אל מול ם הדדיים( )שימושימסייע בהבנת השימושים והפעילויות אשר יכולים להתקיים במקביל 

, כמו גם שימושים בהם צריכים שונים וקונפליקטים שלא יכולים להתקיים במקבילשימושים 

 מגבלות מסוימות. להחיל

בנוסף, נערך ניתוח של הממשקים והפעילויות השונים ביחס למאפייני היחידות האקולוגיות 

 במפרץ אילת.

רים ימיים ברמות הגנה/פיתוח שונות, המגדיר אזו מפת אזורים ימייםתוצר תהליך זה הינו 

הכוללת פירוט הרציונל והעקרונות המנחים לפיתוח ושימור של כל אזור. שלב ביניים זה יסייע 

בהמשך לגבש את ההמלצות המרחביות באשר לאזורים לגביהם נדרש להגביר את ההגנה 

כגון שיט ועגינה, הסטטוטורית, אזורים בהם רצוי להחיל הנחיות ממשקיות סביבתיות בהיבטים 

 נדרשים.ה לצרכיםספורט ימי, דיג ועוד וכן אזורים בהם רצוי להפנות את עיקר מאמצי הפיתוח 

 נדבך זה נכלל בחלק ב' של מסמך המדיניות.

 שלב שלישי: המלצות לשמירת טבע במפרץ אילת

סגרת כולל ניתוח משוקלל של מכלול ההיבטים האקולוגיים והתכנוניים אשר הועלו במשלב זה 

 מסמך המדיניות ואשר מהווים המסד לגיבוש המדיניות הכוללת לשמירת טבע במפרץ אילת

המלצות ולשמירת טבע ופיתוח בר קיימא במפרץ אילת פעולה ועקרונות מנחים קווים  :ובכלל זה

 סביבתיות - ממשקיות המלצות גובשו. במסגרת ההמלצות במפרץ אילת מרחביות לשמירת טבע

מנחה לפעילויות קיימות ולפיתוח עתידי בתחום המפרץ מרחבי שר יהוו כלי א במספר נושאים

 על, בנוסף מבחינת האזורים המוצעים לפעילויות אלו באופן שממזער את השפעתן הסביבתית.

 ההגנה מצב מול אל אילת במפרץ הגידול בתי של והערכיות החשיבות של והניתוח האפיון בסיס

 והוספת קיימות טבע שמורות של הרחבה שעיקרה מרחבית תהתייחסו כוללת המדיניות, היום

 אילת.  במפרץ חדשות טבע שמורות

 ' של מסמך המדיניות.גנדבך זה נכלל בחלק 
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 הערכת שמירת הטבע במפרץ אילת –חלק א' 

חלק א' במסמך המדיניות לשימור ופיתוח בר קיימא של מפרץ אילת מציג את הרקע האקולוגי של 

זה: ערכיות מפרץ אילת וחשיבות ההגנה עליו, תיאור בתי הגידול במערכת מפרץ אילת ובכלל 

האקולוגית ומאפייניהם וכן סוקר את מכלול גורמי ההפרעה הקיימים הפועלים על מפרץ אילת 

 ואיומים נוספים.

על בסיס הרקע האקולוגי של מפרץ אילת גובשה מדיניות מוצעת לשימור ופיתוח בר קיימא אשר 

 של המסמך. שלישיהתוצג בחלקו 

מסמך המדיניות לשמירת טבע של מפרץ אילת מתבסס על מאגר הנתונים והידע הקיים בנוגע 

סקרי ומחנות מחקר אקולוגיים , מחקרים וסקרים: תכנית הניטור הלאומית, מתוךלמפרץ אילת 

 פיקוחכולל של רט"ג וכן במסגרת הניהול והממשק השוטף של רט"ג במפרץ אילת ) שדה מפורטים

 וצלילות(.

למוטב לציין כי, בתחומי מפרץ אילת נערכו סקרים ומחקרים רבים בנושא שוניות האלמוגים ועל 

כן רמת הידע הקיימת היא יחסית גבוהה באזורים אלו. לצד זאת, ישנם אזורים בהם רמת 

הנתונים היא מצומצמת יותר בעיקר בשל עומק המים ומגבלות פיזיות נוספות. המפה שלהלן 

 . (1)איור  את פערי רמת הידע הקיימים מציגה

להלן פירוט הקריטריונים לפיהם נקבעה "רמת הידע" האקולוגי באזורים הימיים במסגרת מסמך 

 המדיניות לשמירת טבע במפרץ אילת:

  "אזורים נגישים לצלילה ספורטיבית שנסקרים בצורה מייצגת על ידי תכניות  –"גבוהה מאוד

 .ניטור, או סקרים ייחודיים

  "אזורים נגישים לצלילה ספורטיבית שנחקרים באופן לא שיטתי.  –"גבוהה 

  "אזורים נגישים לצלילה טכנית שנסקרים באופן לא שיטתי. –"בינונית 

  "אזורים נגישים לרכב תת ימי שאינו מאויש שנסקרים יחסית מעט ובאופן לא  –"נמוכה

 שיטתי

  "נתונים מאזור הקרקעית, אך במקומות אזורים שכמעט ולא נאספים בהם  –"נמוכה מאוד

 מסוימים נאספים נתונים הקשורים לכימיה של עמודת המים ולאוקיינוגרפיה.
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 עליו ההגנה וחשיבות אילת מפרץ ערכיות

 ברמה. בינלאומיו לאומי מידה בקנה רבה חשיבות בעל ייחודי טבע משאב מהווה אילת מפרץ

 מינים ומגוון עושר בעלות אלמוגים שוניות מתקיימות שבו בישראל היחיד המקום זהו, הלאומית

 בזכות בעיקר, אילת העיר, כן על. ארץב אחרות אקולוגיות מערכותב ול שני שאין במיוחד גבוה

 מהארץ רבים טבע וחובבי לתיירים משיכה מוקד מהווה, בו הנמצאים הגידול ובתי אילת מפרץ

. ישראל ולמדינת לעיר חשוב כלכלי משאב היא אילת את הפוקדת זו תיירות. העולם ומרחבי

 כעיר מעמדה את המחזק דבר, בעולם היפות המפרץ ערי לרשימת אילת נכנסה 2018 שנת בתחילת

 הצפוניות מהשוניות הן אילת מפרץ שוניות, בנוסף. לחופשה מועדף וכיעד בינלאומית תיירות

 האלמוגים שוניות של העולמי תפוצהה גבול בקצה להתקיים מצליחות הן. (2)איור  בעולם ביותר

 שוניות, החריג הגיאוגרפי מיקומן חרף. אילת מפרץ את המאפיינים ייחודיים מאוד תנאים בזכות

 ,Loya 1972, Loya 1974) גבוה בהן האנדמיות ושיעור בעולם והמגוונות מהעשירות הן אלה

DiBattista et al. 2016.) 
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. לים קבוע באופן הזורמים נהרות או נחלים ללא, מאוד צחיח מדברי וראז סובב אילת מפרץ את

 למפרץ מהיבשה טבעי באופן המוסעים( הדשן חומרי) והנוטריינטים האורגני החומר כמות, כן על

 במפרץ הגבוהה המים לאיכות מאוד תורמים אלה סביבתיים מאפיינים. ביותר נמוכה היא

 אורגני ובחומר( אוליגוטרופי ים) בנוטריינטים מאוד דל להיות למפרץ גורמים הם - ולצלילותם

 מנדב אל באב ומיצרי( סוף ים לשאר אילת מפרץ את המקשרים) טיראן מיצרי, בנוסף. חלקיקי

 270 -כ של עומק) מאוד רדודים גם אלא ,צרים רק אינם( ההודי לאוקיינוס סוף ים בין המקשרים)

 עמודת של העליון בחלק הנמצאים מים לש רק כניסה מאפשרת זו עובדה(. בהתאמה, מטר 310 -ו

 השאינ) גבוהה יחסית הבטמפרטור שכבת מים עליונה זו מתאפיינת. אילת מפרץ תוך אל המים

 אורגניה חומרוה ינטיםיהנוטר דלילות. נוטריינטים של מאוד נמוך ובריכוז( 21°C -מ יורדות

 עם יחד, המפרץ מי של בצלילותם ,היתר בין, ביטוי לידי שבאים, המים בעמודת חלקיקיה

 במשך שאפשרו מאוד חשובים מאפיינים מהווים, המפרץ מי של יחסית היציבה הטמפרטורה

 מאפיינים אותם בזכות. אילת מפרץ לאורך האלמוגים שוניות של התפתחותן את השנים

 מבחינה תומגוונו ועשירות ביופיין מרהיבות אלמוגים שוניות אילת במפרץ מתקיימות, ייחודיים

 של לאלה דומים רוחב בקווי הנמצאים אחרים ימיים באזורים מצויות לא כמותן אשר, ביולוגית

 .אילת מפרץ

 ותמהשפע הנובעים חמורים ואיומים עקה גורמי בפני ניצבות העולם ברחבי רבות אלמוגים שוניות

 יומשאב של יתר יצולנ, הים מי זיהום .ועולמי אזורי, מקומי מידה בקנה ביטוי לידי הבאות האדם

 הביאו לאטמוספירה חממה גזי של גדולה כמות ופליטת בשוניות פיסיות פגיעות, (דגים לרבות)

 ,.Jackson et al) מהירה התדרדרות במגמת נמצאות העולם ברחבי רבות אלמוגים ששוניות לכך

2001; Pandolfi et al., 2003; Hoegh-Guldberg, 2014, Heron et al. 2016a,b, Hughes 

et al. 2017, Heron et al. 2017 .)שינויי הוא האלמוגים שוניות על כיום ביותר החמור האיום 

  עלייתש הוא הצפיו עולמית סקאלה פני על פועל זה איום. חממהה גזי מפליטת הנובעים האקלים

ר    .DiBattista et al  . 3י
(2016    )

Journal of Biogeography   .
     
    

    ,  
 .   
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 -כ וךת בעולם האלמוגים שוניות רוב של להיעלמותן תגרום השוניות באזורי הים מי טמפרטורת

 לעלייה מאוד רגישות אלמוגים שוניותו מאחר (.Hoegh-Guldberg et al. 2017) שנה 20-30

 המקסימום לטמפרטורת מעל אחת צלזיוס כמעלת של עליה מספיקה ,המים בטמפרטורת

 אלמוגים להלבנת לגרום מנת על, שבועות מספר לאורך שמתמשכתו מסוים באזור הממוצעת

(coral bleaching) - את נוטשות האלמוגים רקמות בתוך הנמצאות השיתופיות האצות בו מצב 

 רוב, שלהם האנרגיה מתצרוכת 90% -כ לאלמוגים מספקות שהאצות מכיוון. האלמוגים

 וההלבנה ובמידה שלהם הציד זרועות באמצעות מזון מספיק להשיג מסוגלים אינם האלמוגים

 העשירה האקולוגית המערכת להתמוטט עלולה תםיוא מתים אלמוגיםה רוב, מתמשכת

 .עליהם המושתתת

 Fine et al. 2013; Krueger et- ראה) מובילים מדעיים עת בכתבי שפורסמו עדכניים מחקרים

al. 2017, Osman et al. 2018, Hall et al. 2018  )מפלט לשמש עשוי אילת מפרץ כי מראים 

 האקלים לשינויי אילת מפרץ אלמוגי של הגבוהה עמידותם בזכות אלמוגים לשוניות עולמי

 מתדרדרות העולם ברחבי רבות אלמוגים ששוניות בעוד, ואכן .הנוכחית התקופה את המאפיינים

, ראה) האלמוגים הלבנת ותופעת הים מי של הנמשכת מההתחממות כתוצאה מאוד מהיר בקצב

 כה עד וחו לא אילת מפרץ שוניות(, Heron et al. 2016a,b, Hughes et al. 2017 – למשל

 שניםה מהלךב לאיטן משגשגות ואף יחסית יציב במצב נמצאות והן אלמוגים הלבנת אירוע

 (.Shaked & Genin 2017; Shlesinger & Loya 2016) האחרונות

 הלבנת תופעתל ןורגישות סביבתיים לשינויים מאוד רגישות אלמוגים שוניות, זאת עם יחד

 שבהם והאזוריים המקומיים מהתנאים מאוד ושפעתמ, עולמית בעיה בגלל הנגרמת ,האלמוגים

 : מ ,היתר בין ,מושפעת להלבנה האלמוגים שרגישות כיום ידוע. השוניות נמצאות

 Wiedenmann et al. 2013; D’Angelo & Wiedenmann 4; Vega Thurber et al., 2014; Tanaka et) הים במי הנוטריינטים בריכוזי מקומית העשרה .1

al. 2014).  

 (.Meehan & Ostrander 1997) ודטרגנטים דלקים, בשמנים ים זיהומי .2

 (.Jones 2005) עשבים בקוטלי הים זיהום .3

 (.Meehan & Ostrander 1997סדימנטציה מוגברת ) .4

 של הפיסיולוגי במצבם פוגעים, זה מסמך בהמשך המפורטים, האחרים ההפרעה גורמי כל, בנוסף

 .האקלים לשינויי שלהם וההסתגלות מודדותההת יכולת את ומורידים האלמוגים
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, רבים לאיומים נתונות אילת שוניות, אילת מפרץ בראש הרבות הפיתוח תכניות לאור, כן על

 האיומיםההפרעות ו מכלול עם להתמודד אילת שוניות של יכולתן. הים מי להתחממות בנוסף

 השימור במאמצי מאוד לויהת, עולמית סקאלה פני על פועליםה אלה לרבות, עליהן הפועלים

 & Côté ;מקומיות הפרעות של וצמצום ומניעה המים איכות על שמירה, כגון) המקומיים

Darling 2010 ;4 איור ראה).  

 

 

 

 האקולוגית מערכתב הגידול בתי תיאור

 נישות של בחר מגוון האקולוגית למערכת המקנים( 5)איור  גידול בתי מגוון אילת במפרץ

 היא, (הגידול בתי ובין גידול בית כל בתוך) אילת מפרץ של הגבוהה המבנית המורכבות. אקולוגיות

 שוניות, כגון) השונים הגידול בתי בין. הרב המינים ומגוון הביולוגית למורכבות הבסיס

 אם. רבה הדדית ותלות גומלין יחסי( הפתוח והים החולית הקרקעית, הים עשב מרבדי, האלמוגים

 ברור כיום, ויופיין צבעוניותן בגלל, האלמוגים בשוניות בעיקר התמקדו ורהשימ מאמצי בעבר

 מנת ועל אוטונומיות, מבודדות כיחידות מתקיימות אינן, אילת במפרץ האלמוגים ששוניות

. האחרים הגידול בתי על להגן ברור צורך יש, חיונית אקולוגית כמערכת לתפקד ימשיכו שהשוניות

, ראה) הפתוח הים ודגי האלמוגים שוניות של חיוניותם על רבה השפעה הים עשב למרבדי, לדוגמה

 המערכת ללכ של התקין לתפקודה גידול בית כל של חשיבותו. (Lamb et al. 2017 – למשל

 . המסמך בהמשך מפורטת המפרץ של האקולוגית

 

ר  Côté & Darling  (2010 )  . 4י
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 בןהא אלמוגי ידי על בעיקר נבנות אילת במפרץ האלמוגים שוניות – אלמוגיםה שוניות

 גוניות-רב. השוניות של היסוד אבני את מהווים הם בכךו גירני שלד חייהם במהלך המשקיעים

 המקיימים יצורים של גבוה מינים ומגוון צורניות-רב, צבעוניות. השוניות בעולם מפתח מושג היא

 .ץהאר כדור פני על ביותר והמורכב למגוון זה גידול בית הופכים, מורכבים גומלין יחסי ביניהם

 תנאים שוררים בהם, טרופיים-סוב או, טרופיים בימים ורק אך מופיעות אלמוגים שוניות

, טמפרטורה, כגון) שונים ביוטיים-א מדדים של יחסית נמוכה בשונות המתאפיינים סביבתיים

, סדימנטציה, המים עכירות/צלילות, קרינה, במים אורגני וחומר נוטריינטים ריכוזי, מליחות

 (.זרמיםו גלים עצמת

, כוללים והם וחשובים רבים( ecosystem services) מערכת שירותי באילת האלמוגים לשוניות

 :היתר בין

 ומגוון עושר של hot-spot מהוות אילת שוניות – ביולוגי ומגוון מבנית מורכבות .א

 Veron) רכים ואלמוגים אבן אלמוגי מיני מאות המאכלס גידול בית והן מינים

 - FishBase) דגים נימי מאות ,(2000

http://www.fishbase.org/trophiceco/FishEcoList.php?ve_code=52

 במיוחד גבוה אילת במפרץ האנדמיות שיעור. שונים חוליות חסרי מיני ואלפי( 5

(DiBattista et al. 2016). 

ר  . . 5י            
    (       ,)     
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 אשר טבעיים" גלים שוברי" מהוות אלמוגים שוניות – חופיםה על הגנה .ב

 שאין חופים. לחוף הגעתם לפני הגלים עצמת את משמעותית בצורה מפחיתים

 במאזן יותר חדים לשינויים ונתונים הגלים למפץ יותר חשופים, שוניות לאורכן

 . הסידמנט

 לפחמן מבלע תמהוו האלמוגים שוניות – הפחמן במחזור חשוב מרכיב .ג

 שלדים ליצירת הים במי מומסים חומרים תומנצל שהן בכך אטמוספרי

 . קרבונטיים

 תומכות האלמוגים תושוני – הפתוח בים החיים בעלי באוכלוסיות תמיכה .ד

 בדרכים הפתוח בים החיים בעלי באוכלוסיות ישיר בלתי ובאופן ישיר באופן

 לרבות, הפתוח מהים חיים יבעל מגיעים הםשאלי שיחור יאזור, כגון, שונות

  (.6 איור) מטפילים התנקות יואזור רבייה לצרכי מפגש יאזור, נודדים מינים

 

 בארץ – התרופות לתעשייתו רפואי-ביו למחקר המשמשים לחומרים מקור .ה

 בשוניות חיים בעלימו מאצות המופקים בחומרים שימוש נעשה ובעולם

  .(Green et al. 2017) הרפואי במחקר ובפיתוח התרופות בתעשיית האלמוגים

 משיכה מוקד מהוות אילת שוניות – טבע וחובבי לתיירים משיכה מוקד .ו

 חשוב כלכלי משאב היא זו תיירות. העולם ומרחבי מהארץ טבע וחובבי לתיירים

 וקלות אילת מפרץ של הצלולים המים. ישראל ולמדינת אילת לעיר ועיקרי

 לתיירים במיוחד אטרקטיבי ליעד אילת את הופכים האלמוגים לשוניות ההגעה

 .בפרט הצלילה ולתיירות בכלל

 

 ייחודי במבנה מתאפיין סוג כל כאשר, אלמוגים שוניות סוגי של רחב מגוון קיים באילת

 : ביולוגי ומגוון אקולוגיות נישות של שונה במגוון גם ולכן שונה ומורכבות לו

 

 שנמצא מ"ק 1 -כ של באורך אחד( fringing reef) חוגרת שונית קטע קיים באילת .א

"; האלמוגים חוף" שמורת מול" )האלמוגים ים" שמורת בתוך החוף לקו במקביל

 (. 7 איור ראה

ר  ,   . 6י
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 יכול שגודלם ומבודדים יחסית קטנים שונית קטעי הינם( Reef Knolls) שונית בלטי .ב

 אלפי) מטרים עשרות ועד( בודדים אלמוגים של מקבץ) סנטימטרים עשרות בין לנוע

 משתנים בעומקים ונמצאים החולית מהקרקעית כלל בדרך צצים הם(. אלמוגים

 הסיבה היא השונית בלטי של הרבה המבנית המורכבות. אילת חופי כל לאורך

 (. 8איור ) אותם שמאפיינת הגבוהה הביולוגית למורכבות

 

 

 שבהן שבמקומות היבשת מדף על רחב אזור הוא( Reef Slope) השונית מדרון .ג

 במקומות. העמוקות השוניות עד וממשיך ממנה מתחיל הוא חוגרת שונית קיימת

 ניתן השונית במדרון. החוף מקו כמעט להתחיל גם יכול הוא חוגרת שונית אין שבהן

 שבהם אזורים לעומת(, Continuous Reef) רציפה שוניתה שבהם אזורים למצוא

 כיסוי, כתמית השונית םבה באזורים(. Patchy Reef) מקוטעת/כתמית שוניתה

, אלמוגים להתיישבות זמין ואינו חולי הוא מהשטח שחלק מכיוון, דל הוא האלמוגים

 מגוון למצוא ניתן אלה באזורים דווקא, זאת לעומת. ים עשבי ידי על מיושב שהוא או

ר     . 7י
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 מורכבות לעיתים יוצרות הכתמיות שהשוניות מכיוון חיים בעלי של יחסית גבוה

 .אקולוגיות נישות של יותר רב מגוון גם וכך תריו גדולה מבנית

  

 שהחלו שוניות הן( Mesophotic Reefs; מזופוטיות שוניות) העמוק הים שוניות .ד

 של הכיסוי אחוז. האחרונים וחצי העשור במהלך רק אינטנסיבי באופן להיחקר

 חברות והרכב( Loya et al. 2016) רב הוא המזופוטיים מהאזורים בחלק האלמוגים

 העמוק הגידול ביתהתנאים ב. הרדודות שוניותב מאשר שונה שם והדגים האלמוגים

 מהפרעות מושפע פחות שהוא מכיוון הרדודים הגידול בתיב מאשר יותר יםיציב

בחלק מהעבודות המדעיות . יותר נמוכה בו הטמפרטורות ומשרעת אנתרופוגניות

 החוקרים מניחים, (Loya et al. 2016 -כגון) הים העמוקשפורסמו בנושא שוניות 

 יותר הסובלות הרדודות בשוניות לתמוך הפוטנציאל את יש אלה לשוניותש

, אילת במפרץ אזורית קטסטרופה של במקרה. ההנחה היא שהגלובליים מהשינויים

 אספקת(, mass coral bleaching event) אלמוגים הלבנת של מאסיבי אירוע כגון

לעומת  .העמוק הים משוניות להגיע יכולה ותהפגוע הרדודות לשוניות הצאצאים

וסבורים כי השוניות המזופוטיות  וזאת, קיימים מחקרים השוללים טענות אל

מעקות טבעיות ואנתרופוגניות )על אף היותן נגישות פחות מאוימות במידה רבה 

לאדם(, ולכן הן לא עשויות לתמוך בשוניות הרדודות במקרה של קטסטרופה אזורית 

(Rocha et al. 2018.) 

 

 לעיתים המכונים גידול בתי גם קיימים, מעלה המוזכרות הטבעיות השוניות לשלל בנוסף

. בכוונה שלא או, בכוונה, לים שהוכנסו מלאכותיים עצמים –" מלאכותיות שוניות"

 מהקרקעית מרחקם, עשויים הם שמהם החומר, מיקומם, לעומקם בהתאם, אלה עצמים

 וחסרי( אלמוגים לרבות) חיים בבעלי חלקי באופן הזמן עם סוהתכ, המבנית ומורכבותם

 הרבים המלאכותיים העצמים בין. ביתם את בהם שמצאו דגים גם כמו, אחרים חוליות

 שהוטבעו שיט כלי, א"קצא של הנפט מזחי את למנות ניתן אילת מפרץ לראש שהוכנסו

(, בואט-והסאן תושהי, ל"הסטי כדוגמת) תיירותית אטרקציה ליצור מנת על בכוונה

 עצמים, אחד מצד(. 9 איור; בים והושאר כניסוי שהוכנס בטון עשוי מבנה) תמר ושונית

, זאת לעומת. מוקמו הם שבהם באזורים הביולוגי המגוון את מעשירים אלה מלאכותיים

 ,דוגמהכ ,ראה) הטבעיים הגידול בתי על הרסנית ואף שלילית השפעה להם להיות עלולה

Kelly et al. 2012 .)האקולוגית למערכת זרים אלמנטים בהכנסת הכרוכות הסכנות 

  .המסמך בהמשך תפורטנה הטבעית
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 בעלי עילאיים ים צמחי אלא, אצות אינם הם( seagrasses) ים עשבי – הים עשב מרבדי .2

 ראשונית יצרנות כושר הים לעשבי, כצמחים. יחסית רדודים םבאזורי הגדלים פרחים

( הפוטוסינתזה תהליך באמצעות אורגנים-אי מחומרים אורגני חומר ירתיצ, כלומר) גבוה

 בעלי של גדול במגוון תמיכה יכולת, כלומר) גבוה נשיאה כושר בעלי הם גידול וכבית

 על ומשפיעים המהנדסים( keystone species) מפתח למיני נחשבים הם כן ועל( חיים

 .סביבתם

 

 בחשיבותם שההכרה אף על, באילת הים עשבי על נעשו מדעיים מחקרים מאוד מעט

 מאמצים ונעשו המוקדמות 90 -ה בשנות כבר להתגבש החלה ,בעולם אחרים במקומות

 תלות שקיימת כיום מבינה המדעית הקהילה. אלה חשובים גידול בתי על לשמור רבים

 הים ושלעשבי הים עשב במרבדי, האלמוגים שוניות כגון, שכנות אקולוגיות מערכות של

 :כגון, (Costanza et al. 2014) וחשובים רבים( ecosystem services) מערכת רותישי

 הים עשבי", סביבה מהנדסי" מינים בהיותם – ביולוגי ומגוון מבנית מורכבות .א

 שאותו החולי הגידול בית של המבנית המורכבות את משמעותי באופן מגדילים

 של מסועפת מערכת יוצרים הים עשבי ,הקרקעית לפני מתחת. מכסים הם

 הקרקעית לפני מעל. קרקעית שוכני ליצורים גידול בית מהווים אשר שורשים

 במרבדי. רבים חיים לבעלי מזון או/ו מסתור מהווים אשר עלים הם מצמיחים

 נראים ואינם כמעט אשר זה לאזור ייחודיים חיים בבעלי להבחין ניתן הים עשב

 מרבדי(. 10 איור) אחרות ימיות לוגיותאקו במערכות או האלמוגים שוניות באזור

 מיני שבהם אזורים –( nursery grounds) אמנה כבתי גם נחשבים הים עשב

 הם כאשר, מכן לאחר. חייהם של הראשוניים השלבים את מעבירים חיים בעלי

 הם נפוצים, הים בעשב והגנה מסתור למצוא עוד מסוגלים ואינם גדלים

 .האלמוגים ושוניות הפתוח הים וןכג, שכנות אקולוגיות למערכות
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 משמעותי חלק הים עשבי לוקחים, הפוטוסינתזה תהליך בזכות – פחמן קיבוע .ב

 חמצני דו פחמן של אדירות כמויות סופחים הם. באוקיאנוסים הפחמן במחזור

(CO2 )ובאטמוספרה בים חמצני הדו הפחמן כמות לוויסות תורמים ובכך 

 את המגביר גורם מהווה הים מי שהחמצת מכיוון .הים מי חומציות ולוויסות

 שהם בכך, הים שעשבי הרי, (coral bleaching) להלבנה האלמוגים רגישות

 .האלמוגים שוניות על מסוימת במידה מגנים, החומציות את מווסתים

 

 הים עשב מרבדי – המים וצלילות איכות על ושמירה נוטריינטים ספיחת .ג

 נחשב אילת מפרץ, כידוע. הימית לסביבה מגיעיםה לנוטריינטים משקע מהווים

 בריכוז שעלייה כך(, אורגני ובחומר בנוטריינטים עני ים) אוליגוטרופי לים

 לפגוע ובכך אצות של מאסיביות לפריחות לגרום עלולה במפרץ הנוטריינטים

 הגבוהה הספיחה יכולת, כן על. המים ובצלילות האלמוגים בשוניות קשה בצורה

 על גם מגינה ובכך המים לאיכות תורמת הים עשבי ידי על נטיםנוטריי של

 .השונית

 

 לחיידקים החשיפה את מפחיתים ים עשבי – יותר בריאה סביבה על שמירה .ד

 .(Lamb et al. 2017) חוליות ובחסרי בדגים, באדם מחלות מחוללי

 

 בעולם – רפואי-ביו ומחקר התרופות לתעשיית המשמשים לחומרים מקור .ה

 במחקר ובפיתוח התרופות בתעשיית ים מעשבי המופקים בחומרים מוששי נעשה

 (.Sathyanathan et al. 2016 - למשל, ראה) רפואי-ביוה

 

ר  snake blenny (Xiphasia setifer ). 10י  ;- Ornate Pipefish  ) (–   
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, הקריבי בים כגון, ים עשב מרבדי קיימים בהם בעולם רבים במקומות – תיירות .ו

 הצלילה מועדוני ידי על מובלים ומשנרקלים צוללים, ובפיליפינים באוסטרליה

 . אלה במרבדים המצויים החיים בעלי מיני ממגוון להתרשםו לבקר

 

 מתון המדרון ושיפוע חולית הקרקעית בהם במקומות בעיקר נמצאים באילת הים עשבי

(. Halophila stipulacea) הקשקשים ימון נוה באזורנו מצויה הים עשב מין. יחסית

 מעומקים להופיע יליםמתח הם כאשר וצפופים גדולים מרבדים למצוא ניתן הצפוני בחוף

 בעומקים למצוא ניתן יותר והצפופים המרשימים האזורים את אך, מטרים 5-6 של

 אילת של הצפוני החוף מול הים עשב מרבדי(. 11 איור ראה) מטרים 30 ועד 8 בין הנעים

 בשנים. אילת של הדרומיים בחופים הנמצאים המרבדים מאשר יותר ועשירים רחבים

 מאשר יותר בריא בהם נראה הים ועשב ומתרחבים הולכים להא מרבדים האחרונות

 רמווג 2008 עד זה באזור שהיו הדגים כלובי של לפינויים קשורה לכך הסיבה. עברו בשנים

 אנוקסית ביבהס שם יצרוו הים קרקעית על אורגני חומר של מאוד גדולה להצטברות

(Oron et al. 2014) . 

 

 

 הים קרקעית שבהן סביבות כוללים החולית הקרקעית אזורי – החולית הקרקעית אזורי .3

 משתנה אלה באזורים הביולוגי המגוון. "(רכה קרקעית)" גרגר-דק מסדימנט מורכבת

, המים עכירות/מצלילות היתר בין המושפעת לקרינה חשיפתם מידת, לעומק בהתאם

 קיהחלקי האורגני והחומר הנוטריינטים ועומס הסדימנט גרגרי גודל, טמפרטורה

, בחול להתחפר המסוגלים חיים בעלי ידי על לרוב כלסיםומא אלה גידול בתי. בסביבתם

 איור) ים-שושנות, צדפות, חלזונות(, א'11 איור) תולעים כגון, ביתם את שם לבנות או

 sand dollar -ה כדוגמת, מתחפרים ים קיפודי(, ה'-ג'11 איור) שונים ממינים דגים(, ב'11

 וגודל יחסית מתון הקרקעית שיפוע בהם במקומות. ז'(11ים )איור וסרטנ ('ו11 איור)

 שהמורכבות מכיוון(. מעלה ראה) הים עשבי את למצוא ניתן מתאים הסדימנט גרגרי

 זה גידול בבית הביולוגי המגוון גם, יחסית נמוכה החולית הקרקעית אזורי של המבנית

 לבית, זאת לעומת .הים עשב מרבדי או, האלמוגים בשוניות אשרמ נמוך, יחסית נמוך

 המערכת בכלל האורגני החומר מחזור בתהליך רכיב בהיותו רבה חשיבות זה גידול

  אורגניים חומרים של מיקרוביאלי פירוק מתקיים החולית הקרקעית באזורי. האקולוגית

ר        . 11י
.        



  

 

32 

      

 

. בשונית ליצרנים זמינות כמולקולות השונית לאזורי הפירוק לאחר מושבים אשר

 על בחול הנוברים, בתאים לרבות, דגים של שיחור כאזורי גם ידועים לייםהחו האזורים

 Taeniura) הספירים מחבטן כגון, מזונם את המהווים חוליות חסרי בו לאתר מנת

lymma ;לקרקעית המותאמת מרשימה הסוואה יכולת בעלי דגים או(, ה'11 איור 

 (.ג'11איור ) ים ממשפחת הסולייתניים, או הסנדלייםדג כגון, החולית

 

 

 שמעל האזור) המים עמודת כל את כולל הפלגי האזור – (הפתוח הים) הפלגי האזור .4

 בהתאם, היתר בין, משתנה החיים בעלי מגוון שבו גידול בית מהווה הוא(. הים לקרקעית

 החומר וכמות החופי לאזור הקרבה, המים ופני הים מקרקעית המרחק, התאורה, לעומק

 של רב ממגוון חיים בעלי מצויים הפלגי באזור. הנוטריינטים יריכוזו החלקיקי האורגני

 בסיס את המהווים הפלנקטונים מהיצורים החל, גדלים של מאוד רחבה ומסקאלה מינים

 לרבות, וכרישים ימיים יונקים, צבים, בתאים, טורפים דגים, דיונונים דרך, המזון מארג

 המים עמודת (.12 איור) נדידתם מהלךב קבוע באופן באילת המבקרים הלוויתן כרישי

 הרכב על ידוע מעט, זאת לעומת. הכימי והרכבם המים איכות מבחינת מנוטרת זה באזור

 .זה אזור המאכלסים החיים בעלי

ר  . . 11י        .
    Acorn-worm (Ptychodera flava ;) .

   Cerianthus  ;      
   ,    .Myrichthys colubrinus 

(    Taeniura lymma ;)   .-

( sand dollar ;)   .Amblyeleotris steinitzi  
       .   



  

 

33 

      

 

 של מיקומה פי על וזאת, משנה לאזורי החוף רצועת את לחלק נוהגים – הכרית אזורי .5

, גבוה נמצא שהוא משום, כרית-על ראנק העליון האזור. הים למי יחסית החוף חגורת

 מי ידי על נשטף או מתכסה אינו זה אזור. והשפל הגאות תנודות של השפעתן לטווח מחוץ

, חזקה שמש לקרינת נחשף הואו מאחר קיצוניים לתנאים נתון הוא, באילת במיוחד. הים

 .קיצוניות ולטמפרטורות ליובש

 

. והשפל הגאות שינויי להשפעת נתון זה וראז. הכרית אזור הוא מתחתיו בו הגובל האזור

 יש זה באזור גם. לאוויר נחשף הוא שפל בעת ואילו, במים מתכסה הוא גאות בעת

 משרעתו המליחות את קיצונית בצורה מעלה מוגבר אידוי – קיצוניים שינויים

 במהלך. עונתי זמן בטווח וגם יממתי זמן בטווח גם במיוחד גבוהה שם הטמפרטורה

 בטמפרטורה העונתיים וההבדלים, יורדת היא ובלילה, הטמפרטורה עולה וםהי שעות

 .מאוד גדולים להיות יכולים

 

 זה אזור גם, כרית-העל לאזור בדומה. כרית-התת אזור נקרא ביותר התחתון האזור

 כל הים במי מכוסה שהוא אלא, והשפל הגאות של המידי ההשפעה לטווח מחוץ נמצא

 .יותר יציבים בו והתנאים, השנה ימות

  

 דבר, רב הוא הכרית באזור האקולוגיות הנישות מגוון, מעלה המתואר חיגור אותו בגלל

 התאמות האבולוציה במהלך עברו חלקם אשר חיים בעלי של רב מגוון המאפשר

 גם משתנה הכרית באזור המצויים החיים בעלי מגוון. זה קיצוני באזור לחיים הדרושות

 ניתן ולכן חולי הוא החוף, הצפוני בחוף, באילת. המצע לסוג בהתאם משמעותית בצורה

 סרטנים(. א'13 איור) החולן סרטני את, ירדן עם לגבול בסמוך, כרית העל באזור למצוא

. (ב'13)איור  הלח לאזור עד שמגיעות החולי בחוף חופרים הם שאותן במחילות חיים אלה

 והם הגבוהות והטמפרטורות היובש, החזקה הקרינה מפני הגנה להם מעניקות המחילות

  יוצאים

ר    –  . 12י
     

  :  .- ,
.    
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 החופים בכל כמעטש בגלל באילת נדיר זה מין. והחוף הים בין המפגש באזור מזון לשחר

 סרטני ירדן עם לגבול בסמוך. בחוף המבקרים ידי על נרמסים החולנים של מחילותיהם

 שהציבור גורס צבאי שטח שזהו מכיוון לשרוד הצליחו Ocypoda saratan מהמין החולן

 הקטפן קיפודי לרבות, העור קווצי את למצוא ניתן הכרית באזור. אליו להיכנס יכול אינו

 .למחזור הגאות בהתאם מיקומם את המשנים ,הים ונחשוני

 

 beach) חוף-סלע שנקרא סלעי במצע מתאפיין אילת של הדרומיים בחופים הכרית אזור

rock בעיקר) ימיים ח"בע ושלדי אבנים של מהתלכדות נוצר החוף סלע(. א14; איור 

 החולי מהאזור יותר מורכב גידול בית מהווה הוא(. ב'14 איור; וחלזונות צדפות, אלמוגים

 לתנאים התאמות שעברו חיים בעלי של רב מגוון בו למצוא ניתן המבנית מורכבותו ובגלל

 ממשפחת דג, (Alticus kirkii magnusiזנקן הסלעים ) כגון, זה באזור המשתנים

-נחשוני(, 'ג14 איור) הסלעי האזור פני על ולקפץ למים מחוץ לשהות המסוגל הקרנוניים

 .ויסדוקים צלחיות(, 'ד14 איור) כיטונים לרבות, רכיכות של רב מגוון, סרטנים, ים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ר  ,       . Ocypode saratan   . 13י   .
 ; .       .      

.        ,      

ר  .      (. beachrock  ). 14י
  –  ; "  ;       .

(     .Alticus kirkii magnusi  )
  ;       .

(Amphineura.      ) 
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 לקהל האחרונות בשנים נפתחים רבות שנים במשך לציבור סגורים שהיו חופים

 .זהה גידולה בית את ומסכן הפוגע דבר(, א"קצא חוף ראה) המבקרים
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 אילת במפרץ הפרעה גורמי

 פני על פועלים ההפרעה מגורמי חלק. ומגוונים רבים הפרעה לגורמי כיום נתונים ימיים גידול בתי

 מגורמי שחלק לציין יש. מקומית או, אזורית סקאלה פני על פועלים וחלקם גלובאלית סקאלה

 האקולוגית והמערכת( חריגות טמפרטורות או, קיצוניים שפל אירועי כגון) טבעיים םה ההפרעה

 שינויים בגלל מושפעת להיות עלולה עוצמתם אך, שנים אלפי כבר אליהם מורגלת אילת במפרץ

 ידי מעשה) אנתרופוגני ממקור הם ההפרעה מגורמי חלק, בנוסף. באדם שמקורם גלובאליים

. להתמודד יותר מתקשה האקולוגית המערכת אלה ועם( שונים מיםזיהו כגון) מובהק( האדם

 :אילת במפרץ השונים הגידול בתי על הפועלים העיקריים ההפרעה גורמי פירוט להלן

 חומרים מוסעים שדרכו מדיום מהווים הים מי – המים באיכות וירידה הים מי זיהום .1

 לצרכי, לדוגמה, חיוני הז שמדיום בעוד. השונים הגידול בתי אל הים זרמי באמצעות

 מהווה גם הוא, שונים מטבוליטים של הסעה או, אחר לאזור אחד מאזור צאצאים הפצת

 איכות על שמירה ,כן על .הגידול בתי אל שונים מזהמים מוסעים שדרכו המדיום את

 אל המגיעים השונים הזיהום גורמי בין. הימיים הגידול בתי על להגנה חיונית היא המים

 :למנות ניתן לתאי מפרץ

 עני ים הוא אילת מפרץ – אורגני ובחומר( אאוטריפיקציה) בנוטריינטים העשרה .א

 סביבו הנמצאת המדברית הסביבה בזכות( אוליגוטרופי ים) בנוטריינטים מאוד

 טרופיים לאזורים בניגוד) לים מהיבשה חומרים של הסעה מאוד מעט יש שממנה

 אל ונוטריינטים אורגני חומר של לותגדו כמויות מסיעים ונחלים נהרות שבהם

 בזכות, ההודי ומהאוקיינוס סוף-מים אילת למפרץ הנכנסים המים, בנוסף(. הים

 נמוך ריכוז המכילים ,המים עמודת של העליון מהחלק הם, הרדודים המייצרים

 הכרחי תנאי הוא אילת מפרץ של זה מאפיין(. העומק למי בניגוד) נוטריינטים של

 לעומת. המים צלילות על ששומר זה והוא במפרץ האלמוגים ניותשו של לקיומן

 העיר של הביוב, בעבר. במפרץ הנוטריינטים מאזן על השפעה יש לאדם, זאת

 כלובי, בנוסף. אורגני ובחומר בנוטריינטים הים את והעשיר לים הוזרם אילת

 לש משמעותית לתוספת מקור היוו המפרץ של הצפוני החוף באזור ששהו הדגים

 מוזרם אינו כבר הביוב, כיום. האקולוגית למערכת אורגני וחומר נוטריינטים

 זיהום מקורות קיימים, זאת לעומת. אילת ממפרץ הוצאו הדגים וכלובי לים

 המנקזת הקינט תעלת ;המפרץ למי בנוטריינטים עשירים מים המזרימים נוספים

 באיכות ותותמלח מים המפרץ לצפון כיום מזרימה מפעלים מחמישה מים

 בהרבה גבוה, נוטריינטים של גבוה בריכוז ,היתר בין ,המתאפיינים, נמוכה

 מהאזורים שיטפונות גם מנקזת זו תעלה(. 15 איור) בים הקיים הריכוזמ

 קיימות, בנוסף. בנוטריינטים להעשרה מקור הם גם המהווים בערבה החקלאיים

 ממלון, למפרץ נטיםבנוטריי עשירים מים של יותר קטנות, נוספות הזרמות

 ימי התת ומהמצפה המלון של הקירור למערכות תהום במי המשתמש מרידיאן
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 המחזיר

 מי של בנוטריינטים להעשרה. הימיות לתצוגות שאב אותם המים את למפרץ

 מהתופעות אחת; ואצות אלמוגים שבין העדין האיזון על השפעה המפרץ

 של יחסית ועמוק עונתי בערבו היא אילת מפרץ את שמייחדות המשמעותיות

 המעלה דבר, יורדת העליונה המים שכבת טמפרטורת חורף בכל. המים עמודת

. המים עמודת של עונתי לערבוב וגורם העליונה השכבה של הסגולי המשקל את

 מספר מידיו, העליונה השכבה של ההתקררות במידת כמובן תלוי הערבוב עומק

 להגיע יכול) רב הוא הערבוב עומק, גילמהר נמוכות הטמפרטורות כאשר, חורפים

 ממי נוטריינטים של גדולה כמות של לעלייה הגורם דבר, (הים לקרקעית עד

 לאזור( אורגני חומר של ופירוק שקיעה בגלל שם נצברים נוטריינטים) העומק

(. 16 איור ראה; המואר האזור) הפוטי

, אילת במפרץ הראשונית היצרנות של החשובים" מנועים"מה אחד זהו, מחד

 זמינים להיות הופכים, הפוטי לאזור, מעלה העולים והנוטריינטים מאחר

 מצטברות כאשר, מאידך. המזון מארג בסיס את המהוות אצות של להתפתחות

 ממקור נוטריינטים של תוספת בגלל ,העומק במי נוטריינטים של גדולות כמויות

 של םקיומ על ולאיים ביתמאסי מאוד להיות יכולה האצות פריחת, אנתרופוגני

ר         . 15י
        .
        
      .   

    .     
      
        

.      

ר  " . 16י   
    

(  Shaked & Genin 

2017   .)
  .  

   
    
   .  
     
  .   
   
     
    ,  
     

   .   
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 של מאסיביות לפריחות במיוחד רגישות האלמוגים שוניות .השונים הגידול בתי 

 השונית אלמוגי את לחנוק עלול האצות כיסוי(. 17 איור, לדוגמא, ראה) אצות

 מי של מלאכותית העשרה של מצב למנוע החשיבות נובעת ומכאן למותם ולגרום

 בעיה רק מהווה אינה בנוטריינטים שהעשרה ןלציי יש. בנוטריינטים המפרץ

 העשרה, בנוסף. אזורי גיאוגרפי טווח על שפועלת מערכתית בעיה אלא, מקומית

 לפגיעה גורמת הקינט תעלת דרך לים המוסעים בנוטריינטים כרונית מקומית

 צורכים הים עשבי גם אמנם. הצפוני בחוף הים עשב במרבדי מקומית

, הטבעית במערכת מריכוזו גבוה הנוטריינטים יכוזר כאשר אך, נוטריינטים

 הים עשב מרבדי על גדלים ואלה הים עשבי פני על תחרותי יתרון יש לאצות

 (.18 איור) המועשר מהאזור אותם ודוחקים

 

 ותכשירי דטרגנטים( antifoulingמניעת צמדה ) ,דלקים, שמנים - כימי זיהום .ב

 לרבות, שיט כלי של ערה תנועה אילת מפרץ של הצפוני בחלקו – קוסמטיקה

 לפעם מפעם מתרחשים ים זיהום אירועי. דלק ומכליות גדולות מטען אניות

 כגורם ידוע ובשמנים בדלקים ים זיהום. האקולוגית במערכת ופוגעים באילת

ר     . 17י
   
    

    
    

  .   
   

   
  .   – 

. "  ,   

ר  ,    . 18י     ,   
  :  .        - ,

. " 
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 חוליות חסרי, דגים לרבות, חיים בעלי של רבות פיסיולוגיות במערכות הפוגע

. באילת השוניות של הבניין אבני את מהוויםה האלמוגיםו ציפורים, שונים

 לרקמות בנזק מתבטאת באלמוגים הפגיעה כי ידוע המקצועית מהספרות

 האצות של ביכולתן, גירני שלד להשקיע, להתרבות, להיזון ביכולתם, האלמוגים

 שחרור, פוטוסינתזה לבצע יםהאלמוג רקמות בתוך הנמצאות הסימביונטיות

 האלמוגים וביכולת"( הפלה)" האלמוגים של בייההר תוצרי של מידי מוקדם

  אחת. (שלהם הפנים שטח על חול גרגרי של שקיעה) סדימנטציה עם להתמודד

 זמן שתוך היא אילת במפרץ ודלקים בשמנים ים זיהומי של העיקריות מהבעיות

 ברוב זה אזור המאפיינות החזקות והרוחות המפרץ של צרותו בגלל, מאוד קצר

, (א'19 איור) האלמוגים שוניות אזור – החופי לאזור מגיע הזיהום, השנה ימות

 וכרוך מסובך יותר הרבה להיות הופך בזיהום הטיפול ואז ,הכרית לאזור או

 צפופה תהיה המפרץ בראש השיט כלי שתנועת ככל. הגידול בבית קשה בפגיעה

, כה עד .אזורי אקולוגי לאסון ואף זה מסוג לזיהום הסיכוי שגובר הרי, יותר

 לים שדלפו דלק טון 20 של כמות על עלו לא באילת שתועדו בדלק הים זיהומי

 תקשורת) האניות של המכניות במערכות טכני כשל בעקבות לרוב, מהאניות

, זאת לעומת. (באילת ים זיהום למניעת היחידה מנהל, וורבור אלי עם אישית

 כדוגמה' ב19 יורא ראה) כושל תמרון בגלל שרטון על תעלה ואנייה במקרה

 2014 -ב אנייה של שליטה אבדן של אירוע או, 2006 -ב וקרה שכמעט לאירוע

 אלפי מכילים אניות מכלי שהרי אדיר להיות יכול הנזק, (הדולפינים בריף שפגעה

 שהנזק מנת על אחת ימית בתאונה דיש בחשבון לקחת חשוב. דלק של טונות

 . האקולוגית תהמערכ את לשקם יכולת כל ללא, עצום יהיה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לשחרורם גורמים ,ותחזוקתם השיט כלי תנועת, במפרץ הנמלית הפעילות, בנוסף

 בצבעי צבועים השיט ייכל. הימית האקולוגית למערכת רעילים צבעים של

 חיים בעלי של התיישבות למנוע שנועדו צבעים, (antifouling) אנטיפאולינג

 משתחררים, הזמן עם מתבלים אלה יםצבע. השיט ייכל תחתיות על ימיים

 ,אנטיפאולינג בצבעי מחודשת צביעה, בנוסף. אותה ומרעילים הימית לסביבה

ר  (          . 19י (2011 
( "  " ) ( .     2006 )–    
 .         
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 אל ישירות אלה מזהמים לזליגת גורמת ,מהסביבה מתאים בידוד ללא שנעשית

 .הימית הסביבה תוך

( שומנים והמסת לניקוי המשמשים חומרים של תערובת או חומרים) דטרגנטים

 ברזיות או ,חוף תמקלחו דרך אילת במפרץ הימית האקולוגית למערכת מוסעים

. לים ישירות ותמוזרמ אלא, הביוב למערכת ותמנוקז ןשאינ כלים לשטיפת

 על השוהים לעיתים משתמשים, הים חוף על הלינה מותרת בהם באזורים, בנוסף

 עיםידו ,נמוכים מאוד בריכוזים גם, דטרגנטים. כלים לרחיצת הים במי החוף

 גם כמו, אלה חומרים. האלמוגים לרבות, ימיים חיים לבעלי רעילים חומריםכ

, כגון) UV קרינת לסנן שנועדו רבים קוסמטיים בתכשירים שנמצאים חומרים

 של בשרידותם, אלמוגים ברביית פוגעיםכ ידועים ,(מהשמש הגנה קרם

 בנהההל תופעת בפני אלמוגים של עמידותם יכולתב, הצעירים האלמוגים

(Downs et al. 2014) ,הגנטי ובמגוון המינים במגוון פוגעיםה וכחומרים 

 . (Shafir et al. 2014) בשונית

 

 בעיקר, מוצקה בפסולת הים זיהום – ובגרוטאות מוצקה בפסולת הים זיהום .ג

 גם אלא, מיושבים באזורים רק לא הפוגעת עולמית בעיה היא, בפלסטיק

 .סיםאוקיינוה לבב מרוחקים במקומות

 שבייצור הקלות. פלסטיק של אדירות כמויות וצורך מייצר המודרני האדם

 שחלק היא הבעיה. מאוד ושימושי לזמין אותו הפכו הנמוך ומחירו הפלסטיק

 רבים במקרים) שימושו לאחר ומגיע ממוחזר אינו המיוצר מהפלסטיק ניכר

(. וימיות יבשתיות) רבות אקולוגיות מערכות אל, כפסולת(, פעמי חד שימוש

, החזקה הצפונית שהרוח פלסטיק של גדולות לכמויות מבלע מהווה אילת מפרץ

 .הים אל מהיבשה מסיעה, אזורנו את המאפיינת

 היא ולכן הים מי משל קטן המוצקה הפסולת של הסגולי משקלה, רבים במקרים

 . אותה מרכזים הים זרמי שבהם לאזורים הים זרמי עם ומוסעת צפה

 פעמיים חד בכלים המזון את מגישות אשר חופיות מסעדות מספר פועלות באילת

 מאוד קלות הופכות הן ותמתרוקנ והכוסות הצלחות כאשר. החוף על לסועדים

 אל מהפסולת חלק מסיעה השנה ימות רוב אזורנו את שמאפיינת החזקה והרוח

 ושקיות פעמיים חד םכלי עם המגיעים החוף על לנופשים גם נכון הדבר. הים

 הפלגות לרבות, במפרץ שיט כלי על שמפליגים לאלה ובטח הים לחוף יילוןנ

 .ומשקאות מזון הכוללות לתיירים

, וכולל רב הוא למפרץ המגיעה מוצקה מפסולת כתוצאה הנגרמים הנזקים מגוון

 :היתר בין

i. באלמוגים נתפסות, למשל, פלסטיק שקיות - בשונית פסולת הילכדות 

, האלמוג סביב המים שחלוף את מונעות כךוב אותם מכסות, (20 איור)

, שקופה אינה והשקית במידה. האלמוג של ולחנק להרעבה הגורם דבר

 חסימה גם שיש הרי, בשונית הנלכדים פעמיים חד בכלים שמדובר או
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 האצות ידי על המתרחש הפוטוסינתזה לתהליך הנחוצה הקרינה של

 .האלמוגים בתוך החיות השיתופיות

 

 

 

 לבלוע עלולים ימיים ויונקים ים צבי – ימיים חיים בעלי דיי על בליעה

 הגורם דבר, ותקשיח פלסטיק חתיכות בולעות ים וציפורי ניילון שקיות

 .האכזרי במותם ומסתיים שלהם העיקול במערכות לסתימות

ii. מהמערכת נעלם אינו הפלסטיק למעשה – יםנרעל של אקומולציה-ביו 

-למיקרו והופך ונשחק וררמתפ השנים שבמשך אלא, האקולוגית

. המים בעמודת הזרמים עם הנישא( זעירים פלסטיק חלקיקי) פלסטיק

 זעירים פלנקטון ויצורי דגים ידי על" פיםנטר" פלסטיק חלקיקי אותם

 חיים ובעלי דגים ידי על נטרפים ואלה המזון מארג בסיס את המהווים

 רעלנים של הצטברות נוצרת המזון במארג שעולים וככל יותר גדולים

 אל אף לחזור יכולה הרעלה אותה, דבר של בסופו. בפלסטיק הקיימים

 .הים מדגי ניזון אשר האדם

iii. "חוליות וחסרי לדגים מוות מלכודות או, פולשים למינים" רפסודות –

 חיים בעלי מיני עמו ולשאת בים אדירים מרחקים לעבור יכול פלסטיק

 הפלסטיק כלי, כן על. חרא מרוחק אזור אל אחד באזור ועלי שהתיישבו

 לעבור פולשים למינים המאפשרות" רפסודות" מעין לשמש עלולים

 חיים בעלי לפעמים, בנוסף. בעצמם לעבור מסוגלים היו שלא מרחק

 מקום ,פלסטיק כלי או, ניילון בשקית רואים, דגים לרבות, שונים

 ומגיע הזרם עם" נודד" הזה שהבית מגלים הם וכאשר בית או, מסתור

 נאלצים והם אותו לנטוש בשבילם מאוחר כבר, המים עמודת לאמצע

 ,הפלסטיק כלי או, הניילון שקית עם יחד נשטפים שהם עד בו להישאר

 שלדג מכיוון למלכודת גם הופכת שקית אותה, מסוימים במקרים. לחוף

 .החוצה הדרך את למצוא קשה

 מידי, כוונה לאל אילת למפרץ גבוהה בתדירות שמגיעה מוצקה לפסולת בנוסף

 אלמנטים של מכוונת הכנסה שמטרתן תיירותי אופי בעלות יוזמות צצות פעם

 שיט כליי הטבעת כגון, לצוללים אטרקציות ליצירת( גרוטאות) מלאכותיים

ר   –  . 20י
    

   Millepora 

dichotoma. 
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 מבחינת. שונים צפים ואלמנטים בטון מבני, ישנים טנקים, משימוש שיצאו

 בבתי הקיים הטבעי אזןהמ של הפרה מהווים אלה עצמים, האקולוגית המערכת

 באופן פגעה אילת של הצפוני בחוף" בואט-סאן" הספינה הטבעת, למשל. הגידול

 שבא משמעותי שוליים אפקט יצרה גם היא .שם המתפתחים הים בעשבי ישיר

 מטרים 20 -לכ המגיע ברדיוס הים עשב במרבדי מאוד גדולה בקרחת ביטוי לידי

 פוגעים בים שמוטבעים מלאכותיים יםאלמנט כי נמצא, בנוסף. הספינה סביב

 בקרבת הטבעי הגידול בבית הנמצאים חיים בעלי על ניכרת בצורה ומשפיעים

 .(Einbinder et al. 2006) האלמוגים שוניות כגון, יםהמלאכותי יםהאלמנט

 יצורים ידי על שנים אלפי במשך בךדנ על בךדנ הנבנות הטבעיות לשוניות בניגוד

 נבנים מלאכותיים אלמנטים, (קרבונט קלציום) גירני שלד המשקיעים חיים

 הטבעית למערכת זרים מחומרים עשויים הם. האדם ידי על בפשטות

. בטבע הקיימת מהמורכבות פשוטה כלל ובדרך שונה שלהם המבנית והמורכבות

 שמאכלסים מאלה שונים יצורים ידי על כלל בדרך מאוכלסים אלה אלמנטים

, למשל ,כך. אילת למפרץ זרים במינים אף יתיםולע הטבעיות השוניות את

 של זה מין. באילת צפים מזחים על Ciona robusta מהמין צטילניםא נמצאו

. בעולם אחרים במקומות קשים לנזקים גרם שכבר פולשני כמין ידוע אצטלן

, או מועברים מאזור גיאוגרפי אחד לאזור לים המוכנסים מלאכותיים אלמנטים

 הפלישה דרך את לפולשים הסוללות, פולשים למינים" קפצותמ"כ ידועים אחר,

 כי נמצא, למשל, בברזיל. הטבעית בסביבה אוכלוסיות לבסס להם ועוזרות

 מחופי שדחק Tubastraea וגהאלמ של לפלישתו תרמו נפט לקידוח אסדות

 חלק של נוספת בעיה (.Creed et al. 2016) המקומיים המינים את ברזיל

 של ושחיקה נמוכה עמידות היא לים המוכנסים כותייםהמלא מהאלמנטים

 דבר, הזמן עם יחלידו, למשל, מברזל שיט כליי. עשויים הם שמהם החומרים

, הזמן שבמשך לכך לגרום ואף שלהם בחוזק, השיט כליי במבנה לפגוע העלול

 החיים בעלי עם, חורפיות סערות במהלך ויתפזרו יתנתקו מהם חלקים

 את לשנות עלולה הזרים החומרים של שחיקתם, נוסףב. עליהם שהתיישבו

 בצורה באזור האקולוגי האיזון את ולשנות רעלים לשחרר, בסביבה המים הרכב

 אוקיינוסה במרכזש Line Islands -ב ,לדוגמה. מראש אותה לחזות שקשה

 האוקיינוס מי של אזורית להעשרה גרמה ברזל עשויים שיט כליי הטבעת, השקט

 אצות של מאסיבית לפריחה הוביל הדבר. בברזל עני הוא שמטבעו באזור ,בברזל

 ר"מ 750,000 -מ גדול שונית שטח פני על האלמוגים בשוניות קשה בצורה שפגעה

(Kelly et al. 2012). 40 -מ זה באזור ירד החיים האלמוגים של הכיסוי אחוז-

 .הספינות הטבעת מיום שנים 3 -מ פחות תוך 10% -מ לפחות 60%

 צוללים אליהן למשוך עשויות מלאכותיות "שוניות"ש הסבורים יש, זאת מתלעו

. הטבעי הגידול מבית הצוללים לחץ את מורידות הן ובכך הטבעיות מהשוניות

 .הדבר כך לא, בואט-הסאן הטבעת במקרה ולפחות לכך הוכחות אין, בפועל
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 למנטיםא להוסיף צורך אין, הימית הסביבה לשמירת הקשורים בהיבטים, כיום

 להזיק יותר עלולים אלה שאלמנטים מכיוון הטבעית לסביבה מלאכותיים

 נכון לא –" הטבעיות מהשוניות הלחץ הורדת)" להועיל מאשר( מעלה כמפורט)

 ותחזוקה תשתית עבודות ריבוי בגלל, זאת לעומת(. המקרים של גדול בחלק

 הצורך עיתיםל מתעורר(, א"קצא מזחיב תקופתי טיפול כגון) ימיים במתקנים

 צורך יש, אלה במקרים. העבודות מאזור מוגנים טבע ערכי להציל/להעתיק

 מבנים למקם ניתן. הטבע ערכי את מעתיקים שאליהם מלאכותיים מבנים ליצור

 ממשק עם ובשילוב הצוללים לציבור נגישים שיהיו באזורים אלה מלאכותיים

 ליצור יהיה ניתן (,המנחים בקווים המסמך בהמשך מפורט) מתאים צוללים

  . הטבעיות בשוניות הצלילה לחץ את שתוריד אטרקציה

 לרבות, מקומיים לא באורגניזמים זיהום, כלומר) ביולוגי זיהום – ביולוגי זיהום .ד

 עלול( זרים ווירוסים טפילים, פתוגנים, מקומיים לא חיים בעלי של רבייה תוצרי

 מערכות תוך אל שונים חלהמ גורמי ושל זרים חיים בעלי של לפלישות להוביל

 אדירים לנזקים גרמו ביולוגיות פלישות בעולם מקומות במספר. אקולוגיות

 תיכון לים Caulerpa taxifolia האצה של פלישתה כגון, אקולוגיות למערכות

 מים מוזרמים אילת למפרץ. מונקו של הלאומי האקווריום דרך 1984 בשנת

 מחקלאות) אילת במפרץ אינו מקורםש ימיים חיים בעלי של גידול ממערכות

 מאותן המוזרמים המים להיום נכון.  (תיירותי ומאקווריום מחקר ממכון, ימית

 את, למזער לפחות או, למנוע מנת על הנחוץ הטיפול את עוברים אינם מערכות

. ופתוגנים טפילים, זרים חיים בעלי אותם של רבייה תוצרי של לחדירה הסיכוי

מאמר בשלבי ) באילת דגים של חריגה תמותה נרשמה, לדוגמה, 2017 בשנת

 על ברור באופן להצביע קשה, אמנם. (כתיבה על ידי פרופ' אריק דיאמנט ועמיתיו

 המוכר פתוגן לזהות היה ניתן, שמתו לדגים שנערכו בבדיקות אך, לכך הגורם

 אחרים חיים ובעלי דגים. (Streptococcus iniae) הימית החקלאות מתחום

 לצפיפות ביחס) גבוהה יחסית הצפיפות שבהן מים מערכות בתוך ליםהמגוד

 קצב, בנוסף. טבעיות במערכות קיימות שאינן מחלות למגוון חשופים( הטבעית

 .החיים בעלי בצפיפות, ניכרת במידה, תלוי מידבקות מחלות של התפשטותה

 תאניו של נטל מי הוא אילת במפרץ ביולוגי לזיהום נוסף פוטנציאלי מקור .ה

(ballast water )- עם או מטען ללא הפלגתן בעת אניות לייצוב המשמשים ים מי 

 למלאם שניתן האניות בתחתית ייעודיים מכלים הם הנטל מי מכלי. חלקי מטען

 לאחר הספינה למטען נוספים הנטל מי. משאבות באמצעות לרוקנם או ים במי

 הנטל ממי נפטרת היא, מטען מוסיפה האנייה כאשר. בנמלים מטענים פריקת

 לים הנשפכים המים, בעולם אחר באזור שנאספו במים ומדובר ומאחר, העודפים

 חיים בעלי, צמחים לרבות, אורגניזמים של מגוון לכלול עלולים

 אלה. שלהם הטבעי הגידול בית אינו הוא הריקון שאזור, ומיקרואורגניזמים

. ימיות אקולוגיות למערכות רב אקולוגי נזק לגרום העלולים מינים לכלול עלולים

. העולם ברחבי רבות ביולוגיות ימיות לפלישות הסיבה, הנראה ככל, הם נטל מי
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 אימוץ על 2004 -ב להחליט( IMO) הבינלאומי הימאות ארגון את הביאה זו בעיה

 מי וסינון לטיפול מערכות להתקין יידרשו ספינות כי הקובעת בינלאומית אמנה

 .נטל

 הפרעות) מלאכותית תאורה הוא אילת במפרץ הזיהום מגורמי אחד - אור זיהום .ו

 תוך אל שחודרת מלאכותית תאורה(. 21 איור; Tamir et al. 2017; תאורה

 היא. הימית בסביבה רבים פיסיולוגיים מנגנונים משבשת חופיו ואל אילת מפרץ

 שבאופן מנגנונים משבשת ובכך הטבעית מהתאורה המגיע הסיגנל את ממסכת

 :כגון, הטבעית התאורה פי על מסונכרנים טבעי

i. למצב בהתאם שמסונכרנת שונים חוליות ובחסרי באלמוגים רבייה 

 Longcore & Rich 2004, Rich & Longcore 2006, Navara) הירח

& Nelson 2007, Holker et al. 2010 ). 

ii. ביום הדגים חברת תחלופת, פלנקטון של טריפה, פלנקטון של הגירה 

 אלה כל. ים וקיפודי דגים של היהרעיו הטריפה עילותופ ובלילה

 .Last et al. 2016, Tamir et al) הטבעית התאורה ידי על מתוזמנים

2017). 

iii. הים חוף על מקינים שבוקעים צעירים צבים של הים אל חזרה ניווט .

 מנת על ייחוס תוכנקוד הטבעיים התאורה בגורמי נעזרים צעירים צבים

 . (Kamrowski et al. 2012) בקיעתם לאחר הים כיוון את לאתר

 0.27 -כ היא(, מלא ירח בלילות) באזורנו הירח של המרבית ההארה עוצמת

 מדמה, לוקס 0.27 על עולה או, שווה ועוצמתו לים שמגיע אור כל, כן על. לוקס

 המחזוריותו הטבעי הסיגנל את בכך וממסך קבוע באופן מלא ירח של מצב

 הירח מצבי בין באור הקטן שהשינוי לציין חשוב. רחהי תאורת של הטבעית

 תאי לשחרור טריגר מהווה( מלא ירח של מצב ובין מוחלטת חשכה שבין בטווח)

 להפריע יכולה מלאכותית תאורה. באלמוגים ההפריה את ומסנכרן למים מין

, הים לכיוון שלהם האור פיזור או, פנסים של הארהה (i: )עיקריות צורות בשלוש

 או, הפנס עדשת, עצמה הנורה בוהק) ההארה מקור של ניראותה( ii), חוףה או

 התאורה מגורמי יותר דומיננטי אור למוקד להפוך יכול אשר( הרפלקטור

ר   light   ). 21י

pollution     )
 90 "    ,

    
. "     
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 יכול זה זוהר(. sky glow) הים לכיוון מהשמיים שחוזר הזוהר (iii) -ו בטבעיים

 במרכז ממש שנמצאת תאורה כגון, המים מקו מרוחקת שהיא מתאורה להגיע גם

 . אילת העיר

 ומזח אילת נמל כאשר, מאוד נפוצות הימית בסביבה תאורה הפרעות, באילת

 אור זיהום, בנוסף. (22איור ) עיקריים הפרעה גורמי מהווים א"קצא של הנפט

 שנמצא הכביש בקטע כגון, מקומות במספר 90 כביש מתאורת גם מגיע משמעותי

 מסעדות מספר. מצריים עם הגבול מעברל ובסמוך( 19)איור  א"קצא מתקן מול

 .בים אור לזיהום מקור הן גם מהוות חופיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ר   :Tamir et al. (2017)   22י

GIS maps of downwelling irradiance, Ed, sampled in the Gulf of Aqaba at 

1-m, 5-m, and 10-m depth in the wavelength channels of yellow light 

(589 nm; (a–c), respectively) and blue light (443 nm; (d–f), respectively), on 

the night of August 12th, 2015, at 22:00 local time (GMT + 3). Black/white 
dots represent sampling locations. The irradiance of yellow light ranged 

between 1 × 10−6 (bright yellow) and 4.6 × 10−4 (bright green) μW cm−2 nm−1. 

The irradiance of blue light ranged between 2.6 × 10−5 (bright blue) and 

1.3 × 10−4 (dark blue) μW cm−2 nm−1.  
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 מלאכותי רעש, ימיות אקולוגיות במערכות – (noise pollution) רעש זיהום .ז

 שהוא או, סונרים של ובפעולתם סיסמי מחקר לצורך במכוון מיוצר להיות יכול

 וקיבוע החדרה ,כגון) ימי ובינוי יתתשת עבודות, שיט ייכל של לוואי תוצר

 מקורות כל (.Hildebrand 2009) צבאית ופעילות( הים לקרקעית כלונסאות

 .באילת גם קיימים מעלה המופיעים הרעש

 

 טווח יש אנתרופוגני ממקור ימי תת שלרעש הראו לאחרונה שפורסמו מחקרים

 ,Williams et al. 2015) ימיים חיים בעלי על שליליות השפעות של רחב

Hansjoerg et al. 2016) ,כגון: 

i. מינית-תוך לתקשורת המשמשים יונקים של ימיים תת קולות מיסוך 

(Soto et al. 2006, Miller & Bain 2000.) 

ii. לקבלת אותם המשמשות ימיים יונקים של הסונר למערכות הפרעות 

 תת מכשולים איתורו ניווט, טרף איתור כגון, סביבתם על חשוב מידע

 (. echolocation ;Au 1993) ייםימ

iii. והחדרת פיצוצים, ימיים תת מקידוחים כתוצאה הנגרם עוצמתי רעש 

 כגון, גז חללי בגופם אשר החיים בעלי בכל לפגוע יכול כלונסאות

 דגים של הציפה בשלפוחיות ,ימיים יונקים של השמיעה במערכות

 עוצמתי רעש, חוליות חסרי של צעירים חיים בשלבי. ים צבי של ובריאות

 המשקל שיווי אברי; statocysts) בסטטוציסטים לפגוע יכול

 (.Andre et al. 2011; והאוריינטציה

iv. וחסרי דגים של לרוות המשמשות אותות של ימיים תת קולות מיסוך 

 (.Lillis et al. 2014) מתאימים התיישבות אתרי לאתר ימיים חוליות

v. למשל, דגים – םונטרפי טורפים בין האינטראקציה על השפעה ,

 אותם לאתר מנת על טרפם ידי על הנוצרים חלשים ברעשים משתמשים

 את להגביר יכול הטרף ואילו( Holt & Johnston 2011) יעילה בצורה

 Mann et) מייצרים שהטורפים הרעשים ידי על לטורפים שלו הערנות

al. 1997.) 

vi. העקה מידת ועל ההורמונלית המערכת על השפעה (stress )דגיםב 

(Smith et al. 2004 )ימיים ויונקים (Rolland et al. 2012) ,הגורמת 

 החיסונית ובמערכת ברבייה, בהתפתחות לפגיעה היתר בין

(Huntingford et al. 2006.) 
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 בני גלובאליים אוויר מזג ששינויי רחב קונצנזוס כיום קיים – קיצוניות טמפרטורות .2

 כדור פני על האדם פעילות של ישירה תוצאה הם שינויים ושאותם מתרחשים אכן זמננו

 לידי, היתר בין, באים גלובאליים שינויים אותם(. IPCC 2007 ,Hansen 2007) הארץ

 נתוני מתוך) שנה 100 -ב 2.75°C -כ של בקצב אילת במפרץ גם הים מי בהתחממות ביטוי

 מעבדתו ידי על שנה 31 במשך שנעשו ומדידות אילת מפרץ של הלאומית הניטור תכנית

 זה שינוי .(23 איור; באילת הים למדעי הבינאוניברסיטאי במכון גנין אמציה פרופסור של

 

 האלמוגים לרבות, הימית בסביבה רבים חיים בעלי של פיסיולוגיים מנגנונים על משפיע

 במקומות. עולה( coral bleaching) אלמוגים ולהלבנת אלמוגים למחלות שרגישותם

 בטמפרטורה העלייה, באוסטרליה הגדולה המחסום בשונית, למשל, מוכ, בעולם רבים

 השוניות של מאוד גדולים חלקים במהרה שכילו מאוד מאסיביים הלבנה לאירועי גרמה

 וחשיבות אילת מפרץ ערכיות את המתאר בחלק המסמך בתחילת שמוסבר כפי(. ציטוט)

 הנמדדת לעלייה יתיחס גבוהה עמידות מראים אילת מפרץ אלמוגי, עליו ההגנה

, ראה) בעולם אחרים רבים במקומות שקורה כפי, םמולבני אינם הם. בטמפרטורה

 ןה גם ותהנמצא, אלמוגים מחלות שכיכות, בנוסף (.Fine et al. 2013 -למשל

 Zvuloni et al. 2009, Zvuloni) יחסית נמוכה, הטמפרטורה עם חיובית באסוציאציה

et al. 2015.) והופכות אילת מפרץ של וחשיבותו ערכיותו את ישותמדג אלה עובדות 

 גבוהות לטמפרטורות עמידות אותה, זאת לעומת. בינלאומית ברמה חשוב לאזור אותו

 על הפועלות אחרות סביבתיות הפרעות של בעוצמתן גם תלויה והיא לעד מובטחת אינה

 לידי, היתר יןב, הבאה, למשל, המים איכות (.1 איור) אזורית או, מקומית סקאלה פני

, כן על(. ציטוט) להלבנה האלמוגים של רגישותם על משפיעה, הנוטריינטים בריכוז ביטוי

, בנוטריינטים מלאכותית העשרה) המים באיכות וירידה הים מי התחממות בין השילוב

 המקומית שברמה בעוד. אילת מפרץ של האקולוגית המערכת את מאוד מסכן( למשל

 על ביותר החמור האיום את המהווה הגלובאלית ההתחממות עם להתמודד יכולים איננו

ר  . . 23י           ) (  .
(- 1988  .     )    (      

 - 0 ;p<0.01     ,)0.0275
O
C  ( –    

2.75
O
C  .       .)  (    .1988-2017 )
±            2018    .

- 2018    .       –    '
.       
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 רמת את הורידל באפשרותנו יש(, Harvell et al. 2007 -לדוגמה ראה) האלמוגים שוניות

 ההפרעות את ונמזער במידה אילת מפרץ של האקולוגית המערכת על שלה האיום

 .המקומיות

 המערכת על קשה שלילית השפעה להיות עלולה נמוכות קיצוניות לטמפרטורות גם

 בנוטריינטים העשרה נושא את המתאר בחלק מעלה כמוסבר. אילת במפרץ האקולוגית

 הערבוב הוא אילת מפרץ את המייחדים הדברים אחד, אורגני ובחומר( אאוטריפיקציה)

 הגורמות, קיצוניות טמפרטורות בין השילוב, כאן גם(. 14 איור) המים עמודת של העונתי

 בצורה מאיים בנוטריינטים מלאכותית והעשרה, המים עמודת של קעמו לערבוב

 לפריחות לגרום עלול זה שילוב. אילת במפרץ האקולוגית המערכת על משמעותית

 ויצורי האלמוגים את" חונקות"ו השונית על המתיישבות אצות של מאוד מאסיביות

 .(15 איור) האחרים השונית

 סדימנטים והרחפת בשונית פיסית פגיעה – סדימנטים והרחפת בשונית פיסית פגיעה .3

 שייט כליי, בשונית בחוזקה שמכות דרומיות סערות וביניהן רבות בצורות להיגרם ותיכול

 ועבודות תשתיות, ימי-תת בינוי, תובשוני ופוגעים המותר השיט מגבולות שחורגים

 עם שוניותב הפוגעים ומשנרקלים צוללים) תיירותו קיימים ימיים-תת למתקנים תחזוקה

 (.החולית מהקרקעית סדימנט ומרחיפים סנפיריהם

 בשוניות הפיסית הפגיעה כאשר, ומתמיד מאז אילת מפרץ את פקדו דרומיות סערות

, לעומתן. מאוד גדולות להיות יכולות במים המורחפים הסדימנטים וכמות הרדודות

 חדשות יחסית הפרעות הן האדם מפעילות כתוצאה סדימנטים והרחפת פיסיות פגיעות

 להיות יכולות חלקן. הטבעיות להפרעות מתווספות והן האקולוגית המערכת עבור

 על המקשה דבר, (24 איור) צוללים ידי על אלמוגים שבירת כגון", כרוניות" הפרעות

 קורס סיימו שרק צוללים. הטבעיות מהפגיעות עצמה את לשקם האקולוגית המערכת

 ניסיון עם נרכשת זו ויכולת מאחר מוגבלת מאוד בים שלהם האיזון יכולת, צלילה

 דבר, הימיות ובתקנות בחוק המעוגן צלילה ממשק קיים לא, להיום נכון. הצלילה

 בכל לצלול ,אפסי שלו הצלילה וניסיון ,צלילה קורס סיים רקש אדם לכל שמאפשר

 ניתשו שאלמוגי לכך גורמת זו עובדה. ביותר והערכיים הרגישים במקומות גם, מקום

 בהם הצלילה שעומס באזורים והמים מנוסים בלתי צוללים ידי על כוונה ללא נשברים

 לציין יש .מהקרקעית שמורחפים הסדימנטים של הגדולה הכמות בגלל עכורים גבוה

ר      . 24י
    
  ," "  

    
.    
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 בודדים סנטימטרים ועד ממילימטרים) מאוד נמוך הוא האלמוגים של הגידול שקצב

. גדילה שנות עשרות של באובדן להסתכם יכולה אלמוג מקטע של ששבירה כך(, בשנה

 מזונם את המסננים השונית יצורי בכל פוגעים המים בגוף המורחפים הסדימנטים, בנוסף

 קשה לאלמוגים. באלמוגים גם כמו, הסינון פתחי את סותמים והם מאחר, המים מגוף

 חשט על שוקע המורחף הסדימנט (i: )סיבות מכמה מורחף סדימנט עם להתמודד מאוד

 דבר, שלהם התזונה פתחי את וסותם החומרים לחילוף מפריע, האלמוגים של הפנים

 מפרישים האלמוגים לרוב( ii, )להיזון מתקשה והאלמוג מאחר אנרגטי למשבר הגורם

 מצד רבים משאבים דורשת הריר הפרשת. הסדימנט בפינוי לעזור שנועד ריר בתגובה

 עלולה שנוצרת הרירית השכבה, בנוסף .האנרגטי המשבר את המחריף דבר, האלמוגים

 מכמות מורידה המים העכרת( iii, )באלמוגים הפוגעים פתוגנים של התיישבות לעודד

 האצות של הפוטוסינתזה במנגנוני פוגעת ובכך יםלאלמוג להגיע שמצליח האור

 המשבר את יותר עוד מחריף זה דבר. האלמוגים רקמות בתוך החיות השיתופיות

 רוב את מקבלים השוניות את שבונים האבן ואלמוגי מאחר אלמוגיםה של האנרגטי

 .שיתופיות אצות מאותן שלהם האנרגיה

 האסור האזור את המסמן מצופים קו" )חוצה קו" קיים האלמוגים ים שמורת לאורך

 כלי(. השיט מכליי להיפגע ועלולות מידי רדודות שם והשוניות מאחר, שיט כליי לכניסת

 תמרון מיכולות כתוצאה לרוב, החוצה הקו את פעם מידי חוצים לשניםוג מנועיים שייט

 בשוניות לעיתים פוגעים שחוצים שיט כלי אותם. גולשים/המשיטים של מוגבלות

 שטות זכוכית סירות, האלמוגים ים שמורת בתוך. בשוניות רבים אלמוגים ושוברות

 שוניות את יתהזכוכ לרצפת מבעד לתיירים להראות מנת על החוצה לקו בצמוד

 ביותר הערכי השונית קטע", היפניים גנים"ב, מסלולם של הדרומי בחלק. האלמוגים

 ככל מתקרבים הסירות ומשיטי החוגרת השונית אל מאוד מתקרב החוצה הקו, באילת

, פעם מידי. מקרוב השונית את לראות יוכלו שהתיירים מנת על החוצה לקו יכולים שהם

 בנזק שמסתיים דבר, השונית עבר אל השיט כליי את תדוחפ החזקה הצפונית הרוח

 .לשונית משמעותי

 מזחים של תחזוקה עבודות כגון) ימיים מתקנים של תחזוקה ולעבודות ימי-תת לבינוי

  .כולה האקולוגית ולמערכת לשוניות גדול נזק פוטנציאל( לקרקעית המעוגנים מבנים ושל

 ציוד עם ועבודה, חפירה פעולות, חיםמז בניית, הים לקרקעית כלונסאות של החדרה

 לחלק. האקולוגית המערכת על איום מהווים רגישה כך כל בסביבה ומגושם גדול הנדסי

-תת מלון או, תעלה נמל בניית כגון, הימית בסביבה האחרונות בשנים שעולים מהמיזמים

 בזמן רק לא, האקולוגית למערכת פטאלי ואף מאוד חמור נזק פוטנציאל, ימי

 .השוטף התפעול במהלך גם אלא, הקמה/ייההבנ

 אילת חופי לאורך האקולוגית מהמערכת נגרעים חיים בעלי – טבע ערכי ושליית דיג .4

 שלייה( ii, )וספורטיבי חובבני(, דייג שיונותיר לבעלי) מקצועי דייג( i: )דרכים במספר

 איסופים( iv) -ו ציבוריים אקווריומים לצרכי שלייה( iii, )פרטיים אקווריומים לצרכי

 .ימי מחקר לצרכי
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 פעם מידי שמגיעים מדיווחים אך, אילת במפרץ הדייג היקפי של ניטור בוצע לא, כה עד

 בעקבות מוגנים במינים והפגיעה (by catch) שלל לוואי של הדייגשה נראה, ג"לרט

 ומינים מפתח מיני נפגעים רבים ובמקרים משמעותית היא ומלכודות רשתות פריסת

 שנמצאים המצומצמים הימיים השטחים בהינתן. ובתאים כרישים, םי-צבי כגון, םנדירי

 מאות שאורכן רשתות בפריסת כשמדובר ובטח, דייג פעולת שכל נראה, אילת חופי לאורך

 בדייג הקשורות הבעיות אחת. האקולוגית במערכת משמעותית פגיעה מהווה ,מטרים

 ידי על שנזנח דייג ציוד) הים קרקעית על רפאים ומלכודות רשתות של הימצאותן היא

. (25 איור ראה; הקרקעית על אחרים אלמנטים או, תוהשוני עם והסתבך לאחר דייגים

 שלו המצטבר הנזק ולכן בים נמצא הוא עוד כל ימיים חיים בעלי ללכוד ממשיך זה ציוד

 .מאוד גדול

 

 כמו. ומעגנות נותמרי של הגלים שוברי באזור חובבים חכה דייגי גם דגים ,באילת

 גבוה ןשלה שלל לוואיה שאחוז ונראה סלקטיביות אינן הרשתות, והמלכודות הרשתות

 חובתו את ממלא הדיג אם גם, אלה במקרים. שנלכדו מוגנים שונית מדגי ברובו ומורכב

 את מאפשרת תמיד לא בהילכדותו הכרוכה שהפציעה הרי, לים המוגן הדג את ומחזיר

 שאריות. לים זרים חומרים בהכנסת כרוכה החובבני הדייג של ספתנו השפעה .הישרדותו

 המזון במארג המאזן את ומפרים לים מושלכים כפיתיונות המשמשים ובצק לחם של

  .הטבעי

 העדין במאזן לפגוע גם עלול, הנידוגים החיים בעלי במיני הספציפית לפגיעתו מעבר, גידי

 שההשפעה מיניםב, כלומר) מפתח במיני היא והפגיעה במידה ,תהאקולוגי המערכת של

 ולכן שלהם האוכלוסיות לגודל פרופורציונאלית אינה האקולוגית המערכת על שלהם

(. האקולוגית במערכת יציבות לחוסר להוביל עלולה, קטנה פגיעה אפילו, בהם פגיעה

 אצות-מקרו של להשתלטות להוביל שעלולה צמחוניים דגים במיני פגיעה היא לכך דוגמה

ר  . . 25י      .
 : (     

 ;) "  ,      .
     

 ;) "  ,   "  : (   .
       

  : (-) "  , 
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 ,phase shift ;Hughes et al. 2007) השוניות של מוחלט ולהרס האלמוגים שוניות על

Hoey et al. 2011 .)לעלייה לגרום שעלולה טורפים במיני פגיעה היא נוספת דוגמה 

 שבסופה שרשרת לתגובת לגרום ובכך, הטורפים ניזונים שמהן האוכלוסיות בגודל

 את להוציא ובכך מבקרה הן אף יוצאות ישיר באופן נפגעו שלא מינים אוכלוסיות

 .היתה שבו העדין מהאיזון האקולוגית המערכת

 

 החיים בעלי את הציבור פניב המציגים גדולים ציבוריים אקווריומים שני קיימים בארץ

 גורעים/אוספים אלה אקווריומים, אחד מצד(. בירושלים והשני באילת אחד) הימיים

 להציג ביכולתם יש, מנגד. תצוגה לצרכי טבעיתה האקולוגית מהמערכת חיים בעלי

 שלל על אילת למפרץ הייחודיות האלמוגים שוניות את, צולל אינו שברובו, הרחב לציבור

 על ובהגנה בהסברה הקשורים חשובים מסרים גם כמו, בהן הקיימים החיים בעלי

 למזער, תרהי בין, נועדה אלה אקווריומים על הרגולציה. הימיות האקולוגיות המערכות

 לערכי נזק כל ולמנוע מהאיסופים כתוצאה הטבעית האקולוגית למערכת הנגרם הנזק את

 .בטבע ובראשונה בראש הוא אלה של מקומם שהרי, נדירים טבע

 גם אתו ויחד האחרונות בשנים משמעותית בצורה גדל הפרטיים האקווריומים שוק

 הדייג היקפי את להעריך ניתן לא, םלהיו נכון. חוליות ולחסרי מלוחים מים לדגי הביקוש

 .  זה לשוק חיים בעלי לספק שנועדו, אילת במפרץ המתרחשים חוקיים הלא והשלייה

 וערכי חיים בעלי, צמחים של שונים במינים פגיעה של סוג כל האוסרות תקנות קיימות

 המוגנים המינים רשימת, זאת לעומת. מוגנים טבע כערכי המוגדרים דוממים טבע

 אילת במפרץ נדירים שהם רבים חיים בעלי מיני כוללת אינה אלה בתקנות לתהנכל

 .באזורנו שלהם הטבעיות האוכלוסיות את לסכן עלולים שלהם השלייה או והדייג

 לעומת .במיוחד גדולה אינה אילת במפרץ והשפל הגאות משרעת – קיצוניים שפל אירועי .5

 במשב וכתלות הארץ לכדור ביחס והשמש הירח במיקום כתלות, שנים כמה מידי, זאת

 בו מצב, קיצוני שפל אירוע אילת מפרץ את פוקד, האדום ובים ההודי באוקיינוס הרוחות

 תולשוני שנוצר הנזק מידת. (26)איור  הרדודות השוניות לגובה מתחת אל יורד הים מפלס

, ווירהא טמפרטורת, לאטמוספירה תוהשוני של החשיפה משך, כגון, גורמים במספר תלוי

 השוניות של ממושכת חשיפה בעקבות, מסוימים במקרים. גליםה וגובה קרינהה עוצמת

ר       . 26י
      
     .

.    
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 במיוחד, הרדודות לשוניות חמור נזק להיגרם עלול ,חמים יחסית בימים, לאטמוספירה

 בצורה אלה באירועים תושנחשפ תוהשוני את להרטיב נהוג היה, בעבר. השונית לשולחן

 גל ויוצרת גבוהה יחסית במהירות תוהשוני לאורך הששט סירה באמצעות, מלאכותית

 .השוניות את ףששוט ירכתיים

 גורם אחד שמצד חשוב מנגנון מהווים אלה שאירועים והובן מאחר הופסקה זו התערבות

 והרכב השוניות מבנה בעיצוב חשוב תפקיד לו יש, כנגד אך, בשונית מאסיבית לתמותה

 למפלס ביחס הרדודות השוניות גובה את עיםקוב אלה אירועים, למעשה. בהן המינים

 למינים המאפשר דבר, בשוניות ביותר הדומיננטיים במינים לרוב נוצרת והפגיעה הים

 .המינים מגוון את להגדיל, הרחוק בטווח, ובכך ולהתפתח לגדול דומיננטיים הפחות

 את נהמשת בתדירות פוקדים מדבריים אזורים המאפיינים שיטפון אירועי – שיטפונות .6

 כמות איתם ומסיעים לים דבר של בסופו מגיעים מהשיטפונות חלק. אילת מפרץ אזור

 הכותרת תת תחת מעלה כמוסבר. (27)איור  לים מהיבשה ריםוחומ סדימנטים של גדולה

 השפעה הימית בסביבה שמורחף לסדימנט", סדימנטים והרחפת בשונית פיסית פגיעה"

, שנוצרת כרונית אבל, יחסית נמוכה להפרעה גודבני. האקולוגית המערכת על ניכרת

 להיות יכולה שיטפון בעקבות שנוצרת ההפרעה, צוללים של פעילות בעקבות ,לדוגמה

ר  . . 27י    -     .
        

 ;     ,   .
  "  (     

 ;)         .
 ;         .

        
 .)   "  : (     
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 לשקוע רב זמן לוקח( חרסיות) הגרגר-דק שלסדימנט מכיוון רב זמן ולהימשך מאוד גדולה

 כך כל כמות יםל להסיע יכול שיטפון, בנוסף. רבים למרחקים הים זרמי עם נישא והוא

 .ים-עשב ומרבדי אלמוגים שוניות השפך באזורי לקבור שעלולים סדימנטים של גדולה

 מגיעים שיטפונותש מכיוון טבעי הפרעה כגורם לשיטפונות להתייחס ניתן לא, כיום

 האקולוגית המערכת ,כן על(. מטה מוסבר) בעבר מאשר שונה בצורה אילת למפרץ

 נאלצת, אחת בצורה השיטפונות את" לקלוט" עצמה את התאימה שנים אלפי שבמשך

 שהשתנו העיקריים הדברים שני. יותר ועוצמתית חמורה אך, דומה הפרעה עם להתמודד

 : הם ההווה ושיטפונות( העירונית הסביבה התפתחות לפני) העבר שיטפונות בין

 משמעותית בצורה מקטינים אילת העיר של הבנויים והאזורים הכבישים מערכת .א

 כמות את גם ולכן לים שמגיע העילי הנגר כמות את ומגדילים המים חלחול את

( הצפוני בחוף הקינט תעלת לרבות) אילת בעיר הניקוז מערכות, בנוסף. הסחף

 בניגוד, מקומות של מצומצם במספר לים להיכנס השיטפונות מי את מכוונות

 יטפונותשהש מצב יצרה זו עובדה .לים הגעתם טרם הסתעפו שהנחלים לעבר

. יותר גדולה בעוצמה אך, נקודות של יותר מצומצם במספר אילת למפרץ מגיעים

 מישורי שטח פני על פזרות לאפיקי בעבר הסתעפו, לדוגמה ,בערבה שיטפונות

 חלחל מהנגר גדול חלקש להניח וסביר( אילת ומלחת עברונה מלחת) גדול מאוד

 תעלת, כיום .יותר טנהק היתה לים שהגיעה הסחף כמות גם, כן על .לאדמה

 יותר הרבה כמות רבה ביעילות לים ומסיעה השיטפונות מי את מנקזת הקינט

 .וסחף נגר של גדולה

 ואזורים עירונית סביבה, כבישים דרך עוברים כיום השיטפונות מי, לעבר בניגוד .ב

 נושאים גם הם, איתם נושאים שהם הרב לסדימנט בנוסף, כן על. חקלאיים

 מכבישי ודלקים שמנים כגון, (28 -ד' ו27 יםאיור ראה) רבים מזהמים חומרים

, אורגני וחומר נוטריינטים, מהעיר שנשטפת רבה פסולת(, כבישים יפיטתש) העיר

 מערכת גם רבים ובמקרים, העירוני מהגינון גם אך, בערבה מהחקלאות בעיקר

 .השיטפונות מי עם יחד לים ומוזרמת מוצפת הביוב

 

ר  . . 28י            .
 ;               .

 .              
.   
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 תגובה הן וצמחים חיים בעלי מיני של התפרצויות – אלמוגים פיטור של התפרצויות .7

, המתפרצים המינים בטורפי פגיעה, למשל) בטבע שקיים העדין המשקל בשיווי לשינויים

 תועדו שונית באזורי אלמוגים רפיוט של התפרצויות. (טרפם/מזונם בשכיכות עלייה או

, כיום, זאת לעומת .טבעיות מתנודות נבעו והן האדם להשפעות שקדמו תקופותמ עוד

( זמני לפחות) יתרון שהעניקו אדם ידי מעשי להפרעות תגובה הן מההתפרצויות חלק

 להתפרץ הנוטים כמינים הידועים אלמוגים טורפי מצויים, באילת. המתפרצים למינים

 Drupella הטורף החילזון – לשוניות קשים נזקים ולהסב השונית מהיחלשות כתוצאה

cornus הקוצני הים כבוכו Acantaster planci  להבחין ניתן שנים כמה מידיי. (26)איור 

 היה, בעבר. הטורף החילזון של במיוחד, שלהם האוכלוסיות בגודל משמעותית בעלייה

 עלייה אובחנה כאשר מהשוניות הקוצני הים כוכב ואת הטורף החילזון את לסלק נהוג

 סקרים ועל( ובמעבדה בים) ניסויים על שהתבסס מחקר. שלהם האוכלוסיות בגודל

 .Zvuloni et al) 2011 בשנת הטורף החילזון התפרצות של אירוע מאז כשנתיים שנמשכו

in prep. ,)תוהשוני על שלילית השפעה יש כאלה להתפרצויות, הקצר בטווחש והרא 

, הרחוק לטווח, זאת לעומת. (האבן אלמוגי של הכיסוי באחוז משמעותית ירידה)

 כפי להיות חוזר האלמוגים כיסויו משתקמת השונית – חיובית דווקא היא ההשפעה

 היא לכך הסיבה. אלמוגים מיני של יותר ומגוון שונה בהרכב אך, לכן קודם שהיה

 ובכך (.Acropora sp) האלמוגים של ביותר הדומיננטי הסוג את לטרוף נוטה שהחילזון

 טורף החילזון, בנוסף .בשוניות פתחולהת לגדול דומיננטיים פחות למינים מאפשר הוא

 העמידים האלמוגים לטובת חשובה סלקציה שנוצרת כך, יותר החלשים האלמוגים את

 .החילזון בפני

  

  פיתוח ותכניות מיזמים .8

כיום מקודמים תהליכי תכנון ופרויקטי פיתוח רבים בתחום המרחב הימי של מפרץ 

פיתוח המקומיים של העיר אילת ובכלל אילת. חלק מן הפרויקטים מהווים מענה לצרכי ה

. תכנית גידול אורבני, תכניות בינוי ופיתוח, לרבות בינוי תת ימי וסדימנטציהזה כוללים: 

ר  . . 29י     . Drupella cornus    
Acropora            .

           ;   . 
  Acantaster planci    Acropora. 
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)בשלבי תכנון מתקדמים( הינה תכנית משמעותית  270/02/2המתאר של אילת מס' 

מבחינת כיווני הפיתוח העתידיים של העיר אילת ובתוך כך קובעת הגדלת גודל 

כיום( והרחבה ניכרת  55,000 -תושבים )לעומת כ 100,000לכדי  2030יה לשנת יאוכלוסה

 של שטחי הפיתוח בשטחי העיר והתשתיות. 

לנוכח היות אילת עיר בעלת חשיבות תיירותית בינלאומית, מקודמים גם פרויקטים רבים 

סון הסדרה של חופי הרחצה, אח -בתחומה מהווים תשתית לפיתוח התיירות החופית

תיירותי בדגש מלונאות ונופש ומתחמי תיירות מדבריים המיועדים לתיירות פנים וכן 

לתיירות הנכנסת. רבים מהפרויקטים המוצעים נכללים במסגרת התכנית האסטרטגית 

לפיתוח חופי אילת. משמעות הדבר היא שיחד עם פתיחת שדה התעופה רמון והמהלך 

משרד התיירות, אילת עתידה להגדיל במידה  לעידוד ופיתוח התיירות המדברית שמקדם

משמעותית את מספר המבקרים בתחומה וכן להגדיל את היקף שטחי החוף המפותחים 

והתשתית התיירותית המשלימה בזיקה לחוף ובתוך כך, שינוי תפישתי באשר לקביעה של 

 ימי.לעניין שמורות חופיות. יתר על כן, מוצעים מספר מיזמי פיתוח בתחום ה 13תמ"א 

פרויקטים  -במקביל, מקודמות מספר תכניות לתשתיות לאומיות ובינלאומיות 

אסטרטגיים, נמליים, תחבורתיים, ביניהם: נמל התעלה, מובל השלום, רכבת לאילת, 

 חקלאות ימית ועוד.

 

, ובינוי תנופת פיתוח אדירה הן של מיזמי תיירות והן של תשתיותמתקיימת במקביל, 

בערב הסעודית מקודמת . השכנות, השוכנות במפרץ אילת במדינותגם  פעילות נמלית ועוד

. קמ"ר 26,500שטח של בהקמת עיר חדשנית לאורך חופי מפרץ אילת המתפרשת יוזמה ל

העיר מתוכננת להיבנות בדרומו של מפרץ אילת, באזור מיצרי טיראן )ראה/י מפה 

 ת גשר. היא צפויה להיות מחוברת לחצי האי סיני באמצעוו בהמשך(,
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כל המיזמים ומגמות תכנון אלו עלולים ליצור עומס פיתוח והפרעות ניכרות על המערכת 

עיבוי , עיבוי שטחי הפיתוח והתשתיות בעיר אילתהאקולוגית של מפרץ אילת לאור: 

הרחבת הפיתוח צמצום אזורים מוגנים, , וסביבתם הפיתוח לאורך חופי מפרץ אילת

 .ורות התאורה, רעש, הגברת נגר ומזהמים ועוד, הגדלת מקבתחום הימי
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 במפרץ אילת  קיימים ועתידייםסיכום גורמי הפרעה  – מסכמת טבלה .9
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 היבטים תכנוניים –הערכת מצב שמירת הטבע במפרץ אילת 

לצד הרקע האקולוגי של מפרץ אילת חשוב להתייחס גם לרקע הסטטוטורי ולתהליכי התכנון 

לחופי מפרץ אילת ועקרונותיה, סקירה ומיפוי של  13דמים במפרץ אילת ובתוך כך: תמ"א המקו

האזורים החופיים והימיים המוגנים בפועל, כמו גם הצגת מגמות התכנון וכיווני הפיתוח במרחב 

 אילת וסביבתה. 

 בתחום מפרץ אילת חלות מספר שמורות טבע מאושרות ומוכרזות מתוקף תכניות סטטוטוריות.

שמורות הטבע הימיות במפרץ אילת מתרכזות בחלקו הדרומי של המפרץ, באזור חוף אלמוג 

 כדלקמן )ראה/י תשריט להלן(:

 .1962מאושרת משנת  340תכנית מס' ד/ -חוף אלמוגים

 .1995מאושרת משנת  56/101/02/2תכנית מס'  -הים הדרומי

 .2007מאושרת משנת  225/02/2תכנית מס'  –ים האלמוגים 
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התכנית העיקרית החלה על חופי מפרץ אילת ובאופן חלקי על האזוריים הימיים בתחומי המפרץ 

לחופי מפרץ אילת התוותה את הראייה  13מדיניות תמ"א ראה/י תשריט להלן.  – 13הינה תמ"א 

בבחינה מרחבית, התכנית כוללת ופיתוח בתחום חופי מפרץ אילת.  - הכוללת והמפורטת לשימור

  -ל אפיון מרחבי לשלושה אזורים עקרוניים: הטווח הימי, הסביבה החופית השלישי התבססה ע

 עורף הפיתוח היבשתי המהווה עיקר שטחי הפיתוח במסגרת התכנית.

 

בתוך כך, הגדירה התכנית ועיגנה את הרגישויות הסביבתיות: הן מבחינה נופית והן מבחינה 

ת הפיתוח של העיר אילת והתשתיות הלאומיות אקולוגית ובהתאם קבעה את יעודי הקרקע ומגמו

במפרץ אילת. לפיכך, נראה כי התכנית הכווינה את הפיתוח התיירותי והעירוני לחלקה הצפוני של 

העיר אילת, בעוד שהאזורים הדרומיים נותרו עם זכויות פיתוח מוגבלות, כמו גם אזורים מוגנים 

ת את אזורי הכרית ומהוות גם אזורי חיץ באמצעות קביעת יעודי קרקע לשמורות חוף )הכוללו

 מהאזורים הימיים הרגישים( ושמורות טבע בים וביבשה וכן עתודות לשמורות טבע. 
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עיגנה את שמורות הטבע הימיות המאושרות מתוקף התכניות המפורטות המאושרות  13תמ"א 

ומיים של חופי על שינויה, קבעה שמורות חוף באזורים הדר 8לעיל, אשר אינן נכללות בתמ"א 

 מפרץ אילת וכן קבעה בחוף קצא"א עתודה לשמורת טבע ימית ושמורת חוף.

 101/02/2תכנית מס'  –, בשטחי העיר אילת חלה תכנית מתאר מקומית13נוסף על תמ"א 

נמצאת בשלבי תכנון  270/02/2. תכנית מתאר כוללנית לאילת מס' 1983מאושרת משנת 

ת היא לעדכן את התשתית התכנונית של תכנית המתאר מתקדמים בימים אלו. מטרת התכני

המקומית בהתאם לצרכים המתפתחים של העיר. יש לציין כי משך הכנת תכנית המתאר החדשה 

נארך זמן רב ועל כן עירית אילת החלה לקדם במקביל תכניות פיתוח נוספות, ביניהם תכנית אב 

 לפיתוח חופי אילת. 

, אולם מניחה תשתית תכנונית 13ת על מדיניות תמ"א תכנית המתאר החדשה לאילת מבוסס

הכפלת האוכלוסייה ם בחובם השפעה ממשית על מפרץ אילת במספר מישורים: יועקרונות שטומנ

 והרחבתתושבים  100,000-קביעת יעד להכפלת מספר התושבים בעיר אילת ל -  של העיר אילת

עיבוי הפיתוח לאורך חופי מפרץ אם. תשתיות הפיתוח ואזורי המגורים וכן אזורי התעשיה בהת

התכנית מרחיבה את התשתית התיירותית בחלקו הדרומי של מפרץ אילת  –ועורף היבשתי  אילת

 ( יהוו בפועל חופי רחצה. כמו כן, התכנית13שמורות החוף )שהגדירה תמ"א עיקר וכן קובעת כי 

  .מצומצמיםאילת  מפרץ שמה דגש על צרכי הפיתוח של העיר, בעוד שההתיחסות להיבטי

 האזורים הימיים החופיים המוגנים בתחומי מפרץ אילת  -סטטוס תכנוני במצב הקיים לסיכום

. )ראה/י תשריט בהמשך( אלו האזורים הנכללים בתכנית מתאר מאושרות לשמורות טבע בפועל

יות ק"מ של בתי גידול של שונ 8-ק"מ של רצועת חוף במפרץ אילת, ומתוך כ 12 -סה"כ, מתוך כ

רצועה של ק"מ שמורת טבע  1.2 -וכ שמורת טבע ימיתשל  ק"מ 3 -כאלמוגים, ישנה רצועה של 

)חוף אלמוג(. בנוסף, בימים אלו, החלה הכנת תב"ע משותפת על עירית אילת ורט"ג  החופית

שמורת טבע ימית וש"ט מ'  500 -, כ13לשמורת טבע וחוף רחצה בחוף קצא"א, בהתאם לתמ"א 

 .בחוף קצא"א ברצועה חופית
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בפועל, האזורים המוגנים בתחום הסביבה החופית והימית של מפרץ אילת מייצגים רק חלק 

 ראה/י התייחסות בחלק ג' בהמשך. –מצומצם מבתי הגידול בעלי חשיבות לשימור במפרץ אילת 

 תהליכי תכנון וכיווני פיתוח:

החל מפיתוח ברמה המפורטת  בתחומי העיר וסביבתה מקודמות יוזמות פיתוח ברמות שונות:

המהווה מענה לצרכי הפיתוח המקומיים ותהליכי התחדשות עירונית; תהליכי פיתוח רוחביים 

כגון שדרוג ופיתוח התשתית התיירותית כחלק ממהלך לחיזוק התיירות באילת בפרט ומהלך 

 לעידוד התיירות המדברית אותו מקדם משרד התיירות בשנים האחרונות. 

 

כך, מקודמות יוזמות לפיתוח תשתיות ו/או פרויקטים אזוריים ולאומיים כדוגמת במקביל ל

 החקלאות הימית, הרכבת לאילת, מובל השלום ומתקן התפלה ועוד.
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לחופי  13במקביל, ולנוכח מגמות התכנון המתעדכנות, מקודמת יוזמה לתכנית עדכון לתמ"א 

בתוך כך ם לצרכי הפיתוח המקומיים ומפרץ אילת אשר תטמיע את השינויים הנדרשים המותאמי

 התיירות בתחומי אילת.פעילות 

 למכלול תהליכים תכנוניים אלו, עשויה להיות השפעה על המערכת האקולוגית של מפרץ אילת. 

בנוסף לכך, בימים אלו נערכת בחינה להרחבת תחום השיפוט במרחב הימי במפרץ אילת. בחינה זו 

מקדם משרד הפנים, אשר נבחן בכל הרשויות המקומיות  הינה חלק ממהלך ארצי כולל אותו

הגובלות במרחבים ימיים. לעניין אילת, נערך דיון ייעודי ונבחנת הרחבה זו לאור הגורמים הרבים 

הפועלים בתחומי המפרץ והפעילויות השונות, כמו גם על רקע הרגישות והייחודיות של מפרץ 

 אילת.

 

המקומיות שהוצגו לעיל, לתהליכי התכנון המקודמים כיום  בנוסף למשמעויות התכנוניות ברמות

יש משמעויות ניכרות מבחינת הרחבת הפיתוח בתחומי העיר אילת וסביבתה ובפרט בסביבה 

כל מרחב העורף היבשתי הסמוך  - כן באזורים הסמוכים להםו, החופית והימית של מפרץ אילת

  .והמדבר

כיום, בחלקה הצפוני של אילת  םם האינטנסיביייש חשיבות לרכז את מאמצי הפיתוח באזורי

ולצמצם את הפיתוח לאורך חופי מפרץ אילת ובעורף היבשתי הסמוך, בדומה למדיניות שהוגדרה 

, על מנת להקנות הגנה לאזורים בעלי הערכיות והחשיבות  האקולוגית הגבוהה במפרץ 13א בתמ"

  אילת.

חשוב להבהיר כי ככלל, לשטחי הפיתוח הקיימים והמתוכננים המצויים במרחב ההר )המדבר( 

הסמוך למרחב החופי והימי יש משמעות רבה מבחינת בריאות ויציבות המערכת האקולוגית 

בהיבטים של שינוי ה נגר העילי והזרמות למפרץ אילת, פסולת, העצמת מקורות התאורה והרעש, 

כנובע מגינון, תשטיפים ועוד.  ועל כן נדרש בתהליכי התכנון לזהות מראש  הוספת חומר אורגני

את המשמעויות הסביבתיות הנ"ל ולהביא לצמצומן במסגרת התהליך התכנוני והגדרת 

 הממשקים.
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את  לחזקלאור מגמות הפיתוח בתחום אילת וסביבתה, כמו גם מגמות כלל עולמיות יש חשיבות 

ת למערכת האקולוגית של מפרץ אילת, בעלי ערכיות וחשיבוהחופיים הימיים וההגנה על אזורים 

  .באזורים אלו ובסמוך להם להגדיר אזורי חיץ וממשקים מנחים לפעילויות ולפיתוחכמו גם 

 

בנוסף בתחומי ישראל.  יםהמקודמותהליכי תכנון תכניות ההתייחסות התכנונית שמה דגש על 

צפויה להן במרחב מפרץ אילת  גמא לתהליכי פיתוחהוזכרה העיר ניאום בערב הסעודית כדו

ועל כן מלבד צמצום ההשפעות בסקאלה  על המערכת האקולוגית של מפרץ אילת. ניכרתמשמעות 

חיוני לקדם מהלך שיביא בחשבון את מכלול ההשפעות הקיימות  ,המקומית בתהליכי התכנון

 והמתוכננות במפרץ אילת במסגרות בינלאומיות.
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 אפיון ערכיות וממשקים במפרץ אילת -חלק ב'

מטרת שלב זה הינה לאפיין על בסיס ניתוח ערכיות אקולוגית של בתי הגידול במפרץ אילת כן ועל 

בסיס הפעילויות המתקיימות כיום בתחום הימי והחופי של מפרץ אילת, אזורים בעלי חשיבות 

להפנות אליהם את מאמצי גבוהה לשימור אל מול אזורים בעלי רגישות נמוכה יותר שניתן 

 הפיתוח. 

על מנת להגדיר את הממשקים הרצויים בכל מרחב התייחסות, נערך ניתוח הממשקים 

והפעילויות הקיימות במפרץ אילת באמצעות מטריצת שימושים הדדיים, מתודה המקובלת 

ם בפרקטיקה של תכנון במרחב ימי. ניתוח זה מסייע בהבנת השימושים והפעילויות אשר יכולי

להתקיים במקביל אל מול שימושים מנוגדים וקונפליקטים, כמו גם שימושים בהם צריכים לחול 

 מגבלות מסוימות.

בהתאם לכך, תוצר שלב זה הינו מפת אזורים ימיים המגדיר אזורים ימיים ברמות הגנה/פיתוח 

ביניים זה  שונות, הכוללת פירוט הרציונל והעקרונות המנחים לפיתוח ושימור של כל אזור. שלב

יסייע בהמשך לגבש את ההמלצות המרחביות באשר לאזורים לגביהם נדרש להגביר את ההגנה 

הסטטוטורית, אזורים בהם רצוי להחיל הנחיות ממשקיות סביבתיות בהיבטים כגון שיט ועגינה, 

 ספורט ימי, דיג ועוד וכן אזורים בהם רצוי להפנות את עיקר מאמצי הפיתוח כאשר הם נדרשים.

 אפיון בתי הגידול במפרץ אילת וניתוח ערכיות אקולוגית 

בהמשך לתיאור המערכת האקולוגית של מפרץ אילת שהוצג בחלק א' של המסמך, נערך מיפוי 

 ראה/י תשריט להלן.  -של מפרץ אילתבאזורים החופיים והימיים  ואפיון היחידות האקולוגיות

באים: עומק המים המינימאלי והמקסימאלי, אפיון היחידות האקולוגיות התבסס על המשתנים ה

ייחודיות, סוג המצע, נוכחות שונית רציפה/כתמית, נוכחות עשב ים, נוכחות אלמנטיים 

מלאכותיים, כיסוי רב של שונית, כיסוי רב של עשב ים, צפיפות גבוהה של בלטי שוניות, למינים 

 מאפיינים, מינים ייחודיים או אנדמיים ותופעות מיוחדות.

 לן הקריטריונים המנחים להגדרת היחידות האקולוגיות באזורים הימיים: לה

  "אזור שהמצע הדומיננטי בו הוא קרקעית חולית )יכול להיות עם כיסוי יחסית דליל  –"חולי

 של עשבי ים, או כתמי שונית דלילים(.

  "בחוף  אזור שכיסוי עשבי הים בו גבוה יחסית. במקרה של מרבד אחד גדול, כמו –"עשב ים

 הצפוני, גם שולי המרבד, שכיסוי עשבי הים בהם דליל יותר, נכלל.

  "אזור המכוסה בעשבי ים ומהקרקעית מזדקרים בלטי אלמוגים. –"בלטי אלמוגים ועשב ים 

  "אזור חולי ובו מזדקרים מהקרקעית בלטי אלמוגים –"בלטי אלמוגים 

  "ות.אזור המכוסה ברובו בשוניות רציפות, או כתמי –"שונית 
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 ראה/י במפה להלן.  -באפיון היחידות האקולוגיות באזורים הימיים נערכה חלוקה מפורטת

 .1בנספח מס' תיאור כל יחידה אקולוגית מוצג בפירוט בטבלה 
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 קריטריונים למיפוי יחידות אקולוגיות באזורים חופיים:

  "חוף המתאפיין ברובו במצע רך. –"חוף חולי 

  "חוף המתא –"סלע חוף( פיין בסלע חוףbeachrock גם אם במקרים מסוימים הוא מכוסה ,)

 בשכבה דקה של חול.

  "חוף שהונחו לאורכו בולדרים במטרה להגן על החוף ומתקנים שנמצאים עליו  –"בולדרים

 ממפץ הגלים. 

  "חוף המהווה כניסה למעגנה החודרת אל תוך היבשה. –"מעגנה 

  "של נמל, או מעגנה.חוף שעליו נבנה רציף  –"רציפי נמל 
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בהמשך, בסיוע חוות דעת מומחים, נערך ניתוח ערכיות בתי גידול וחשיבות לשימור במפרץ אילת 

 ראה/י תשריט להלן. –

המתודולוגיה לניתוח הערכיות נערכה ביחס לבתי גידול ימיים באופן כללי )ולא מייצגת ניתוח 

ך מתקבל בבירור כי הערכיות האקולוגית של ביחס ו/או בין בתי הגידול במפרץ אילת לעצמם(. כ

מירב היחידות הינה גבוהה, היות והמערכת האקולוגית של מפרץ אילת ייחודית ובעל ערכיות 

 גבוהה מאוד באופן יוצא דופן.
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 קריטריונים לקביעת רמת הערכיות באזורים הימיים:

  "ו/או בשוניות  שטחים שברובם מכוסים בעשבי ים -אזורים ערכיים ביותר  –"מירבית

אלמוגים )לרבות בלטי שונית( בעליי נתונים דמוגרפיים/מורפולוגיים גבוהים )כגון, כיסוי גבוה 

אזורים קטנים אחרים אשר -של אלמוגים, מגוון מינים גבוה(. האזורים כוללים בתוכם גם תת

, אך הם חורגים מהגדרה זו )כגון אזורים חוליים, או אזורים כתמיים של שוניות ועשבי ים(

מקשרים בצורה מרחבית בין המאפיין הביוטי העיקרי של תא השטח ותורמים למורכבות 

 המבנית הכללית של תא השטח ולכן גם למגוון המינים.

  "אזורים ערכיים מאוד, כגון מרבדי עשב ים ושוניות אלמוגים )לרבות בלטי  –"גבוהה מאוד

מוכים במעט מאלה המופיעים בהגדרה שונית( שהנתונים הדמוגרפיים/מורפולוגיים שלהם נ

הנ"ל. הם יכולים, במקרים מסוימים, להוות אזור המקשר בין יחידות אקולוגיות המדורגות 

גבוה יותר ובכך הם תורמים למורכבות המבנית בסקאלה גדולה יותר ולכן גם למורכבות 

 הביולוגית.

  "ים להיות מרבדים קטנים אזורים שהקרקעית בהם היא בעיקר חולית )אם כי יכול –"גבוהה

של עשבי ים, או אלמוגים בודדים(. הם יכולים, במקרים מסוימים, להוות אזור המקשר בין 

יחידות אקולוגיות המדורגות גבוה יותר ובכך הם תורמים למורכבות המבנית בסקאלה גדולה 

 יותר ולכן גם למורכבות הביולוגית.

 בעיקר חולית עם מיעוט ערכי טבע הגדלים  אזורים שהקרקעית בהם היא –גבוהה" -"בינונית

על מצעים טבעיים )יכולים להיות בהם מצעים מלאכותיים, כגון גרוטאות, שעליהם התיישבו 

ערכי טבע(. באזורים אלה מתבצעת פעילות מיקרוביולוגית חשובה, לרבות פירוק חומר אורגני, 

הפרעות אנתרופוגניות  הממחזרת חומרים לכלל המערכת האקולוגית. בחלק מאזורים אלה,

 מונעות/מפריעות להתפתחות טבעית )כגון, כיסוי מרבדי עשב ים(. 

 אזורים התומכים במגוון ביולוגי יחסית נמוך ובביומסה נמוכה. –נמוכה" -"בינונית 

 

 קריטריונים לקביעת רמת הערכיות באזורים חופיים:

  "ייחודיים )כגון סרטני החולון  חופים ערכיים ביותר שמהווים בית גידול למינים –"מירבית

בחוף הצפוני(, או שבהיעדר נוכחות האדם יש להם את הפוטנציאל לאכלס מינים ייחודיים, או 

שהם מהווים בית למגוון רב של מינים )כגון סלעי החוף(, או שהם נושקים לתאי שטח ימיים 

ת לפגוע בתאי השטח ערכיים ביותר ורגישים )כגון החוף הדרומי( ופעולות הנעשות בהם עלולו

 הימיים.

  "חופים ערכיים מבחינת סוג המצע המהווה בית גידול למגוון רב של מינים, או  –"גבוהה מאוד

שיש להם את הפוטנציאל לאכלס מינים ייחודיים )בהיעדר הפרעות אנתרופוגניות(, אך הם 

 אינם נושקים לאזורים ימיים הנמצאים תחת ההגדרה "מירבית".

  "ים שיש להם את הפוטנציאל לאכלס מינים ייחודיים )בהיעדר הפרעות חופ –"גבוהה

אנתרופוגניות(, או שהם עברו שינוי משמעותי בעקבות בינוי )כגון כיסוי קו החוף בבולדרים(, 

 אך המצע המלאכותי מהווה בית גידול מורכב מבחינה מבנית ולכן גם ביולוגית.
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 אכותיים )בטון, או בולדרים( שהמגוון חופים המכוסים במצעים מל –גבוהה" -"בינונית

הביולוגי על המצע המלאכותי יכול להיות גבוה )בולדרים(, או שהם נושקים לאזור ימית עם 

 ים(.-ערכיות גבוהה )מזח בטון במעגן תור

 חופים שהם מאוד מופרים כתוצאה מהפעילות שמתרחשת בהם )רציפי  –נמוכה" -"בינונית

פולוגית הם כבר אינם מסוגלים לחזור להיות כפי שהיו נמלים מבוטנים( ושמבחינה מור

 )טבעיים(, גם אם פעילות האדם תיפסק בהם.
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ניתוח הערכיות האקולוגית במפרץ אילת הכולל התחשבות בהשפעות במקביל, נערך 

 פעילות אדם בפועל.  –אנתרופוגניות 

 :השפעות אנתרופוגניותכולל התחשבות ב קריטריונים לקביעת רמת הערכיות באזורים הימיים

  "שטחים שברובם מכוסים בעשבי ים ו/או בשוניות  -אזורים ערכיים ביותר  –"מירבית

אלמוגים )לרבות בלטי שונית( בעליי נתונים דמוגרפיים/מורפולוגיים גבוהים )כגון, כיסוי גבוה 

רים אשר אזורים קטנים אח-של אלמוגים, מגוון מינים גבוה(. האזורים כוללים בתוכם גם תת

חורגים מהגדרה זו )כגון אזורים חוליים, או אזורים כתמיים של שוניות ועשבי ים(, אך הם 

מקשרים בצורה מרחבית בין המאפיין הביוטי העיקרי של תא השטח ותורמים למורכבות 

 המבנית הכללית של תא השטח ולכן גם למורכבות הביולוגית.

  "מרבדי עשב ים ושוניות אלמוגים )לרבות בלטי  אזורים ערכיים מאוד, כגון –"גבוהה מאוד

שונית( שהנתונים הדמוגרפיים/מורפולוגיים שלהם נמוכים במעט מאלה המופיעים בהגדרה 

הנ"ל. הם יכולים, במקרים מסוימים, להוות אזור המקשר בין יחידות אקולוגיות המדורגות 

ר ולכן גם למורכבות גבוה יותר ובכך הם תורמים למורכבות המבנית בסקאלה גדולה יות

 הביולוגית.

  "אזורים שהקרקעית בהם היא בעיקר חולית )אם כי יכולים להיות מרבדים קטנים  –"גבוהה

של עשבי ים, או אלמוגים בודדים(. לעומת זאת, הם יכולים, במקרים מסוימים, להוות אזור 

בות המבנית המקשר בין יחידות אקולוגיות המדורגות גבוה יותר ובכך הם תורמים למורכ

בסקאלה גדולה יותר ולכן גם למורכבות הביולוגית. אזורים אלה יכולים להיות נתונים 

 לפעילות אנושית אינטנסיבית שאינה פוגעת בהם באופן משמעותי.

 אזורים שהקרקעית בהם היא בעיקר חולית עם מיעוט ערכי טבע הגדלים  –גבוהה" -"בינונית

ם מצעים מלאכותיים, כגון גרוטאות, שעליהם התיישבו על מצעים טבעיים )יכולים להיות בה

ערכי טבע(. בחלק מאזורים אלה, הפרעות אנתרופוגניות מונעות/מפריעות להתפתחות טבעית 

 )כגון, כיסוי מרבדי עשב ים(. 

 אזורים התומכים במגוון ביולוגי יחסית נמוך ובביומסה נמוכה. או שהם  –נמוכה" -"בינונית

 רופוגנית אינטנסיבית )נושקים לחופי רחצה עמוסים, או לרציפי נמלים(.נתונים לפעילות אנת

 

 :כולל התחשבות בהשפעות אנתרופוגניות קריטריונים לקביעת רמת הערכיות באזורים חופיים

  "חופים ערכיים ביותר שמהווים בית גידול למינים ייחודיים )כגון סרטני החולון  –"מירבית

של מינים )כגון סלעי החוף(, או שהם נושקים לתאי שטח ימיים בחוף הצפוני(, או למגוון רב 

ערכיים ביותר ורגישים )כגון החוף הדרומי( ופעולות הנעשות בהם עלולות לפגוע בתאי השטח 

 הימיים.
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  "חופים ערכיים מבחינת סוג המצע המהווה בית גידול למגוון רב של מינים, או  –"גבוהה מאוד

מינים ייחודיים )בהיעדר הפרעות אנתרופוגניות(, אך הם  שיש להם את הפוטנציאל לאכלס

 אינם נושקים לאזורים ימיים הנמצאים תחת ההגדרה "מירבית".

  "חופים שיש להם את הפוטנציאל לאכלס מינים ייחודיים )בהיעדר הפרעות  –"גבוהה

ולדרים(, אנתרופוגניות(, או שהם עברו שינוי משמעותי בעקבות בינוי )כגון כיסוי קו החוף בב

 אך המצע המלאכותי מהווה בית גידול מורכב מבחינה מבנית ולכן גם ביולוגית.

 חופים המכוסים במצעים מלאכותיים )בטון, או בולדרים( שהמגוון  –גבוהה" -"בינונית

הביולוגי על המצע המלאכותי יכול להיות גבוה )בולדרים(, או שהם נושקים לאזור ימית עם 

 ים(.-ון במעגן תורערכיות גבוהה )מזח בט

 חופים שהם מאוד מופרים כתוצאה מהפעילות שמתרחשת בהם )רציפי  –נמוכה" -"בינונית

נמלים מבוטנים( ושמבחינה מורפולוגית הם כבר אינם מסוגלים לחזור להיות כפי שהיו 

 )טבעיים(, גם אם פעילות האדם תיפסק בהם.
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 אפיון ממשקים

קבל תמונת מצב של הגורמים הפועלים במפרץ אילת לצד הניתוח האקולוגי, יש חשיבות ל

והממשקים ביניהם. כידוע, ראש מפרץ אילת נכלל בשטח מצומצם ובתחומו מתקיימות פעילויות 

רבות ביניהם: שיט ואזורי עגינה, נמלים )לצרכים אזרחיים וביטחוניים(, תשתיות שונות כדוגמת 

ספורט ימי וצלילה וכן פעילות דיג. כפי  מתקני נפט, מים, התפלה ועוד, חופי רחצה ופעילות

שנסקר לעיל בסקירה התכנונית, מצויים מספר אזורים מוגנים בתחום שמורות הטבע, בתחומן 

 חלות מגבלות לגבי סוג ואופי הפעילויות מפאת רגישותן.

לאור ריבוי הפעילויות והממשקים, בטבלה המוצגת להלן נערך ניתוח של הממשקים והפעילויות 

ימות במפרץ אילת על מנת להבין אילו ממשקים יכולים להתקיים בהדדיות, אילו המתקי

 ממשקים לא ואילו ממשקים יכולים להתקיים במקביל תוך החלת מגבלות מסוימות. 

מלבד מיפוי הקונפליקטים המיידיים שעולה בירור מהמטריצה להלן, הצלבת השימושים מסייעת 

ניתוח זה נערך , אשר לאו דווקא מתקיים כיום. משולביםוהזדמנויות לממשקים לזהות פוטנציאל 

 .13יחס למדיניות התכנונית שעוגנה במסגרת תמ"א יגם בהת

 : מטריצת שימושים הדדיים וקונפליקטים2טבלה מס' 
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על  בנוסף, נערך אפיון של הממשקים והפעילויות במפרץ אילת ביחס ליחידות האקולוגיות הימיות

ת לממשקים משולבים בהתאם למאפיינים הייחודים של כל אחד מהאזורים מנת לזהות הזדמנויו

)סוג בית הגידול, מיקומו בעמודת המים ועוד(, כמו גם לזהות אילו יחידות אקולוגיות רגישות 

ועל כן מצוי פוטנציאל לפגיעה ו/או נדרש ממשק מנחה  יותר מבחינת השימושים והפעילויות

 .לפעילות בתחום אזורים אלו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זה עולה לדוגמא כי ביחידה האקולוגית עשב הים, ניתן לאפשר ממשקים עקרוני מניתוח 

ת מגוונות אשר לא יוצרות פגיעה בפעילותן בקרקעית. לעומת זאת, שוניות האלמוגים יוופעילו

בפעילויות הצבאיות הרדודות מוגבלות יותר מבחינת הפעילויות שיכולות להתקיים בתחומן. 

 פעילות ועל כן יש לבחון כל מקרה לגופו.השל  המסויםסוג בחסות תלויה מאוד ימליות, ההתיוהנ
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  אזורים ימיים וחופייםפיון א – מיפוי אזורים לשימור ופיתוח

על בסיס הממצאים שעולים מניתוח הערכיות של מפרץ אילת בשילוב עם הממשקים הקיימים 

גו האזורים הפועלים בתחומו כמו גם הפוטנציאל לממשקים משולבים ומגמות הפיתוח וסוו

 הימיים במפרץ אילת. 

 סיווג זה סייע בגיבוש מתווה עקרוני של כיווני הפיתוח הרצויים לשימור ופיתוח במפרץ אילת

 . והחופיים . כיוונים אלו מוצגים במסגרת מפת האזורים הימייםפיתוח -לארבע רמות שימור

סיווג האזוריים הימים חשוב להבהיר כי לאור מכלול הגורמים הפועלים במרחב מפרץ אילת, 

מצביע על מנעד שכולל ממשקים משולבים של פעולות שימור ופעולות פיתוח ו/או פעילויות ימיות 

 שונות.

 

 

 לכל סיווג1 מוצעים הקווים המנחים לפיתוח ו/או שימור והממשקים הרצויים כמפורט להלן:

  .ה מערכתית במפרץ אילתככלל1 אין לאפשר ייעודי שימוש ופעילויות אשר עלולים לגרום לפגיע

אזור בעל ערכיות אקולוגית גבוהה המיועד לשימור והגנה. הכוונה לייעודי שימוש  –אזור שמור 

 רחצה וצלילה. -ופעילות אדם שבזיקה לפעולות השימור ובכלל זה פעילות תיירות פנאי ונופש 
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ימור והגנה נוספים על אזור בעל ערכיות אקולוגית גבוהה הנדרש למאמצי ש –אזור מוטה שימור 

המצב הקיים. ניתן לאפשר באזורים אלה ייעודי שימוש ופעילויות אדם נוספות על אלו המותרות 

 באזור שמור, ככל שיוכח כי פעילויות אלו אינן מסכנות את בית הגידול.

אזורים שהקרקעית בהם היא בעיקר חולית והם פחות  –אזור מוטה שימור בממשק משולב 

לות האדם. באזורים אלו תינתן עדיפות לייעודי שימוש ופעילות אדם בשילוב מאמצי רגישים לפעי

 שימור: מניעת פגיעה בבתי גידול וערכי טבע ומזעור הפרעות באזורי החיץ.

אזורים שרגישותם לפעילות האדם בים נמוכה באופן יחסי והם במצבם  -אזור מוטה פיתוח 

ות. אזור מוטה פיתוח ביחס לאחרים הוא אזור חיפוש הנוכחי חשופים להפרעות אנתרופוגניות רב

 ראשי לייעודי שימוש ופעילות אדם, בכפוף לבחינה סביבתית. 

 

 אפיון הממשקים באזורים הימיים והחופיים מוצג במפה שלהלן:
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הפעולה עקרונות הקווים המנחים, על בסיס אפיון עקרוני זה, מובאות בחלק ג' של המסמך 

  לשמירת טבע במפרץ אילת. ת וההמלצות המרחביו
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 מדיניות לשמירת טבע במפרץ אילת -חלק ג'

לאור ייחודיותו של מפרץ אילת וחשיבותו ברמה הלאומית והבינלאומית, מכלול ההפרעות 

הפועלות עליו ויוזמות הפיתוח והאיומים השונים, נדרש לגבש מדיניות ועקרונות תכנון וממשק 

 .  קיימא-מנחים לשימור ולפיתוח בר

חשוב להבטיח כי הפיתוח באזור מפרץ אילת יאפשר ממשק מקיים, כזה שיאפשר גם לדורות 

מיופיו של הטבע במפרץ ולעיר אילת ולמדינת ישראל להמשיך להוות מוקד  תהבאים ליהנו

מפרץ אילת. חשוב גם להתנהל באופן אחראי ברמה  –תיירותי, בזכות המשאב הטבעי הייחודי 

הנוכחי בו שוניות אלמוגים מתדרדרות בקצב מדאיג בגלל שינויי מזג אוויר  בעידן -הבינלאומית 

(, מפרץ אילת צפוי להיות "מקלט עולמי Heron et al. 2016a,b, Hughes et al. 2017עולמיים )

 (. Fine et al. 2013, Krueger et al. 2017לשוניות האלמוגים" )

קיימא במפרץ אילת, גובשו מספר קווים -רבהתאם לכך, במסגרת המדיניות לשימור ולפיתוח ב

מנחים לממשק מקיים אשר יאפשר את שמירת המערכת האקולוגית של מפרץ אילת לצד המשך 

מענה לצרכי  , כמו גםהפעילויות השונות המתקיימות בתחום המרחב הימי והחופי של המפרץ

בתי גידול וערכים  הפיתוח של העיר אילת. בנוסף, המדיניות כוללת המלצות מרחביות לשימור

 יבנושאוהמלצות  סביבתיות -ממשקיות ייחודיים בעלי חשיבות לשימור במפרץ אילת המלצות

  ניטור ומחקר. 
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 קווים מנחים לשימור ופיתוח בר קיימא במפרץ אילת .א

 מפרץ אילת:ב ועקרונות פעולה מוצעים לשמירת טבעלהלן קווים מנחים 

 

אם בעבר היה "מוסכם" שהים יכול  – ת המיםמניעת זיהום מי הים ושמירה על איכו .1

 -"; או בעברית The solution to pollution is dilutionלהוות פתרון לזיהומים )"

"הפתרון לזיהום הוא דילול/מהילה"(, הרי כיום, לאחר שהימים והאוקיינוסים זוהמו 

זהמים בצורה כל כך אינטנסיבית, ברור שגישה זו מוטעית מיסודה. ראשית, כמות המ

המיוצרים על ידי האדם היא כל כך גדולה שגם הימים והאוקיינוסים אינם מצליחים 

למהול אותם מספיק. בנוסף, רבים מהחומרים המזהמים מתפרקים רק לאחר זמן רב 

ובמהלך שהותם הם גורמים לשינויים מהותיים במערכות האקולוגיות ולהפרה 

כים על ידי בעלי החיים והצמחים משמעותית של האיזון בהן. גם אם המזהמים נצר

 בטבע, הרי שהם גורמים להפרה משמעותית של האיזון העדין הקיים בו. 

יש למנוע העשרה מלאכותית של מפרץ אילת  – נוטריינטים וחומר אורגני .א

בנוטריינטים ובחומר אורגני )"העתרה"(. בזכות תנאים מאוד ספציפיים 

ינוס, מפרץ אילת הוא ים עני מאוד הקשורים במבנה מפרץ אילת וחיבורו לאוקי

בנוטריינטים ובחומר אורגני חלקיקי והמים בו מאוד צלולים. חשוב להבין 

שתנאים אלה הכרחיים לקיומן של שוניות האלמוגים בקצה גבול תפוצתן 

העולמי. אמנם, לא ניתן למנוע משיטפונות להסיע נוטריינטים וחומר אורגני 

 ת דרכים למזער את ההעשרה המלאכותית:מהיבשה לים, לעומת זאת, קיימו

i. :אין להזרים למפרץ מים עשירים בנוטריינטים ובחומר אורגני.  הזרמות

יש לחייב את כל המפעלים המזרימים מים למפרץ לטפל במים במפעלם 

ולהשיב את המים לים באיכות גבוהה, והדומה לאיכות הקיימת בים. יש 

ת אלו, באמצעות החמרת לשאוף באופן קבוע לצמצום הזיהום ממקורו

התנאים בהיתרי ההזרמה של המשרד להג"ס ולוודא איכות וביצוע 
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הניטור של המזרימים במוצאים לים. יש לשאוף, כמה שיותר מהר, 

לקדם מערכות סגורות לטיפול בתמלחות המפעלים כך שההזרמה לים 

לא תהווה פתרון לעומס הנוטריינטים והחומר האורגני המצטבר והיוצא 

 עלים אלו.ממפ

ii. :יש להימנע מכל סוג של דישון של צמחייה מגוננת בטווח  גינון ודשנים

מטרים מקו הגאות העליון, שהרי הדשנים מחלחלים  100של עד 

הביני. בנוסף, בהינתן הסביבה המדברית הצחיחה -ומגיעים לים דרך הפן

 30שנמצאת סביב מפרץ אילת, יש להימנע מגינון בכלל בטווח של עד 

מקו הגאות העליון, שהרי צמחייה מלאכותית בקרבת הים  מטרים

 תעשיר את הים בחומר אורגני.

iii. :מערכת הביוב באילת שודרגה בצורה משמעותית בשנים  שפכים

האחרונות והביוב מטופל כיום במכון לטיהור שפכים. יחד עם זאת, 

חשוב למנוע אירועים חריגים יחסית שבהם הביוב זורם לים ולשדרג 

יבוי למקרי תקלה בקווי סניקה ו/או סתימות. בנוסף, יש מערכות ג

להתאים את מערכת הביוב לאירועי שיטפון, כך שהביוב לא יוצף ויזרום 

 לים יחד עם מי השיטפון.

iv. :בנמל אילת מועמסים פוספטים על אניות. העמסת  פעילות נמלית

 הפוספטים צריכה להתבצע באופן בו אבקת הפוספטים לא תגיע לים.

v. הוצאת כלובי הדגים מראש מפרץ אילת לפני כעשור,  ת ימית:חקלאו

לימדה אותנו רבות על השפעות החקלאות הימית על המערכת 

האקולוגית במפרץ. סימני ההתאוששות של עשבי הים בחוף הצפוני 

(. 14 איורניכרים לעין וקצב הצטברות הנוטריינטים במי העומק ירד )

מצבן של שוניות האלמוגים אמנם קשה להצביע בבירור על שיפור ב

בראש המפרץ, אך חשוב לייחס את מצבן )יציב עם עלייה קלה בכיסוי 

( למצב העולמי )התדרדרות Shaked & Genin 2017האלמוגים; 

 (. ציטוטמהירה; 

לאור השפעתה השלילית של החקלאות הימית על מפרץ אילת ובהינתן 

ריינטים ובחומר שמפרץ אילת, באפן טבעי, מהווה סביבה ענייה בנוט

אורגני חלקיקי, אין לאפשר השבה של החקלאות הימית למפרץ אילת. 

בנוסף, אין להזרים מי פלט למפרץ מחוות לחקלאות ימית הממוקמות 

ביבשה. יש לציין שגם אם מי הפלט יטופלו ברמה גבוהה, כך שתרומתם 

ע למאזן הכללי של הנוטריינטים במפרץ תהיה זניחה, לא ניתן יהיה למנו

את השפעתם על המערכת האקולוגית ברמה המקומית. כמו כן, אחת 

הסכנות המשמעותיות בהזרמות למפרץ מחוות חקלאיות היא זיהום 

 ביולוגי )מפורט בהמשך(. 

יש למנוע, ככל הניתן, הגעה  –( אנטיפאולינג חומרי ,דלקים, שמניםזיהום כימי ) .ב

ושאר כימיקלים למפרץ  ו/או דליפה של שמנים, דלקים, חומרי אנטיפאולינג
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זיהום ים בדלק )לדוגמא, אנייה שעולה על שרטון ופורקת מאות או אלפי  אילת.

טון דלק למפרץ( הינו איום אדיר על המערכת האקולוגית של מפרץ אילת מאחר 

והוא יכול להתרחש בכל רגע נתון, ללא הכנה או סימן מוקדם ואף בסדר גודל 

ים בלתי הפיכים למערכת האקולוגית של שיגרום לקטסטרופה אזורית ולנזק

מפרץ אילת. אירוע בסדר גודל כזה, סביר שיפגע אנושות בעיר אילת ובכלכלת 

 תושביה.

i. מפרץ אילת הוא מפרץ מאוד צר שמרווח הטעות בו הוא  – תעבורה ימית

אפסי. חשוב לנהל בצורה זהירה את התעבורה הימית בראש מפרץ אילת 

מית יהיה קטן. סביר מאוד להניח שהסיכוי לכזה שבו הסיכוי לתאונה י

 לתאונות ימיות בראש מפרץ אילת נגזר, בין היתר, מכמות כלי השיט 

 

המצויים בו. חשוב לחזק את מערך התיאום בין הגופים הרגולטוריים 

וגורמי האכיפה בנושא )רספ"ן, נמל אילת, שיטור ימי, הג"ס(, כמו גם 

ני פעילות התעבורה הימית במפרץ לגבש קווים מנחים לגבי היקף ומאפיי

 אילת. 

מכיוון  –קיימת גם חשיבות גבוהה למצב התחזוקתי של כלי השיט 

שהסיכוי לתאונות ימיות ולכשלים טכניים בכליי השיט תלוי מאוד 

במצב התחזוקה שלהם, יש למנוע מראש הגעתם של כלי שיט 

 שתחזוקתם לקויה לעגינה בנמל אילת, או במרינות.

ii. יש להמשיך ולקיים תרגולים תקופתיים של  – הומי יםטיפול בזי

הצוותים והגופים העוסקים בטיפול בזיהומי ים בדלק )הג"ס, רט"ג, 

קצא"א ונמל אילת( ולהקצות משאבים נוספים לשדרוג הציוד והתכניות 

המפעליות להתמודדות עם אירועים אלו, לרבות הוספת אמצעים 

וי תקלות, דליפות וזיהומים טכנולוגיים בים ובכלי השייט לשם זיה

בשלבים המוקדמים להתרחשותם. חשוב לתרגל אירועי זיהום ים עם 

מדינות שכנות במפרץ אילת. יש לקיים רגולציה ובקרה הולמת על 

מתקני טיפול בכלי שייט ומניעת זיהום משטחם )דלקים, שמנים, 

 ת. אנטיפאולינג ועוד(, כדוגמת הממשה שבנמל אילת, נמל אילת והמרינו

iii. החוף מקלחות את לחבר יש – קוסמטיקה ותכשירי דטרגנטים 

 לגבי ההסברה את להגביר חשוב. העירונית הביוב למערכת והברזיות

 ולהנגיש( מהשמש הגנה ותכשירי שמנים) מזהמים קוסמטיקה תכשירי

, כגון) הימית לסביבה יותר הידידותיות האלטרנטיבות את לציבור

 תכשירי או, מהקרינה הגנה יותר למתרחצים שמקנה בלבוש שימוש

 לקשור יש(. 27 איור, למשל, ראה; רעילים פחות חומרים המכילים הגנה

 בחומרים משימוש כתוצאה במשתמש לפגיעה בסביבה הפגיעה בין

 .מזהמים
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 המערכת של רגישותה בשל – וגרוטאות מוצקה בפסולת הים זיהוםמניעת  .ג

 אילת התיירות לעיר וקרבתה ד,לזיהום מח אילת במפרץ הימית האקולוגית

 פסולת בזליגת של העיר הקשורות השוליים השפעות על דגש לשים יש, מאידך

 ושאר ג"רט י"ע המפרץ בקרקעית הנערכים הניקיון מבצעי ריבוי. לים מוצקה

כמו גם הכמויות הגדולות של הפסולת שנאספת מהים , ירוקיםה גופיםה

הנכנסת למערכת  המוצקה תהפסול לכמויות עדות הםבמבצעים אלה, 

  יש לשים דגש על: .האקולוגית של המפרץ בכל רגע נתון

i.  לצמצם, ככל שניתן, את צריכת שקיות הניילון  -כלים חד פעמיים

פעמיים בעיר באמצעות הסברה אינטנסיבית -ומוצרי הפלסטיק החד

ובאמצעות רגולציה ופיקוח. מוצע לעיריית אילת, חיקוק חוק עזר עירוני 

פעמיים ושקיות ניילון ברצועה החופית ובדגש -ור שימוש בכלים חדלאיס

 על מסעדות ועסקים תיירותיים. 

ii. יש להמשיך ולפעול לניקוי קרקעית הים  – ניקיון קרקעית המפרץ

במפרץ. יש להקצות תקציבים ייעודיים לכך ולקיים מבצעים משולבים 

 עם הג"ס ועיריית אילת.

iii. בהיבטים .ת/גרוטאות ליםהטבעה והשלכה של פסול יש למנוע 

 אלמנטים להוסיף צורך אין, הימית הסביבה לשמירת הקשורים

 יותר עלולים אלה שאלמנטים מכיוון הטבעית לסביבה מלאכותיים

ר     . 27י
     

.    
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 מהשוניות הלחץ הורדת)" להועיל מאשר( לעיל כמפורט) להזיק

 בגלל, זאת לעומת(. המקרים של גדול בחלק נהנכו לאטענה  –" הטבעיות

 תקופתי טיפול כגון) ימיים במתקנים ותחזוקה תשתית בודותע ריבוי

 טבע ערכי להציל/להעתיק הצורך לעיתים מתעורר(, א"קצא במזחי

 מבנים ליצור צורך יש, אלה במקרים. העבודות מאזור מוגנים

 מבנים למקם ניתן. הטבע ערכי את מעתיקים שאליהם מלאכותיים

 עם ובשילוב הצוללים בורלצי נגישים שיהיו באזורים אלה מלאכותיים

 ליצור יהיה ניתן(, בהמשך ראה/י התיחסות) מתאים צוללים ממשק

 .הטבעיות בשוניות הצלילה לחץ את שתוריד אטרקציה

iv. יש לפקח בצורה הדוקה על עבודות תשתית ובכלל זה  – תשתיות– 

פיקוח על החומרים והאלמנטים המוכנסים למים. לדוגמא, אימוץ 

, הים תחכמות ונקיות כדוגמת יתדות בקרקעי וביסוס שיטות עיגון

 אלמנטים לים מלהכניס להימנע יש(. בטון משקולות) סינקרים במקום

 תעודד עשויים הם שמהם והחומרים המבנית מורכבותם אשר

 .Ciona robusta הפולש האיצטלן, כגון, זרים חיים בעלי של התיישבות

 

, מקומיים לא באורגניזמים זיהום, כלומר)מאחר וזיהום ביולוגי  – ביולוגי זיהום .ד

 ווירוסים ,טפילים, פתוגנים, מקומיים לא חיים בעלי של רבייה תוצרי לרבות

לנזקים אדירים ובלתי הפיכים למערכות אקולוגיות  להוביל עלול( ואצות זרים

(, יש לנקוט באמצעים הטובים ביותר De Poorter et al. 2009 -ראה לדוגמה)

 וע אותו. שקיימים על מנת למנ

i. יש להימנע מחיבורן לים של מערכות שבהן  - הזרמת תמלחות לים

מגודלים )כגון, חקלאות ימית(, או מוצגים )כגון, אקווריומים ציבוריים(, 

בעלי חיים שמקורם מחוץ למפרץ אילת. בנוסף, יש לשאוף שמי הפלט 

שלהן, יטופלו במערכות סגורות. במידה ומערכות כאלה עדיין מחוברות 

ים, יש לנטרל, או לפחות למזער, את הסיכוי לזיהום ביולוגי במפרץ ל

אילת באמצעות מיטב הטכנולוגיה הקיימת. יש לדרוש מהמזרימים לים 

טיפול במים, לא רק ברמה הכימית )כגון, טיפול בנוטריינטים(, אלא גם 

 ברמה הביולוגית )שימוש במערכות סינון וחיטוי הטובות ביותר

יש גם לנקוט באמצעי זהירות מתאימים כאשר מדובר שקיימות בשוק(. 

במערכות שבהן מגודלים/מוצגים אורגניזמים שמקורם במפרץ אילת, 

אך בצפיפות גבוה ביחס לצפיפותם בטבע, מאחר ומחלות מידבקות 

מתפתחות ומופצות, בין היתר, כתלות בצפיפות ובגודל בית הגידול 

 )ציטוט(. 

ii. לפלישות  לגרום העלולים מינים לכלול עלוליםמאחר ומי נטל  – מי נטל

, יש להתקין ימיות אקולוגיות למערכות רב אקולוגי נזקביולוגיות ול
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 הימאות ארגוןתקנה בנושא ולפקח על יישום האמנה שאומצה על ידי 

 .לים הזרמתם לפני נטל מי וסינון לטיפול( IMO) הבינלאומי

על מערכות טבעיות, כמו  החשיבות למניעת זיהום אור והשפעותיו – אור זיהום .ה

גם על האדם, ברורה כיום ונתמכת על ידי מחקרים מדעיים רבים. בגלל רגישותה 

הרבה של המערכת האקולוגית הימית במפרץ אילת לזיהומי אור, מומלץ למתג 

  את העיר אילת כעיר ללא זיהום אור שניתן לצפות בה בגורמי השמיים.  

i. ות של עדשות הפנסים או יש להימנע מהארה לכיוון הים ומנרא

 הרפלקטורים מהים )על ידי הטיית גופי התאורה לכיוון היבשה(. 

ii.  מסמך הנחיות  – 2הים )ראה נספח יש להימנע מהארה חזקה בקרבת

 להארה בקרבת הים(. 

iii. ( "אשר יכולתו  3,000≥יש להשתמש בספקטרום הארה "חם )קלווין

 לחדור אל עומק הים קטנה יחסית. 

iv. עמים המווסתים את עוצמות האור בהתאם לשעה יש להשתמש בעמ

 ולפעילות הציבור.

v.  מומלץ למקם לאורך החופים שלטים המסבירים לציבור מה זה זיהום

אור, כיצד הוא פוגע במערכת האקולוגית והיתרונות בהארה "חכמה" 

 )פחות סנוור, יכולת הבחנה בכוכבים וצמצום פגיעה במערכת הטבעית(.

vi. קפדות להקמת תאורה חדשה, יש לטפל בזיהומי בנוסף למתן הנחיות מו

 אור קיימים ולמזערם ככל שניתן. 

יש למנוע, ככל שניתן, יצירת רעש תת ימי )רעש  – (noise pollution) רעש זיהום .ו

שמקורו מחוץ למים פחות בעייתי, מכיוון שלגלי הקול קשה לחדור אל תוך 

 התווך הימי(. 

i.  .יש להימנע מפיצוצים תת ימיים 

ii.  להשתמש ב"ווילון בועות" )אמצעי מיסוך( בעת ביצוע קידוחים, או יש

 עבודות תשתית הכרוכות ביצירת רעש תת ימי. 

iii. סונרים של ובפעולתם סמייסי מחקריש להמעיט, ככל שניתן, ב . 

iv.  .יש למנוע שימוש בכליי שיט רועשים במיוחד 

 

ם, גם במפרץ כאמור, טמפרטורת מי הי – קיצוניות טמפרטורותצמצום ההשפעה של  .2

(, ויחד איתה שכיחותן של מחלות והסכנה להלבנת 20אילת, עולה עם הזמן )איור 

אלמוגים. אמנם לא ניתן לעצור את ההתחממות הגלובלית במאה השנים הקרובות, גם 

(, אך יש Frölicher et al. 2013אם פליטת גזי החממה תופסק לחלוטין באופן מידי )

 הפרעה המגבירים את רגישותם של האלמוגים להלבנה. באפשרותנו למזער את גורמי ה

i. ( יש למנוע העשרה מלאכותית בנוטריינטיםWiedenmann et al. 2013; D’Angelo & Wiedenmann 4; Vega Thurber et al., 4; Tanaka 
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et al. 2014 ולשמור על בתי הגידול המהווים מבלע לנוטריינטים, כגון מרבדי )

 (. Lamb et al. 2017עשב הים )

ii. ( יש למנוע זיהומי ים בשמנים ודלקיםMeehan & Ostrander 1997 ,)

( Downs et al. 2014בדטרגנטים וברעלנים המצויים בתכשירי קוסמטיקה )

 (. Jones 2005וברעלנים המצויים בקוטלי עשבים )

iii.  יש למנוע/למזער את כל גורמי העקה האחרים הגורמים להיחלשות של אלמוגי

 . (Meehan & Ostrander 1997) כגון הרחפת סדימנטים השונית,

iv.  יש להגן על מיני המפתח בשוניות האלמוגים, בדגש על בעלי החיים הצמחוניים

אצות שמאיימות להשתלט על -שמווסתים את גודלן של אוכלוסיות המקרו

 שוניות האלמוגים באירועי תמותה של אלמוגים.

v. דות עם אירועי הלבנת אלמוגים יש להמשיך ולהגביר את המוכנות להתמוד

( במפרץ אילת, כדוגמת ניסיון מוצלח mass coral bleachingמאסיבית )

. 2016להצללת השונית שנערך בליבת שמורת האלמוגים )ב"גנים היפניים"( בקיץ 

ניסיון זה הינו יחיד מסוגו בעולם שמטרתו לקדם פרוטוקול למזעור תופעת 

 בחרים.הלבנת האלמוגים באזורי שונית נ

 

סערות דרומיות פוקדות את מפרץ אילת  – סדימנט והרחפת בשונית פיסית פגיעה .3

בתדירות משתנה, בעיקר בעונות המעבר, וגורמות לנזקים משמעותיים, בעיקר בשוניות 

האלמוגים הרדודות שבהן אלמוגים רבים נשברים ומכוסים בסדימנט שמורחף מקרקעית 

בתדירות יחסית נמוכה, פעילות האדם, במקרים הים. בעוד שסערות גורמות להפרעה 

 מסוימים, גורמת להפרעה "כרונית" שניתן למזער אותה:

 

i.  יש להתאים את רמת הצלילה של הצוללים במפרץ אילת לרגישותו  -צלילה

וערכיותו של אתר הצלילה באמצעות ממשק צלילה. ממשק כזה ימנע מצוללים 

לצלול באזורים רגישים. יש להגדיל  חסרי ניסיון ובעלי יכולות צלילה נמוכות

את כמות הצלילות המודרכות במפרץ ולהקטין את כמות הצלילות שנעשות ללא 

הובלה מקצועית. חשוב לשלב עם זה הדרכה מקצועית, בדגש על שמירת טבע, 

 למדריכים ולמובילי קבוצות הצוללים.

 

ל זה: דירוג בתוך כך מוצע להטיל מגבלות שונות באשר לצלילות מודרכות ובכל

הניסיון, אפיון אזורי הצלילה, ניהול וויסות משתמשים, הגברת הסברה 

והדרכה, אכיפה מוגברת ועוד. לשם כך, נעשים כבר ניסיונות לרתום את מכלול 

הגופים בעלי השפעה בנושא לטובת גיבוש הבנות וקידום ממשק הולם )משרד 

 וקים ועוד(. התרבות והספורט, התאחדות הצלילה, עיריית אילת, יר



  

 

85 

      

ii. הגברת הסברה ואכיפה בדגש על תקנות השייט )רספ"ן  - פגיעת כלי שייט

 ושיטור ימי(, ובמסגרת התקנה לאיסור מעבר הקו החוצה בשמורות הימיות. גם 

יש להרחיב איסור הטלת עוגן לאזורים רגישים נוספים  -לגבי הטלת עוגנים 

 הגנה זו. שלמרות שאינם נכללים בתחום שמורות טבע, דורשים

iii. הגבלת וניהול שטחי פעילות הספורט הימי ע"י כלל הגורמים  - ספורט ימי

הרלוונטיים בחוק. מלבד היבט שמירת הטבע, יש חשיבות גם לפן הבטיחותי. 

דוגמא טובה היא הסמיכות של חוף הגולשים באילת, לשמורת האלמוגים 

ים ניהול ממשק )לשונית מחד ולמתקני השמורה מאידך(. כיום לא ידוע האם קי

מוסדר ו/או תקנות של עיריית אילת, או נמל אילת )מדובר גם בשטחי נמל( 

 בנושא זה.

iv. יש להתנגד לכל פיתוח בים, המסכן את בריאות המערכת  - תשתיות ופיתוח

. הכוונה לכל מתקן ימי שאינו הפעלתו השוטפתהאקולוגית בשל הקמתו ו/או 

יחותיים, בדגש על פיתוח לשם נדרש ומחוייב לשם ממשקים ציבוריים ובט

תיירות וכמובן ע"פ מדרג הערכיות והרגישות במפרץ. לגבי פיתוח ותשתיות 

בחופים יש לשקול בכובד ראש ביחס לפגיעה הישירה בבתי הגידול, כמו גם 

השפעות השוליים שיכולות להיות מהמתקן על המערכת האקולוגית של מפרץ 

 אילת.

v. סברה ואכיפה בכל הקשור לפגיעה בערכי טבע הגברת ה  - ממשקי ניהול חופים

מוגנים הנגרמת באופן ישיר )לדוגמא העתקת קיפודי ים(, או עקיף )פיזור חול 

ממקור חיצוני בחופים( ע"י ציבור המבקרים או גורמים שלטוניים. חשוב כי 

וליחידה  , המשרד להגנ"ספיזור חול בחופים יבוצע לפי נוהל המשותף לרט"ג

אילות ועיקרו מתן הנחיות מפורטות באשר לסוג החול, גודל -הסביבתית אילת

הגרגר, רמת הניקיון של החול, אופן פיזורו, אזורים מותרים לפיזור וקרבה לקו 

 גאות עליון של המים.

: ככלל ערכיות ונדירות המערכת האקולוגית בראש מפרץ אילת,  דייג ושליית ערכי טבע .4

במפרץ. רט"ג שואפת למזער ולהקטין את נפח מעמידה בסימן שאלה את סוגיית הדייג 

 פעילות הדייג במפרץ, עד כדי בחינת הפסקתו.

i.  ממונה רט"ג על אכיפת תקנות פקודת הדייג של משרד 1.1.2018החל מיום ,

החקלאות. מלבד הגברת ההסברה והאכיפה, יש להמשיך לפעול אל מול אגף 

 נוספות בפקודה מעת  הדייג במשרד החקלאות, לטובת הכנסת שינויים ומגבלות

לעת, בכל הקשור לשיטות הדייג המותרות, אזורי הדייג, שלל הדייג, עונות, נוהל 

 מתן רישיונות ועוד.

ii.  ביסוס "המודל לקביעת ערכי סף לאיסוף בעלי חיים במפרץ אילת, לצרכי מחקר

 ותצוגה", באמצעות הרחבת סקרי דגים ואלמוגים )אתרים ותדירות(.

iii.  ומחקרים במפרץ, היכולים לשרת גם את ניטור ובחינת המשך ביצוע סקרים

 השפעות הדייג על המערכת האקולוגית של מפרץ אילת. ראה/י הרחבה בהמשך.
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iv.  יש להרחיב את הרשימה ככלי להגנה על מינים   -רשימת ערכי הטבע המוגנים

 נוספים של בע"ח מפני הדייג והאיסוף מהמפרץ. ראה/י הרחבה בהמשך.

v.  המשך הסברה והגברת האכיפה בנושא שליית  -מוגנים שליית ערכי טבע

 אלמוגים וסחר בבע"ח שנאספו במפרץ ובכלל.

 

 מצב, קיצוני שפל אירוע אילת מפרץ את פוקד, שנים כמה מידי – קיצוניים שפל אירועי .5

, בעבר. (23)ראה, לדוגמה, איור  הרדודות השוניות לגובה מתחת אל יורד הים מפלס בו

 באמצעות, מלאכותית בצורה אלה באירועים שנחשפות השוניות את להרטיב נהוג היה

 את ששוטף ירכתיים גל ויוצרת גבוהה יחסית במהירות השוניות לאורך ששטה סירה

 .השוניות

 שמצד חשוב מנגנון מהווים אלה אירועיםו מאחר על התערבות מהסוג הזהלחזור אין 

 מבנה בעיצוב חשוב תפקיד לו יש, כנגד אך, בשונית מאסיבית לתמותה גורם אחד

 . בהן המינים והרכב השוניות

בפרק העוסק בתיאור גורמי ההפרעה במפרץ אילת, הוסבר כי למרות היות  – שיטפונות .6

השיטפון אירוע טבעי, השפעותיו על המפרץ משמעותיות ופוגעניות יותר ויותר מאחר 

והמות ובעלות והנגר זורם באזורים מפותחים, המסיטים ומרכזים את הזרימות למז

ספיקות אדירות. ראוי לציין גם כי רואים מגמה בשנים האחרונות כי אירועי גשם 

 והזרימות נהיים קיצוניים ואלימים יותר. 

i.  רט"ג פועלת אל מול הרשות המקומית לבחינת האפשרויות להסדרה של נושא

יש ניקוז הנגר העילי בדגש על החופים הדרומיים והערכיים ביותר. במסגרת זו, 

לנתח את אגני הניקוז הטבעיים מסביב, לחשב ספיקות, להבין את אופי זרימות 

מתוך הבנה כי סבירות גבוהה ביותר שמי הנגר ימשיכו לזרום  -והצפות המים 

 במרחב ביותר המתאימיםוהמוצאים  התוואים אתלים. בתוך כך, נדרש לאתר 

החוף )לרבות סחיפת  ולנתבם לים באופן בו ישפיעו באופן המינימלי על תשתיות

החוף עצמו( ועל המערכת האקולוגית בים. חשוב לשלב מדיניות זו במסגרת 

תכנית האב לחופים המקודמת ע"י עירית אילת ובפרויקטים המפורטים 

המקודמים לפיה.  כמו כן, חשוב לדאוג לניקיון התעלות ותוואי הזרימות באשר 

המים ופסולת לים באמצעות יהיו לפני עונת השטפונות בכדי למזער הגעת מז

 הנגר.

ii.  ,במסגרת שדרוג תעלת הקינט בחוף הצפוני של אילת ע"י רשות ניקוז ערבה

נבחנת בימים אלו החלופה המיטבית לחיבור תעלת הקינט אל הים. במשוואה זו, 

נכללים משתנים רבים ומורכבים כגון:  אופי העבודה לביצוע החיבור לים ורמת 

ת כתוצאה ממנה, התחזוקה הנדרשת למפעל ניקוז זה הפגיעה במערכת האקולוגי

)בחוף ובים( ומידת הכרוניות של ההפרעות שיגרמו מהחלופות השונות, איכות 

 המים והקרקעית  בתעלה הרטובה כנגזרת של רמת הסחרור ועוד.
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iii.  יש לוודא ניתוק מוחלט בין תשתיות ניקוז הנגר העילי לבין תשתיות ביוב בכדי

 ת מתקני הולכת או איגום ביוב, במי שטפונות והסעתם לים.למנוע התכנות להצפ

 כמינים הידועים אלמוגים טורפי מצויים, באילת – אלמוגים טורפי של התפרצויות .7

 החילזון – לשוניות קשים נזקים ולהסב השונית מהיחלשות כתוצאה להתפרץ הנוטים

 היה, בעבר. (26יור )א Acantaster planci הקוצני הים וכוכב Drupella cornus הטורף

 עלייה אובחנה כאשר מהשוניות הקוצני הים כוכב ואת הטורף החילזון את לסלק נהוג

 על שלילית השפעה יש כאלה להתפרצויות, הקצר בטווח. שלהם האוכלוסיות בגודל

, הרחוק לטווח, זאת לעומת(. האבן אלמוגי של הכיסוי באחוז משמעותית ירידה) השוניות

 כפי להיות חוזר האלמוגים וכיסוי משתקמת השונית – חיובית אדווק היא ההשפעה

על כן, ברירת המחדל . אלמוגים מיני של יותר ומגוון שונה בהרכב אך, לכן קודם שהיה

התערבות, למעט מקרים קיצוניים שבהם הנזק -במקרה של התפרצויות צריכה להיות אי

עד לדעיכתה של ההתפרצות  נראה כבלתי הפיך. בכל מקרה של התפרצות, יש לבצע מעקב

 על מנת לוודא שהנזק לא הופך לבלתי הפיך.

  ופיתוח מיזמים .8

כיום מקודמים תהליכי תכנון ופרויקטי פיתוח רבים בתחום המרחב הימי של מפרץ 

אילת. חלק מן הפרויקטים מהווים מענה לצרכי הפיתוח המקומיים של העיר אילת ובכלל 

. תכנית בינוי ופיתוח, לרבות בינוי תת ימי וסדימנטציה גידול אורבני, תכניותזה כוללים: 

)בשלבי תכנון מתקדמים( הינה תכנית משמעותית  270/02/2המתאר של אילת מס' 

מבחינת כיווני הפיתוח העתידיים של העיר אילת ובתוך כך קובעת הגדלת גודל 

חבה ניכרת כיום( והר 55,000 -תושבים )לעומת כ 100,000לכדי  2030האוכלוסיה לשנת 

 של שטחי הפיתוח בשטחי העיר והתשתיות. 

לנוכח היות אילת עיר בעלת חשיבות תיירותית בינלאומית, מקודמים גם פרויקטים רבים 

הסדרה של חופי הרחצה, אחסון  -בתחומה מהווים תשתית לפיתוח התיירות החופית

רות פנים וכן תיירותי בדגש מלונאות ונופש ומתחמי תיירות מדבריים המיועדים לתיי

לתיירות הנכנסת. רבים מהפרויקטים המוצעים נכללים במסגרת התכנית האסטרטגית 

לפיתוח חופי אילת. משמעות הדבר היא שיחד עם פתיחת שדה התעופה רמון והמהלך 

לעידוד ופיתוח התיירות המדברית שמקדם משרד התיירות, אילת עתידה להגדיל במידה 

חומה וכן להגדיל את היקף שטחי החוף המפותחים משמעותית את מספר המבקרים בת

והתשתית התיירותית המשלימה בזיקה לחוף ובתוך כך, שינוי תפישתי באשר לקביעה של 

 לעניין שמורות חופיות. יתר על כן, מוצעים מספר מיזמי פיתוח בתחום הימי. 13תמ"א 

יקטים פרו -במקביל, מקודמות מספר תכניות לתשתיות לאומיות ובינלאומיות 

אסטרטגיים, נמליים, תחבורתיים, ביניהם: נמל התעלה, מובל השלום, רכבת לאילת, 

 חקלאות ימית ועוד.

בתנופת פיתוח אדירה הן של מיזמי תיירות והן  ותמצויוערב הסעודית במקביל, גם ירדן 

 , פעילות נמלית ועוד. , בינוי אורבאנישל תשתיות
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ים ליצור עומס פיתוח והפרעות ניכרות על המערכת כל המיזמים ומגמות תכנון אלו עלול

עיבוי הפיתוח , הכפלת האוכלוסייה של העיר אילתהאקולוגית של מפרץ אילת לאור: 

הרחבת הפיתוח  , יצירת עורף פיתוח רציף, לאורך חופי מפרץ אילת, ביטול שמורות חוף

 .בתחום הימי

 

, החל משלבי ואף בסמיכות להן יתראוי כי כל תכנית פיתוח בסביבה החופית והימעל כן, 

עקרונות והקווים המנחים המוצגים לעיל באופן ה תתבסס עלהתכנון המקדמיים 

מפרץ  של שעשויות להביא הפרות ופגיעה במערכת האקולוגיתשיצמצם את ההשפעות 

במכלול ההיבטים: פגיעה ישירה בבתי גידול, הצללות, מניעת פסולת, טיפול בנגר  אילת

 . , צמצום אור ורעש, גינון ודישון, ועוד עילי ושפכים

 

פיתוח להן השלכות ניכרות על המערכת האקולוגית בכללותה, נדרש ראשית כל  יבפרויקט

 לבחון מהן המשמעויות הצפויות על המערכת האקולוגית בכללותה אל מול הנחיצות

 להבטיח שלא יקודמו מיזמים שמימושם עלולבמטרה  ,והתרומה הכוללת של המיזם

 במפרץ אילת.מערכתית להביא לפגיעה 

 

המקומיים, האזוריים והלאומיים, תהליכי התכנון בכלל מעבר לכך, יש חשיבות כי 

לאזורים  תוטמע תפישה מרחבית המתבססת על הערכיות האקולוגית של מפרץ אילת

 -למאפייני הפיתוח בעורף היבשתי משמעותהימיים והאזורים החופיים, ומכאן גם בעלת 

מירבית  -גבוהה  ערכיות אקולוגיתבעלי בסמיכות לאזורים  המדבר. בהתאם לכך, מרחב

. החופית והימית ביותר על הסביבה מצומצמתיש למקם פיתוח אקסטנסיבי בעל השפעה 

יש לבחון בקפידה את היקפי הפיתוח וקרבת הפיתוח לקו המים, בנוסף לאמצעים  כמו כן,

 פעות השליליות.תכנוניים וממשקיים נוספים לצמצום ההש

 

 הסברה :  .9

רשות הטבע והגנים פועלת למען שמירת הטבע, הנוף והמורשת, בין היתר באמצעות 

הסברה וחינוך במגזרים ובאמצעים שונים ומגוונים. חינוך והסברה הינם כלים בעלי 

 חשיבות עצומה, לטיפול בכלל האיומים וגורמי ההפרעה בהם דן מסמך זה.

i. מרחב מפרץ אילת שם לעצמו למטרה, הקמה  - קהילה ימית התנדבותית

וטיפוח של יחידת מתנדבים תושבי אילת והאזור שבאופן סדור ומאורגן, ינהלו 

מערכי הסברה וחינוך במוקדים שונים בעיר ובמפרץ. רצוי כי הקהילה הימית 

תהיה מורכבת מקהל מגוון ביותר של אנשים בכדי להגיע ולחדור לקהלים 

ילה כולה ותשאף להנחיל באמצעות הסברה, את עיקרי השונים והמגוונים בקה

וחשיבות שמירת הטבע במפרץ אילת ובאזור בכלל. אלו הם שגרירים של הטבע 

בקהילה. בקהילה ההתנדבותית, יהיו שותפים כלל הארגונים המעוניינים בכך 

 וכל ארגון יתרום ככל יכולתו.
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ii. ות לשת"פ חינוכי בין פתיחת החוף לציבור מהווה הזדמנ - חוף אקולוגי קצא"א

רט"ג לבין עיריית אילת. החוף כפלטפורמה למרכז חינוכי סביבתי לתושבי אילת 

 והאזור. מרכז ידע ולימוד ובסיס יציאה לפעילות הסברתית סביבתית.

iii.  יש חשיבות להרחבת פעולות ההסברה  – רט"ג אילת –מרכז חינוך והדרכה

בסיסי צה"ל ועבור המבקרים הנערכות מטעם רט"ג בבתי הספר, במועדוניות, ב

 בשמורות, בכל זמן ולהעלאת המודעות והחשיבות לשמירת הטבע והסביבה .
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 המלצות מרחביות לשמירת טבע בפרץ אילת .ב

 

בבסיס המדיניות לשמירת טבע במפרץ אילת עומדת ההבנה כי כל מרחב ראש מפרץ 

רכיבית", כאשר -רבאילת, על שלל בתי הגידול הקיימים בו, מהווה מערכת אקולוגית "

פגיעה בכל אחד מרכיביה, תוביל לפגיעה ברכיבים אחרים. על כן, שמירה על מכלול בתי 

הגידול )ה"רכיבים"( ומערך יחסי הגומלין ביניהם הינה הכרחית לחיוניותה של המערכת 

האקולוגית, יכולת ההתמודדות שלה עם הפרעות וקטסטרופות אזוריות ולצורך שמירתה 

 . לטווח הארוך

 מערכות של מייצגים סוגים הכוללים שטחים על להגן הוא ימיות שמורות של תפקידן

 באזור היעלמות סכנת להן שנשקפת טבעיות סביבות :וימיות חופיות אקולוגיות

 החיוניות טבעיות סביבות ;טבעי באופן נמוך ששטחן או ,שלהן הטבעי התפוצה

 של אנדמיים או מאוימים מינים לוש ,בסכנה מינים של ולשיקום לרבייה ,להישרדות

 או התרבותיי, האסתטי, המדע העניין בגלל מיוחדת חשיבות בעלי אתרים ;וחי צומח

  .שלהם החינוכי

יז להכרמצביעים על הצורך  ימיות שמורות בתכנון המרכזיים המנחים העקרונותככלל, 

 קישוריות. שלמה אקולוגית מערכת על הגנה המאפשרות גדולות שמורות על

(connectivityידי-על שונים באזורים הנמצאות אוכלוסיות בין הקישור ; כלומר, מידת 

הינה מילת מפתח בתכנון שמורות טבע ימיות, מאחר שבסביבה  תוצרי רבייה( תחלופת

הימית אוכלוסיות שונות, ולכן גם בתי הגידול השונים, תלויות מאוד אחת בשנייה. 

 המחיה שטווח ימיים חיים בעלי על לא ניתן להגן בנוסף, אם מגנים על שטחים קטנים,

 הגנה כוללים נוספים מנחים שיקולים. ים(-)כגון, כרישים, בתאים וצבי רחב שלהם

 . הנפוצים הגידול בתי לעומת, נדירים גידול בתי חזקה/ממוקדת יותר על

 

)ולא רק פרטנית( רחבה על כן, מאחר ושמירת טבע ימית צריכה להתנהל בראייה 

חשבת במורכבות המערכת האקולוגית, חשוב להקנות הגנה לא רק לאזורים שמת

המוגדרים כשמורות טבע, אלא לכלל המערכת האקולוגית המורכבת של ראש מפרץ 

אילת. חשוב להבין שבקנה מידה עולמי, כאשר מדברים על שמורות טבע ועל אזורים 

היה יכול להיחשב  (, כל ראש מפרץ אילתMarine Protected Areaימים מוגנים )

 כשמורת טבע ימית אחת ואף קטנה יחסית. 

 

הקילומטרים  3.5 -לאורך כ המוכרזות מתפרשותבאילת, שמורות הטבע הימיות 

הדרומיים של חופי העיר, כאשר האינטנסיביות של המבקרים באזורים אלה מווסתת 

אה/י תשריט )ר במידה מסוימת באמצעים שונים, בהתאם לערכיות ורגישות בתי הגידול

רצועת שונית עשירה  –. ליבת השמורה היא אזור המכונה "הגנים היפניים" בהמשך(

מטרים צפונית לפארק.  400 -ומגוונת במיוחד שמתחילה מפארק המצפה התת ימי ועד כ

 על אזור הגנה כי רט"ג משקיעה מאמצים רבים בהגנה על הגנים היפניים מתוך הבנה 
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אחרים בתוך ומחוץ לשמורות. על כן, רצועת החוף  ערכי זה תתמוך גם באזורים

המקבילה לגנים היפניים סגורה למבקרים, כך שאזור זה זוכה להגנה רבה מפני פעילות 

 האדם.
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שמורות הטבע המוכרזות מעניקות הגנה חלקית בלבד לבתי , נכון להיום, יחד עם זאת

, (להלן)ראה/י מפה  אקולוגיתהגידול הימיים המהווים את רכיביה של המערכת ה

 למשל:

 

 

מרבדי עשב הים מהווים בית גידול בעל חשיבות גדולה במיוחד )ראה פרק אקולוגי(.  .1

שטחים יחסית קטנים ומקוטעים  -כיום, עשבי הים זוכים להגנה חלקית ביותר 

המתאפיינים בכיסוי ובביומסה יחסית נמוכה נמצאים בתחום שמורות הטבע 

הדרומי(. לעומתם, בחוף הצפוני של אילת, מצוי מרבד עשב הים  המוכרזות )בחוף

הגדול והמרשים ביותר באילת. מרבד זה נעלם לחלוטין מהאזור בתקופת כלובי 

הדגים שפעלו בחוף הצפוני, אך התאושש בצורה משמעותית לאחר הוצאתם מהים 

(Oron et al. 2014שטחו עולה על סכום כל מקטעי עשב הים הנמצאים ב .) חוף

הדרומי והוא נבדל מהמרבדים הדרומיים בזכות שיפוע הקרקעית המתון המאפיין 

את החוף הצפוני ובזכות הרכב הסדימנט המאפיין את הקרקעית שעליה הוא צומח. 

על כן, הכיסוי והביומסה שלו גדולים בהרבה מאשר במרבדים הדרומיים והרכב בעלי 

מיים. בנוסף, בזכות הביומסה החיים שאותם הוא מאכסן שונה מהמרבדים הדרו

הגדולה שלו הוא מהווה רכיב חשוב מאוד המשפר את איכות המים בראש מפרץ 

(. בית גידול זה Lamb et al. 2017אילת ומפחית את הסיכוי להתפשטות מחלות )
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( למינים שבשלבים מאוחרים יותר nursery groundאמנה/מדגרה )-מהווה גם בית

דול האחרים )לרבות, שוניות האלמוגים(. נכון להיום, של חייהם מהגרים לבתי הגי

מרבדי עשב הים בחוף הצפוני אינם זוכים לכל הגנה והם נתונים לגורמי הפרעה 

 ואיומים רבים.

הוא התווך המקשר בין בתי הגידול השונים במפרץ אילת. האזור הפלגי )הים הפתוח(  .2

 של מאוד רחבה מסקאלהו מינים של רב ממגוון חיים בעלי מצויים הפלגי באזור

המזון ועד מיני בעלי  מארג בסיס את המהווים הפלנקטונים מהיצורים החל, גדלים

החיים הגדולים, כגון כרישי הלוויתן, הנודדים ומבקרים מידי פעם באילת )ראה 

הרחבה ברקע האקולוגי(. נכון להיום אזור זה אינו זוכה לכל הגנה והוא נתון למגוון 

 והפרעה, כגון זיהום ודיג. רב של גורמי איום

נמצאות יחסית  נכלל ביחידה האקולוגית שונית(השוניות המזופוטיות העמוקות ) .3

 מחקרים פי רחוק מהעין בגלל עומקן, אך הן מהוות בית גידול חשוב במיוחד. על

 הרדודות בשוניות לתמוך הפוטנציאל את יש אלה לשוניות, לאחרונה שהתפרסמו

הגלובליים. נכון להיום, שוניות אלה זוכות להגנה  םמהשינויי יותר הסובלות

מינימאלית, רק בשוליים שלהן, בתחום המזרחי של שמורות הטבע הימיות 

 המוכרזות שבחוף הדרומי. עיקר שטחן באילת אינו זוכה לכל הגנה.

האזור החופי מהווה, במקרים רבים, אזור בעל השפעה ניכרת על האזור הימי. דרכו  .4

מזהמים שונים אל האזור הימי )לרבות זיהום אור(. יש לציין שאחד יכולים להגיע 

י בין שוניות האלמוגים לקו מהדברים המייחדים את מפרץ אילת הוא המרחק האפס

על כן, באותם אזורים רגישים, שבהם שוניות האלמוגים מתחילות להופיע החוף. 

( שהפעילות buffer zoneקרוב לקו החוף, יש להתייחס לאזור החופי כאזור "חייץ" )

 עליו צריכה להיות מווסתת ומנוהלת בצורה שלא תפגע בבתי הגידול הימיים.

בנוסף, האזור החופי, בחלקים מסוימים, מהווה בית גידול חשוב למגוון מיני בעלי 

חיים ימיים )ראה את החלק העוסק באזור הכרית במסגרת הרקע האקולוגי(. סלע 

פיין חלקים ממנו מהווה בית גידול מיוחד במינו (, למשל, המאbeach-rockהחוף )

ובית למגוון בעלי חיים שאינם מצויים באזורים אחרים באילת. בחוף הצפוני, החוף 

החולי שנמצא בצמוד לגבול הירדני, ומוגדר כשטח צבאי סגור, מהווה בית גידול 

ן (. סרטOcypoda saratanאחרון מסוגו באילת המאכלס את סרטן החולן הנדיר )

זה נעלם מכל אזורי החוף האחרים באילת. נכון להיום השמורה החופית היחידה 

באילת, שמורת חוף האלמוגים, מגנה על חלק קטן מאוד מחופי אילת. בחוף הדרומי, 

בו השונית מתחילה להופיע ממש בסמוך לקו החוף, לאורך יותר מקילומטר וחצי, 

חוף משפיעה באופן ישיר על בתי חוף הים אינו משמש כחיץ ופעילות שנעשית על ה

הגידול הימיים. יש להגן גם על אזורי סלע החוף מפני רמיסה/דריכה מאחר והוא 

מהווה בית לבעלי חיים נדירים באילת )כגון הכיטון ונחשוני הים(. החוף החולי 

בסמוך לגבול הירדני, אמנם זוכה להגנה עקיפה מתוקף היותו שטח צבאי, אך יש 

שמית שתתחזק אותו, תנטר ותגן על האוכלוסייה האחרונה באילת לספק לו הגנה ר

 של סרטן החולן.
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 במפרץ אילת המלצות לשמורות טבע

המורכבות והמגוון הביולוגי  ועל הימי בתווך בתי גידול מייצגים על להגן על מנת

(biodiversity,המייחדים את מפרץ אילת ) מדיניות מרחבית לקידום  ג"רט גיבשה

וחופיות1 אזורים  ימיות טבע שמורותבתי הגידול במפרץ אילת ובכלל זה: ההגנה על 

מוגנים ואזורים ייחודיים ואזורי חיץ; כאשר בכל אחד מן האזורים מוגדרים הממשקים 

 הרצויים בתחומם. 

מתודולוגיה ייעודית למפרץ המדיניות המרחבית לשמירת מפרץ אילת גובשה על בסיס 

 הם:  אילת ועקרונותיה המרכזיים

על בתי גידול בעלי  והגנה ייצוג של מגוון בתי הגידול במערכת האקולוגית .1

כאמור, יש צורך בראייה הוליסטית ולא פרטנית כאשר  –חשיבות אזורית 

עוסקים בשמירת טבע ימית וזאת מאחר ותפקודה של המערכת האקולוגית תלוי 

 בתי הגידול השונים. –בכל "רכיביה" 

גית בראש מפרץ אילת תתפקד כמערכת בריאה על מנת שהמערכת האקולו

וחיונית, יש לדאוג שהאזורים המוגנים ייצגו במידה מספקת את בתי הגידול 

השונים. בנוסף, יש לתת דגש על הגנה על בתי גידול בעלי חשיבות, לא רק 

מקומית, אלא אזורית. הכוונה היא לאותם בתי גידול שתומכים ברכיבים אחרים 

בצורות שונות, כגון בתי גידול שתפקודם התקין ישפר את  במערכת האקולוגית

איכות המים והרכבם הכימי והביולוגי, יסייע בפירוק של חומר אורגני, ישמש 

( למינים nursery groundsכאזור מקלט, אזור שיחור, בתי אמנה/מדגרות )

שבשלבים אחרים של חייהם עוברים לבתי גידול אחרים ולאזורים המהווים 

( להפצת צאצאים. כמו גם שמירה על בתי גידול עם מאפיינים sourceמקור )

 ייחודיים ואזורים עם עושר מינים גבוה שלא ניתנת להם הגנה כיום. 

חשוב לשמר בתי גידול  –הגנה על מיני מפתח1 מינים נדירים וערכים ייחודיים  .2

 האקולוגית המערכת על שהשפעתם מינים, המהווים בית למיני מפתח )כלומר

 פגיעה אפילו, בהם וכל פגיעה שלהם האוכלוסיות לגודל פרופורציונאלית אינה

האקולוגית( ולמינים נדירים  של המערכת יציבות לחוסר להוביל עלולה, קטנה

וייחודיים אשר אינם מצויים בבתי גידול אחרים, או דומים בראש מפרץ אילת. 

מאפיינים אסתטיים, בנוסף, חשוב להגן על אזורים עם ערכים ייחודיים בשל 

 חינוכיים, תרבותיים, היסטוריים וגיאולוגיים.

הגנה על אזורים שעשויים לתמוך במערכת האקולוגית במקרה של קטסטרופה  .3

יש לשמר אזורים העשויים להוות מקור לאספקת צאצאים וחומרים  – אזורית

מטבוליים לאזורים הנתונים לאיומים משמעותיים, בעיקר בשל גורמי הפרעה 

 הפועלים על פני סקאלה עולמית.

 4-שכמערכת אקולוגית המשותפת לככלל,  –הגנה מיטבית ברמה הלאומית  .4

 על . מדינות, על כל אחת מהמדינות מוטלת החובה לשמור על המערכת בתחומה
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כן, ההגנה על בתי הגידול שבשליטת מדינת ישראל מקבלת חשיבות אזורית רבה 

ת הדגים בשטח הימי של ישראל עשויה לתמוך יותר. למשל, שמירה על אוכלוסיו

, חשוב במקביל(. spilloverנינו )אוכלוסיות הדגים אצל שכבמידה כלשהי ב

מאוד לקדם שיתופי פעולה אזוריים עם שכננו למען שימור אזורי אפקטיבי יותר 

  במפרץ אילת.

המדיניות המרחבית לשמירת  - השטח תאי לערכיותשימור מותאמים  מאמצי .5

המלצות לאזורים ימיים  –הגדרות מרחביות  מפרץ אילת מציעה מספרטבע ב

רמת  :שנלקחים בחשבון הם הקריטריונים שונות, כאשר והגנה ברמות לשימור

הערכיות והחשיבות של בתי הגידול בתא השטח, תפקידם במערכת האקולוגית 

של מפרץ אילת, ייצוגם בשמורות טבע, מידת ההפרעות והאיומים הפועלים 

 יהם וכן בהתייחס לממשקים עם הסקטורים השונים במרחב הימי והחופי. על

 

מפורט הרציונל  ,1מס' שלהלן מוצגות ההצעות לשמורות טבע במפרץ אילת. בטבלה  ותבמפ

 . המוצעים לשמורת טבע בכל אחד מן האזורים
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  במפרץ אילתלשמורת טבע המלצות  – 1טבלה מס' 

-תא
  שטח

 רציונל לשמורת טבע השטח-תא בשטח הגידול בתי יאורת

 חופית רצועה מצוי לאורך כרית אזור 1
 עבור האחרון הגידול בית. חולית
 את באילת החופרים החולן סרטני

. הים החולי חוף על מחילותיהם
 למצוא ניתן כרית-התת באזור

 ים-ונחשוני קטיפן מהסוג ים-קיפודי
 . אילת חופי לאורך כיום נדירים שהם

 טבע מוצעת שמורת

האזור מוגן היום באופן חלקי הודות להיותו שטח 
צבאי סגור. ככל שהשטח ייפתח בעתיד, מוצע לשמר 

רצועת חוף זו על מנת שתאפשר המשך בית גידול 
 ייחודי זה, לצד פעילות חוף רחצה.

יש לבחון בבחינה מפורטת תא השטח המספק 
פעות להמשך תפקודו של בית גידול נדיר והש

השוליים הצפויות. בחינת גידור ומיתון השפעות 
 לצד חוף רחצה

 ים-עשב במרבד ברובו המכוסה אזור 2
 למיני אמנה בית. ועשיר גדול, צפוף

 של יותר מאוחרים שבשלבים דגים
 האלמוגים לשוניות עוברים חייהם

 הים עשב מרבדי בין. הפתוח ולים
" גרוטאות" ומספר שונית בלטי מספר

 להוות מנת על לים שהושלכו
גרוטאות אלה פגעו  .צלילה אטרקציית

 הים באזור.-בעשב

 טבע מוצעת שמורת

הים באזור זה הוא הגדול והמרשים -מרבד עשב
ביותר באילת. להגנה עליו יש חשיבות רבה בשמירת 

איכות המים בראש המפרץ ובתמיכה בבתי גידול 
הים -אחרים, לרבות שוניות האלמוגים. כיום, עשבי

 ילת זוכים להגנה מינימאלית בחופים הדרומיים.בא

 beach) חוף סלע עם הכרית אזור 3

rock )האזור. במיוחד ועשיר מרשים 
 עם חולית בקרקעית מתאפיין הרדוד
 עשירים שונית בלטי של גדולה כמות

 העמוקות השוניות. מאוד ומגוונים
 ומגוון אלמוגים של רב כיסוי עם יותר
 המקשרים עמודי. מינים של גבוה

 מכוסים א"קצא חברת של הימיים
 גידול בית ומהווים רבים באלמוגים
 ומגוון מאוד עשיר מלאכותי

 .רבים חוליות וחסרי דגים, באלמוגים

 וחוף חינוכי טבע מוצעת שמורת

 50אזור בעל ערכיות גבוה שהיה סגור לקהל במשך 
שנה. הוא מתאפיין בבתי גידול עשירים ומגוונים. 

מאכלס מיני בעלי חיים נדירים  סלע החוף שם
באילת. מגוון האלמוגים והדגים בו גבוה מהממוצע 

באילת. בלטי האלמוגים בו מרהיבים ביופיים. 
עמודי המזחים והמקשרים התאכלסו במגוון רב של 

 בעלי חיים והם מהווים אזור צלילה אטרקטיבי.

ממשק צלילה מוסדר. תקבענה כניסות מוסדרות 
רטות להסדרת החוף האקולוגי לחוף. הנחיות מפו

 והמזח. 

 תתאפשר פעילות מתקנים הנדסיים של חוף קצא"א

(. מזופוטית) עמוקה שונית של אזור 4
 גבוה כיסוי עם רציפה יחסית שונית
 ביולוגי ומגוון אלמוגים של מאוד
 .גבוה מאוד

 שמורת טבע מוצעת

בית גידול בעל ערכיות גבוהה שפחות מושפע 
עשוי להוות מקור לאספקת משינויי האקלים ו

צאצאים לשוניות הרדודות במקרה של קטסטרופה 
 אזורית.
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 סביבתיות  - המלצות ממשקיות  

על בסיס הקווים המנחים לשמירת טבע ופיתוח בר קיימא, כמו גם ניתוח הערכיות והממשקים 

בתחומי הפעילות  ביחס ליחידות האקולוגיות מובאות להלן המלצות מרחביות נוספות העוסקות

העיקריים בתחום מפרץ אילת: שיט ועגינה, ספורט ימי, צלילה ספורטיבית ודיג. במסגרת זו 

מושם דגש על הכוונת הפעילויות והממשקים לאזורים בהם ניתן לקיים ממשקים משולבים ו/או 

 הערכיות הגבוהה והחשיבות לשימור.  ילצמצם את ההשפעה על בתי הגידול בעל

 סביבתיות מוצגות ביחס למצב הקיים מתוקף פקודות, תקנות ועוד. –משקיות ההמלצות המ

 שיט וספורט ימי

פעילות השיט במפרץ אילת נקבעת היום לפי תקנות השיט המגבילות את תנועת השיט למרחק של 

מ' מקו החוף. הספורט הימי באילת מתקיים לפי תקנות אלו היות וברובו מתבסס על כלי  300

שמורת הטבע המוכרזת, על מנת לאפשר פעילות צלילה ושנרקול לקבוצות המגיעות שיט.  בתחום 

דרך הים, נקבע קו חוצה המקביל לקו השונית הרדודה. במקרים אלו, מתאפשרת גישת כלי שיט 

 , אולם בתנאים ובכל מקרה מבלי לעבור את הקו החוצה, לכוון החוף.300 -מתחת לקו ה

אשר  kitesurfingפורט הימי הכוללות בין היתר גם פעילות על מנת לצמצם את ההשפעות של הס

מומלץ להרחיק את קו פעילות  –עשויה לגרום לפגיעה פיזית בשונית וכן מפאת היבטי בטיחות 

הספורט הימי מזרחה אל מחוץ לתחום השונית הרדודה, לגבול לשמורת הטבע המוכרזת בחוף 

 הדרומי. 

ולא על  300 -הקו ור השייט בשמורות הימיות יהיה על תחום איסבאשר לפעילות השיט הרגילה, 

מחייב גם שם כמו בכל מקום )ניתן לחצות מ'  300 -. ה, בדומה לכל מרחב מפרץ אילתהקו החוצה

בניצב לקו החוף כל זמן ששטים  ,'דאותו כדי להגיע למעגנה או מזח או מצוף היקשרות וכ

. כמו כן, יש חשיבות כי בתחום נות השייט(תקוכל התנאים, בהתאם לקשרים  5עד של במהירות ו

שמורת הטבע יתקיים נוהל סדור לכניסת כלי שיט לתחום השמורה, וזאת באמצעות מתן היתר 

כללי במשולב עם חידוש "כושר שיט". פעילות שיט ייחודית נוספת היא ספינות הזכוכית אשר להן 

 ם צפייה מקרוב בשונית האלמוגים. היתר מיוחד לשוט לאורך הקו החוצה )במקביל לקו החוף(, לש

מ'(, ככל שימצא כי פעילות זו  300 -בחוף קצא"א תיבחן אפשרות לכניסת כלי שיט )מעבר לקו ה

 לא תפגע בערכי הטבע ובפעילות השמורה.

ודרגת  לנושא הצלילה הספורטיבית תינתן התייחסות בנפרד ועיקרה באשר לרמת הניסיון

 שירה בשוניות האלמוגים.הצוללים על מנת לצמצם פגיעה י

התשריטים להלן מציגים את המצב הקיים לממשק השיט והספורט הימי במפרץ אילת ואת 

 הסביבתיות. -ההמלצות הממשקיות 
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 עגינה

נמל  -בתחום מפרץ אילת מצויים שימושי עגינה רבים ברמות פיתוח שונות ובכלל זה: נמלים

ינה עירונית ומרינה דרומית )תור ים(, מזחים שונים מר –אזרחי, צבאי וקצא"א, מעגנות ציבוריות 

 )מקובעים וצפים( וכן מצופי עגינה בתחום שמורת הטבע ובאזורים נוספים.

בהתייחס לפעילות זו, מוצע כי ככל שיהיה צורך בחיזוק תשתית העגינה היבשתית היא תתקיים 

 ית גבוהה. בצמידות דופן למתקנים קיימים באזורים שאינם בעלי ערכיות אקולוג

 -מאחר ולהטלת עוגנים עשויה להיות פגיעה משמעותית בבתי הגידול המצויים בקרקעית המפרץ

מומלץ כעקרון להרחיק את קו הטלת  –כגון: עשב הים, שוניות רדודות ועמוקות, בלטי אלמוגים 

יש מ'. בשאר האזורים  140 -העוגנים אל מחוץ לשוניות המזופוטיות )העמוקות( לעומקים של כ

 לאפשר הצבת מצופי עגינה על מנת להמשיך את פעילות העגינה השוטפת. 

 באזורים הים הפתוח )הפלגי( ניתן לאפשר הטלת עוגנים.

התשריטים להלן מציגים את המצב הקיים לממשק העגינה במפרץ אילת ואת ההמלצות 

 הסביבתיות. -הממשקיות 
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 דיג

דיג חופית, דיג מסחרי ודיג ספורטיבי ומתקיימת פעילות הדיג במפרץ אילת מסווגת לפי פעילות 

 לפי התקנות והמגבלות הבאות:

 מתאפשר בכל אזור להוציא בחופי רחצה מוכרזים ובשמורות טבע מוכרזות –דיג חופי 

לפי תקנות השיט(,  -מ'  300מתאפשר מחוץ לתחום איסור כלי שיט ) –דיג מסחרי וספורטיבי 

ומחוץ לתחום איסור דיג של קצא"א. יחד עם זאת, ראוי מחוץ לתחום שמורות טבע מוכרזות 

מ'  300 -לציין שלדייג מסחרי יתכנו תנאים מיוחדים המאפשרים דיג גם באזורים של מתחת ל

 מהחוף או באזורי איסור דיג, לפי הרישיון הספציפי.

 פקחי רט"ג מוסמכים גם לאכיפת פקודת הדייג.

בתי גידול בעלי חשיבות לשימור ובערכי טבע מוגנים, היות ופעילות הדיג פוגעת במקרים רבים ב

מומלץ להרחיק את הפעילות הדיג המסחרית והספורטיבית אל מוץ לאזורים אלו המומלצים 

כפי שמוצג במפות להלן.  -לשמורות טבע ולאזורים מוגנים במסגרת מסמך המדיניות של רט"ג

 הפוסילית,  כמו כן, באזור החופי,  בשונה מדיג מסחרי, דיג ספורטיבי יותר גם בתחום השונית
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מוצע לצמצם את תחום פעילות הדיג לאזורים הצפוניים של המפרץ ולהרחיק מאזורי השונית 

 ובלטי אלמוגים הפזורים בקרבת החוף. 
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 ניטור ומחקר .ג

 

שוניות האלמוגים באילת הן מהשוניות הנחקרות ביותר בעולם. הן מהוות מוקד משיכה 

ם, אלא גם לחוקרי שוניות אלמוגים מהארץ ומרחבי העולם. המבנה לא רק לתיירי

המיוחד של מפרץ אילת )צר ועמוק עם שיפוע חד של הקרקעית( שנובע מפעילות טקטונית 

באזור המפרץ מנגיש לחוקרים בקלות רבה את בתי הגידול הימיים. בעוד שבאזורים 

רי המחקר, במפרץ אילת מגוון רבים בעולם יש צורך להפליג זמן רב על מנת להגיע לאזו

רב של בתי גידול )לרבות הים העמוק( נמצאים במרחק קטן מאוד מהחוף. לחוקרים יש 

אפשרות להציב מכשירי מדידה בבתי הגידול המחוברים עם כבל )הזנה ונתונים( למעבדות 

המחקר, דבר המאפשר מעבר רציף של נתונים בזמן אמת ממכשירי המדידה למעבדות. 

ניתן לשאוב מים ממפרץ אילת אל תוך מכלי מחקר במעבדות, דבר המאפשר בנוסף, 

 לערוך ניסויים במי ים אמיתיים מהמערכת האקולוגית הנחקרת.

הנגישות הקלה אל שוניות האלמוגים והים העמוק ממכוני המחקר הופכת את ראש 

מי המפרץ לאזור נוח מאוד ומבוקש לביצוע מחקרים ימיים. בנוסף, תחום המחקר הי

בישראל הוא מהמפותחים בעולם ובמכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים הוכשרו במשך 

 השנים טובי חוקרי הים בעולם. בעיר אילת פועלים שני מכונים למחקר ימי:

  מכון המנוהל על ידי האוניברסיטה  –המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת

מהאוניברסיטאות השונות העברית בירושלים, אך הוא מהווה מושב לחוקרים 

 בארץ. מכון זה ממוקם על חוף הים מדרום למצפה התת ימי.

  מכון מחקר המקדם בעיקר מחקר  –המרכז הלאומי לחקלאות ימית בישראל

וטכנולוגיות הקשורים בחקלאות ימית. מכון זה ממוקם מצפון למפרץ אילת, אך 

 במרחק המאפשר שאיבת מים מהים אל מכלי המחקר במכון.

 

תכנית ניטור  2004נוסף למחקר הימי הענף שמתקיים בראש מפרץ אילת, פועלת מאז ב

ממומנת ע"י המשרד להגנת הסביבה מכספי הקרן למניעת זיהום ה לאומית של המפרץ

עוברת בקרה וליווי ע"י צוות מדענים בהובלת המדענית הראשית תכנית ניטור זו  .ים

לענות על שאלות מדעיות ספציפיות,  בניגוד למחקר שנועדו במשרד להגנת הסביבה

סוקרת באופן סיסטמתי את בתי הגידול השונים במפרץ. היא מהווה נדבך חשוב מאוד 

בהבנת מגמות ושינויים במערכת האקולוגית של המפרץ והדו"חות של תכנית הניטור 

משמשים בסיס לקבלת החלטות ולקביעת ( Shaked & Genin 2017 –)ראה לדוגמה 

 ירת הטבע במפרץ.מדיניות שמ

את  2015כנדבך נוסף להבנת המערכת האקולוגית במפרץ אילת, ייסדה רט"ג בשנת 

המחנה האקולוגי במפרץ אילת. המחנה האקולוגי, בדומה לתכנית הניטור, סוקר בצורה 

סיסטמתית את שוניות האלמוגים באילת, אך הוא מתמקד אך ורק בשוניות הבלט 

 ואינו מנטר את בתי הגידול האחרים במפרץ. סקרי  הרדודות הנגישות מאוד לציבור
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המחנה האקולוגי נועדו לבחון בעיקר את השפעות הציבור על שוניות האלמוגים ועל 

 הרכב בעלי החיים המאכלסים אותם. 

נכון להיום, פערי ידע שניתן להצביע עליהם באופן ברור הם בתחום אוכלוסיות הדגים 

ילת והדינמיקה שלהם במרחב ובזמן וכן בתחום המאכלסות את בתי הגידול במפרץ א

 עשבי הים.

 

 שטח לעומת הגנה על מינים-הגנה על תאי .ד

שמורות טבע נועדו להגן על תאי שטח ערכיים מפני תהליכים אשר עלולים לשנות את 

אופי החי, הצומח והדומם בהן. מטרת השמורות היא לשמור על המאזן האקולוגי ולהגן 

בני האדם, כגון דייג, שלייה, בנייה וזיהום. במקרים רבים אזורים מפני פגיעה, לרוב של 

מסוימים מוכרזים כשמורות טבע בגלל הייחודיות של בתי הגידול הקיימים בהם, עושר 

ומגוון המינים הגבוה, הימצאותם של מיני בעלי חיים שקשה מאוד להגן עליהם מחוץ 

גנה על שמורות טבע השפעה רחבה לשמורות והימצאותם של מיני בעלי חיים נדירים. לה

יותר, שהרי אוכלוסיות של בעלי חיים בתוך השמורות זוכות להגנה ולכן גם הן עשויות 

לשגשג ו"לזלוג" אל מחוץ לשמורות ולהעשיר ולתמוך באזורים אחרים שאינם מוגנים 

"(spillover effect ;"Roberts et al. 2001, Russ et al. 2004, Abesamis et al. 

2005.) 

תאי השטח המוכרזים כשמורות טבע מעניקים  באילת, נכון להיום, כפי שהוסבר לעיל, 

ייצוג חסר למגוון בתי הגידול המצויים במערכת האקולוגית, כאשר חלק מבתי הגידול 

הלא מיוצגים מהווים רכיבים חשובים המשפיעים על חיוניותה ותפקודה התקין של כלל 

 המערכת האקולוגית במפרץ.

 

 –בנוסף לרעיון ההגנה על תאי שטח, קיימת גם הגנה על צמחים ובעלי חיים חשובים 

'ערכי טבע מוגנים'. ערכי טבע אלה מוגנים, לא רק בשמורות, אלא בכל מקום. חשיבות 

ההגנה עליהם נובעת ממספר סיבות וביניהן: מינים אלה נמצאים בסכנת הכחדה עולמית, 

יעה במינים אלה תהיה השפעה לא רק מקומית, אלא או שהם נדירים באזורנו, או שלפג

גם רחבה יותר, או שלפגיעה במינים אלה תהיה השפעה על המורכבות המבנית של בית 

הם מינים שההשפעה שלהם על המערכת האקולוגית אינה  מיני מפתחהגידול. למשל, 

ה, עלולה פרופורציונאלית לגודל האוכלוסיות שלהם ולכן פגיעה בהם, אפילו פגיעה קטנ

להוביל לחוסר יציבות במערכת האקולוגית. דוגמה לכך היא פגיעה באלמוגים המהווים 

את אבני היסוד של שוניות האלמוגים. אלמוגי האבן משקיעים עם גדילתם שלד גירני 

שהוא הרכיב העיקרי בבניית שוניות האלמוגים של ימינו. המבנה המורכב הנוצר על ידי 

מהווה בית גידול חשוב המאכלס בתוכו אלפי מיני  –מוגים שוניות האל –האלמוגים 

אורגניזמים שונים. על כן, פגיעה באלמוגים תגרור אחריה פגיעה נרחבת במערכת 

-האקולוגית. בנוסף, פגיעה במיני דגים צמחוניים עלולה להוביל להשתלטות של מקרו

 .phase shift ;Hughes et alאצות על שוניות האלמוגים ולהרס מוחלט של השוניות )
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2007, Hoey et al. 2011 גם מיני טורפים רבים נחשבים כמיני מפתח. פגיעה במיני .)

טורפים עלולה לגרום לעלייה בגודל האוכלוסיות שמהן ניזונים הטורפים, ובכך לגרום 

לתגובת שרשרת שבסופה אוכלוסיות מינים שלא נפגעו באופן ישיר יוצאות אף הן מבקרה 

 את המערכת האקולוגית מהאיזון העדין שבו היא מצויה.ובכך להוציא 

נכון להיום, רשימת ערכי הטבע המוגדרים כ"ערכי הטבע המוגנים" לוקה בחסר. היא 

אינה נותנת הגנה למינים רבים שהם נדירים )כגון, דגים רבים וסרטנים( ומיני מפתח 

השתמש בנתונים קיימים )כגון, עשבי ים ודגים טורפים(. על מנת לעדכן את הרשימה, יש ל

ובכלים סטטיסטיים שיעזרו לדרג את מיני האורגניזמים השונים בהתאם לפרמטרים 

שונים הקובעים את ערכיותם ורגישותם היחסית )כגון, שכיכות יחסית, שיוך לקבוצה 

 פונקציונאלית, שיעור גדילה, שיעור רבייה וביומסה(.
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 סיכום

 

עות הכלים המוצעים במסגרת מסמך זה1 יאפשרו יישום המדיניות לשמירת טבע באמצ

פיתוח בר קיימא במרחב הימי והחופי ושימוש מושכל במשאבי הים1 תוך שמירה והגנה 

 .על הסביבה הימית הטבעית הערכית של מפרץ אילת
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ח"תשעטבתו"טשלישייום

02.01.2010


לתכנוןתאורהלחופיאילתהנחיותרט"גהנדון:


העיראילתנושקתלמפרץאילתשבומתקיימותמערכותאקולוגיותייחודיותוחשובות.שוניותהאלמוגים
זהוהמקום.העולםומרחבימהארץרביםטבעוחובבילתייריםמשיכהמוקדמהוותהמרהיבותשלאילת

שבו ישראל במדינת טרופיותאלמוגיםשוניותמצויותהיחיד שללקיומםתשתיתמהוותאלהשוניות.
אלמוגיםשלרביםמינים ודגיםחוליותחסרי, בצבעוניותןבולטותהן. החייםבעליובמגווןבעושר,

.בישראללושנישאיןמיניםמגווןשל "hot-spot"מהוותאילתששוניותספקאין.אותןשמאכלסים

ה עולמי; מידה בקנה גם אלא הלאומית, ברמה רק אינה אילת מפרץ של הןבאילתשוניותחשיבותו
האנדמייםהחייםבעליממיניהיתרביןנובעאלהשוניותשלייחודןובעולםביותרהצפוניותמהשוניות

בהןהחיים אילתמפרץמבנה. הרדודיםמיצריו, השורריםוהאקלימייםנוגרפייםיהאוקוהתנאיםמיקומו,
שפוגעיםקשותבשוניותרבותבעולם,יצרוסלקציהלטובתאלמוגיםשעמידותםלשינוייםהגלובליים,בו

גבוההיותרמאשרבשוניותאחרות.

ממקורהפרעותהכולליםומגווניםרביםעקהגורמיידיעלמאויםאילתשוניותשלקיומן,הנוכחיבעידן
-כגון)מקומיתמרחביתסקאלהפניעלשפועלותכאלה,טבעיותוהפרעות(אדםידיהמעש)אנתרופוגני

מקומייםיםזיהומי גלובאליתהתחממות-כגון)יותררחבהסקאלהפניעלשפועלותוכאלה( שוניות(.
גדלותאשר,ועקבהאילת,אילתמפרץבראשעריםשתישלמהתפתחותןגםרבהבמידהמושפעותאילת

.וגברהולךבקצבומתאכלסות

תאורה )הפרעות מלאכותית תאורה הוא אילת במפרץ הזיהום מגורמי תאורהאחד אור(. זיהום /
מלאכותיתשחודרתאלתוךמפרץאילתואלחופיומשבשתמנגנוניםפיסיולוגייםרביםבסביבההימית.
היאממסכתאתהסיגנלהמגיעמהתאורההטבעיתובכךמשבשתמנגנוניםרביםשבאופןטבעימסונכרנים

עלפיהתאורההטבעית,כגון:

 ניםשמסונכרנתבהתאםלמצבהירח.רבייהבאלמוגיםובחסריחוליותשו

 הגירהשלפלנקטון,טריפהשלפלנקטון,תחלופתחברתהדגיםביוםובלילהופעילותהרעיהשל
 דגיםוקיפודיים.כלאלהמתוזמניםעלידיהשמש,הירחאושניהם.

 נעזרים הצעירים הצבים הים. חוף על מקינים שבוקעים צעירים צבים של הים אל חזרה ניווט
בירח,אובנצנוץאורועלפניהמים,כנקודתייחוסעלמנתלאתראתכיווןהים.

לוקס.עלכן,כלאורשחודר0.20עוצמתההארההמרביתשלהירחבאזורנו)בלילותשלירחמלא(,היא
 על עולה או שווה, ועוצמתו את0.20לים בכך ומבטל קבוע באופן מלא ירח של מצב מדמה לוקס,

לוקסוביןמצב0יותהטבעיתשלתאורתהירח.חשובלצייןשהשינויביןמצביהירח)בטווחשביןהמחזור
שלירחמלא(מהווהטריגרלשחרורתאימיןלמיםואחראיעלסנכרוןההפריהבאלמוגים.בנוסף,מבחינת

מהי דומיננטית יותר אור נקודת נוצרת הים, לכיוון מופנה פנס כאשר הפנס, של שעלולההנראות רח
כך נכונה, בצורה החוצות תאורת את לתכנן חשוב כן על הירח. פי על שמנווטים חיים בעלי להטעות
ומצדשנישהאורלאיזלוגלאזוריםשבהם שמצדאחדהעיראילתתוכללהתנהלבצורהנוחהובטוחה,

עיק צורות בשתי להפריע יכולה החוצות תאורת בטבע. לפגיעה גורם ואף נחוץ היאאינו האחת ריות.
מהשמיים שחוזר הזוהר היא והשנייה החוף, או הים, לכיוון שלהם האור פיזור או פנסים, של בהארה

(.זוהרזהיכולגםלהגיעמתאורהשהיאמרוחקתמקוהמים.עלכן,ישלהפרידsky glowלכיווןהקרקע)
המים.רצועתהחוף,לעומתהאזוריםהמרוחקיםיותרמקו-ביןשניאזורים
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מטריםמקוהמים)מקו200עלמנתלמזערהפרעותאלה,חשובלתכנןאתתאורתהחוצותבטווחשלעד
גאותעליון(עלפימספרעקרונותמנחים:

,כךשמקוהמיםלאיהיהקשרישירתאורתהחוצותתופנהתמידלכיווןהיבשהולאלכיווןהים .1
עמכךבאמצעותהטייתושלהפנסלכיווןהיבשהעםעדשתגוףהתאורה.במידהולאניתןלהימנ

(tilt.ישלהוסיףלגופיהתאורהמצחיותשימנעו"נראות"שלעדשתהפנסמקוהמים,) 

קלווין(בכדילהימנעמאורכי3,000-")לאיותרמהתאורהשייעשהבהשימושתהיה"תאורהחמה .2
 גלהמסוגליםלחדורלעומקהים.

0.05-גאותעליון(שתגיעמתוספתתאורתהחוצותלאתעבוראתה)קועוצמתהאורבקוהמים .3
ו-לוקסברצועתהחוףהדרומית)מהגדרהדרומיתשלריףהדולפיניםועדגבולישראל -מצריים(

ירדן(.-לוקסברצועתהחוףהצפונית)מגדרדרומיתבריףהדולפיניםועדמעברגבולישראל0.1
בהפחתת תסייע כנ"ל, בערכים המגיעעמידה לסיגנל החוצות תאורת של וההפרעה המיסוך

 מהירח.

טרםהתקנתגופיהתאורהישלהגישלרשותהטבעוהגניםמיפויפוטומטריומפרטמלאשלגופי .4
 .התאורהוהנורותכתנאילאישורהתכנון.אישורהביצועבפועליהיהבהתאםלתכניותשאושרו

המלצותלתקנותתאורתשלהמים,ישלאמץאת"מטריםמקוגאותעליון200-מעברלטווחה .5
-חוצות"שנכתבוונערכוע"יעמותת"אורמכוון"

(http://media.wix.com/ugd/b87d4d_e410940dc9b04b2facccaa21baa4a7ab.pdf.) 





בברכה,



אקולוגמפרץאילת-אסףזבולוניד"ר

מנהלמרחבמפרץאילת-אסףהברי
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