
שמורת טבע

 כתבו: ד"ר רותי יהל, ד"ר דידי קפלן,
טליה אורון ואיל מילר

ישראל ר בין  טבעי  כגבול  המפריד  הסולם,  כס 
וקירטון.  דולומיט  גיר,  שכבות  בנוי  ולבנון, 
תוך  אל  בתלילות  משתפל  הוא  החוף  בקרבת 
גלי  בעזרת  היוצר  לבן,  קירטון  במצוק  התיכון  הים 

רכס סולם צור שבגליל המערבי ורצועת החוף הסמוכה לו הם אחד המקומות היפים והמיוחדים 
בארץ. חוף מרהיב עם חולות זהובים, צמחייה מיוחדת, ים כחול, סלעי כורכר, טבלאות גידוד 

וגלים מקציפים. צלילה לשמורה הימית ראש הנקרה–אכזיב

הים, המתנפצים עליו במשך מיליוני שנים, מערכת של 
מערות ונקרות יפהפיות בתוך ההר.

הלוא  צור,  סולם  רכס  של  הים  למי  הצונח  ראשו  בין 
ועד  ישראל,  של  הצפוני  בגבולה  הנקרה,  ראש  הוא 
תל אכזיב שבדרום ולמרחק של שני ק"מ מקו החוף, 
משתרעת אחת משמורות הים התיכון - שמורת ראש 
השמורה  אמיתית.  ימית  טבע  פנינת  הנקרה–אכזיב, 

המקום שבו נפגשים

ההר והים

  השמורה הימית
ראש הנקרה - אכזיב. מערות 
ונקרות יפהפיות בתוך ההר 
צילום: ארכיון רשות הטבע והגנים
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מתחילת  כבר  והגנים  הטבע  רשות  בפיקוח  נמצאת 
שנות ה–70, והתוצאות נראות בשטח. במעבר מהחוף 
בתי   - גיאומורפולוגיות  תצורות  מגוון  מצויות  לים 
גידוד  ומשטחי  חוליים  חופים  כמו  רדודים  גידול 
סלעיים המשתלבים זה בזה. באזור הכרית )הסלעים 
השטוחים שמתכסים במים ונחשפים לאוויר לסירוגין( 
וכן  ותעלות,  גומחות  רבות,  טבעיות  בריכות  מצויות 
בסילונים  המים  פורצים  שבהם  מקומות   - "גייזרים" 
עזים מחורים בסלעים. טבלאות הגידוד הן בית גידול 
ייחודי שתשתיתו סלע כורכר, המצופה קרום שהושקע 
שקונכיותיהם  ישיבים,  חלזונות   - צינורניים  ידי  על 
דמויות צינורות מפותלים כסליל, ולמעשה הם מגנים 
של  המבנה  על  ושומרים  שחיקה  מפני  הסלע  על 

טבלאות הגידוד ועל קו החוף. 
במים הרדודים אפשר למצוא משטחי סלע ביוגני, סלע 
זעירים  יצורים  של  גיריים  שלדים  מהצטברות  שנוצר 
)קוקוליטים ופורמיניפרים( על קרקעית הים. כמו כן, 
מצויים כאן נקיקים ומבוכים, רכסי כורכר טבועים עם 
בקיעים, ושרשרת מערות מרהיבות בעומק של 14-10 
מרשים  צוק  כולל  השמורה  של  העמוק  החלק  מטר. 
הצונח אנכית לתוך התהום, ומכונה על ידי הצוללנים 

ישיבים  חיים  ובעלי  דגים  מגוון  ובו  אכזיב",  "קניון 
יצר  בסביבה  התנאים  עושר  וספוגים.  צדפות  כגון 
מספר רב של בתי גידול וגומחות עם מגוון עצום של 
חי וצומח על פני שטח מצומצם יחסית. אמנם אפשר 
והצומח(  )החי  והפלורה  הפאונה  נציגי  את  למצוא 
של שמורת אכזיב גם באזורים ימיים דרומיים יותר, 
המינים  של  הגדול  והריכוז  ביניהם  השילוב  אולם 

ייחודי לאזור זה.

גן עדן מתחת למים
במי הים התיכון הרדודים והחמימים מצויות שפע של 
אצות, וכשמגיעים למתלול הצוק שבתוך הים, המגוון 
שלהן מגיע לשיאו. עם שאר היצורים החיים כאן, הם 
- טרופית  אלמוגים  שונית  של  צבעוני  מראה   יוצרים 
"שונית  הכינוי  את  אכזיב  לשמורת  שהקנה  מה 
ומשנרקלים.  לצוללים  עדן  גן   - שלנו"  האלמוגים 
תמצאו כאן שפע צדפות המהוות מזון לחסרי חוליות 
בין  ביופיים.  מרהיבים  ערומים  חלזונות  וכן  ודגים, 
משפחת  בני  את  לציין  יש  הקונכייה  בעלי  קרוביהם 
צבעי  לתעשיית  ששימשו  חיים  בעלי  הארגמוניים, 
הארגמן והתכלת בימים עברו - מהארגמונית אדומת 

   קפץ לביקור. דולפינן 
מצוי כמה מיילים מהחוף  

צילום: ד"ר אביעד שיינין
   טבלאות גידוד עם 

כרכוב צינורניים
צילום: ד"ר רמי קליין

באזור אכזיב וראש 
הנקרה יש גם מגוון של 
שרידים ארכיאולוגיים 
המעידים על פעילות 

ענפה של האדם 
מתקופות שונות. 

סביב תל אכזיב נחפרו 
שלושה בתי קברות 

של התרבות הפיניקית, 
תרבות של יורדי ים 

מהוללים, ונחשפו 
ממצאים בעלי חשיבות 

בינלאומית. דרומית 
לתל מינת א–זיב 

נמצאו שרידי מעגן 
קדום. צפונית לנחל 

כזיב, בקרבת בית ספר 
שדה, אותרו תעלות 

חצובות ששימשו ככל 
הנראה להפקת מלח. 

על הגדה הדרומית של 
מפרץ אכזיב התגלו 
שני זקפים חצובים 

בסלע הכורכר ועוד. 
בשנים האחרונות 
חודשו החפירות 
הארכיאולוגיות 

באזור על ידי משלחת 
מאוניברסיטת חיפה, 

ונראה כי צפויות 
תגליות מרתקות 

נוספות.

מתוך מסמך מדיניות 
שמירת הסביבה החופית 

והימית בים התיכון, ניר 
אנגרט, רשות הטבע והגנים 
וד"ר אהוד גלילי, ארכיאולוג 

ימי, רשות העתיקות

לא רק ערכי טבע
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הפה שבמים הרדודים, הארגמון קהה הקוצים בין אבני 
המסלע הביוגני ועד הארגמון חד הקוצים במצע הרך 
העמוק. מי שצולל או משנרקל במי השמורה הכחולים 
יראה כאן גם תמנונים ודיונונים, וכן מגוון של סרטנים 
חול,  סרטני  סלע,  סרטני  ים,  וברווזוני  ים  בלוטי   -
וכן הכפנים  נזיר, סרטנים מתחפרים, שייטים,  סרטני 
חופינו.  של  הלובסטרים  הם   - הגדולים  הגושמניים 
וקברנונים  קרנונים  מיני  במגוון  כאן  לצפות  אפשר 
מינים  עשרות  כרומיות,  יוליות,  טווסונים,  צבעוניים, 
וברקנים  נצרנים  חשמנים,  הספרוסיים,  ממשפחת 
בעלי צבע אדום מבריק. נמצא כאן גם מינים נדירים, 
כמו צמידון קנדול )שנאסף לראשונה בישראל באזור 

זה( וצמידון מובהק.

איונים קטנים בים
הייחודיות לאזור מתחילה  הנוף  עוד אחת מתבניות 
חיפה,  מפרץ  של  המערביים  הכורכר  רכסי  בשני 
של  במרחק  אחד  טבוע  לרכס  עכו  מול  המתלכדים 
הנמשך  אכזיב,  רכס  זהו  מהחוף.  קילומטרים  כשני 
גבוה  הופך  הרכס  שמצפינים,  ככל  הנקרה.  ראש  עד 
יותר עד שחלקים ממנו בולטים מעל פני הים בצורת 
איים קטנים )איונים(. שמורת איי חוף ראש הנקרה, 
הקודמת,  המאה  של  ה–60  בשנות  כבר  שהוכרזה 
ראש  חוף  מול  ושחף  נחליאלי  האיים  את  כוללת 

גובהם  אכזיב.  נמל  מול  אכזיב  האי  ואת  הנקרה 
כאן  כרה  האדם  כי  ידוע,  אינו  האיונים  של  המקורי 
העתיקה  בעת  ארוכות  שנים  במשך  לבנייה  כורכר 
נתונים  הזעירים  הכורכר  איי  האיים.  את  והנמיך 
לחסדיו של הים התיכון, שמציף אותם פעמים רבות. 
מהחוף.  אותם  לראות  קשה  ממש  סערה,  בעתות 
האיים  יבשתי.  צומח  כמעט  באיים  קיים  לא  לכן, 
לעופות  קינון חשובים  יחסית הם אתרי  המבודדים 
כמו שחפיות ים ושחף צהוב–רגל. בשנים האחרונות 
נצפו בהם גם זוגות של שחפיות רסן נדירות, וייתכן 

שהם קיננו בהם.
והאיונים  השמורה  כאן.  מבקרות  ציפורים  רק  לא 
- הלווייתנאים  מסדרת  למינים  גם  שואבת  אבן   הם 
אלה  וזריזים  מגודלים  יונקים  מצוי.  דולפינן  בעיקר 
מיילים  כמה  של  במרחק  ונצפים  לכאן  מגיעים 
בהם  פרטים,  כמה  מונות  הלהקות  החוף.  מקו  ימיים 
אחר  פעם  אצלנו  ולבקר  לחזור  שנהנים  דולפינים 
בחורף באזור  שנצפה  ביותר,  נדיר  נוסף,  יונק   פעם. 
נזירי  ים  כלב  הוא   2011 ובסתיו   2010-2009
על  נראה  הים  כלב   .)Monachus monachus(
הדרומי  במפרץ  אכזיב,  לתל  מתחת  הגידוד  טבלאות 
של ראש הנקרה וכן על גבול ישראל-לבנון, בסך הכול 
תועדו כעשר תצפיות שונות. תצפיות בכלבי ים מוכרות 
מראש הנקרה מהעבר הלא רחוק )אמצע המאה ה–20(, 

 ים כחול, סלעי 
כורכר וגלים מקציפים 
צילום: דורון ניסים

לא רק ציפורים 
מבקרות כאן. 
השמורה והאיונים 
הם אבן שואבת 
גם למינים מסדרת 
 הלווייתנאים -
בעיקר דולפינן 
מצוי. יונקים 
מגודלים וזריזים 
אלה מגיעים לכאן 
ונצפים במרחק 
של כמה מיילים 
ימיים מקו החוף
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כללי התנהגות בשמורות ימיות:
הדיג בשמורה אסור - מלבד דיג חכות    

מהחוף.
את הפיתיונות לדיג הביאו מהבית - אל    

תפגעו בטבלאות הגידוד המפותחות כדי 
למצוא כאן פיתיון. 

כל דיג מסוג אחר או הכנסת ציוד דיג    
לשטח השמורה אסורים בהחלט ועלולים 

לגרור קנס כבד או העמדה לדין!
טבלאות הגידוד הן בית גידול ייחודי,    

הימנעו מלדרוך על בעלי החיים המצויים 
כאן ולהשליך עליהם אשפה. 

אסור לעלות על האיונים הצפוניים או    
להתקרב למרחק של פחות מ–150 מטר 

מהאיונים שחף, תכלת ונחליאלי ומשוניות 
אכזיב. מותר לעלות על האיון הגדול 

הנמצא מול אכזיב, האי שגביון )המכונה גם 
"אי האהבה"(.

הצלילה )צלילה חופשית או עם מיכלי    
חמצן( מותרת ברחבי השמורה, כולל 

צלילה מסירה מנועית. הקפידו לצלול על 
פי נוהלי הבטיחות, הימנעו מפגיעה בערכי 
טבע. יש לתאם את הצלילות בשמורה עם 

הצבא דרך אחד ממועדוני הצלילה שבאזור. 
אין לצלול ללא תיאום מראש.

השמורה הימית ראש הנקרה צמודה לגבול    
עם לבנון. על פי הנחיות הצבא, אין להיכנס 

לשטח שמצפון לאי נחליאלי משעת 
השקיעה עד שעת הזריחה. 

נשמע מסובך? לא כל כך... התנהגות אחראית 
שלנו, המבקרים, תבטיח את הנאתנו מהביקור 

הנוכחי ואת עתידה של השמורה והחי בה.

שומרים על השמורה

אך כיום כלב הים הנזירי הוא מין בסכנת הכחדה עולמית 
ונדיר לראותו. סקר היתכנות להשבת כלבי ים נזיריים 
לאזור ראש הנקרה קבע כי למרות עושרו היחסי, האזור 
עדיין אינו יכול לספק את הצרכים התזונתיים של כלבי 
הנזירי  הים  כלב  ואוכלוסיית  בתקווה  אולם  אלה.  ים 
חיים  בעלי  עשויים  בעתיד,  טבעי  באופן  תתאושש 
כאזור  הנקרה  ראש  בנקרות  להשתמש  אלה  נדירים 

המלטה וגידול הצאצאים. 

המטרה: הרחבת השמורה
שמורת  של  הרחבה  מקדמת  והגנים  הטבע  רשות 
הטבע הימית של ראש הנקרה, כך שתכלול בתחומה 
גם את הקניון העמוק של ראש הנקרה, המהווה את 
סעיפו הדרומי של קניון תת ימי ייחודי הנמשך צפונה 
גבול  עד  לו,  ממערב  הים  ואת  לבנון,  חופי  מול  אל 
הים  קרקעית  המדינה.  של  הטריטוריאליים  המים 
במרחק  מתחיל  היבשת  מדרון  במיוחד:  כאן  תלולה 
שלושה ק"מ בלבד מהחוף ועומק הקניון שבתוך המים 
עולה על 700 מטר בגבולה הימי של ישראל. ממערב 
ביותר  הרחב  העמוקים  המים  שטח  משתרע  לקניון 
לאורך חופי ישראל. עומקו של הקניון מאפשר לבעלי 
החיים של המים העמוקים )המכונים פאונה פלאגית( 
להתקיים בקרבה רבה לחוף. מחקר בעומק קרקעית 
נאוטילוס  המחקר  ספינת   2010 בסתיו  שערכו  הים 
באוניברסיטת  צ'רנוי  ע"ש  הים  למדעי  הספר  ובית 
חיפה, תיעד את בעלי החיים בעומק הקניון. בסקר זה 
ויצורים  נצפו, קילומטרים ספורים מהחוף, דגי עומק 
נוספים שבדרך כלל אפשר למצוא אותם רק במרחק 

של עשרות קילומטרים מקו החוף. 
בני  לנו,  גם  אדירה  חשיבות  ימיות  טבע  לשמורות 
הים  לשושנות  לדגים,  הים,  לצבי  רק  ולא  האדם, 
ה–70  שנות  מאז  אותן.  המאכלסים  היצורים  ולשאר 
ואכיפה  פיקוח  פעילות  והגנים  רשות הטבע  מקיימת 
שוטפת במיוחד בשמורת ראש הנקרה–אכזיב. פעילות 
זו כוללת בעיקר מניעה של דיג בתחומי השמורה )ראו 
בשמורה  שמצאו  בדייגים,  מתמשך  ומאבק  מסגרת( 
כר פעילות פורה לדיג לא חוקי, בזכות מאמצי השימור 

הגדולים שהושקעו בה.  

הכותבים: ד"ר רותי יהל, אקולוגית ימית, ד"ר דידי קפלן, 
אקולוג מחוז צפון, טליה אורון, אקולוגית מרחב גליל עליון 

ואיל מילר, פקח ים גליל מערבי 

לשמורות טבע 
ימיות חשיבות 
אדירה גם לנו -  
בני האדם, ולא רק 
לצבי הים, לדגים, 
לשושנות הים, 
ולשאר היצורים 
המאכלסים אותן. 
מאז שנות ה–70 
מקיימת רשות 
הטבע והגנים 
פעילות פיקוח 
ואכיפה שוטפת, 
במיוחד בשמורת 
ראש הנקרה–
אכזיב

   חוף אכזיב
צילום: דורון ניסים
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