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משפחה בטיול / פקחים צעירים

הרפתקה מתחת למים
שמורת טבע חוף האלמוגים שבאילת מפורסמת בשל יופייה המרהיב של 

שונית האלמוגים שבה. בואו לגלות את השמורה, לשנרקל במים המרעננים 
ולחזות בשלל בעלי החיים הססגוניים. צוללים קדימה

לומדים על השונית - מטיילים בעת הדרכה בשמורה צילום: עומרי עומסי

מאת: מערכת רשות הטבע והגנים

בשמורת טבע חוף האלמוגים, מהשמורות 
התת־מימיות המפורסמות ביותר בעולם, 

תוכלו לזון את עיניכם במרבדים מרהיבים 
של אלמוגים שונים ומשונים, שבהם שוחים 
שפע דגים ססגוניים: פרפרונים, דגי תוכינון, 

דגי שושנון, יוליות ומוליות ורבים נוספים. לב 
השמורה הוא שונית האלמוגים, המשתרעת 

במקביל לחוף מפרץ אילת לאורך של כ־1,200 
מטר. זוהי אחת משוניות האלמוגים הצפוניות 

ביותר בעולם ושונית האלמוגים היחידה 
בארץ. על השונית מצויים חסרי חוליות 

רבים כמו שושנות ים למיניהן, צדפות ענק 
ואחיותיהן הקטנות מהן וכן כל דגי הלילה 
המופיעים עם רדת הערב. כל אלה הם רק 

חלק קטן משפע בעלי החיים המצויים כאן.
שונית האלמוגים היא מערכת אקולוגית 

מורכבת ועדינה שכל מרכיביה תלויים זה 
בזה ולכן חשוב מאוד לא לפגוע אפילו באחד 

ממרכיבי השונית. שמורת האלמוגים היא 

חוף שאינו מוכרז )ללא שירותי הצלה(, אך 
אפשר לשכור בו ציוד לשנירקול, להציץ עם 
הילדים אל מתחת לפני המים ולגלות עולם 

מרהיב ביופיו. 

יוצאים למשימה 
את הטיול בשמורה מומלץ לעשות באמצעות 
חוברת "פקחים צעירים" - חוברת משימות 

מיוחדת לכל המשפחה, שמטרתה לאפשר 
למטיילים לחקור, להתבונן בפרטים הקטנים 

ולחוות ביחד את האתר שבו הם מבקרים. 
החוברת כוללת מידע מעניין על המקום 

וחידות ומשימות שפתרונן מוביל את 
הילדים וההורים לסיור מרתק בשמורה. 

החוברת נמכרת בקופות האתר במחיר סמלי 
של עשרה שקלים )אפשר גם להורידה בחינם 
באתר האינטרנט של הרשות(. בסיום ביצוע 
המשימות, הילדים עוברים טקס התחייבות 

ומקבלים תג ותעודה המסמיכה אותם 
לפקחים צעירים.

אתם מוזמנים להתחיל כבר עכשיו.

 לטיול יצאנו
איך מגיעים: כביש אילת טאבה, מול בית ספר שדה אילת.

משך הסיור: שעה עד יום שלם.
עונה מומלצת: כל השנה.

לא לוותר על: שחייה עם שנורקל ומסכה.
מה עוד יש: השכרת ציוד שנירקול, חנות מזכרות, מזנון, 

כיסאות נוח )בתשלום(.
שעות פתיחה: שעון חורף - א'-ה' ושבת 17:00-9:00, שישי 
וערבי חג 16:00-9:00; שעון קיץ - א'-ה' ושבת 18:00-9:00 

)יולי ואוגוסט 19:00-9:00(, שישי וערבי חג 17:00-9:00; 
מחיר כניסה: 35 שקל למבוגר, 21 שקל לילד 

www.parks.org.il ,08-6326422 :לפרטים נוספים 

עולם של אלמוגים

השלימו את המילים החסרות ולמדו מיהם האלמוגים וכיצד הם חיים )היעזרו במחסן המילים למטה(

אלמוגים אמנם נראים כמו ________ צבעוניות, אך מדובר בבעלי חיים ימיים ששוכנים בעיקר במים רדודים 
 וחמימים. הם מפרישים סביבם ________ רך או קשה שמגן עליהם. יש אלמוגים בגודל _______ ויש

המגיעים לגובה של כמה מטרים. לכל אלמוג יש פתח אחד המשמש לנשימה, לרבייה, להפרשה וכמובן – לאכילה. 
ומה הם _________? צמחים ובעלי חיים זעירים בשם פלנקטון, הנעים בזרם המים. את הפלנקטון הם צדים בלילה 

באמצעות זרועות זעירות שנראות כמו _________ קטנטנים. שונית האלמוגים באילת נמתחת על פני _______ 
מטר, וזו שונית האלמוגים הכי צפונית על פני ____________.

)כדור הארץ, 1,200, פרחים, אבנים, אוכלים, אצבע, שלד(

 תוכנית 
פקחים צעירים 
החלה לפעול בשנת 
2008 ביוזמת קרן 
דואליס להשקעות 
חברתיות )ע"ר( 
ובשיתוף רשות 
הטבע והגנים. 
התוכנית מעודדת 
ילדים ובני 
משפחותיהם 
לאהבת הטבע 
וערכי המורשת 
ולשמירה עליהם 
בדרך חווייתית 
ומהנה. 

איפה נמו?
דג השושנון, המכונה לפעמים גם "דג 

הליצן" )פירוש שמו באנגלית(, הוא הדג 
שדמותו מופיעה בסרט "מוצאים את 

נמו". הוא קרוי כך כיוון שהוא מתגורר 
בסמוך לשושנות הים. אגב, המין 

שושנון אילתי נמצא רק בים סוף, ולא 
בשום מקום אחר בעולם.

נסו לזהות אותו בין איורי הדגים 
השונים )שאת כולם תוכלו לפגוש 

בשונית( והקיפו אותו בעיגול.

שונית האלמוגים באילת - 1,200 מטר של אלמוגים מרהיבים ובעלי חיים ססגוניים צילום: אסף זבולוני


