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 הקדמה

שלי עלה בעקבות הגיאוטופ שעשיתי במקצוע גיאוגרפיה יחד עם חבריי ניב  הגמר לעבודת הרעיון

, הציע לי להרחיב זו גמר עבודת בכתיבת אותי הנחה שגם ומי לגיאולוגיה שלי המורה, גינת חנן ואביתר. 

 ,של הלגונות עניין אותי עוד בגיאוטופ הנושא את הגיאוטופ לעבודת גמר בהיקף של חמש יחידות.

פעמים רבות יצא לי לעבור ולראות את  החלטתי לכתוב את עבודה זו. ,ובעקבות הרקע והידע שרכשתי

הלגונות באילת ואף את תחילת התכנון של הלגונות בעקבה ולא ידעתי שאגיע לתוצאות ושאגלה דברים 

 ספרותיים םבחומרי וקריאה עיון כלל הוא. ומגוון מעניין היה העבודה כתיבת תהליךחדשים בתחום זה. 

 לנושא נוגעים אשר גורמים עם ראיונות וקיום באילת שטח סיורי למספר יציאה, רבים ואינטרנטיים

 ,גיאולוגיה: ורחבים רבים בתחומים נוגעת העבודה, בנוסף. רבות למדתי ומהם בעבודתי לי ועזרו

, מעצימה, מסקרנת, מהנה לחוויה כתיבתה תהליך את הפך זו בעבודה שיש הרב הגיוון. ועוד גיאוגרפיה

 .ומאתגרת מלמדת

ללימודיי ולכישורי העבודה שלי  והיא תתרום וייחודית רבה חשיבות ולממצאיה לעבודה כי חושב אני

 שעזרו רבות. אנשים למספר עבודה זאת לא הייתה נכתבת אלולא בהמשך החיים.

 נפלא שתמך לאורך כל הדרך, ומנחה נהדר לגיאולוגיה מורה הוא חנן ,גינת חנןד"ר ל גדולה תודה תחילה,

בנוסף, ברצוני להודות למורה השנייה לגיאולוגיה, אפרת מידר, . הארותיוו יוהערותיו, עצותבאמצעות 

ות הגמר על עזרתה לליאורה מרכזת עבוד ,שאפשרה לי להשתמש בעבודתה ושמחה לענות לכל שאלותיי

 ולסאמו סמוראי על שליחת חומרים. ,ור לין על הקדשת זמנה האישי לעזתודה גדולה לטניה ריבליוזמנה, 
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 תקציר

צפון, באזור  25מפרץ אילת הוא לשון ים בין חצי האי ערב וחצי האי סיני. המפרץ נמצא בקוו רוחב 

ערים גדולות, אילת בישראל ועקבה בירדן. בנוסף, מפרץ תי מדברי וצחיח. באזור מפרץ זה נמצאות ש

-המלח ומהווה את החלק הצפוני של השבר הסורי-בקע ים פעילות גיאולוגית לאורך אילת נוצר בעקבות

 . אפריקני

 

הלגונה א. לגונות חשובות:  שתיבהיסטוריה הגיאולוגית של ישראל ידועות מהחתך הסטרטיגרפי 

ק"מ. מקצת  4בעובי של שקע מלח  בה לגונת סדום, , בה שקע בעיקר גבס. ב.רמון כתשבמ הטריאסית

 זה נחשף בהר סדום. מלח 

הלגונה הטבעית המשמעותית ביותר היא לגונת הריף  בראש מפרץ אילת לגונות טבעיות ומלאכותיות.

אשר המצויה בין החוף לשונית. רוחב הלגונה עד כמה עשרות מטרים ויש הבדל נמוך מאוד במליחות 

המים בלגונת הרי לעומת הים הפתוח בעקבות הקשר התמידי עם הים. לפיכך עיקר ההשקעה בלגונה זו 

ק"מ דרומית לאילת והיא לגונת  20ת ייחודית נמצאת כ הם משקעים קרבונטים וקלסטים. לגונה טבעי

 השמש. גודלה כמה עשרות מטרים מרובעים והקשר שלה עם הים הפתוח לא רציף.

 

שמטרתן העיקרית היא להגדיל מלאכותיות במסגרת הפיתוח של ראש מפרץ אילת ועקבה נחפרו לגונות 

בישראל מעגני סירות ולבאילת ובעקבה,  ולפתח את התיירות. הלגונות נחפרו לטובת פיתוח בתי מלון

בלגונת השלום התברר  .""Sarayaולגונת  "Ayla"לגונת  , ובירדן,מרינהוהלגונה בלגונת השלום, נחפרו 

כשל בתכנון שפגע בתחלופת המים מהים הפתוח ולפיכך בלגונה מים שאינם ראויים לפעילות תיירותית. 

י ואינו מאפשר תחלופה ראויה של מים. הירדנים כנראה רוחב הפתח דרכו הקשר עם הים הפתוח קטן מד

קופה תבוהתקינו מתקני שאיבה בלגונות לשיפור הסירקולציה של המים ומניעת זיהומם.  הזו למדו מטעות

 הקרובה תתחיל פעילותם של בתי מלון ופעילות תיירותית סביב ללגונות אלו.

וכן לא נבדקה  ומלץ בהמשך לבחון נושאים אלהבמסגרת עבודה זו לא נבדקו חומציות המים וסדימנט ומ

 מליחות המים בלגונות בירדן. 
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 איוריםרשימת 

 : סדימנטים בלגונה1איור 

 : חתך רוחב של לגונה חופית2איור 

 : חתך רוחב של לגונה חולית3איור 

 : חתך רוחב של לגונת ריף4איור 

 : תהליך היווצרות עדשות הגבס בלגונת סדום5איור 

 : היווצרות בקע ים המלח6איור 

ההזנה מהים וההשתרעות של הלגונה ובקו המקווקו ים המלח, הכינרת ונהר הירדן  –: לגונת סדום 7איור 

 היום.

 חתך רוחב של הר סדום: 8איור 

בקע ים המלח הוא חלק ממערכת נרחבת של שברים שמשתרעת מים סוף בדרום   -: מפת מיקום 9איור 

 פריקני".א-מיליוני שנים ומכונה "השבר הסורי 18-ועד טורקיה בצפון, שהחלה להיווצר לפני כ

: בצבע חום נראית צורתה של ימת הלשון הקדומה, ואילו בתכלת ניתן לראות את ים המלח 10איור 

 והכינרת

 Google Earth נלקח מ: תצלום לווין של הפיורד ובריכת השמש :11ור אי

 Google Earth : איור: תצלום לווין של המפרץ וחוף האלמוגים נלקח מ:12איור 

 Google Earth נלקח מ: תצלום לווין של הפיורד ובריכת השמש 13:איור 

 : חתך רוחב של לגונת הריף14איור 

 : חתך רוחב של שונית האלמוגים באילת15איור 

 : תוכניות מסביב לגונה בלגונה16איור 

 : מתחמי שיווק בלגונה17איור 

 : תוכנית המרינה העירונית באילת.18איור 

 : מפה בטימטרית של הלגונה + הנקודות מהן נלקחו הדוגמאות לניסוי19איור 

 : גרף מליחות כללי בלגונות על פי העבודה20איור 
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 מבואות – 1פרק 

 רקע גיאוגרפי.א. 1

 אילת 1.א.1

העיר אילת היא העיר הדרומית ביותר במדינת ישראל. העיר בנויה בעיקר על מניפת סחף והיא מוקפת 

 1952ועד  ,1949-הרי אדום. העיר נכבשה במלחמת העצמאות ב -הרי אילת, וממזרחה -הרים. ממערבה

הוכרזה כעיר. אילת משמשת  1959-אזרחי, ובלאחר מכן הפכה לישוב  .היא שימשה בעיקר כבסיס צבאי

ישראל לארצות המזרח הרחוק. מ " כעיר נמל מרכזית עקב מיקומה הגיאוגרפי, והיא מהווה "שער דרומי

בה ניתן לקנות את מרבית המוצרים והשירותים ללא  -, אילת מוגדרת כ"אזור סחר חופשי"1985מאז 

 .דונם 84,789-תושבים, ושטח שיפוטה נאמד ב 50,000-מונה כ 2013אוכלוסיית העיר בשנת  .מע"מ

מ"מ בשנה. העיר ידועה כיעד  25-מזרחיות, וממוצע המשקעים נמוך והוא עומד על כ-הרוחות ברובן צפון

תיירות משמעותי ומבוקש, דבר שגרם לפיתוח מהיר של מקומות בילוי ולינה ברמה גבוהה. במהלך רוב 

במיוחד לאחר הסכמי השלום עם מצרים וירדן. בשנים  -ישנות קיומה, נהנתה אילת משקט ביטחונ

על  .האחרונות, העיר סובלת מפעם לפעם מירי מרגמות ואיומי טרור שמקורם בתאי טרור בחצי האי סיני

פי ממצאים ארכיאולוגיים שנתגלו בסביבות העיר אילת, הוכח שהעיר נשלטה בתקופות שונות ע"י מגוון 

לפני  .התורכים והבריטים ,ים, הנבטים, הביזנטים, הממלוכים, הצלבניםעמים: המצרים, האדומים, הרומ

רשרש. יישוב מרוחק, כמעט מנותק עם נתיבי גישה קשים. אום  –קום המדינה, אילת נקראה בשם אום 

 ה(,מבצע עובד( 1949פלמ"ח בחודש מרץ -רשרש נכבשה במבצע צבאי מהיר ע"י חיילי חטיבת הנגב

 .)אתר העיר אילת( של מדינת ישראל שנה לאחר הכרזת עצמאותה

 

 עקבה 2.א.1

עקבה גובלת ממערב עם ישראל  .אילת-עקבה נמצאת בדרום מערב ירדן וממוקמת בראש מפרץ עקבה

 92,300למרות ששטח ירדן גדול ומונה  .ומדרום עם ערב הסעודית, והיא העיר הדרומית ביותר בירדן

כיום, אורך החוף של  .זה מנוצל בראש ובראשונה כנמל מ"ר, עקבה היא הפתח היחיד של ירדן לים. פתח

ק"מ. כיוון שזהו  8היה ברשות ירדן חוף שאורכו רק  1965ק"מ. עד  22 -ירדן לאורך מפרץ עקבה הוא כ

ירדן הוארך  תברשו םואורך חוף הי נמלה היחיד של מדינת ירדן, עשו ירדן וערב הסעודית החלפת שטחים
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גם את מדינת עיראק, זאת משום שבשנות השמונים בעקבה נמל המשמש  ועד היום 1981-. מק"מ 27-ל

. בעקבות מלחמת המפרץ וחרם 1988סגרו האיראנים את מצרי הורמוז בפני העיראקים עד שנת 

קים בחרו אאמריקאי כנגד סדאם חוסיין, נחסמו המיצרים פעם שנייה בפני סחורות עיראקיות, ולכן העיר

במדרג  5-עקבה נמצאת במקום ה .לנמל עקבה ומשם לאירופה ולאפריקהלהוביל חלק מהסחורות שלהם 

עקבה משמשת גם  .אלף תושבים 150 -ל 100העירוני של ירדן, יחד עם כרכ , מען וטפילה שמונות בין 

מרחקה של עקבה מעיר הבירה  .כעיר מחוז המשרתת את אוכלוסיית התושבים הכפריים שחיים בסביבתה

עקבה נמצאת באזור אקלימי מדברי  .בה מתגוררת כמחצית מאוכלוסיית ירדן ק"מ, עיר 365עמאן הוא 

 .)ויקפדיה( מ"מ גשם 25 בה צחיח קיצון , וכמות המשקעים השנתית הממוצעת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ועקבה מפרץ אילת 3.א.1

מפרץ אילת הוא לשון ים בין חצי האי ערב וחצי האי סיני. ממזרח למפרץ מתנשאים הרי אדום ומדין, 

מעלות בממוצע שנתי, והוא עשיר  20וממערב לו מתנשאים הרי סיני. טמפרטורת המים במפרץ היא מעל 

במגוון דגים, שבלולים, צדפים ואלמוגים. מפרץ אילת מהווה עורק תחבורה ימי חשוב ביותר אל ישראל, 

-"מ ואורכו כק 25-ל 15רוחבו של מפרץ אילת נע בין  .והוא מהווה מוצא ימי נוסף מלבד הים התיכון

ק"מ. הוא מחולק למספר אגנים הנפרדים זה מזה ע"י מספר העתקי תזוזה אפקית, אלכסוניים ביחס  180

חלקו הדרומי של המפרץ הוא צומת משולש, ובו הוא נפגש עם ים סוף ועם  .לציר האורך של המפרץ

 .אפריקאי ולוח סינישל הלוח הערבי, הלוח ה :לוחות של שלושה הצומת הוא מפגש ,מפרץ סואץ. למעשה

המפרץ ממוקם לאורך בקע ים המלח והערבה ועל תוואי מערכת שברי טרנספורם ים המלח, אשר מציין 

סיני. עדויות גיאולוגיות, סיסמולוגיות ומורפולוגיות -את הגבול בין הלוח הערבי לתת הלוח של ישראל

ועד היום. מלבד הסטה  (יליון שנהמ 23-לפני כ)מצביעות על כך שמערכת זו פעילה לפחות מאז הנאוגן 

אשר יוצר את מפרץ אילת ועקבה.  -אופקית על גבול הלוחות, מתרחש גם ביקוע בחלקו הדרומי של הבקע

הפעילות הטקטונית ופעילות השבירה במערכת באות לידי ביטוי, בין היתר, ברעידות אדמה חזקות 

 .(2014)גת,  .ולעתים הרסניות



7 

 

 ץ אילת ועקבההגיאולוגיה של מפר 4.א.1

ל בקע ים המלח. אזורים גאולוגים אלו מביאים לידי ביטוי תהליכים מצוי בחלק הדרומי שמפרץ אילת, 

חשובים ביותר בכדור הארץ, טקטוניקת הלוחות למשל. העובדה כי מפרץ אילת ממוקם באזור "בעייתי" 

שני  רעידות אדמה באזור.להתרחשותן של ופעיל מאוד מבחינה גיאולוגית, מגבירה את הסיכויים 

 התהליך הראשון התרחש לפני  תהליכים  גיאולוגיים רחבי היקף היו מעורבים בהיווצרות מפרץ אילת:

מיליון  30שנה בערך, בפריקמבריום שבו נוצרה תשתית סלעי יסוד. התהליך השני החל לפני  מיליארד

 שנה בערך ובו נוצר בקע ים סוף ובקע ים המלח.

 שלוש קבוצות סלעים הנכללות במכלול הפריקמברי המייצגים שלושה שלבים: נו מזהיםבאזור

  - סלעים מותמרים .1

מיליון שנים בערך, עדיין בתקופת  650לפני  –בתום ההתמרה הראשונה  –סלעי יסוד  .2

והאזור עבר פעילות מגמתית ערה: מתחת לפני השטח חדרה  ,הליך הקימוטת הפריקמבריום, פסקת

שה לאטה לסלע מגמתי, בתחילה כעורקים שפלשו לתוך סדקים ויצרו דייקים מגמה לוהטת, שהתגב

 ואחר כך גם בכיסים גדולים יותר בסלע הקיים הנקראים פלוטונים.

 קע ימיים ויבשתייםשסלעי מ .3

שלוש קבוצות אלו נבדלות זו מזו הן בהרכבן והן בדרכי היווצרותן. מכיוון שסלעי המשקע מכסים על פני 

 –צרו מבלייתם וסחיפתם של הסלעים מהשלבים בקודמים וגבעות ועמקים קדומים שנ – תבליט טופוגרפי

המותמרים, שקדמו ים בכולם, ואילו סלעי היסוד חודרים אל תוך הסלעים אוחרמקובל לחשוב שהם המ

 .(2000)דפני,  להם

 

 לגונות לאורך החופים.ב. 1

בעלי קשר חלקי לים הפתוח. לאורך חופי הימים בעולם קיימות הרבה לגונות  םלגונות אלו גופי מי

ישנה פעילות תיירותית ותעשייתית ע"י האדם  םטבעיות. במהלך השנים האחרונות נחפרו באזורים בה

 .לגונות מלאכותיות
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 לגונות טבעיות 1.ב.1

, הים אל מוגבלים פתחים אלה ללגונות. היא גוף מים רדוד המוזן ממעבר צר מהים הפתוח טבעית  לגונה

 במאפיינים מהים נבדלת הלגונה. הפתוח מהים ניכר באופן השונה גידול בית הלגונה מהווה, מכך כתוצאהו

, המים של מהירה בהתאדות ,הלגונה במי המומס החמצן כמותו המליחות, הטמפרטורה בהם, רבים

 ושוקעים לרוויה מגיעים הם כי עד, גדל בהם המלחים וריכוז מתאדים המים. טריים מים בהספקת ובחוסר

: תחילה ישקע גיר, קבוע סדר לפי אלא, (1)ראה איור  זמנית-בו שוקעים אינם המלחים   .הקרקעית אל

אוריון, נ' מן המים ישקע מלח ) 90%ורק לאחר איבוד של  ,לאחר איבוד כשליש מהמים ישקע גבס

 (.2002ולאוב, ר', 

 

 ישנם כמה סוגים של לגונות טבעיות:

לחופים בהם  סמוכיםלגונות חופיות ממקומות  -

. (2)ראה איור  אין הפרשי גאות ושפל ניכרים

וכתוצאה  ,ללגונות אלה פתחים מוגבלים אל הים

מכך, מהווה הלגונה בית גידול שונה מהים 

הפתוח ונבדלת ממנו בכמה מאפיינים כמו: 

טמפרטורה, מליחות המים וכמות החמצן המומס 

 מכלל החופים %13-לגונות חוף מהוות כ. במים

 .)ויקיפדיה(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פי על. (3)ראה איור  בינונית עד נמוכה גאות בעלי לחופים בסמוך בעיקר נפוצות חוליות לגונות -

 מוארכת כלל בדרך הלגונות של צורתן. העולמי החוף קו מכלל 10%-כ אלו לגונות מהוות ההערכות

 חלוקי או חול מחסום ידי על הפתוח הים מן מופרדות הן. החוף קו של הכללית למגמה ומקבילה

 על נוצרת החולית הלגונה .ביניהם מים מעבר מאפשר הים לבין הלגונה בין יותר או אחד פתח. אבנים

 או בחוף שמקורם כבדים משקע סלעי על החוף לאורך מים זרמי של או הגלים של פעולתם ידי

 בוץ גם מכילים והם בנהרות, רבים במקרים, מקורם, הלגונה בתוך המוגנים המים. הים בקרקעית

 בגרמניהלגונה חופית 

 : סדימנטים בלגונה1איור 

 חתך רוחב של לגונה חופית: 2איור 
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 רדידותה את ללגונה המקנה היא זו תופעה. החוף מישור של המשך מעין דבר של בסופו ויוצר הנערם

 .()ויקיפדיה

 

 

 

 

 

 

 

 

(. 4)ראה איור  תבל ברחבי אתרים של יחסית מועט במספר נוצרות אלמוגים שוניות העשויות לגונות -

)ניתן לראות צילום  אוסטרליה יבשת במזרח"  הגדולה המחסום שונית" היא זה מסוג לשונית הדוגמ

נוספת  הדוגמ (.מ"ק 2,000-כ אורכה) בעולם ביותר הגדולה האלמוגים שונית גם שהיא, (לווין

 .)ויקיפדיה( יף שנמצאת בשונית האלמוגים באילתללגונה מסוג זה היא לגונת הר

 

 

 

 

 

 

 

 

 לגונות מלאכותיות 2.ב.1

לגונה יכולה להיווצר באופן מלאכותי בידי האדם בכדי לשרת מטרה מסוימת. בדרך כלל לגונה מלאכותית 

מוזנת מהים הפתוח באמצעות תעלה הנחפרת בכדי לשמש מעבר של מים לתוך הלגונה. בעקבות הקשר 

 צןהחמ ובכמות המליחות, הטמפרטורה בהם, רבים במאפיינים מהים נבדלת הלגונההחלקי עם הים, 

 בנוסף, ניתן לחפור לגונות מלאכותיות באזור של שפך נהר.  .הלגונה במי המומס

ללגונות מלאכותיות יש יתרונות רבים, היתרון העיקרי לחפירת לגונה הוא מכיוון שניתן להשתמש בלגונה 

לגונות מלאכותיות  ,בנוסף .כבית גידול למינים רבים של חיות ומניעת זיהומים המגיעים מאגני הנהרות

והוספת מקום  הרחבת חוף רחצה הזמין לרחצה, תרומה לתיירות המשמשות את האדם לצרכיו, לדוגמ

כאשר היתרון העיקרי להקמת לגונה לשם הוספת מעגן לסירות הוא צמצום זיהום הים  ,מעגן לסירות

ות אלה בראש מפרץ אילת ומניעה של פגיעה במערכת האקולוגית בים הפתוח. ניתן לראות דוגמאות ללגונ

 ועקבה ובכל העולם.

 המחסום משונית חלק של לוויין צילום

 הגדולה

 חתך רוחב של לגונה חולית: 3איור 

 חתך רוחב של לגונת ריף  :4איור 
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 שיטות ומטרות מחקר – 2פרק 

 מחקרה מטרות

 מאפייני את לבחון היא זה מחקר מטרת. ומלאכותיות טבעיות לגונות ןניש ועקבה אילת מפרץ בראש

 השונות הלגונות בין ומשווה כולל באופן לבחון כן כמו ,הידרולוגייםו גיאוגרפיים היבטים פ"ע הלגונות

 .אלה בלגונות המתרחשים התהליכים את ולהבין

 

 מחקרהת ושיט

 סקירת ספרות עזר לכתיבת מבואות העבודה, למידה ואיסוף מידע מתוך דוחות אחרים ואינטרנט. 

 של הלגונות השונות שפורסמו איתור ושימוש בתוכניות כתובות. 

 יםבדיקת שימושבאמצעות ראיונות ושימוש באינטרנט, וכן  אפיון שימושי קרקע סביב הלגונות 

 נוכחיים בכל לגונה.

  יציאה למס' ימי שדה למטרות מרכזיות, כמו לקיחת דגימות מים מהלגונות ויציאה לסיור לימודי

 ברמון.

  ,מס' ימי מעבדה שבהם בדקנו את מליחויות המים מהדגימות באמצעות ייבוש ליטר מים למס' ימים

 ת המליחות באמצעות מוליכות חשמלית באמצעות מכשיר מיוחד המתאים לכך.וכן מדיד
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 ישראל של הגיאולוגי בעבר ידועות לגונות – 3פרק 

במסגרת עבודה זו נלמדו ממצאים מלגונות קדומות שהיו במהלך השקעת סלעי משקע ובמהלך התפתחות 

 ,נתקלנו בכמה עדויות לגופי מים עתיקים ,וים המלחבקע ים המלח. במסגרת מחנה לימוד במכתש רמון 

 .הלשון בקרבת ים הלח או גבס מחצבת הגבס במכתש רמון אם במראה של חוואר

 

 הלגונה הטריאסית במצפה רמון.א. 3

במחצבת הגבס שבמצפה רמון יש חילופי מסלע בין חרסית וגבס. חילופי סלע אלה שייכים לתצורת 

 תצורת של עוביהמליון שנה(,  216-228מתקופת הטריאס העליון ) תצורת מוחילה היא –מוחילה 

 :פרטים 2-מ מורכבת והיא מטר 202-כ הוא, הרמון במחשופי, מוחילה

 עם דולומיטי ברובו, סהרונים תצורת על בהתאמה מונח(, בקידוחים) מטר 56 עד 29 עובי - תחתון פרט

 גבס. מעט

 גם המכיל פצלים עם דולומיטי וגבסגבס, : פציאסים בשני מופיע, מטר 169 עד 22 עובי - עליון פרט

 .גיר של הופעה

לגונה של גבס וגיר ביטומני. רצף עבה של שכבת גבס יחד עם  התקיימה ,באזור בו היום מכתש רמון

דולומיט וחרסית בונה את השכבות העליונות של חתך הטריאס במכתש רמון. הגבס מתייבש במהלך אידוי 

ר ריכוז המלחים גבוה. אשים. הגבס הוא תוצאה של התגבשות במצב של רווית יתר כבלגונות בשולי ה

ק"מ ועוביו  20ק"מ רוחבו  30, אורכו (5)ראה איור  בעל מבנה עדשתי הוא מרבץ הגבס במכתש רמון

מ'. הלגונה בתקופת הטריאס הייתה בעלת קשר מוגבל לים, מהאוקיאנוס חדרו מים מלוחים ללגונה,  200

מלוחים שנוצרו בלגונות הרדודות שקע גבס. בעדשות הגבס הטריאסי לא נמצאו שכבות של מלח, ובמים ה

המסקנה מכך שהלגונה ברמון לא הגיעה לרוויה במלח משום ששמרה על הקשר הקבוע עם הים. העובי ו

וכך נוצר חתך עבה מאוד של גבס מבלי  ,הצטבר בלגונה מעיד שקרקעיתה השתפלה באיטיותשהגדול 

 ונה נסתמה.שהלג

בלגונה  הגבס הורבד ת כהה שבחלקה עשירה בחומר אורגני.בין שכבות הגבס ישנן שכבות של חרסי

באקלים חם ויבש והחרסית קשורה כנראה להיווספות מי נהרות בכמות גדולה שאפשרו השקעת חומר דק 

יס טתוקיאנוס האזור שכן בשולי א ,מיליון שנה 200גרגר )חרסית( שמקורו בלגונה. בתקופה זו, לפני 

 .(2011)זילברמן וחובריו,  )סוף תקופת הטריאס(

 

 

 

 
 בלגונת סדום  תהליך היווצרות עדשות הגבס: 5איור 
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 בקע ים המלח –לוגי רקע גיאוגרפי וגיאו.ב. 3

 של דרומיה החלק את מהווה זה בקע. הערבהלדרום  ועד תורכיה מזרח-מדרום משתרע המלח-ים בקע

, המלח-ים הוא ביניהם שהעמוק ,בקעים או' בורות'מ מורכב בהיותו ומאופין אפריקני-הסורי השבר

 (.6)ראה איור  החרמון הר בולט בהם, מורמים ומקטעים

 והחתך, הבקע שבתוך הצעירים המילוי מסלעי ,עתיקים מסלעים בנויים המלח-ים באזור הבקע שולי

 של עבה חתך קיים שבמערביים בעוד. המערביים שבשוליים מזה שונה המזרחיים בשוליים הגיאולוגי

 בבסיסו מורכב החתך שבמזרחיים הרי(, שנה מיליון 60 - ל 130 בין) קריטיקון מגיל גירניים סלעים

, חול-מאבני במרכזו(, ויותר שנה מיליון 580 - כ) פרקמבריום מגיל וקונגלומרטים מגמטיים מסלעים

 הסלעים שכבות(. שנה מיליון 65-100) עליון קריטיקון מגיל מסלעי משקע קרבונטים העליון ובחלקו

 שבצפון והשכבות, תמנע באזור לסלעים דומה המלח-ים בדרום הבקע של המזרחיים בשוליים החשופות

לוחות  שתי בין גבול המהווה, גיאולוגי שבירה אזור  הוא המלח-ים בקע .רמון-מכתש של לזה המלח-ים

 שכבות של העובי לימוד. המערבי לצדו ביחס צפונה מ"ק 105 נע הבקע של המזרחי כשצדוטקטוניים, 

 האירועים בסדר הימה של מקומה את מבהיר המלח-בים הבקע של הסטרטיגרפיה, הצעירים המילוי סלעי

 . הגיאולוגי

  ק"מ רוחבו הממוצע( ועמוק 15 -ק"מ אורכו כולל האגן הדרומי, ו  76המלח הינו אגם מוארך, צר )-ים

אי 'הלשון', המחלקו -מ' במרכז האגן הצפוני(. בחלקו הדרומי בולט לתוכו ממזרח למערב חצי 320 -)כ 

פלס של הימה, ובו ממוקמות בריכות האידוי של ום מעל המלשני אגנים : האגן הדרומי הרדוד, המצוי כי

המלח -המלח הישראליים ושל מפעלי האשלג הירדניים; והאגן הצפוני העמוק, המכיל את ים-מפעלי ים

 800 –התיכון. שטח האגן הצפוני הוא כ -מ' מתחת לפני הים 408הוא  1989הנוכחי, אשר מפלסו בשנת 

 קמ"ר בלבד. צורתו המוארכת של  200 -האגן הדרומי כ מ', בעוד ששטחו של  320 -קמ"ר ועומקו כ 

 .(1957)זק,  המלח-וך בקע מוארך הידוע כבקע יםהאגם באה לו מהיותו ממוקם בת

 

 

 

 

 

 

 

 היווצרות בקע ים המלח: 6איור 
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סוריה. לאורך העמק לאורך בקע ים המלח נוצר עמק צר וארוך שמתחיל בראש מפרץ אילת ונגמר בדרום 

 ם באגמים שנוצרו תלוי במקור המיםהתפתחו גופי מים בזכות היותו צר וארוך ובסיס סחיפה. סוג המי

 ובאקלים.

 

 סדוםלגונת  1.ב.3

ראשית ההיסטוריה של גופי המים העמוקים והמלוחים בבקע ים 

 1.8 – 5.3המלח בפלישת לשון ים לבקע במהלך תקופת הפליוקן )

מ"ש(, קרוב לוודאי דרך עמק יזרעאל, אשר הובילה ליצירת גוף 

 .( 1967)זק,  (.7)ראה איור  מים צר וארוך המכונה "לגונת סדום"

והה מזו של מי ים רגילים מכיוון מליחות מי הלגונה הייתה גב

שהשילוב בין תחלופת המים המוגבלת לתנאי האקלים המדבריים 

עודד קצב אידוי גבוה של פני המים, שגרם לעלייתם של ריכוזי 

המלחים במים הנותרים. מצד אחר, החיבור של גוף מים לים הפתוח 

 וי עלפיצאפשר זרימה מוגבלת אך קבועה של מי ים לתוך הלגונה כ

וכתוצאה  ,בלגונת סדום שקע מלח  שגרם ללחץ אבדן המים באידוי.

מכך יש התרוממות של השוליים, נוצר "פקק המלח" והר סדום. 

שכבות המלח בהר סדום הן  בתצפית הר סדום ניתן לראות כי

לאחר מכן הייתה תקופה בה נוצר מישור  (8אופקיות )ראה איור 

 גידוע.

הנתונים בנוגע לתזמון הניתוק הסופי בין לגונת סדום לים הפתוח 

 3.5-3מעטים יחסית, אך כולם מצבעים על חלון זמנים דומה, סביב 

 מ"ש בקירוב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צולם במסגרת סיור  –השכבות האופקיות בהר סדום 

 בהר סדום

ההזנה מהים  – לגונת סדום: 7איור 

וההשתרעות של הלגונה ובקו המקווקו ים 

 המלח, הכינרת ונהר הירדן היום.

 

 סלע משקע ימי- מלח-

 : חתך רוחב של הר סדום8איור 
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 אגם הלשון 2.ב.3

 באגמי הגדול שהיה, (10)ראה איור  "הלשון אגם" שנים אלפי 14–70 לפני התקיים המלח ים בבקע

 לפני מתחת מטרים160-ל עד הגיע מפלסו. שבצפון לכינרת ועד שבדרום מחצבה בשיאו והשתרע, הבקע

 למושב מצפון כיום חשופים הלשון תצורת משקעי .המלח ים של הנוכחי המפלס מעל מטרים 250, הים

 ,עידן באזור, חצבה

 ומצוקים ִבְתרונות דמוי ובהיר משוכב ,מבותר נוף יוצרים התצורה סלעי. כנרות בקעת עד וצפונה צין נחל

 הלשון ימת החלה ,שנים אלף 14-כ לפני ,התצורה השקעת תקופת בסוף .הערבה של הצפוני בחלקה

 ים את בהותירה במהירות נסוגה הלשון וימת, יותר לחם שהפך העולמי האקלים שינוי עקב להתכווץ

 (2012 ע' ,טורפשטיין. )אגם אותו של שאריות כמעין הכינרת ימת ואת הנוכחי המלח

 של במימיו האגם של ראשיתו. יהודה מדבר של הנחלים קניוני תוך אל ארוכים מפרצים יצאו האגם מן

, וסביבותיו יזרעאל עמק את וכיסתה, הפלאוקן תקופת בסוף התיכון מהים שיצאה ים לשון - סדום מפרץ

 ימת התעצבה השנים ועם, התיכון מהים הים לשון התנתקה יותר מאוחר. והערבה הירדן בקעת ואת

 תקופת בסוף, שנה 15,000-כ לפני עד, שנה 60,000-כ מלפני קיימת הלשון ימת הייתה, למעשה. הלשון

 הנראה ככל שהפך, האקלים שינויי עקב, שוב להתכווץ הלשון ימת החלה, זה זמן לאחר. הפליסטוקן

 אותם מכירים שאנו כפי הכנרת וים המלח ים נשארו, זו התכווצות של בסופה. פחות ולח יותר חם להיות

 .)ויקיפדיה( כיום

 

 ים המלח כיום 3.ב.3

גונה הוא אינו ל ,שבו שוקע מלח בתנאים של מעט מים ומליחות גבוהה ,(9)ראה איור  ים המלח של היום

 ישראל בין הגבול עובר ובמרכזו, אפריקני-הסורי הבקע בתחום הנמצא, לים מוצא חסר מלח אגם אלא 

 ריכוז. התיכון בים המלחים מריכוז עשרה פי גבוה – 34.2% על עומד המלח בים המלחים ריכוז. לירדן

 בעל באזור נמצא והוא(, מקום לשום מוצא אין האגם למי) טרמינלי הוא שהאגם מכך נובע זה גבוה

 במליחותו הרביעי המים גוף הוא האגם. גבוהים התאיידות בשיעורי המתאפיין ויבש חם מדברי אקלים

 .)ויקיפדיה( בעולם

 גם אלא, שמו לו בא ומכאן, מלחים של הגדול בריכוז רק לא מצטיין המלח-ים מי של הכימי ההרכב

 וסיווגו שהרכבו אלא, והימים האוקיאנוסים ממי עשרה פי מרוכזים שמימיו רק לא: הגיאוכימי בייחודו

 בתכונותיו גם מיוחד להיותו גורמות הללו הייחודיות תכונותיו. בעולם המוכרים האגמים מכל מייחדו

 .)אתר מט"ח( הפיסיקליות

הסביבה אגן ים המלח עובר תהליכים ושינויים בקצב הולך ומתגבר, המשפיעים באופן משמעותי על הנוף ו

כמו גם על הפעילויות האנושיות המתרחשות מכל עבריו. התהליך הדרמטי והמשפיע ביותר על דמת האגם 

וסביבתו הינו תהליך ירידת מפלס ים המלח, בעיקר עקב ניצול ושימוש הולך וגובר במקורות המים 

וות מושא לדאגה הן במעלה אגן הניקוז ובדרום האגן לצורכי הפיתוח והפעילות האנושית. תופעות אלה מה
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יה רחבה אשר ים המלח וסביבתו הינם חלק יהן לאוכלוסו  ,לתושבי האזור הצופים בהן מדי יום ביומו

 .(13ממורשתה התרבותית )תמ"א 

העשויות להשפיע ולשנות  ,במוקד תוכניות פיתוח בעלות השלכות משמעותיות םאגן ים המלח מצוי כיו

ועוד יותר מכך טווח הזמן של  ,וחמש השנים הקרובות םעשרי תפאת נופיו ואת דמותו העתידית. תקו

 .בחובן שינויים מרחיקי לכת לסובב אגן ים המלח יםהשנים הבאות, צופנ םחמישי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ים 

 תיכון

חום נראית צורתה בצבע : 10איור 

, ואילו של ימת הלשון הקדומה

ם המלח לראות את יבתכלת ניתן 

 והכינרת

בקע ים המלח הוא חלק ממערכת נרחבת של שברים   - מפת מיקום :9איור  

 18-שמשתרעת מים סוף בדרום ועד טורקיה בצפון, שהחלה להיווצר לפני כ

 אפריקני".-מיליוני שנים ומכונה "השבר הסורי
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 במפרץ אילת ועקבה רקע גיאוגרפי של הלגונות – 4פרק 

בראש מפרץ אילת ועקבה, ישנן מספר רב של לגונות באילת )לגונת השלום, לגונית הריף בחוף הדרומי, 

אתאר את הרקע והמרינה העירונית(, בסיני )בריכת השמש(, ובעקבה )איילה וסאריה(. בפרק זה 

 (.13-ו 11,12)ראה איור  ש המפרץאהשונות המצויות בר הגיאוגרפי של הלגונות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Google Earth נלקח מ: איור: תצלום לוין של המפרץ וחוף האלמוגים

סלעים 

 מגמטים

 ירדן

 ישראל
פרויקט 

     Ayla

    

לגונת 

  השלום
המרינה 

  העירונית

פרויקט                              

Saraya 

 Google Earth נלקח מ: של הפיורד ובריכת השמש ויןותצלום ל :11איור 

 

 Google Earth נלקח מ: וין של המפרץ וחוף האלמוגיםואיור: תצלום ל :12איור 
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 לגונת הריף באילת.א. 4

הריף ממוקמת לאורך רצועת החוף הצפון מזרחית של מפרץ אילת ועקבה. )ראה מפת מיקום(  לגונת

 דגים, אלמוגים של מופלא בעולם לצפות אפשר בהןשלאורך מפרץ אילת ועקבה ישנן שוניות אלמוגים 

מטרים במקביל לחוף הים כאשר זוהי  1200-לב השמורה נמצא כ. ייחודיים חיים בעלי של עצום ומגוון

 חידה בישראלאחת מהשוניות המאוכלסות והצפופות ביותר והי

שונית רציפה המתפתחת לאורך  שהוא למעשה ,חסימה של קיר השוניתבעקבות  הנוצר ףריהת לגונ

קיר השונית חוסם כמעט לגמרי  .היבשה ויוצרת רצועת גבול בין המים הרדודים בים למים העמוקים יותר

 (.15, 14ר כניסת מים מועטה )ראה איור ומאפש ,את כניסת המים לכל אורכו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מ'. גובה המים  2.6אך יכול להגיע בשיא הגאות עד גובה של  ,עומק לגונת הריף הממוצע הוא מטר וחצי

 הריף נחשף ואף יכול להיפגע בחלקו העליון. ,כאשר יש שפל קיצוניומ',  0-1.1בשולחן הריף נעים בין 

שעות, כאשר הגאות והשפל  6בערך  , בנוסף, זמן השהות של טיפת מים דומה בערך לזמן של גאות ושפל

, שברי אלמוגים גסים וחול (beach rock)מגיעים עד כמטר אחד. הסדימנט בלגונה הוא בעיקר סלע חוף 

. לגונות דומות נמצאות במקומות רבים לאורך החופים שהוא רסס אלמוגים. )רשות הטבע והגנים(

 ית.שה הפרעה כתוצאה מהפעילות האנותהמזרחיים והמערביים של מפרץ אילת במקומות בהם לא הי

 

 ריףהחתך רוחב של לגונת  :14איור 

בריכת 

 השמש

 מלאכותי  טבעי 

 Google Earth נלקח מ: וין של הפיורד ובריכת השמשותצלום ל 13:איור 
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 בריכת השמשהפיורד ו.ב. 4

המכונה על ידי התיירים, "הפיורד".  )ראה תצלום לווין(  הפיורד בסיני הוא מפרצון בצפון מפרץ אילת

)ראה מפת  מערבית לטאבה-קילומטרים דרומית 15-כ ,המפרצון נמצא בחוף המזרחי של חצי האי סיני

חצי -. הוא נמצא במחוז דרום סיני שבמצרים וזכה לשמו בשל ההרים המקיפים את לשון הים. כמיקום(

ם, נמצאת סמוך לחוף בריכת שמש טבעית. קילומטר מדרום ל"פיורד", מעבר להר הבולט אל תוך הי

שכבות המים בבריכה אינן מתערבבות בגלל ריכוז המלחים הגבוה שבשכבה התחתונה והבדלי הצפיפות 

שבין שכבות המים. תופעה זו גורמת לכך שהשכבה העליונה של המים היא קרירה בעוד שהשכבה 

השמש מהים, הקשר עם הים מוגבל  בעקבות המרחק של בריכת התחתונה חמה מאוד ומסוכנת לרחצה.

ולכן מליחות הבריכה גבוהה מאוד וכמעט  ,מאוד, כשנוצר מצב שהבריכה מתחברת לים רק באירועי קיצון

 אין תחלופת מים. )ויקיפדיה(

 

 

 

 

 

 

ים 

 פתוח

 תצלום אווירי של חוף האלמוגים

 חתך רוחב של שונית האלמוגים באילת: 15איור 

 

הפיורד"
" 

 Google Earth נלקח מ: תצלום לווין של הפיורד ובריכת השמש

בריכת 

השמ
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 לגונת השלום. ג.4

 מלאכותי הלגונה היא אגם (.לוויןתצלום  ראה) הלגונה המזרחית נמצאת בחלקה הצפון מזרחי של העיר

תכנון הלגונה נעשה על ידי אנשי הטכניון ומהנדס ימי. שנחפר ואליו הוזרמו מי ים סוף במעבר תעלה. 

 300-היא נפתחה לציבור הרחב. שטחה הוא כ 1995קיבלה הלגונה היתר בנייה, ובמאי  1993בסוף שנת 

ינם היצירת נוף פנימי עשיר לכל מגרשי המלונאות, אשר ודה הוא הרחבת היקף חופי הרחצה ווייעדונם 

-המים מכסים כומטר,  1500. אורך רצועת החוף הוא ובכך לפתח את התיירות באילת ,בסמיכות לים סוף

מטר. שייט ומעגנות לסירות אינם שימושים מותרים  2.5הוא שדונם משטחה של הלגונה המרבי  74

נכון להיום אין פיתוח סביב הלגונה בעקבות בעיות תכנוניות. במרכזה של הלגונה קיים אי חולי  .בלגונה זו

 תוכנן להוסיף לפעילות התיירותית.ש ,דונם 4שגודלו 

 תיאור הנדסי של הלגונה:

רוחב תעלת , מטרים 33רוחב פתח הלגונה: , טריםמ 1750היקף הלגונה: , דונם 300גונה: שטח הל

עומק התעלה: , מטרים 2.5עומקה המקסימלי: , מטרים 250אורך תעלת הלגונה: , מטרים 28הלגונה: 

 (.SLIDESHAREאתר )מטר אחד.

 

 מפרץ הפיורד בסיני

 Google Earth נלקח מ: בריכת השמש בסיני

ים 

 פתוח

סלעים 

 מגמטים
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 מתחמי שיווק בלגונה )השטחים המוקפים בעיגול( לוקתח 1.א.4

, מגורים מיוחדים, ספורט ונופש, שטחי מלונאותכוללות: ה ותשיווקי תוכניותלמתחמים סביב הלגונה היו 

לצאת לפועל כאשר נפתחה  תוכניות אלה תוכננו .(17)ראה איור  ציבור, חופי רחצה, מתקנים הנדסיים

 . וקיות ואסתטיתת שיורשמית הלגונה אך נכון להיום אין פיתוח סביב הלגונה בעקבות בעיות תכנוניו

 .(אתר מקרקעי ישראל) 2003וחילק הלגונה למתחמים משנת  להלן תוכנית השיווק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1מתחם מס' 

 דונם בייעוד מלונאי ודונם אחד מיועד למבני חוף.  98דונם קרקע מתוכם  99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1מתחם שיווק מס' 

 מתחמי שיווק בלגונה: 17איור 

 תוכניות מסביב לגונה בלגונה: 16איור 
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 2מתחם מס' 

 דונם מיועד לגוף מים. 15-דונם בייעוד מלונאי ומגורים ו 36דונם קרקע מתוכם  51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3מתחם מס' 

 בייעוד מבני חוף מסחריים. 0.5-דונם בייעוד מלונאי ו 40דונם קרקע מתוכם  40.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2מתחם שיווק מס' 

 3מתחם שיווק מס' 
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 מ' 240

 מ' 25

 Google Earthתצלום לווין של לגונות השלום. נלקח מ: 
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)ניתן לראות את חילוק  הלגונה בתכנון כשל נחשף ,והמלונאות החוף שטח להגדלת הכוונות למרות

 אינו הלגונה מי שחילוף לכך גרם, שלה התעלה בחלק בעיקר ,לקוי תכנון מתחמי השיווק מסביב ללגונה(.

 זו בעיה .המים של בסירקולציה בעיה קיימת בלגונה .בלגונה לוואי תופעות יוצר והדבר כשורה מתנהל

 ובכך התעלה פתח את שמקטין גלים שובר קיים התעלה בפתח, ראשית :בתכנון כישלונות מכמה נובעת

 הנראה ככל מטר 1-כ שהוא ועומקה'  מ 25-כ שהוא הלגונה תעלת רוחב, שנית. המים זרם בכניסת פוגע

 בנוסף, בלגונה המים קולצייתרס את להפעיל אמורים שהיו והכוחות התכנונים פי על המים מתילזר מפריע

 אל הלגונות. המים בזרימת הפוגע 'מ 10-כ בו התעלה שרוחב גשר התעלה את חוצה מסוימת בנקודה לכך

 .ימים שלושה במקום חודשים עשר אחד בלגונה תישאר מים שטיפת לכך יםרמגו אלו כישלונות, בנוסף

ובכך  ,הבעיה האסתטית מרתיעה משקיעים, אנשי תיירות ונופשים ליזום, לפתח תכניות ולהתרחץ בה

)רובנס,  לפתור את הבעיות הקיימות בה. דבר זה מוביל למצב בו נמצאת הלגונה כיום, מוזנחת ועזובה.

2003) 

 איילה וסאריה  –פרויקט "הכוכב העולה בים האדום" . ד.4

מיליארד דולרים.  8-הוא פרויקט ענק ממדים שהושקעו בו יותר מ הפרויקט "הכוכב העולה בים האדום"

פרויקטים מגה תיירותיים שביניהם הלגונות איילה וסאריה. הפרויקטים מחולקים  3פרויקט זה כולל 

לאזורי תכנון שונים שיוצרים הרמוניה מיוחדת. מטרתם של פרויקטים אלה היא לגדל ולפתח משמעותית 

ולא  ,ואף לפתח את העיר עצמה. פרויקט זה מיועד בעיקר לאנשים בעלי כסף רבאת התיירות בעיר עקבה 

 (2015כל אזרח יוכל ליהנות מאטרקציות אלה בעקבות תג מחיר גבוה. )סמוראי, ס, מצגת, 

 

 לגונת איילה 1.ד.4

מפרץ אילת ועקבה בעיר עקבה מת בראש וקממה ( היא לגונה מלאכותיתAyla Oasis) איילה פרויקט

 The Rising Star on)"הכוכב העולה בים האדום" ) –, וחלק מפרויקט ענק )ראה מפת מיקום( שבירדן

the Red Sea היא לגונה מלאכותית שנחפרה בכדי לפתח את התיירות בעיר עקבה ובכדי להוסיף קו חוף ,

 הייאט מלון :מלונות בהקמה 3ק"מ שמוגן ושמור. פרויקט זה כולל  27זמין לרחצה. אורך קו החוף הוא 

 לפעול יחלוש חדר 700-כ של כולל בסך" האומן מלון" בוטיק ומלון אינטרנשיונל הייאט,  נסי'ריג

חדרי מלון. בנוסף,  2200כשבסך הכל יהיו  ,מלונות נוספים 5-7ם עוד קווצפויים ל, 2017 בתחילת

 אולמות, מים רקיפא, תקני גולף מגרש: אטרקציותו גבוהה ברמה ווילות מגורים מגדליפרויקט זה כולל 

מיליארד דולר. במסגרת סיור בשטח  4.5. בפרוייקט איילה הושקעו עד כה ובידור מסחר ,קונגרסים

ללגונת איילה יש מתקן שאיבה סמוך למזח בכדי להגדיל את י ותצפית על הלגונות, ניתן לראות כ

בצבע של מי הים, יש בנייה  ,גונהבל הצלולים  מיםהובכך לגרום לחילוף מים יעיל יותר.  ,הסירקולציה

בתוך הלגונה של המלונות ותעלה מסודרת עם שני מזחים, בצד המערבי והמזרחי. תעלת לגונת איילה 

 (2015ממוקמת בסמוך לארמון המלך שנמצא מזרחית יותר. )סמוראי, ס, מצגת, 
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 ארמון המלך

מתקן 

 שאיבה

 אתרי בנייה

 ין של לגונת איילהתצלום לו

שצולם במסגרת יום שדה. בתמונה ניתן לראות מגדל שמירה של  של לגונת איילה שדה תצלום

 הירדנים שפעיל לעתים רחוקות. 

 מתקן שאיבה

מתקן 

 שאיבה

ארמון 

 המלך

מתקן 

 שאיבה
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 הדמיה של פרויקט איילה לאחר סיומו

 תהליכי בנייה בפרויקט איילה
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 סאריהלגונת  2.ד.4

מפרץ אילת ועקבה בעיר עקבה שבירדן, מת בראש וקממה ( היא לגונהSaraya Aqaba) סאריה פרויקט

, היא לגונה The Rising Star on the Red Sea)"הכוכב העולה בים האדום" ) –וחלק מפרויקט ענק 

מלאכותית שנחפרה בכדי לפתח את התיירות בעיר עקבה ובכדי להוסיף קו חוף זמין לרחצה. פרויקט זה 

 של כולל בסך( שרתון רשת של האם' חב) וסטארווד ומיירה'ג מרשת בבנייה נמצאיםה מלונות 7כולל 

 דולר, מליון 3.5 עד 200.000-מ ים'וקוטג וילותיבנו  ,בנוסף .2016 בסוף , שצפויים לפעולחדרים 1550

)סמוראי, ס, דולר.  ליארדימ 1.6. העלות הכוללת של הפרויקט היא ומסעדות בידור, מסחר ,מים פארק

 (2015מצגת, 

 

 

 

 

 

 

 הדמיה של פרויקט סאריה
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 חלוקה של סאריה למתחמים שיווקים
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 אילתבעירונית המרינה ה. ה.4

המרינה העירונית באילת ממוקמת בחוף הצפוני מערבי 

של מפרץ אילת, בלב אזור התיירות של אילת, הכולל 

. מלונות, מסעדות, פאבים, מועדונים ומרכזי ספורט ימי

בצפונה כותית אמחוברת בתעלה ללגונה מל המרינה

ובהיקפה מזחים ורציפים להגנת ספינות/סירות. את 

התעלה המקשרת צמוד למרינה חוצה גשר נפתח, 

 .שדרכו עוברות ספינות בעלות תרנים ללגונה וממנה

המרינה כולה מוקפת בבתי מלון הממוקמים מסביב 

מזרחית ללגונה  .ללגונה ומצדי המרינה בקו החוף

מחוברת ללגונה נחפרה לגונה נוספת, קטנה יותר, ה

הגדולה בתעלה ועליה שני גשרים נפתחים, אחד להולכי 

לגונה זו לא פעילה  .גשר כביש למכוניות–רגל והשני 

מבחינה נמלית. בלגונה הגדולה נמצא מעגן ספינות 

בחלק המזרחי )מזחי המלך שלמה( השייך אומנם 

העומק  .למרינה כולה אך מתופעל כיחידה עצמאית

)ראה איור  מ' רוחב 8-וך מ' אור 40ת לכלי שיט שגודלם עד מ', והיא מיועד 3.5 התפעולי של המרינה

ספינות  40-מרינה חיצונית המשמשת נמל נוסעים שממנו יוצאות כ :. המרינה מחולקת לשניים(18

-מ' המשמשים מקום עגינה לכ 800ומרינה פנימית בעלת רציפים ומזחים באורך , מסחריות להפלגות יום

אופי המרינה משקף למעשה המרינה באילת מנוהלת על ידי "החברה הכלכלית לאילת".  .שיטכלי  400

 .עודדייג ו סחרי, תיירותי, לימוד, ספורט ימיאת כל הגורמים הקשורים בים ופועלים באותו מקום וזמן: מ

 )אתר החברה הכלכלית אילת(

 

 

 

 

 

 

 באילתצילום אווירי של המרינה  

 תוכנית המרינה העירונית באילת.: 18איור 
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 בריכות המלח באילת.ו. 4

, מגודרות בסוללה גבוהה )ראה מפת מיקום( נפרסות על הגבול בין ישראל לירדןהענקיות  מלח ריכותב

אין אלו לגונות אלא בריכות מים מלאכותיות המצויות לצד ראש המפרץ  שאפשר לנוע עליה בכלי רכב.

בריכות הצפוניות, שעומקן אינו עולה על מחצית המטר והן מלאות במי ים בצבע ל ונבנו לשם ייצור מלח.

המים המתאדים הולכים  ם.ת לשם תהליך אידוי מי היטורקיז, מוזרמים מי ים שנשאבים ממפרץ איל

ד הנתרן" )מלח(, ומשם זורמים דרומה בשרשרת בריכות דרך מערכת סכרים, וריכוז ומתעשרים ב"כלורי

המלח בבריכות הולך ועולה. בשלב הסופי המים מגיעים לבריכות הסמוכות למפעל. המלח הופך כאן 

המלח לתחתית, עודף מי הים מוזרם חזרה  בהמשך שוקע. מהמים בבריכה 30%-למרכיב מרכזי ומהווה כ

ח הלבן והרטוב נאסף על ידי טרקטור גדול, משם למשאיות, ואחרי תהליך של ניקוי וייבוש אל הים, והמל

בריכות המלח משמשות גן עדן למינים רבים של עופות   ן.גדול מזרים את המלח להר המלח הלבמסוע  -

ד מים. בכל עונות השנה אפשר לצפות בבריכות במגוון גדול וייחודי של בעלי כנף, אבל בולטת במיוח

 (NRG)אתר להקת הפלמינגו. 

 פי ומתרכזים מתאדים שם הים מי. עברונה עין באזור מוקמו באילת המפעל של הראשונות האידוי בריכות

. האידוי להמשך באילת לבריכות המים מועברים מכן לאחר. התהליך במהלך שוקע קלציום קרבונטו, 2-3

 המים מועברים לבסוף. גבס של גדולות כמויות שוקעותו לליטר גרם 150-200-ל עולה המליחות כאשר

 רוב את מכילה שנשארת התמלחת.  בקרקעית ומצטבר שוקע הבישול מלח שם, הגיבוש לבריכות

 אך, מהמפרץ במים באילת ממלח בריכות הוזנו בעבר .והכלוריד הסידן של גדול וחלק האשלגן, המגנזיום

 מליחים תהום מי להתפלת המפעל של הרכז מי - מלחים של חשוב מקור היתוסף האחרונות בשנים

 (HiNetאתר ) גרם מלח לליטר מים. 165בבריכות המלח נמצא כי שוקע  .שתייה מי להפקת

 Google Earth נלקח מ: תצלום לוין המראה את מיקום המרינה באילת

 ים פתוח

 המרינה
לגונת 

 השלום
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 בריכות המלח באילת

 בריכות המלח באילת

בריכות המלח 

 הדרומיות

בריכות המלח 

 הצפוניות

 ירדן

 Google Earthנלקח מ:  תצלום לוין בריכות המלח באילת
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 מליחות המים בלגונות – 5פרק 

חלקן מלאכותיות כמו: לגונת השלום,  ,קיימות ועתידות להתקיים לגונות רבות לאורך מפרץ אילת ועקבה

וחלקן טבעיות: לגונית הריף בחוף הדרומי באילת ובריכת השמש.  ,המרינה העירונית, איילה, סאריה

ואשווה ביניהן ובין  ,בפרק זה אציג את אחוזי המליחויות במים בלגונות השונות שבדקתי בניסויים שונים

אוסיף בדיקות מליחות של בריכות המלח לצורכי השוואה. מהלגונות שנמצאות  ,ים פתוח. בנוסף ללגונות

 ,לקיחת דוגמיות למדידות מליחות הישראל: איילה, סארייה ובריכת השמש, לא התאפשרמחוץ לגבולות 

 .בטחוניותמסיבות 

 

 לגונת הריף.א. 5

אך עדיין הבדלי המליחות  ,ן הריףחהמים שנמצאים בלגונה נמצאים יותר זמן בלגונה מאשר בראש שול

ר בים הפתוח המליחות היא כאשמ"ג לליטר מים,  40.7-40.75יא הם קטנים מאוד. מליחות הלגונה ה

 מ"ג לליטר מים. 0.01-0.045ניתן לראות כי הבדלי המליחות נעים בין  .מ"ג לליטר מים 40.65-40.7

יום בין הבדלים בין עונות שנה או  ,ניתן להבין כי בין הים הפתוח ללגונה יש הבדלי מליחות קטנים מאוד

 ולילה.

ים כאל שתי קופסאות -התייחסנו למערכת שונית הקופסאות.ונים אלה השתמשנו במודל בכדי לחשב נת

ונים שיש לנו: גובה, הבדלי מליחות המים, מליחות תהמחליפות מים ביניהן בקצב מסוים, השתמשנו בנ

הצלחנו למצוא את זמן השהות של  בים פתוח וקצב באידוי, בתוך נוסחה אחת ובאמצעות הנוסחההמים 

 עם טניה ריבלין( )על פי ראיון טיפת מים בלגונה.

 נוסחת זמן השהות של טיפת מים בלגונה:

ℎ ∙ ∆𝑆

𝑆𝑜𝑠 ∙ 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑝
= 𝑇 

T –זמן שהות של טיפת מים בלגונה 

h – גובה המים 

Sos – מליחות בים פתוח 

Revap – זמן אידוי של המים 

 ∆𝑆- הבדלי מליחות המים 
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 לגונת השלום. ג.5

. בדיקת המליחות נעשתה הן (19)ראה איור  בלגונת השלוםבמסגרת העבודה נבדקו מים ממקומות שונים 

וכללה דגימות  ,על ידי יבוש והן על ידי בדיקת מוליכות חשמלית. הבדיקה נעשתה בחודש יוני בשיא הקיץ

מים מתוך הלגונה בתעלה המובילה מים מהלגונה לים הפתוח ובים הפתוח. באופן ברור קיימת עלייה 

מים פתוח ועד אמצע הלגונה. מהבדל זה ניתן להסיק כי המים  בלגונה  אחד,עד אחוז של באחוז המליחות 

 שוהים תקופה ארוכה יותר מאשר הם צריכים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :המליחות לפי מוליכות חשמלית לפי הנוסח מוליכות חשמלית המס' הדוגמ

מוליכות  · Kמליחות )גרם לליטר( 

(mS·cm
-1

) 

0.72  =K 

 מ"ל מים 100אחוז )%( = גרם מלחים/

ליד החוף הדרומי של  – 1

 הלגונה

61.1 42.992 

 42.704 60.7 לקראת אמצע הלגונה – 2

 

' מהגשר בתעלה לכיוון 50 – 3

 דרום

60.5 42.56 

 

 42.416 60.3 ים פתוח – 4
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מפה בטימטרית של הלגונה + הנקודות מהן נלקחו : 19איור 

 לניסוי וגמאותהד

1 

39.5
40
40.5
41
41.5
42
42.5
43
43.5

ליד החוף  
הדרומי של  

 הלגונה

לקראת אמצע  
 הלגונה

מטר  ' 50
מהגשר  

בתעלה לכיוון  
 דרום

 ים פתוח

 מליחות המים בלגונת השלום בחודש יוני

מ"ג 

מליחות 

לליטר 

 מים
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פרת מידר שנעשתה ע"י דק' א בנוסף לדגימות שנבדקו, ישנה בדיקה עדכנית יותר כחלק מעבודת מחקר

 )ראה תצלום לווין( B -באמצע הלגונה וליד האי  A. הבדיקות נעשו בשתי תחנות, ופרופ' בועז לזר

מתחת לגשר עוברי הדרך במרכז התעלה. המדידות נעשו באמצעות מכשיר מיוחד המודד בין היתר 

מדד   Bובתחנה  Aשעות בתחנה  28דקות במשך  10מוליכות )מליחות( טמפ' ועומק. המכשיר מדד כל 

 דו"ח איכות המים והידרולוגיה(.  –באילת , הלגונה המזרחית 2015כמה ימים. )לזר, ב', ומידר, א', 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תצלום לוין של לגונת השלום עם נקודות המדידה 
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: ניתן לראות כי המליחות עולה בשעות הלילה כשיש גאות ובשעות היום המליחות )ראה גרפים( תוצאות

כלומר, יש שיפור בסירקולציית המים מאז  .41.56%-41.42%נמוכה יותר. וכי המליחות נעה בין 

 הבדיקה שעברה בחודש יוני אך עדיין יש הבדל ניכר בין מליחות המים בלגונה לים פתוח.

  
  Aתוצאות מכשיר מדידה 

  Bתוצאות מכשיר מדידה 
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 המרינה.ג. 5

יקה בחודש ובד ,שתי בדיקות: בדיקה אחת בחודש יוני בה נלקחה דגימה באמצע המרינה במרינה התבצעו

נובמבר בה נלקחו שתי דגימות מהחוף המערבי של המרינה. בבדיקות אלה נלקח ליטר מים מכל אזור 

ר ייבוש בתנור. כל אחת חוהוכנס לכלי המכיל ליטר מים. הכלי נמדד ריק, עם הליטר מים בתוכו, ולא

חודש נובמבר נלקחו שבוע בתנור.  הבדיקה בחודש יוני נלקחה מעומק מטר, הדגימות ב תהמהדגימות הי

מעומקים שונים: הבדיקה הראשונה התבצעה בפני המים והבדיקה השנייה נלקחה מעומק מטר. ניתן 

 .0.1%-ב הלראות כי המליחות בבדיקה השנייה בנובמבר גבוה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משקל הכלי  

 הריק

משקל הכלי עם 

 המים

 משקל הכלי לאחר ייבוש

 גרם 293.8 גרם 1296.4 גרם 251.7 בדיקה בחודש יוני. 1

 גרם 242.11 גרם 1254.97 גרם 200.1 בחודש נובמבר 1בדיקה מס' . 2

 גרם 1288.01 גרם 194.32 רבחודש נובמב 2בדיקה מס' . 3

 

 גרם 236.45

42.04

42.06

42.08

42.1

42.12

42.14

42.16

42.18

42.2

42.22

בחודש   1' בדיקה מס (1)בדיקה בחודש יוני 
 (2)נובמבר 

בחודש   2' בדיקה מס
 (3)נובמבר 

 מליחויות במרינה

אחוזי 

 מליחות
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 Google Earth נלקח מ: תצלום לוין המראה את מיקום המרינה באילת ואת נקודות המדידה

3,2 

1 
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 דיון ומסקנות – 6פרק 

צפון, באזור  25המפרץ נמצא בקוו רוחב ן חצי האי ערב וחצי האי סיני. מפרץ אילת הוא לשון ים בי

מדברי וצחיח. באזור מפרץ זה נמצאות שתי ערים גדולות, אילת בישראל ועקבה בירדן. בנוסף, מפרץ 

 את מהווהולמפרץ עקבה ואילת,  ועד תורכיה מזרח-מדרום משתרע המלח-ים בקעאילת נוצר בעקבות 

 . אפריקני-הסורי השבר של הצפוני החלק

בהיסטוריה הגיאולוגית של ישראל ידועות מהחתך הסטרטיגרפי הכולל בארץ ישראל שתי לגונות 

 חשובות: 

חרסית וגבס, , במחצבת הגבס שבמצפה רמון יש חילופי מסלע בין רמון במצפה הטריאסית הלגונה -

 על ששמרה משום במלח לרוויה הגיעה לא הלגונה מליון שנה. 216-228 לפני הלגונה התקיימה

 השתפלה שקרקעיתה מעיד ,בלגונה הצטברש של משקעי הגבס הגדול העובי. הים עם הקבוע הקשר

 .נסתמה שהלגונה מבלי מאוד עבה חתך נוצר וכך ,באיטיות

הייתה גבוהה מזו של מי ים רגילים מכיוון שהשילוב בין תחלופת לגונת סדום, מליחות מי הלגונה  -

המים המוגבלת לתנאי האקלים המדבריים עודד קצב אידוי גבוה של פני המים, שגרם לעלייתם של 

מי הים התיכון הגיעו כנראה דרך עמק יזרעאל לבקעת הירדן ועד  ריכוזי המלחים במים הנותרים.

וצאה מכך שגרם ללחץ וכת מטר 4,000בעובי של  ת סדום שקע מלחבלגונ האזור בו היום ים המלח. 

 נוצר "פקק המלח" והר סדום. ו יש התרוממות של השוליים המערביים

לאחר הניתוק של ימת סדום מהים התיכון לאורך בקע ים המלח התקיימו אגמים של מים מתוקים  -

פרץ אילת ולכן למעשה אינם ומליחים. אגמים אלו לא היו מחוברים אל הים התיכון או לים שבמ

בבקע ים המלח שהתקיים דול מבניהם הוא אגם הלשון גלגונות אלא אגמי מים מאורכים ורדודים. ה

, והשתרע בשיאו מחצבה שבדרום ועד לכינרת שבצפון. באגם הלשון שקעו אלפי שנים 14–70לפני 

 חול, סילט, חרסית וארגוניט.

 

הריף ממוקמת לאורך רצועת  לגונתלגונת הריף ובריכת השמש. בראש המפרץ ישנן שתי לגונות טבעיות: 

שהוא  ,חסימה של קיר השוניתבעקבות  הריף נוצרהת לגונהחוף הצפון מזרחית של מפרץ אילת ועקבה. 

שונית רציפה המתפתחת לאורך היבשה ויוצרת רצועת גבול בין המים הרדודים בים למים  למעשה

קיר השונית חוסם כמעט לגמרי את כניסת המים לכל אורכו ומאפשר כניסת מים מועטה.  .העמוקים יותר

ניתן לראות כי יש הבדל נמוך מאוד במליחות המים בלגונת הריף לעומת הים הפתוח בעקבות הקשר 

מערבית -קילומטרים דרומית 15-בחוף המזרחי של חצי האי סיני כ תנמצא שמשהבריכת התמידי עם הים. 

שמש שכבות המים אינן מתערבבות בגלל ריכוז המלחים הגבוה שבשכבה התחתונה הבריכת ב .לטאבה

והבדלי הצפיפות שבין שכבות המים. תופעה זו גורמת לכך שהשכבה העליונה של המים היא קרירה בעוד 

בעקבות המרחק של בריכת השמש מהים, הקשר עם הים  שהשכבה התחתונה חמה מאוד ומסוכנת לרחצה.

אוד, כשנוצר מצב שהבריכה מתחברת לים רק באירועי קיצון ולכן מליחות הבריכה גבוהה מאוד מוגבל מ

 וכמעט אין תחלופת מים
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במסגרת הפיתוח של ראש מפרץ אילת ועקבה נחפרו לגונות שמטרתן העיקרית היא להגדיל ולפתח את 

נבנתה לשם והלגונה המזרחית נמצאת בחלקה הצפון מזרחי של העיר שנקראת גם לגונת השלום התיירות. 

 פונחש והמלונאות החוף שטח להגדלת הכוונות למרות פיתוח החוף הצפוני ולהוספת קו חוף זמין לרחצה.

. ימים שלושה במקום חודשים עשר אחד בלגונה תישאר מים שטיפת לכך יםרמגוש הלגונה בתכנון יםכשל

כנראה שהתעלה  0הכשל העיקרי היה בתכנון תעלת הכניסה ללגונה המחברת את הים הפתוח עם הלגונה.

 צרה מידי ויתכן וגם הפתח שלה מעכב את תחלופת המים.

ממוקמת בלב אזור התיירות של  באילת ממוקמת בחוף הצפוני מערבי של מפרץ אילת,המרינה העירונית 

מטרתה העיקרית היא הוספת קו חוף נוסף המשמש כמעגן לסירות פרטיות ומסחריות, בלגונה ו, אילת

ניתן לראות כי בלגונות השלום  מקומות עגינה והיא אחת מהמרינות הגדולות בארץ. 400-ישנם כ

 בדקנו את המליחות יש הבדל שח עד אחוז וחצי במליחות המים לעומת הים הפתוח.והמרינה בהן 

-כ של שטח על משתרעתהיא פרויקט ענק בו הושקעו מליארדי דולרים, הלגונה  "Ayla"בעקבה לגונת 

בנוסף ללגונת איילה קיימת לגונה נוספת בירדן שנקראת , ושיט רחצה מתחמי לטובת )!!!( מ"ק 17

Saraya"." בקצה מתהממוק אף היא לטובת פעילות תיירותית, ה היא לגונה מלאכותית שנחפרהראיאס 

בשונה מהלגונות באילת  .מפרץראש הל חוף קו של מטר 1500 פהוסימו, עקבה העיר של המערבי

הירדנים כנראה למדו מהטעויות והתקינו מתקני שאיבה בלגונות לשיפור הסירקולציה של המים ומניעת 

 הברכות. מהחוף מטרים מאות כמה הממוקמות המלח בריכות גם נבדקו השוואה ךלצורזיהומם. 

 165% כדי עד שמגיעה שבהן הגבוהה המליחות בזכות מלח שוקע בברכות. ים מי ובהן מלאכותיות

 מליחות.

 

במסגרת עבודה זו לא נבדקו חומציות המים וסדימנטים בלגונות הטבעיות והמלאכותיות ומומלץ בהמשך 

נושאים אלה. כמו כן מומלץ לבדוק את מליחות המים בלגונות המלאכותיות בעקבה והאם אכן לבחון 

 מימשו את אשר למדו מהטעויות שנעשו בלגונת השלום

39

39.5

40

40.5

41

41.5

42

42.5

43

43.5

 ים פתוח   לגונת הריף המרינה העירונית לגונת השלום

 מליחות המים בלגונות

מ"ג 

מליחות 

לליטר 

 מים

 : גרף מליחות כללי בלגונות על פי העבודה20איור 
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 ביבליוגרפיה

 ביבליוגרפיה ספרותית

, מחזור הסלעים ומערכות כדור הארץ, המרכז הישראלי לחינוך מדעי 2002אוריון, נ' ולאוב, ר',  .1

 האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים. -שליט, משרד החינוך-עמוס דה טכנולוגי ע"ש

בהוצאת   ,37 17-אדם, ים ומדבר", עמ'  -, "עיצוב הנוף באזור אילת" בספר: "אילת1993גינת ח',  .2

 .החברה למתנ"סים

עבודת גמר בהוצאת בית , סיכוי, סיכון והיערכות לצונאמי בראש מפרץ אילת ועקבה, 2014גת, א',  .3

 הספר מעלה שחרות.

 צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ בהוצאת, מפרץ אילת: מים סוף ועד סופו, 2000 דפני, י', .4

, הגיאולוגיה והתפתחות הנוף בנגב בהוצאת 2011זילברמן, ע', אידלמן, ע', אבן י', גינת ח',  .5

 עמ'. 190"העמותה לעידוד וקידום שמירת הטבע במזרח התיכון, 

, עבודת גמר לתואר מוסמך, המחלקה לגיאולוגיה, האוניברסיטה 1957זק, י', הטריאס במכתש רמון,  .6

 עמ'. 88העברית, ירושלים, 

, ההיסטוריה של האגמים הקדומים בבקע ים המלח. בחוברת מלח הארץ כרך 2012טורפשטין ע',  .7

 .. בהוצאת ספרים על שם מגנס42-23 , 7

עבודת גמר, מעלה  .פתחות במגמות סותרות של הערים אילת ועקבה. הגורמים להת2011טיאר, ב',  .8

 .שחרות, יטבתה

 דו"ח איכות המים והידרולוגיה, –, הלגונה המזרחית באילת 2015לזר, ב', ומידר, א',  .9

 לא פורסם. 2015סמוראי, ס', מצגת,  .10

מקורות ושטפים, עבודת גמר  –בשונית של צפון מפרץ אילת  , מיקרונוטריאנטים1991קורפל, ט',  .11

 אנוגרפיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.ילתואר מוסמך באוק

, השפעתם של לגונת השלום וכלובי הדגים על איכות המים והקרקעית בראש מפרץ 2003רובנס, ר',  .12

 ותאילת. עבודת גמר בהוצאת בית הספר מעלה שחר

 תפישה נופית בתכנון אזורייו לים המלח וחופ 13תמ"א ,שן שו-אדר' נוף מיכל בן .13

 

 

 ביבליוגרפיה אינטרנטית

 מידע על העיר אילת מתוך אתר עיריית אילת. .1

http://www.eilat.muni.il/?CategoryID=1237 

 מידע על העיר אילת מתוך אתר ויקיפדיה .2

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%AA 
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 העיר עקבה מתוך אתר ויקיפדיה מידע על .3

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%94 

 מידע על המרינה העירונית מתוך אתר המרינה העירונית .4

http://eec.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=53 

 מידע על לגונת "איילה" מתוך אתר ערב ערב .5

http://www.ereverev.co.il/article.asp?id=14223 

 ynetמידע על לגונת "איילה" מתוך אתר  .6

http://www.mynet.co.il/articles/1,7340,L-4226666,00.html 

 מידע על לגונת סאריה מתוך האתר הרשמי פרויקט סאריה .7

http://www.sarayaholdings.com/SubPage.aspx?PageId=233&MenuId=257 

 SLIDESHAREנת השלום מתוך אתר מידע על לגו .8

http://www.slideshare.net/efdc88000/eastern-lagoon-area-eilat 

 המלח מתוך אתר מט"ח-הגיאומורפולוגיה, הגיאולוגיה והלימנולוגיה של ים .9

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13095 

 רשות הטבע והגניםמידע על שונית האלמוגים והגיאולוגיה של אילת מתוך אתר  .10

http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/coralBeach/Pages/default.aspx#ARCIALM 

 מידע על המרינה העירונית באילת מתוך האתר של "החברה הכלכלית באילת" .11

http://eec.co.il/?cat=17 

 NRGמידע על בריכות המלח מתוך אתר  .12

http://www.nrg.co.il/online/55/ART1/860/798.html 

 HiNetמידע על בריכות המלח מתוך אתר  .13

http://hinet.co.il/MagazineArticles/Article.asp?CategoryID=12970&ArticleID=4720 
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 איון עם טניה ריבליןר –נספח א' 

 שאלות:

 מהו גובה המים בשולחן הריף? .1

 מהו עומק הלגונה? .2

 המליחות בלגונה?מהי  .3

 השפעת גאות ושפל? .4

 מהו סדימנט בקרקעית של הלגונה? .5

 של טיפת מים בלגונה? תמהו זמן שהו .6

 מליחות המים בים הפתוח לפי קיץ וחורף, מליחות לפי עומק, יום ולילה. .7

 תשובות

 מ'. 0-1.1 .1

 מ', תלוי בגאות ושפל. 1.5-2.6 .2

 מ"ג לליטר מליחות בלגונה. 40.70-40.75 .3

 בגאות ושפל משפיע על קצב תחלופת המים.הבדל של מ'  .4

 הסדימנט הוא סלע חוף, שברי אלמוגים גסים, חול שהוא רסיסי אלמוגים  .5

 שעות. 6בערך  –זמן שהות של טיפת מים בלגונה בערך כמו זמן של גאות ושפל  .6

-0.01 –ההבדלי מליחות הם קטנים מאוד אך עדיין יש השפעה של עונות השנה, יום ולילה ועומק  .7

 מ"ג לליטר הבדל מליחות. 0.045
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 הצעת החקר –' בנספח 

 רז ביטן –הצעת חקר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : מדעי כדור הארץתחום העבודה

 

 היבטים אוקיאנוגרפים ואנושיים –הלגונות במפרץ אילת ועקבה : נושא העבודה

 

לרחצה  לאפיין ולהשוות בין הלגונות בראש מפרץ אילת ועקבה המשמשות לשיט, :מטרת המחקר

 .ולתיירות בסמוך לבתי מלון

 :רקע כללי

 הגדרה כללית  -טבעית  לגונה

 בצורה טבעית או היא גוף מים רדוד המוזן ממעבר צר מהים הפתוח. גוף כזה יכול להיווצר טבעית  לגונה

בידי האדם, לגונה סינתטית, או ממבנה קו החוף היוצר מפרץ סגור או כתוצאה משונית המהווה מחסום 

 בין הים הפתוח לגוף המים המסוים.

בלגונה   מושפעת מגאות ושפל, ובעקבות  רדידות הלגונה היא מושפעת בעיקר ממשקעים והתאדות.

קיימים התנאים להתאדות יתר, כמות המים שהולכת לאיבוד באידוי גדולה מכמות המים הנכנסת. תנאים 

אלה מתאימים להתגבשות גבישי מינרלים בעיקר ארגוניט, גבס ומלח מאכל. דוגמא ללגונה טבעית היא 

 ק"מ דרומית למעבר גבול טאבה. 18בריכת השמש הנמצאת 

מלאכותיות כמו הלגונות הקיימות בראש המפרץ. לגונה מלאכותית היא לגונה בעולם קיימות גם לגונות 

הנחפרת ע"י בני האדם לצורך מטרה מסוימת, לדוגמא, לגונת השלום שנחפרה במטרה להרחיב את קו 

 אירוח ופיתוח התיירות בעיר אילת החוף הזמין לרחצה, הוספת חדרי

 

 

 

 פרטי התלמיד

 206004939 :ת.ז

 שם: ביטן רז

 2015סיום: שנת 

 אורה-כתובת: יישוב באר

 089106702טל':

 053-8855190פון: אפל

 

 מנחהפרטי ה

 54904461ת.ז. 

 שם: חנן גינת

  תואר אקדמי: דוקטור

 מקום עבודה: מרכז מדע ים המלח והערבה

 086355930טל': 

 052-8521407פלאפון: 
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 מידע כללי אילת ועקבה

 אילת

. העיר אילת נכבשה כחלק ממבצע עובדה 1959והוכרזה כעיר בשנת  1952בשנת  העיר אילת נוסדה

, בו קרה האירוע המפורסם של הנפת דגל הדיו בתחנת המשטרה הטורקית "אום 1949שהתרחש בשנת 

רשרש". בעיר אילת ישנם 62,000 תושבים. אילת משמשת כעיר נמל שמרבית פעילותו מקורה בייבוא 

ויש  .כלי רכב מהמזרח הרחוק והעברתו לאירופה. אילת מהווה כעיר מעבר  בשל מיקומה בין הגבולות,

האי סיני, ממערב נמצאת מדינת  מעבר טאבה וחצי נמצאמדרום לה כמה ערים שכנות מדרום לאילת 

 מצרים וממזרח שוכנת העיר עקבה, עיר במדינת ירדן. 

אילת נהנת מטמפרטורות גבוהות ברוב ימות השנה ומאחוזי לחות נמוכים יחסית, היא שוכנת לחופו של ים 

סוף היפה, היא בית לעשרות מלונות, אטרקציות ופסטיבלים, ומהווה יעד תיירותי נחשק למבקרים בכל 

 העולם ובעיקר לחובבי צלילה, הודות לשמורות האלמוגים השמורים שבשטחה.

סלעים, המרהיב והרחב ביותר בארץ ישראל. סוגי הסלעים הם סלעים מותמרים, באילת נמצא מגוון ה

סלעי משקע ימיים ויבשתיים וסלעי ייסוד. בעזרת מגוון סלעים זה ניתן לדעת על ההיסטוריה הגיאולוגית 

וממזרחה הרי  ,של העיר אילת והאזור כולו. העיר בנויה על מניפת סחף ומוקפת הרים. ממערב הרי גרניט

 בחלק הצפוני של רצועת המדבריות העולמית. 29ממוקמת בקו רוחב העיר  .אדום

 

 עקבה

 עיר היא. ועקבה אילת מפרץ של הצפוני בקצה ושוכנת, ירדן של מערבי הדרום בחלקה עיר היא עקבה

 הבריטים כאשר החל העיר פיתוח. קטנה ומוזנחת עיר עקבה תהיהי מהיווסדה. ירדן של היחידה הנמל

-כ 2013-ל נכון מונה העיר.  הסעודית וערב מצרים עם מסחר לקשרי לים גישתה את לנצל החלו

, האחרונות השנים במהלך. !!2020 בשנת תושבים מיליון לרבע להגיע צפויה והיא, תושבים 120,000

 הקמת בתי מלון מפוארים ,אדיר בפיתוח נמצאת והיא -מרכזית תיירות לעיר עקבה את להפוך הוחלט

 Saraya-ו Ayla לגונותה חפירת כולל בעקבה הנמרץ מהפיתוח חלק, החוף קו לאורך מוקמושי

 מ."ק 17-ב עקבה של הרחצה חופי את שמאריכות
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 הלגונות בראש המפרץ

בישראל, המרינה העירונית שהיא המערבית ביותר ולגונת  2לגונות,  4בראש מפרץ ים סוף קיימות 

" שהיא המזרחית ביותר. לכל אחת שימושים שונים, לדוגמא "Saraya-ו ,Ayla", "2השלום, בירדן 

המרינה העירונית משמשת כמעגן לסירות ואילו לגונת השלום ייעודה להרחיב את קו החוף למלונאות, 

 תיירות ורחצה.

 

 

 "לגונת השלום"

הוזרמו מי ים סוף הלגונה המזרחית נמצאת בחלקה הצפון מזרחי של העיר. הלגונה היא אגם שנחפר ואליו 

 במעבר תעלה. הלגונה נבנתה לשם פיתוח החוף הצפוני ולהוספת קו חוף זמין לרחצה.

 בחלק בעיקר לקוי תכנון. הלגונה בתכנון כשל נחשף והמלונאות החוף שטח להגדלת הכוונות למרות

 בלגונה .בלגונה לוואי תופעות יוצר והדבר כשורה מתנהל אינו הלגונה מי שחילוף לכך גרם, שלה התעלה

 ירדן

 ישראל

 

פרויקט 

       Ayla  

  לגונת השלום

ה מרינה

  העירונית

פרויקט                              

Saraya 

 מפת ראש מפרץ אילת ועקבה ועליה סימון ארבעת הלגונות 
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 קיים התעלה בפתח, ראשית. בתכנון כישלונות מכמה נובעת זו בעיה, המים של בסירקולציה בעיה קיימת

-כ שהוא הלגונה תעלת רוחב, שנית. המים זרם בכניסת פוגע ובכך התעלה פתח את שמקטין גלים שובר

 אמורים שהיו והכוחות התכנונים פי על המים לזרמית מפריע הנראה ככל מטר 1-כ שהוא ועומקה'  מ 25

 התעלה שרוחב גשר התעלה את חוצה מסוימת בנקודה לכך בנוסף, בלגונה המים קולצייתרס את להפעיל

 מים שטיפת לכך גומרים אלו כישלונות. בעיות לכלל בנוסף המים בזרימת הפוגע  דבר' מ 10-כ בו

 .ימים שלושה במקום חודשים עשר אחד בלגונה תישאר

האסתטית מרתיעה משקיעים, אנשי תיירות ונופשים ליזום, לפתח תכניות ולהתרחץ בה ובכך הבעיה 

 לפתור את הבעיות הקיימות בה. דבר זה מוביל למצב בו נמצאת הלגונה כיום, מוזנחת ועזובה.

 

 "המרינה העירונית"

מ' ורוחבה המקסימלי  3.5באילת קיימת לגונה נוספת שנקראת המרינה העירונית, עומקה המקסימלי הוא 

מ'. מטרתה העיקרית היא הוספת קו חוף נוסף המשמש כמעגן לסירות פרטיות ומסחריות, בלגונה  40הוא 

תה אפשרות מקומות עגינה והיא אחת מהמרינות הגדולות בארץ. לאחר בניית המרינה על 400-ישנם כ

לחבר בין המרינה לבין הלגונה החדשה שתבנה )לגונת השלום( אך אפשרות זו נפסלה מחשש לזיהום מי 

 הלגונה שתשמש לרחצה בדלקים ושמנים שדולפים מהמעגן הסירות. 

בהשוואה ללגונת השלום, שתי הלגונות ניבנו במטרה להרחיב את קו החוף למטרות שונות., אך לגונת 

וספת קו חוף לרחצה ציבורית ולפיתוח התיירות בלגונת השלום. מבחינת איכות המים, השלום נועדה ה

בלגונת השלום בעיית המים נובעת בעיקר מאי סירקולציה של המים וחומרים אורגניים המצטברים 

 .בעת מדלקים ושמנים וממעגן הסירותבקרקעית, אולם במרינה כנראה קיימת בעיית זיהום הנו

 

 עקבהב "Aylaת "ולגונ

 לטובת מ"ק 17-כ של שטח על תומשתרעהיא פרויקט ענק בו הושקעו מליארדי דולרים,  "Ayla"לגונות 

 גבול למעבר סמוך ועד הצפוני מהחוף, דונם 4,400כ־ פני על משתרעות הלגונות, ושיט רחצה מתחמי

, מפוארים מלון בתי גם במקום לבנות ומתכננים ימים שלושה בכל המים את מחליפים הירדנים". רבין"

 .ליאכטות עגינה נקודות 280-ו גולף פארק, מסחר שטחי

 יהיה בהן המים ועומק, מ"ס 60 של בעובי מבודדים וחומרים בטון של בשכבה מצופה הלגונות קרקעית

 בהפרשי נחפרו הלגונות. וספינות לסירות עגינה מקומות 280 בהן יהיו. וחצי מטרים לארבעה שלושה בין

, התיירותי הפרויקט. מים מפלי חמישה לבניית ינוצלו ההפרשים כאשר, מטרים 36 של כולל בסך גובה

 .נפש אלף 55כ־ של אוכלוסייה יישרת והוא חודשים 46 בעוד להסתיים אמור', איילה' לשם שזכה

 בעקבה "Sarayaת "ולגונ

היא לגונה מלאכותית  הראיאס "."Sarayaבנוסף ללגונת איילה קיימת לגונה נוספת בירדן שנקראת 

ראש ל חוף קו של מטר 1500 פהוסימו, עקבה העיר של המערבי בקצה מתהממוק, אדם ידיעל  שנחפרה

 .ומגורים תרבות, בידור, אוכל, קניות מרכזי ,מלונות בתוכנית האב של הפרויקט מתוכנן להוסיף .מפרץה

 .דולרים מיליארדמ כיותרב נאמדת הבנייה פרויקט של הכוללת העלות
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 ראשי פרקים

 רקע גיאוגרפי  מבואות:  :פרק א .1

                                                                                                                                                                                רקע אקלימי                            

 אילת –רקע עקבה                             

 מטרות ושיטות המחקר פרק ב:

 גופי מים טבעיים בשולי במפרץ אילת )הפיורד ובריכת השמש( :ג פרק

 הנדסי גיאולוגי וההיבט  – פרק ד:

  ופרויקט  Ayla,לגונת השיט, לגונת השלום, פרויקט   – ועקבה ראש מפרץ אילתבהלגונות  :ה פרק

Saraya :)עבור כל לגונה( 

 תיאור הנדסי/גיאוגרפי -

 מאפיינים גאוכימיים של המים בלגונה -

 הסדימנט בקרקעית הלגונה -

 שימושי קרקע סביב הלגונה. -

 בלגונות צונאמיומ חשש מסערות ים – שוניםהיבטים  :ו פרק

  הקשר בין הלגונות לים הפתוח                                

 הקשרים בין אילת )ישראל(, ועקבה )ירדן(                                

 השוואה בין התוכניות למצבם הנוכחי של הלגונות :ז פרק

 דיון ומסקנות :ח פרק

 בבליוגרפיה 

 

 לוח זמנים 

 כתיבת פרקי המבוא. –ינואר עד אפריל 

 ה'. –עבודת שדה וכתיבת פרקים ג', ד' ו  –אפריל עד יולי 

 ו'.-השלמת הנתונים מהשטח ועדכון פרקי המבוא, והשלמת פרקים  ו –אוגוסט עד אוקטובר 

 כתיבת פרק הדיון ומסקנות ועריכת האיורים. –נובמבר 

 עריכה סופית של העבודה לקראת הגשה. –דצמבר 

 

 

 שיטות מחקר

 איסוף רקע ספרותי כולל .א

 איתור ושימוש בתוכניות כתובות של הלגונות השונות  .ב

  ותאיפיון שימושי קרקע סביב הלגונ .ג

 .בדיקת שימוש נוכחיים בכל לגונה .ד

 , נוכחות מזהמים.pHרמת מליחות  –הרכב המים  .ה
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 מאפייני הסדימנט. –בדיקת הבוץ בקרקעית  .ו

 .GISמיפוי באמצעות  .ז
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 בבליוגרפיה
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 אילת. עבודת גמר בהוצאת בית הספר מעלה שחרות.
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Ahttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%A 

 מידע על העיר עקבה מתוך אתר ויקיפדיה .18
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