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סקר טבע עירוני - אילת

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

       44.88

פניים וכל רכב ברחובות הגובלים. רגלית, או

פון רצועה קטנה וצרה בין קניון מול הים בצ
לבסיס חיל הים בדרום.

שטח:
מיקום:

חוף ים סלעי ועשיר במיוחד בבעלי חיים ימיים, כאשר בעומק הים נמצאת שונית אלמוגים קטנה. הכרית בנויה
פש ורחצה, כולל פוני משמש כאזור נו סלעי חוף, שהם המסלע הגיאולוגי הצעיר ביותר באזור אילת. החלק הצ

פו של חלק זה נמצא האתר הלאומי אום-רשרש, כולל עצי אשל בוגרים. דרומה פורט ימי. בעור פעילויות ס מזחים ל
פוליגון כולל שטח ים שאינו נגיש (מול בסיס חיל פר בתי מלון. חלקו הדרומי של ה יותר (מול החוף הסלעי) יש מס

הים).

חוף ים מישורי.

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך:
פורטאין מוסדות חינוך ותרבות בקרבת האתר. פעילויות ס פשרים גישה לים (בעיקר ל פר מזחים המא בחוף יש מס

פיתוח פוני,  ימי) ושילוט הסבר מוזנח. בעורף החוף, בעיקר בחלקו הצ
תיירותי אינטנסיבי ואתר לאומי מוכרז אום רשרש.

אתר    מספר           10הכרית

מפגעים:
בשל ממדיו הקטנים של האתר, הוא נתון לאיום תמידי במקרה של

פיתוח לא זהיר בקרבתו.

פתוחים. אתר קטן המהווה קצה רצף שטחים 
פוני): פוליגון 9 (החוף הצ פוליגון הגובל הינו  ה
הרצף הימי מלא, ביבשה, מבחינה מעשית זהו

פוליגון מבודד.

קישוריות:

מקורות מידע נוספים:
פני (ראו ברשימת המקורות למידע נוסף). פרסומים של ד"ר יעקב ד

טופוגרפיה:

דונם.

86



35

12

109

90

צומח:

סקר טבע עירוני - אילת

מינים אדומים:

מעט גינון עירוני נוסף. קים ו מחייה טבעית. בעורף החוף, חורשה ותיקה של עצי אשל הפר מצ רצועת החוף חשופה 

מיני דגל:
משכרת. ויתניה 

ר. מבוק מסלול  מית, פיתוח אתר טבע עירוני קהילתי והסדרת התנועה בשטח ב מור הכרית והסביבה הי שי

הכרית

מים". מינים "אדו מצאו  לא נ

תוכנית  12/114/03/2 (אושרה ב- 1981)
- חוף ים ובעורפו רצועת שטח ציבורי פתוח

מת. מצ מצו

בעלי חיים:
מיני דגל:

מינים רבים בים) מוגים ( שחף לבן-עין, שחפית שוניות, שוניות אל
מנון חקיין. ות

אתר      מספר           10

ייעודי קרקע בשטח האתר
שטח ציבורי פתוח
מלונאות ונופש אזור 

חניה ציבורית
אזור לתכנון בעתיד
מעורב א שטח 
מי אתר לאו

מלונאות ונופש א אזור 

רכז תיירות מ מסחרי ו איזור 
מסחר שרותי נופש בידור ו

חוף ים
מעורב ב שטח 
מעורב ג שטח 

מסחר אזור שירותי נופש, בידור ו
גבול שיפוט

אתר טבע עירוני

תכניות מאושרות בשטח האתר

0 1:5,790מטר140

תכסית בשטח האתר
מש לספורט מש חוף אקסטנסיבי (חלקו 

מי) וטיילת. י

מגוון חסרי מי של האתר).  מיים (בחלקו הי פעילות עופות י
מיים ובפרט שושנות ים. חוליות י

המלצות:
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סקר טבע עירוני - אילת
אתר    מספר           10הכרית

מראה כללי

אלמוג חרירן

כיטון סלעי חוף

דג אבנונית
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פירוטממצאים

אילת- סקר טבע עירוני  

10הכרית

:מספר אתר

.אנדרטת דגל הדיו.1 נקודת עניין אחרת

.אום רשרש- מבנה היסטורי .2 חורבה

.אזור הכרית- חוף סלעי .3 נקודת עניין אחרת
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

אילת  - סקר טבע עירוני 

הכרית
:מספר אתר

10

סטטוס    שם לטיני שם המין

עופות

עירוני Pychnonotus xanthopygos (Hemprich & Ehrenberg 1833)בולבול

נודד ביצנית לבנת כנף

עירוני Passer domesticus (Linnaeus 1758)דרור הבית

נודד חופמי צווארון

מדברי Onychognatus tristramii (Sclater 1858)טריסטרמית

נודד Motacilla alba (Linnaeus 1758)נחליאלי לבן

פולש, עירוני Corvus splendens (Vieillot 1817)עורב הודי

עירוני Streptoplia sengalensis (Linnaeus 1766)צוצלת

נודד שחף אגמים

מדברי שחף לבן עין

נודד שחף סיבירי

נודד שחף צר מקור

נודד שחפית שוניות

נודד שלדג גמדי
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רשימת מיני צומח 

הערותסטטוסשם הצמח

אילת- סקר טבע עירוני 

הכרית

שכיחות

:מספר אתר

10

סכנת הכחדה

שתול1 מוגןאשל הפרקים מצוי

מצויויתניה משכרת2

זר3 חסר מידעחלבלוב זוחל

זר4 חסר מידעעדין/ירבוז מבריק

נפוץאווז האשפות-כף5

פולש6 מצויסולנום זיתני

מוגןהמדבר הגדולה-פתילת7 תדיר
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