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שונית תמר

 שונית 2007במפרץ אילת הוקמה באפריל 
מלאכותית ניסיונית במטרה לבחון דרכים לפיתוח 

בר קיימא תוך שימור ושיקום אקטיביים של שוניות 
אלמוגים.

השונית פתוחה לקהל המבקרים וצוללים רבים כבר 
זכו לראות אותה.

לפניכם תיאור הקמת השונית



.' מ6- 7עומק מים       

אתר השונית



  

' מ2גודל- כל יחידה כ  •
' מ4מבנה כולל כ  •

התאמות מבניות לשתילת  •
(אלמוגים (חרירים לבסיס

התאמות מבניות למסתור לדגים  •
וחסרי חוליות

סגירת חללים למניעת כניסת  •
 צוללים

שונית תמר
שונית מלאכותית מתוכננת



  

מפרט טכני ליחידה

' מ2אורך צלע- 
 טון4.2משקל באוויר – כ 

 טון2.5משקל במים - כ 
חומר- ביטון המותאם 

להתיישבות בעלי חיים 
ימיים

חיזוק- קורות ברזל

כוללת חורים לשתילת 
אלמוגים ומסתור לבעלי 

חיים



  

פני שטח מחוספסים



  

בלב השונית נמצא "עץ" תמר
המשמש מסתור לדגים

גובה
מ 1.3



  



  



  

בניה על פי תכנון



  

הכנסה למים בתחנה 
למניעת זיהום ים



  

גרירה של יחידה לאתר



  

עם הגעה למקום 
היחידות מושקעות 

לאתר ההקמה



  



  

הנה מגיע עץ התמר



  

היחידות המודולאריות מובאות לאתר

עכשיו מגיע שלב ההקמהעכשיו מגיע שלב ההקמה



  

תכנון          וביצוע



  



  



  

אכלוס הדרגתי על 
ידי דגים



  

ומשיכה לצוללים



  

המלאכה נעשתה חי שמיים
נרים כוס קפיטן
של ברכה קפיטן

עוד נשוב ניפגש על המים
מתוך: נאום תשובה לרב חובל איטלקי, נ. אלתרמן

:צילום
צביקה לבנת

אמוץ טל
עומר פולק

אסף שוארץ
El Gato Montes 



  

 לפרטים נוספים
או

איך משתלבים במחקר?
איפה לומדים ביולוגיה ימית?

מה זו שונית מלאכותית מתוכננת?
ניתן לפנות אל:
דר' נדב ששר

באמצעות:
התוכנית ללימודי ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית

אוניברסיטת בן גוריון- קמפוס אילת
שדרות התמרים

אילת
653ת.ד. 

84105באר שבע, 
08  6304531טל. 

08  6304538פקס: 
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