
אוסף חיים קלאודה  

–וצדפותחלזונות–רכיכותשלקונכיותלאוסףמוקדשתהנוכחיתהמצגת

המביע,אילתשלהראשונותבשנותיהחובבצוללידיעלשנאספואילתממפרץ

ומוצגמויןהאוסף.תקופהבאותההמפרץבמימיששררוהמגווןהעושראת

ולהעלותהביולוגיהמגווןעלהידעאתלהעשירכדי,אילתשלהעירוניבמוזיאון

.לשמירתוהמודעותאת

ידיעללמוזיאוןונתרםל"זקלאודהחייםמרידיעלנאסףברובוהאוסף

בהדרכתאילתהעירוניהמוזיאוןצוותידיעלהוכנההתצוגהואילו,משפחתו

.דפנייעקבר"דהעירתושבהימיהביולוג

הספריםשללאורההוצאותשלובאדיבותםצלמיםידיעלנתרמוהתמונות
שסיפרהריקובר'צוהוצאתבאילתטבעלספרי"יעלה"הוצאת–נעזרנובהם

את.זושבמצגתהמידעלרובמקורשימש"סופוועדסוףמיםאילתמפרץ"

.ולימודחינוךלמטרותהדיגיטליתבצורתהחינםלקבלניתןהשלמההמצגת



הקדמה
קונכיותשל–כאןהמצורפתהמצגת
מורכבת-אילתממפרץרכיכות

והסברהשלמההמהוותמשקופיות
העירוניבמוזיאוןהרכיכותלתצוגת
–המתענייןלכלמוגשתוהיא.באילת
.ומבקריםתלמידים,ים-חובבי

ואת,שלנוזה–וזיכרומהתצוגהתהנו
משמרמכללשמורצריךזה

דפנייעקבר"ד

המעוניין בהגדרה מפורטת יפנה . האוסף ערוך לפי המשפחות: הערה חשובה

וימצא את מבוקשוhttp://www.dafni.com/molluscaאל אתר האינטרנט  

http://www.dafni.com/mollusca/index.htm


?בגלויות ההסבר ובשקופיות , מה רואים בתצוגה

,  לחלק ממשפחות הרכיכות המיוצגות בתצוגה הצבנו גלויות הסבר( א

,  המצביעות על תכונות מיוחדות או פרטים שכדאי לשים אליהם לב

.  ובמידת האפשר ללמוד להכיר אותם

.  21עד 1-מ, ממסופרתתווית אדומהלאלה מוצמדת 

:  לדוגמה , מופיעה במצגת זאת, באותו מספר, תווית מקבילה

אך אינן מופיעות  , חלק מהמשפחות מיוצגות הן בתצוגה והן במצגת( ב

.  בגלויות ההסבר ולכן גם אינן מצוידות בתווית

, אך אינן מיוצגות בתצוגההמוצגות או נזכרות במצגתכמה משפחות ( ג

.  דיונונים ותמנונים, כמו למשל חלזונות חסרות קונכייה

. ל"אף הן חסרות תווית כנ



" הרי אילת"הספר : מקור

?בהםמיוחדמה

חייםבעליהםהרכיכות

כלומר–חוליות-חסרי

השוכנים,גוףרכייצורים

כללבדרךומסתתרים

שהםאבןקונכייתבתוך

צינור,חיצוניכשלדבונים

שתיאובחלזונותמפותל

,בצדפות(צדפים)קשוות

המכונההרכההחיהכאשר

ידהעלמוגנת–רכיכה

.טורפיםמפני

החוליות-חסרי:בתמונה

החייםבעליקבוצותכלהן

בצדבעיקרהמוצגות

.החייםעץשלהשמאלי

התחתוןבעיגולהרכיכות

בעלי)החוליותבעליואילו

הימניבצד(פנימישלד

(עליוןעיגול)העליון



רכיכות כתחביבאוסף
ושלדים)מתשלדלבין,וצבעוניתפעילה,שלמהחיהביןלהשוותאפשרשאילמרות

–צורתובשלהןמעניינותהרכיכותקונכיות,(גירימחומרלרובעשוייםוקונכיות
פנישעלוהעיטוריםהצבעיםדגמיבשלוהן,מיוחדתתמידאךמפותלתהיאשלעתים

.ופיתוליההקונכייה

בהםמשתמשיםהיוכןכמו.בקונכיותמתקשטיםאדםבניהיוהאבןבתקופתעוד,לכן

ומביאיםאוספיםהיוומצביאיםמלכים.(כמטבעותואפילוסמלים,טבילהאגני)לפולחן

נפוץועדייןהיהקונכיותאיסוףשלזהנוהג.יפהפיותקונכיותרחוקותמארצות

.לפריטשקליםלאלפילהגיעשעשוימחירתגמוצמדרבותולקונכיות,רבותבארצות

.מסחריערךבעלבאוסףקונכיותלתצוגתדוגמה–בתמונה



"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור

תחביב הקונכיות בבולים
בוליםסדרתלאורהבולאיהשרותהוציאישראללמדינת30-ההיובלבשנת

אתמעשיריםרביםאספנים.שבאילתהמהודרותהרכיכותלקונכיותמוקדשת

כלכיום.נדיריםמיניםלהכחדתשגורםמה,באילתשמקורםברכיכותאוספיהם

שקדמואוָספים.אסוריםוהחזקתםשאיסופםמוגניםטבעלערכינחשבותהקונכיות

לידיעתלהביאכוונהמתוךכאןמוצגים,הנוכחיקלאודהכאוסף,השלייהלאיסור

אילתבחוףהטרופיותהרכיכותקונכיותמגווןאתהאחריםוהמבקריםהתלמידים

.אותולשמרהחיוניוהצורך



?כמה יש 
(:מחלקותלחמשהמתחלקותמערכה),רכיכותמיני800-מלמעלהישסוףבים

,צמחיםאוכלימיניםכעשרהכמהשבהקטנהמחלקה,(הלוחיותנושאי)הכתונות(1)

.מיוחדתצורהשלהם

קבוצותלשתישמתחלקתלפחותמינים700-כשבהגדולהמחלקה,החלזונות(2)

מיניםכמאה–החינניות(ב)-ומפותלתלרובשהיאקונכייהבעלות(א)מובהקות

אובדנהעלמפציםוהם,אותהאיבדוהדורותשבמהלך,קונכייהחסריחלזונותשל

עירומיםכחלזונותגםידועים–נהדריםבצבעים

הסוגרות,קשוותכפולתקונכייהלרובשלהםמינים200-כשבהמחלקה,הצדפות(3)

.המיםמתוךזעיריםיצוריםמסננתשהיאהחיהאתביניהן

.פיל-שןשלצורהולהם,סוףביםמינים10-מפחותבתקטנהמחלקה,שנהביות(4)

,קונכייהחסרישהם,הדיונונים(ב)-והתמנונים(א)אתהמאחדתמחלקה,סילוניות(5)

עלמוצאיםשכמותו,פריךגירהעשויפנימישלדישמהאחרוניםלחלקכיאם

.קונכיהלהםואיןמאחר,באוסףמיוצגיםאינםהם.החוף

ב-5א            -345ב          -2א                     -12



מדע קונכיות הרכיכות  
גירבצינורותשחיומיצורים,ביםהחיבקבוצותמהקדומותהןהרכיכות

חילזוןשלהקונכייהמבנה.הקונכיות–מפותליםמארזיםיצרוהם

אבל–ייאמןלא.ואופטימיזציהעיצובשלמחשבתמלאכתהינוכלשהו

.החלזונותשלהקונכיותצורותמגווןאתמגדירהמתמטיתנוסחה

"רכיכות הים של ארץ ישראל"הספר : מקור



(Patellidae)משפחת צלחיות 
צורתאתלהםשאימצוהכריתבתחוםהחייםחלזונותמינישלקבוצה

זה.חייהםשלמוקדםבשלבהחלזוניהפיתולאיבוד–"הסיניהכובע"

לצורה.הגליםממכותולהתגונןהסלעיםאלבחזקהלהיצמדעליהםמקל

הסתכלות.ועודהפגימון,(צוהר)היסדוק,הצלחית–וריאציותכמהזו

האצותוכרסוםהסלעיםעלשיטוטכמו,הצלחיותוהתנהגותבפעילות

.ובוגריםלתלמידיםמומלצתתצפיתהיא,בשפלוהצמדותןהגאותבעת

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור



(Haliotidae)משפחת אוזני הים  
הקונכייהאולם,שראיתםהצלחיותכמומשוטחיםחלזונותהםהיםאוזני

מספרולה(הפנינהאם)ַדרבשכבתמתוכהומצופה,כאוזןמשוטחת

הואאףמשוטחהגוף.לנשימהמיםחילוףנעשהדרכם,פתוחיםנקבים

,יםאוזןשלגדולמין.הכריתבתחוםהגדלותהאצותהואומזונם

."היםפירות"לאוכלימבוקשמזוןמשמש,בקליפורניההגדל,אבאלוני

.אכילואיננוקטןהאילתיהמין

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור



"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור

(Trochidae)משפחת גלגליים  
שיניים-גלגלהקרויהמיןכמומהםשכמה,אצותאוכליחלזונותמשפחת

דגםסתוםגלגלורכסיםגלגל,נוספיםמיניםשניל.מרשיםלגודלמגיעים

קוםבימי,אגב.סתוםטבורולשניעמוקטבורישקעלאחדאךזההכמעט

-יםמדרוםשיניים-גלגלקונכיותלייבאנהגו,הפלסטיקהיותבטרם,המדינה

.למכירהצדףכפתורימהםחותכיםהיוברקבבני"דר"החרושתובבית,סוף

"חלזון חסר פיתול–צלחיות "במסך שייפתח את המילים 

טבור עמוק וסתום



(Trochidae)התימנית מהיכן צצה הרקמה:פלאי פלאים
דגםאךקטןשהואפרעהחרוזיתהקרויהחילזוןגםשייךגלגלייםלמשפחת

תימניתרקמהדגמימזכירושחוראדוםהמשלבהקונכייהשעלהצבעיםצירוף

?מהרוקמותהחלזונותאומהרכיכותהרוקמות?ממילמדמי.מסורתית

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור .בנימין ושולמית קורץ אילת: צילום



(Turbinidae)משפחת סביבוניים   
המונע,הפתחאתאוטם"פקק"ו,מוצקתקונכייהישאלהצמחונייםלחלזונות

קרובואך,חןחסרהואהמצויהזיזיםסביבון.הרךהגוףאללחדורמטורפים

"הטיגריסעין"הקרוישלו"פקק"שה,(משמאל)העטורהסביבוןהואהיפהפה

אתרואיםכאן.ובימינוההיסטוריהבמהלךלטבעותקישוטאביזרשימש

אתהמנצלנזירלסרטןמאומץכביתמשמשתהעטורהסביבוןקונכיית

.לעצמוכביתהריקההקונכייה

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור



(Xenophoridae)משפחת אבנניים   -האבנן
.שלולקונכייהקונכיותאואבניםבהדבקתעצמוהמסווה,במינומיוחדחילזון

ומחדיר,אחרמוצקלעצםאוהאבןאלנצמדשהחילזוןכךידיעלנעשההדבר

עד,גיריחומרויותרשעהבמשךמופרששממנה,הרכההגלימהאתלתחתיתו

גםלהעריםמסוגלהאבנןזובדרך.לקונכייההאבןאתקבועבאופןשידביק

.הטבעיתבסביבתועצמואתלהעליםובכךקונכיות

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור



(Strombidae)משפחת סטרומבוסים  
."כנףפורשים"שבהתבגרם,זוממשפחהחלזונותמיניכעשרהבאילת

שאכלווהבדואים,בסיניבשפעמצוייםהיובהםשהגדוליםצמחונייםכולם

קישוטכאמצעיבקירותהמשובצותבקונכיותיהםהשתמשומהם

.יתראיסוףבשלביותרנדיריםהםכיום.במדברלבקתותיהםארכיטקטוני

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור



(Cypraeidae)כושים  -משפחת פי
גלימהעוטפתבחייםבהיותם:ייחודם.זוממשפחהחלזונותמיניעשרותסוףבים

מאדאלהקונכיות.ומעוטרתמבריקהלהיותלהוגורמתהקונכייהאתצבעונית

פולחןכחפציגםשימשוהיסטוריותובתקופותבעולםהחובביםביןמבוקשות

בצורתהמשפחהבנישלהשםמקור.והמזרחאפריקהבארצותלסחרומטבעות

.שינייםעםפעורפההמזכירהפתח

מפרץ אילת מים סוף  "הספר : מקור

"ועד סופו

Photo: Wikipedia,  credit :   Juuyoh TANAKA

http://www.flickr.com/people/13910409@N05


?   הכושי-איך נוצר פי:ראו זה מעניין
מופיעה רק בשלב שבו החילזון  , כפה עטור שיניים, כושי בוגר-צורת הפתח של פי

,  בתמונה מימין תראו קונכייה של צעיר. חדל לגדול וקונכייתו מתחילה להתעבות

.  בשלב הבגרות, עטור השיניים שמופיע בהמשך" פה"החסרה עדיין את ה

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור

Credit: G. & PH. Poppe



Cypraea)כושי מטבעי -פי:ראו זה פלא moneta)
אלהבקונכיותמשתמשיםהיוהרחוקוהמזרחאפריקהילידישלרביםדורות

בכלגדוליםבמספריםמצוישהיה,המטבעיהכושי-פי.לסוחרעוברכמטבע

המזכירהפתחצורתבשל,והןקישוטאמצעיהןשימשוהשקטההודיהאוקיינוס

העומדותצעירותנערותבבגדיושובץ,לפריוןכסגולהנחשב–נקבימיןאבר

.להינשא

מפרץ אילת מים סוף "הספר : מקור

והאינטרנט" ועד סופו



(Naticidae(   )רגל-פושטי)טבוריתייםמשפחת 
ביציםמטלהואלהםשהמשותף,החולבתוךהחייםמיניםכמהשבהמשפחה

ביןהמופרותהביציםנחבאותבו"חולצווארון"הנקרא,חוליסלילבצורת

רקהנראים,"מפרשית"הנקראבשלבשהעובריםעד,החולגרגרי

שלוהביציםומטל,לבןרגל-פושטכאן.הפתוחיםלמיםיוצאים,במיקרוסקופ

.הקרקעעל

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר :  מקור



(Muricidae)משפחת ארגמוניים   
קודחיםשהםהצדפהאוהחילזוןשלהקונכייהאתמנקביםאלהטורפיםחלזונות

רובם.הנטרפתהרכיכהשלהגוףאתהמפרקיםואנזימיםרעלחמריומחדיריםבה

בעתכאןהנראיתמבריקהנסהנקבתהיאזהמכלליוצאת.בליטותובעליקוצניים

בעברמפיקיםהיו,הארגמונים,זומשפחהמבני.צהוביםבנרתיקיםביציההטלת

.אחריםפניםונשואיכוהניםבגדיצובעיםהיושבו,הארגמןצבעאתההיסטורי

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור



(  Cassidae)וקסדות ( Tonnidea)משפחות חביונות 
טורפיהם.מרשיםלגודלמגיעשלעתיםחביונהוהסוג,חביתדמויותחלזונות

בשלמותבולעיםהםאותם,ים-ומלפפוניים-קיפודיבטריפתהמתמחים,לילה

שלוהקסדההואלהםקרובחילזון.בשרמפרקיאנזימיםבאמצעותומעכלים

.ים-קיפודטורףנראההואכאן.כהותנקודותעם"גידולחגורת"שלדגם

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור

אילת, לווין. מ: צילום



(Conidae)חרוטייםמשפחת 
מגווןאךדומהצורהבעליטורפיםחלזונות,ים-חרוטמיניכעשריםבאילת

החרוטיםואילוקטנותורכיכותתולעיםטורפיהםהקטנים.שונהצבעים

המשתק,ביותררעילחץשבקצהוארוךחוט,לצליבצדגיםעליוריםגדוליםה

.לאדםגםמסוכניםהם.הטרףאתמיד

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור



(Terebridae)משפחת מקדחים   
.השוניתסביבבלגונותהחולבתוךכללבדרךחייםאלהטורפיםחלזונות

הטלואהמקדחהואבהםשהגדולמינים15-כבאילתבעברהיוזובמשפחה

בסךאךמחטיםכמוודקיקיםורחביםקצריםמיניםיש.מ"ס15-למגיעשגודלו

הסביבהתנאיומהרעתמוגברמאיסוףנובעהיעלמם.דומהצורהלכולםהכל

.אילתמפרץבצפון

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור



(  Vermetidae)קורים של צינורן :הפלא ופלא
החישהחילזוןמפותל-לא,ארוךצינורהיאשקונכייתםחלזונותכמהבאילת

.מהיםזעירפלנקטוןהלוכדים,צפופיםזעיריםקוריםחוץכלפיפורשבהם

.שנלכדהמזוןאתומעכלפיואלהקוריםאתהחילזוןמכנסשעותלכמהאחת

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור Photo Credit: G. & Ph. Poppe



(Opisthobranchia)חינניות חלזונות ללא קונכייה 

חלזונותעברו,האבולוציהבמהלך

איבדוהם–חשובשינוירבים

החשובההגנהאביזראתלחלוטין

צורךהיה.הקונכייהאת–ביותר

הםוכך,חדשהגנהאמצעילפתח

המפרישים,רעיליםלהיותהפכו

ולכן,גופםעלחומצירעלחומרי

אתודוחים,למאכלטעימיםאינם

.הטורף

להםישזותכונתםעללהכריזכדי

:להתריעאזהרהצבעי

"אותנולאכוללנסותכדאילא"

לביןשבינווהקשרהצבעיםצירוף

אותםהפךהצבעוניתהשונית

פלאולא–הקהללחביבי

ר דפני  "אתר הרכיכות של ד: מקור."חינניות"קרוייםהםשבעברית
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(Tridacnidae)ענק  -משפחת צדפות
כבדהוהקונכייה,מ"ס40-בגודלןלשיאשמגיעות.ענק-צדפתמינישניבאילת

–אצותגופןברקמותמאכסנות-האלמוגיםכמו–שהןבכךהואסודם.מאד
וגםמזוןלצדפהשמספקתפוטוסינתזההמקיימיםמיקרוסקופייםצמחים

.מ"ס130שלבגודלפרטיםמוצאיםההודיבאוקיינוס.הגירבהשקעתמסייעת

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור



((Pteriidaeמשפחת פניניות 
עלתגובה,ערך-יקרותפניניםשמייצרותהטרופייםבאזוריםהחיותצדפותמיני

–באילתפנינהצדפותמינישלושה.והקונכייההגלימהביןחולגרגריחדירת
הימניתשבתמונההפנינה.מצריתפניניתומרגליותפנינית,מקרינהפנינית

הפנינהשלהצבעגווןשביןלדמיוןלבושימו,ממשזובצדפה-באילתנמצאה

.הצדפהשלהפנימיבמשטח*דרהשכבתשללזובהשנמצאה

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור

דר הוא הגיר שממנו נוצרת הפנינה* 



(Tellinaceae)ת  ֶטלינומשפחת 
מיניםעשרות.החולפנימעלומזוןמיםושואבות,הרךבחולהעוגנותצדפות

לבנהכמעטבהאחתשקשווהגונית-דוטלינההןהנפוצות.דומהדגםשלהם

.סגלגלתטלינהוחרוצהטלינהוהמינים,כהה-ורודהוהשניה

19 ר דפני  "אתר הרכיכות של ד: מקור
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(Cardiidae)ליביותמשפחת 
עשרות.לב-דמויתהקונכייהמהצדבמבט.הרךבחולהעגונותצדפותמשפחת

ליביה:למטה.חצויהליביהוסופית-יםליביההןהנפוצות.דומהדגםשלהםמינים

.באילתהצפוניבחוףהמצויודקיקקטןמין-דרומית

:השםמקור

לבדמויתקונכייה

ר דפני  "אתר הרכיכות של ד: מקור
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(Pectinidae)מסרקייםמשפחת 

ר דפני  "אתר הרכיכות של ד: מקור

http://www.dafni.com/mollusca/

אותםהמבדילהבתכונהשניחנואלהוצבעוניותסימטריותצדפות,מסרקמיני

הן."כפייםמחיאות"באמצעותבמיםלשחותמסוגלותהן–אחריםממינים

במהירותאותםפולטותהןוכאשרבמיםהמתמלא,חללןאתלרווחהפותחות

כדי.היםכוכב–שלהמסוכןהכימהטורףנמלטתובכךבמיםמקפצתהצדפה

עינייםבעשרותמצוידות(משמאל)הסדקים-צדפותוכמותןהןבטורףלהבחין

.הגלימהבשוליצבעוניות

ויקיפדיה: צילום

http://www.dafni.com/mollusca/index.htm


(Veneridae)ונוסיםמשפחת 
להסכיםקל.צדפהמתוך"מהיםהעולהונוס"אתציירלי'בוטיצהאיטלקיהצייר

יופילאאך.היופיאלתשללידתהערשאתהיוואלהשצדפותשהאמינואלהעם

רביםבחופיםהחוףדרי.מזוןגם:צדפותשלזומגוונתמשפחהמספקתבלבד

.למאכל,הבוץמתוךלהוציאןכדיוחופריםהשפלבעתליםיוצאים

ר דפני  "אתר הרכיכות של ד: מקור
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(  Clavagellidae)צדפה שהיא משפך:לא ייאמן
נותרקשוותיהשתיעלמשפכיתהצדפהמקשוות.ברכיכותהמוזרותאחתזו

הצינורותשלעוטףצינורהכלבסךשהינולצינורשצמוד,מנווןשריד

ניזונה.שבשוניתהגירבשלדאוהחצץבתוךהיושבתהצדפהאתהמנקזים

.ביותרנדירה.(אדומיםחצים)המשפךנקבידרךהחודריםשבבוץמחיידקים

"רכיכות הים של ארץ ישראל"הספר : מקור

שרידי הקשוות

חול או אבן רכה



,משפחהמכלנציגיםרקמוצגים,שבמוזיאוןובאוסף,זובמצגת.נשלםולאתם

אתשראיתם,צדפהאוחלזוןשלהמיןבדיוקמיהולדעתתרצופעםלאוהרי

מדריכי"הנקרא,אינטרנטאתריעמודלרשותכם.בטבעאובאוסף,שלוהקונכייה

,לדגים,לאלמוגיםכמו,לרכיכותנכבדהנציגותיששבו,"דפניר"דשלהים

.ועודלספוגיםלסרטנים

הדומהמסךיפתחDafni.comהקישוראת(למשל,בגוגלאו)באינטרנטתקישואם

טבעלספרי:אחרותפעילויותלקישורי(פורטל)שערשמשמש,הבאהלשקופית

.ועוד"אילתשונית"הנקראכמולימודייםאתרים,ובכלללצעיריםאינטרנטיים

שתמצאורכיכותמיניתראוכאןהמצורפתבתמונה.לשמרצריךהטבעאת,ואחרון

–יתרניצולבשלחלקם,נדיריםשהפכואוימי-התתמהנוףנעלמואבל,באוסף
עליהםתוסיפונאאל.הסביבהתנאיהרעתבשלואחרים,חוקית-לאשלייה

מיני רכיכות שהפכו נדירים באילת: בתמונה



: אתר האינטרנט

קישורים לדפי זיהוי

:של קבוצות שונות

,  אלמוגים, דגים

,  רכיכות, אצות

המוצגים' סרטנים וכו

מדריכי הים  "בפורטל 

".  ר יעקב דפני"של ד

בלחיצה כל אחד 

מהצילומים תועברו  

אל האתר המיוחד  

השונית

קישורים לספרים  

ראו –המקוונים 

בדף הבא

נסו את זה בבית



לצעירים בכל הגיליםספרי אינטרנט 

: ספרים בנושאי הים3באינטרנט מחכים לכם 

בית של דגים וחיות אחרות-אלף1.

סיפורם של האלמוגים–יחיו האלמוגים 2.

על קיפודי ים ומופלאותם–אין חיה כזאת 3.

חפשו את הקישור אליהם בדף הראשי של  

(דף קודם)www.dafni.comאתרי דפני 

1

2
3

http://www.dafni.com/


"אלון ספר"והוצאת " יעלה"ספרות מומלצת בהוצאת 

www.dafni.com/molluscaאתר הרכיכות של אילת   : אינטרנט

מוצגים כאן ספרים העוסקים בנושא  

בשונית האלמוגים  , הרכיכות בכללי

.  ומאובני הרכיכות בסלעי האזור


