
הסבר לשימוש במדריך 

How to use this webguide

ושמות מדעיים  ,  מיועד לתעד ולהציע תמונות -Dafni-sitesכמו מדריכים אחרים ב ,     המדריך
הסבר זה מתייחס   . של אילת וצפון מפרץ אילת ועבריים לחי והצומח בשוניות האלמוגים

:  נכללים בו . למדריך האלמוגים בעיקר

אשר  )ב(  דלהלןתמונות ופרטי מינים שנמצאו והוגדרו בידי מומחים או פורסמו בפרסומים  )א(•
:  פ ממומחים"תיאורם ופרטיהם נמסרו בכתב או בע

This web guide, like other guides included in Dafni-sites, aim to record and 
photographically identify extant marine organisms – here are mainly corals. 

• Included are species (a) recorded by experts and published in the following 
recent publications (b) identification obtained by authorized individuals. 

For Hexacorallia
• Furman, N. & S. Al-Moghrabi (2003) Scleractinian corals of the Northern Gulf of 

Aqaba ,Red Sea, Unpublished (which summerizing previous records (1971-
2003)

• Veron, JEN (2000-present) “Corals of the World” book and online version,  
AIMS (Australian Institute for Marine Sciences) 

For Octocorallia

• Various publications and personal information by specialists: e.g. Benayahu
• Fabricius K. & P. Alderslade (2001) Soft Corals and Sea Fans AIMS
• Grasshoff, M. (2000) The Gorgonians of the Sinai coast and straits of Jubal, 

Red Sea, CFS 224 Frankfurt, Germany 

, לא תואמת פרסומים דלעיל (הגדרתם מפוקפקתאך , מינים ותמונות של מינים שצולמו באזור•
 הופרדו מהדף הרלוונטי -או שהסטטוס שלהם השתנה  , )או שלא זוהו על ידי המחבר הנוכחי

מי שבידו  ). שצמוד לראשי, דף צהוב(ומופיעים ברשימה ותיאורים נפרדים )  כחולאו דף ירוק (
.לסייע  בהגדרתם  מוזמן לכתוב למחבר והצעתו תיבדק

• Species recorded or photograhed whose identity or presence in this region 
are questionable are separated from the relevant page (green or blue page) to 
a different list (yellow page). Persons who have information that can be of help 
are kindly asked to write the author and their contribution considered. 

מוצע למי  , שהותאם מהספר של וורון,  מפתח הגדרה למינים המצויים או צפויים באזורנו) ג(•
.הגישה למפתח היא מקישור בכל דף בנפרד. או שלדי אלמוגים, שרוצה לחקור אלמוגים בים

• (C) An identification key, adapted from Veron 2000 book for the species 
reported or expected in our region opens from a link in each relevant page. .  

.  בהמשך יוסברו המבנה והתכנים הנכללים במדריך זה•

• In the following the format and content are explained

לרשימה ותוכן דפים והסברים ,מטה להתחלה,  קדימה ואחורה–ניווט  

Navigation – next or back, down & Home, list of content



דף ירוק לכל סוג  

לפרטים ראו להלן

Typical green
Page. Details in
the following 

Link to identification key
קישור למפתח להגדרה  

"  דף הצהוב" קישור ל-בתחתית הדף   At the bottom - link to the “yellow page”

סוף -ו מינים שדווחו או צפויים להיות בצפון ים/במגדיר זה נכללו רק סוגים או

אם יש יותר מתמונה אחת בכל מסגרת : הערה חשובה

הקרדיט העליון מיוחס לקדמית והתחתון לנפתחת ברקע

the–: If two pics in one frame Important note
lowest credit is for the bkgr opened picture



(A) section displays 3  or more pictures for each species confirmed for (right) 

our region. In the right margin find their identity and link to Corals of the 
World online. Section B list of species we are uncertain at their identity  you 
will see by clicking a link at the bottom and a “yellow page” will open to 
include species of uncertain identity. At least one picture for each species 

was taken to compare with picures of same species from Veron’s website
(red frames). Right margin: Links to Veron’s “Corals of the World Online” site.

 תמונות 3ולפחות ) או קבוצה(בהמשך הדף מופיעה רשימה של מינים הנמנים על אותו סוג  

לפחות אחת מבין התמונות היא תמונה מקורית של המין . חלק חי ושלד אבן,  )מבט כללי (

אל כמה  (  .ולפחות אחת שצולמה באזורנו" אתר אלמוגי כל העולם ברשת"המדובר מ 

 מופיעים המינים שהוגדרו  Aתחת סעיף  ). מהמוגדלות תגיעו אם תלחצו על התמונה המוקטנת

  –דף צהוב   (Bבסעיף  . מימין תמצאו גם את שמם ואת מקור המידע על המצאם כאן. בבטחון

 ראו בקישור בתחתית הדף .שאין בטחון מלא בזהותםמינים )  בהמשך 
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"  דף הצהוב" קישור ל-בתחתית הדף   At the bottom - link to the “yellow page”



Typical Yellow
Page. Has also 
questionable species 

Link to identification key
קישור למפתח להגדרה  

דף צהוב לכל סוג  

כולל מינים שזהותם  

מפוקפקת
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סוף -ו מינים שדווחו או צפויים להיות בצפון ים/במגדיר זה נכללו רק סוגים או

מעט -על כן נותרו לא . הרי שהגדרה על פי סימני שלד או בסביבה הטבעית לא תמיד התאפשרו,  מאחר ורוב החומר שבדקנו היו תמונות צבע:דרך ההגדרה  

על כל מין . לא תמיד היה ברור אם נמצאים גם במפרץ אילת או בצפונו, מינים שתוארו או נמצאו בים סוף על ידי חוקרים קודמים. ספקות לגבי המינים שצולמו

 ירצו להגדיר על פי סימני – סטודנטים בעיקר  –יש להניח שכמה מהקוראים  . שזהותו לא ודאית יש הערה באדום שמסבירה את היותו לא מזוהה בהחלטיות

מעבר לדף תאור של המפתח .  שממנו הוסרו כל המינים שלא צפויים להיות במפרץVeronלטובתם העליתי בדפים גם העתק של מפתח שהכין . הגדרה מוכרים

מילון "את פירוש יתר המושגים תוכלו למצוא גם ב. למפתח צורפו ציורים הממחישים את כמה מהתכונות.  ולסוג חרולי המוצג לעיל Faviidae-למשפחת ה

.  שמצורף לחלק מהם קישור המפנה אותך לדוגמה, " תוכן"שנפתח בכפתור " מונחים

Mode of identification of the corals was based mostly on pictures, identification through skeleton marks or natural 

marks was not always possible. Therefore, pictures of species whose identity was uncertain were marked by red-

lettered notes explaining the problem. Some readers - particularly students – may want to identify these species by 

“conservative identification” - size, skeletal marks etc .For their benefit a key prepared by Veron in which only species 

that were recorded or expected in our Gulf was prepared. It opens up upon clicking the red “go to key” symbol above 

the pictures. To the Key were attached drawings illustrating some relevant features.Other morphological and other 

terms are explained in the glossary named  “Coral terminology”, exposed when clicking the "Content“ botton on the 

top of each page, in which a link connect the reader with a species that illustrates this term or feature. 



In the green and yellow pages 
appears “Previous reports*”

And data, including :  

Hebrew name

Scientific name

Who first described it and when

Distribution – in Hebrew

Link to “Corals of the World online”

Source of confirming this species 

from Red Sea (prefferably North 

Red Sea) or Gulf of Aqaba*

* Confirmation sources for Eilat:
• Loya & Slobodkin 1971
• Benayahu & Loya several papers
• Chadwick-Furman 1998
•Goffredo&  Chadwick-Furman 2000

* Confirmation sources for Aqaba:
•Mergner et alies. 1974-1992
•Al-Moghrabi 2003 (unpublished ?)

** Confirmation  Sources for Red Sea:
•Veron, 2000 - Sinai & South Red Sea
•Sheppard & Sheppard, 1991 Saudi Arabia

•Scheer & Pillai,  1983 – Red Sea

To find the exact source for each species – go to 

:   מופיע הכיתוב לכל אחד מהמינים דלהלן ) והצהוב  ( –בדף הירוק  

המקורות שעליהם מבוסס התיעוד 

List of sources cited here



Link                                to a taxonomic identification Key of the genera of the family 
Faviidae (1) and Genus Echinopora (2). The Key - an adaptaion of a key in Veron’s 

(2000) book for students only for species expected in our region. 

לזיהוי המין על פי תכונות המושבה והשלד     קישור                             למפתח 

 לסוגים במשפחת  –)  מיועד למי שירצה לזהותם בתנאי מעבדה למחצה(בעיקר  

Faviidae) 1  (  ולמיני הסוגEchinopora  )2   (  המפתח מעובד מספרו של ורון לגבי

 לכו אל הספר המקורי –לגירסה המלאה  . המינים המצויים או צפויים באזורנו 



Yellow page for the same includes only  species of group B– species in 
question about their identity (yet the pictures are authenticly local). To 
get back to the green page, use the “back” arrows at the top, or “next” to 
the next green page. 

תגיעו אליו .  אינה בטוחה  שהגדרתם  B מכיל רק את המינים בקבוצה  –  הדף הצהוב

אתה  , אם אתה מסוגל לזהות את מישהו מהאחרונים .  מלחיצת כפתור בתחתית הדף

.  מוזמן להתקשר ולהוכיח את טענתך

שימו לב

  ,

למרות שלא כל המינים שצולמו ב 

-)
B (

הוגדרו בדיוק הנדרש 

  ,

הצילומים מהווים נתון הראוי להרשם אך דורש אשרור והגדרה מה 

שבודאי יקרה בהמשך 

Please note that even if identification of group (B) is 

questioable a photo record  from
 G

ulf of Aqaba is a 

valueable record for further research

,  שלא הוגדרו בוודאותאם אינך רוצה לטרוח ולראות את תמונות ותיאור מינים  

לדף הירוק הבא  > ועבור ישר מדף ירוק . פסח לחלוטין על הדפים הצהובים

רק בקישור לדף הצהוב תגיעו  . של הדףבחלק העליון  באמצעות כפתורי חצים (

. הנמצא בתחתית הדף

If you don’t care about pics and description of species whose identity was not 
proven, just ignore the yellow pages and move through the arrows at the top. 
To the yellow page you move only using the yellow button link at the bottom.



הוא דורש מיומנויות וידע שחובב רגיל לא  .  השימוש הנבון במידע שבאתר זה איננו טריביאלי

והיא  , ההגדרה באמצעות המפתח דורשות ניסיון רב יותר . תמיד מסוגל להתמודד עימם 

גם הצורה והצבעים  . על כן קחו אותו בערבון מוגבל. טובה להשוואה בין המינים השונים שבו

.  לא תמיד אומרים אמת

,  גם מי שאינו מתחיל מוחלט

'  2-'  1ימצא שימוש בשלבים 

בעמודים  , למשל) . ראה בדוגמה (11 -1קבוצות ,  רשימת הלוחות ובמיוחד–בתוכן העניינים  

בהצלחה .  הבאים מובאים כאן צילום של שתי לוחות כאלה

The use of the coral webguide is not trivial. A certain skill and knowledge is 
needed beyond the ability of a total beginner. The use of the keys requires to 
compare several species to decide which is which.

The beginner is advised to follow frames-stages 1- 2 – two out of the 11 
pages-frames are shown below. If you have a question write to me, and you 
find it useful, tell your friends. GOOD LUCK

ונועדו להקנות מושגים , חלק מקבוצות אלה אינן ערוכות בסדר טקסונומי 

Several of such groups are not arranged in taxonomic order, but 

aimed to introduce other morphological groupings 



  1-11למשתמשים חדשים וגם למי שכבר למד והכיר מוצע לנצל את הלוחות 

בלוח זה יש הפרדה בין   . המספקים מעין מיון ראשוני תוך בחירת האפיונים העיקריים

כאשר המשתמש ילחץ  על אחת  , שמונאיים -ואלמוגי שמונה   ששאיים -אלמוגי שש  

.   אליו מכל שתי אפשרויות יגיע לדף שמציג את המין או הסוג שהתמונה מתייחסת 

Beginners can find their desired aim by chosing between forms and 
characteristics illustrated here. Clicking on a picture carries you to the 
type or taxonomical group, within the Hexa- or Octocorallian corals



כלומר מיני יצורי ים הבונים שלד גירי  , שאינם אלמוגים" אלמוגים" במסך זה מופיעים ה

לחיצה על אחד מכל קבוצה תביאכם  , גם כאן . שנראים כאלמוגים) 'רכיכות וכו, גיר-אצות (

.  זה" טיפוס"שבו מתואר ) לא בנוכחי (לדף במדריך הימי 

In the shown frame you can learn which coral-like organisms in our region 
(calcareous algae, worms, molluscs) are usually mistaken for corals. Click 
on one (or attached link), and you will be transferred to its proper web 

address in “Dafni-site” (marine plants, worms or molluscs). 

  And there are moreיש עוד אבחנות שהקורא מוזמן לבדוק , וכאמור



And more … ... ועוד

By Clicking on this button

The list of frames shows

בלחיצה על כפתור זה 

 תיפתח רשימת הלוחות 

. דפים צהובים25 דפי הדגמה ועוד 12,   דפים ירוקים60בסך הכל יש  כאן  

In total there are 60 “green pages”, 12 illustration pages and 25 “yellow 
pages”



Clicking here will take you to an example

לחיצה על כפתור זה תביאך לדף בו תראה דוגמה 

And: 

And more.......  ועוד

:וגם זה



By clicking these buttonsבלחיצה על כפתורים אלה 

A species-list opens נפתחת רשימת מינים מדעיים 

ומקורותיהם  

Clicking here will take you to a green 
or yellow family or genus page
לחיצה על כפתור זה תביאך לדפי המשפחה   

) ירוק וצהוב(או הסוג  



:  הערות אישיות

כשבאתי לאילת לסייע  , 20- של המאה ה60 -התעניינותי באלמוגי אילת תחילתה בשנות ה

אך לא היו עדיין בנמצא כלים לבדיקה , המגוון הרב של המינים איתגר אותי.בשמירת האלמוגים

. וזיהוי

  800שבו הוצגו כל ,   אלמוגי כל העולם–רלי ורון ' התפרסם ספרו של צ2000-בתחילת שנות ה 

 שני  2003-פירסמו ב , בעקבות ספרו זה ומחקר שערך בסיני. ומשהו אלמוגי האבן שבעולם

, מעודכנת לאז, חוקרים מהאזור רשימה ראשונית המבוססת על ספר זה

.  בעקבה130 לעומת 90 -היה קטן באילת ) בעיקרם מינים שזיהה ורון(מספר המינים בפרסום זה 

על , מספר המינים המצויים באזור. מאז התחלתי להגדיר ולתעד את המינים מצילומים ודגימות

מעטות אולי אך , למרות מאמצים רבים השתרבבו לתוכו שגיאות. 160פי סקר הנוכחי עולה על  

אם מצאתם כאלה דווחו  . בודאי פוגמות בכוונה להעמיד לרשות המעוניינים ידע אובייקטיבי ואמין

. לי ואתקן

jdafni@gmail.comר יעקב דפני        "       ד 

Personal notes: 

My interest in Eilat corals goes back to the 1960’s when I was a young 

warden-guide in Eilat Coral Preserve. At that time there was no way for a 
non-professional to identify and document the coral diversity. Only in the 
early 2000’s Veron’s book “Corals of the World” that listed more than 800 
stony corals worldwide, enabled me to go back to my favorite hobby. 
Based on his book, two local scientists – Furman and Al-Moghrabi issued 

in 2003 a comprehensive list for our region, according to which Eilat reef 
has 90 extant species, while in Aqaba shores 130 were listed. At that point 
I started to document and collect pictures of corals and other marine 
creatures in my “Dafni-sites”, included in my site, 160 species are listed.

I extend my sincere thanks to Dr. JEN (Charlie) Veron for letting me use 
material from his book and sites, and to Drs. Furman and Al-Moghrabi for 
their starting effort, that was not in vain. 

In spite of time-consuming efforts invested, some identification errors 

inevitably probably occurred in the present coral guide, that evidently 
unabled me to provide the readers an objective and precise and reliable 
information. If you find any error or mistakes please let me fix it. 

Dr. Jacob Dafni - jdafni@gmail.com


