
המוצגמשפחתוי"עשנתרםל"זקלאודהחייםש"עאוסף-ממצגתחלקהינםבספרהנכלליםהערוכיםהדפים*
כברמהןשרבות,קונכיותמיני500-כהכוללתבתצוגהלבקרמוזמןהקורא.באילת"עיריאילת"במוזיאון

הספריםשללאורההוצאותשלובאדיבותםצלמיםידיעלנתרמוהתמונות.אילתמפרץשלימי-התתמהנוףנעלמו

שימש"סופוועדסוףמיםאילתמפרץ"שסיפרהריקובר'צוהוצאתבאילתטבעלספרי"יעלה"הוצאת–נעזרנובהם

ולימודחינוךלמטרותהדיגיטליתבצורתהחינםלקבלניתןהשלמההמצגתאת.זושבמצגתהמידעלרובמקור

וימצא את מבוקשו  , המעוניין בהגדרה מפורטת יפנה אל אתר האינטרנט של הכותב. האוסף ערוך לפי המשפחות: הערה חשובה

https://www.dafni.com/mollusca

https://www.dafni.com/mollusca


בעיקר,הטרופיביםהחיבקבוצותוהמוכרותהגדולותאחתהיאהרכיכותמערכת
שלרבבמגווןהשתלבוהאנושיתהתרבותראשיתמאזאשר,הנהדרותלקונכיותהודות

וזאת-לסוחרעוברכמטבע,ולאמנותפולחןלמטרות,ועיטורנויכחפצי-שימושים
.תעשייתייםומוצריםצבעיםולהפקתלמאכל-עצמםביצוריםשנעשהלשימושבנוסף

רבותרכיכותשלהמינים-במגווןמשמעותילדלדולגרם,המטרותלכל,הרבהביקוש
עתידןאיןאילתבמפרץגם.הארץכדורשלנרחביםבאזוריםיותרלנדירותוהפכן

.הימיתהחקלאותבמסגרתרביםמיניםכיוםמגדלים,מאידך.מובטח

נתמכותהן.פנימישלדוחסרותרכותהיותןהיאהרכיכותשלביותרהבולטתהתכונה
חיפויאיברשבשוליגירמפרישותבלוטותידיעלהמופרשמגיר,חיצוניתקונכייהידיעל

-הגלימהעםבמגעהבאההקונכייהבשפת-בהיקפההןגדלההקונכייה.גלימההקרוי
במבנההקשורותעקרוניותלתכונותבנוסף-מסתמךהרכיכותמיון.בעובייהוהן

.בהשמבריק"דר"החומרהואצדף.וצורתההקונכייהבמבנהבעיקר-האנטומי

בחללרוחפתהפגיתהמקריםבמרבית.הבוגרתמהצורההנבדלת,פגיתהרכיכותלרוב
מצורתמעבר-גלגולשלתהליךחלאז-או.להתיישבמקוםלעצמהשתמצאעדהמים
נשאריםמעטיםרכיכותמיני.זוחלאוצמודהבוגרלצורתלרחיפההמותאמתהפגית

.הקרקעיתעלחיהמכריעהרובאך,הגלגוללאחרגם*בפלנקטון

המיניםבזיהויהמתעניין.שבמפרץהמיניםמאותכשבעמביןהאופיינייםאתנציגלהלן
דרום;2000,דפני)בארץשיצאווספריםובפרסומיםהמצורפיםקובאיורילהסתייעיוכל

Mollusca)2019בשנתלאורשיצאובספר,(ב"תשנ,וצורנמל of the Dahab region).
אתראליפנהמפורטתבהגדרההמעוניין.המשפחותלפיערוךהאוסף:חשובההערה

.מבוקשואתוימצא,https://www.dafni.com/molluscaהכותבשלהאינטרנט
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מה רואים בתצוגה במוזיאון ובספרון הזה

,  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, חשופיות וחינניות)כמו חלזונות חסרות קונכייה 

.  ל"אף הן חסרות תווית כנ



"  הרי אילת"הספר : מקור

?בהםמיוחדמה
חייםבעליהםהרכיכות

כלומר–חוליות-חסרי
השוכנים,גוףרכייצורים

בתוךכללבדרךומסתתרים
בוניםשהםאבןקונכיית

מפותלצינור,חיצוניכשלד
קשוותשתיאובחלזונות

כאשר,בצדפות(צדפים)
–רכיכההמכונההרכההחיה
.טורפיםמפניידהעלמוגנת

החוליות-חסרי:בתמונה
החייםבעליקבוצותכלהן

בצדבעיקרהמוצגות
.החייםעץשלהשמאלי
התחתוןבעיגולהרכיכות

שלדבעלי)החולייתניםואילו
העליוןהימניבצד(פנימי

(עליוןעיגול)



רכיכות כתחביבאוסף
וקונכיותושלדים)מתשלדלבין,וצבעוניתפעילה,שלמהחיהביןלהשוותאפשרשאילמרות
מפותלתהיאשלעתים–צורתובשלהןמעניינותהרכיכותקונכיות,(גירימחומרלרובעשויים

.ופיתוליההקונכייהפנישעלוהעיטוריםהצבעיםדגמיבשלוהן,מיוחדתתמידאך
לפולחןבהםמשתמשיםהיוכןכמו.בקונכיותמתקשטיםאדםבניהיוהאבןבתקופתעוד,לכן

מארצותומביאיםאוספיםהיוומצביאיםמלכים.(כמטבעותואפילוסמלים,טבילהאגני)
,רבותבארצותנפוץועדייןהיהקונכיותאיסוףשלזהנוהג.יפהפיותקונכיותרחוקות

לתצוגתדוגמה–בתמונה.לפריטשקליםלאלפילהגיעשעשוימחירתגמוצמדרבותולקונכיות
.מסחריערךבעלבאוסףקונכיות



"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור

תחביב הקונכיות בבולים
מוקדשתבוליםסדרתלאורהבולאיהשרותהוציאישראללמדינת30-ההיובלבשנת

ברכיכותאוספיהםאתמעשיריםרביםאספנים.שבאילתהמהודרותהרכיכותלקונכיות
לערכינחשבותהקונכיותכלכיום.נדיריםמיניםלהכחדתשגורםמה,באילתשמקורם

כאוסף,השלייהלאיסורשקדמואוָספים.אסוריםוהחזקתםשאיסופםמוגניםטבע
האחריםוהמבקריםהתלמידיםלידיעתלהביאכוונהמתוךכאןמוצגים,הנוכחיקלאודה

.אותולשמרהחיוניוהצורךאילתבחוףהטרופיותהרכיכותקונכיותמגווןאת



?כמה יש 
(:מחלקותלחמשהמתחלקותמערכה),רכיכותמיני800-מלמעלהישסוףבים
שלהם,צמחיםאוכלימיניםכעשרהכמהשבהקטנהמחלקה,(הלוחיותנושאי)הכתונות(1)

.מיוחדתצורה
מובהקותקבוצותלשתישמתחלקתלפחותמינים700-כשבהגדולהמחלקה,החלזונות(2)

חסריחלזונותשלמיניםכמאה–החינניות(ב)-ומפותלתלרובשהיאקונכייהבעלות(א)
ידועים–נהדריםבצבעיםאובדנהעלמפציםוהם,אותהאיבדוהדורותשבמהלך,קונכייה

עירומיםכחלזונותגם
ביניהןהסוגרות,קשוותכפולתקונכייהלרובשלהםמינים200-כשבהמחלקה,הצדפות(3)

.המיםמתוךזעיריםיצוריםמסננתשהיאהחיהאת
.פיל-שןשלצורהולהם,סוףביםמינים10-מפחותבתקטנהמחלקה,שנהביות(4)
אם,קונכייהחסרישהם,הדיונונים(ב)-והתמנונים(א)אתהמאחדתמחלקה,סילוניות(5)

אינםהם.החוףעלמוצאיםשכמותו,פריךגירהעשויפנימישלדישמהאחרוניםלחלקכי
.קונכייהלהםואיןמאחר,באוסףמיוצגים

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



מדע קונכיות הרכיכות  
הםגירבצינורותשחיומיצורים,ביםהחיבקבוצותמהקדומותהןהרכיכות

הינוכלשהוחילזוןשלהקונכייהמבנה.הקונכיות–מפותליםמארזיםיצרו
מתמטיתנוסחהאבל–ייאמןלא.ואופטימיזציהעיצובשלמחשבתמלאכת

.החלזונותשלהקונכיותצורותמגווןאתמגדירה

"רכיכות הים של ארץ ישראל"הספר : מקור



(Patellidae)משפחת צלחיות 
הכובע"צורתאתלהםשאימצוהכריתבתחוםהחייםחלזונותמינישלקבוצה
עליהםמקלזה.חייהםשלמוקדםבשלבהחלזוניהפיתולאיבוד–"הסיני

וריאציותכמהזולצורה.הגליםממכותולהתגונןהסלעיםאלבחזקהלהיצמד
והתנהגותבפעילותהסתכלות.ועודהפגימון,(צוהר)היסדוק,הצלחית–

והצמדותןהגאותבעתהאצותוכרסוםהסלעיםעלשיטוטכמו,הצלחיות

.ובוגריםלתלמידיםמומלצתתצפיתהיא,בשפל

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור



הפכהחופהעלוההתיישבותכיבושלאחרשמיד,אילתשלהמייסדיםלאבותחשובהנראתהלאהטבעשמירת
–הטבעשמירתשגורמיהראשוןהיעדהייתהדורשלכלומכירתםהאלמוגיםשבירת.מזכרותאספנישלליעד

איסוף–להדאיגנוהיהצריךאינושלכאורהמהגםאך,בהםלהילחםנאלצו-אלהשורותכותבובכללם
הפכוהצלילהשמסכותמרגע."הטבעשומרי"שלליעדהפךמהיםשנפלטוים-יצורישלקונכיותומכירת
את.מזכרותמהםלהכיןמזהפחותולאלמאכלקצת,יכולתםככלדגיםלאסוףהצולליםהחלו,לזמינות

אונורותומכניסיםמייבשיםהיוסביבונפרשיםהקוצנייםכשקשקשיוומתנפחמיםהבולעדג,נפחא-האבו
מהנזקקטןיותרהיהזהנזקאך.חוצותבראשנמכרווכמובןוהמסעדותהלילהמועדוניאתשהאירונרות

הרסובאמצעותםמתכתמטיליליםאיתםהביאוהשוניתמחרכילשלוףשכדי,הקונכיותאספנישגרמו
הסתפקושרובםהמקומייםהאספניםבעקבות.אדירהיהוהנזק,הקונכיותאתמהםלשלוףכדיאלמוגים
קונכיותסוחרי-שאספנירבותקונכיותשצברואספניםהיוהדרומיותהסערותבעקבותהחוףעלבשיטוט

עלהמהרהשעדהנדיריםהמקומייםהמיניםאתעימםלהחליףאולקנותכדימגיעיםהיוהמרכזמאזור
רבהובמידההיצראך,אלהכנגדגםהתראנו.מהםזוליםשהיובמיובאים"הבינלאומיתבורסה"במחירם
יותרמראהזהספרנובשערהתמונה.ופחתהלךומגוונםמיניהםומספר,גברויםחובבילאילתלהביאהרצון

אספנים.נכחדוספק–נעלמוספקהאלמוגיםובשוניותאילתבחוףבעברנפוצותשהיורכיכותמינימתריסר
אילת"העירוניבמוזיאוןהוקםהנושאלהסברתחינוכיכאמצעי.מצחיקיםעונשיםקיבלוהחוקעלשעברו

אתמשפחתותרמה,שנפטרשלאחראילתיחובבידיעלשנאספוהרכיכותקונכיותמינישלקבועמיצג"עירי
,ממנונעלמוהמפרץבצפוןבעברשחיוהרכיכותממיניממחציתשלפחותקובעיםאנובצער.למוזיאוןהאוסף

!!בובקרו.לכךעצובהתזכורתמהווהוהמוזיאון

איסוף קונכיות ושמירת טבע



(Haliotidae)משפחת אוזני הים  
הקונכייהאולם,שראיתםהצלחיותכמומשוטחיםחלזונותהםהיםאוזני

נקביםמספרולה(הפנינהאם)ַדרבשכבתמתוכהומצופה,כאוזןמשוטחת
הואומזונםהואאףמשוטחהגוף.לנשימהמיםחילוףנעשהדרכם,פתוחים
הגדל,אבאלוני,יםאוזןשלגדולמין.הכריתבתחוםהגדלותהאצות

קטןהאילתיהמין."היםפירות"לאוכלימבוקשמזוןמשמש,בקליפורניה

.אכילואיננו

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור



"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור

(Trochidae)משפחת גלגליים  
לגודלמגיעיםשיניים-גלגלהקרויהמיןכמומהםשכמה,אצותאוכליחלזונותמשפחת
שקעלאחדאךזההכמעטדגםסתוםגלגלורכסיםגלגל,נוספיםמיניםלשני.מרשים
נהגו,הפלסטיקהיותבטרם,המדינהקוםבימי,אגב.סתוםטבורולשניעמוקטבורי
היוברקבבני"דר"החרושתובבית,סוף-יםמדרוםשיניים-גלגלקונכיותלייבא

.למכירהצדףכפתורימהםחותכים

"חלזון חסר פיתול–צלחיות "במסך שייפתח את המילים 

טבור עמוק וסתום



(Trochidae)מהיכן צצה הרקמה התימנית :פלאי פלאים
צירוףדגםאךקטןשהואפרעהחרוזיתהקרויהחילזוןגםשייךגלגלייםלמשפחת
.מסורתיתתימניתרקמהדגמימזכירושחוראדוםהמשלבהקונכייהשעלהצבעים

?מהרוקמותהחלזונותאומהרכיכותהרוקמות?ממילמדמי

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



(Turbinidae)סביבונייםמשפחת 
המונע,הפתחאתאוטם"פקק"ו,מוצקתקונכייהישאלהצמחונייםלחלזונות
היפהפהקרובואך,חןחסרהואהמצויהזיזיםסביבון.הרךהגוףאללחדורמטורפים

אביזרשימש"הטיגריסעין"הקרוישלו"פקק"שה,(משמאל)העטורהסביבוןהוא
העטורהסביבוןקונכייתאתרואיםכאן.ובימינוההיסטוריהבמהלךלטבעותקישוט

.לעצמוכביתהיפהפיההקונכייהאתהמנצלנזירלסרטןמאומץכביתמשמשת

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור



(Xenophoridae)משפחת אבנניים   -האבנן 
הדבר.שלולקונכייהקונכיותאואבניםבהדבקתעצמוהמסווה,במינומיוחדחילזון
אתלתחתיתוומחדיר,אחרמוצקלעצםאוהאבןאלנצמדשהחילזוןכךידיעלנעשה

קבועבאופןשידביקעד,גיריחומרויותרשעהבמשךמופרששממנה,הרכההגלימה
עצמואתלהעליםובכךקונכיותגםלהעריםמסוגלהאבנןזובדרך.לקונכייההאבןאת

.הטבעיתבסביבתו

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור



(Strombidae)סטרומבוסיםמשפחת 
כולם."כנףפורשים"שבהתבגרם,זוממשפחהחלזונותמיניכעשרהבאילת

מהםשאכלווהבדואים,בסיניבשפעמצוייםהיובהםשהגדוליםצמחוניים
ארכיטקטוניקישוטכאמצעיבקירותהמשובצותבקונכיותיהםהשתמשו

.יתראיסוףבשלביותרנדיריםהםכיום.במדברלבקתותיהם

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור



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

מאדאלהקונכיות.ומעוטרתמבריקהלהיותלהוגורמתהקונכייהאתצבעונית
ומטבעותפולחןכחפציגםשימשוהיסטוריותובתקופותבעולםהחובביםביןמבוקשות

פההמזכירהפתחבצורתהמשפחהבנישלהשםמקור.והמזרחאפריקהבארצותלסחר

.שינייםעםפעור

מפרץ אילת מים סוף ועד  "הספר : מקור
"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 חדל  , כפה עטור שיניים, כושי בוגר-צורת הפתח של פי

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

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

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור

Credit: G. & PH. Poppe



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

ההודיהאוקיינוסבכלגדוליםבמספריםמצוישהיה,המטבעיהכושי-פי.לסוחרעובר
נחשב–נקבימיןאברהמזכירהפתחצורתבשל,והןקישוטאמצעיהןשימשוהשקט

.להינשאהעומדותצעירותנערותבבגדיושובץ,לפריוןכסגולה

מפרץ אילת מים סוף ועד  "הספר : מקור
והאינטרנט" סופו



(Naticidae(   )רגל-פושטי)משפחת טבוריתיים 
בצורתביציםמטלהואלהםשהמשותף,החולבתוךהחייםמיניםכמהשבהמשפחה

עד,החולגרגריביןהמופרותהביציםנחבאותבו"חולצווארון"הנקרא,חוליסליל
למיםיוצאים,במיקרוסקופרקהנראים,"מפרשית"הנקראבשלבשהעוברים

.הקרקעעלשלוהביציםומטל,לבןרגל-פושטכאן.הפתוחים

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר :  מקור



(Muricidae)משפחת ארגמוניים   
בהקודחיםשהםהצדפהאוהחילזוןשלהקונכייהאתמנקביםאלהטורפיםחלזונות

קוצנייםרובם.הנטרפתהרכיכהשלהגוףאתהמפרקיםואנזימיםרעלחמריומחדירים
ביציההטלתבעתכאןהנראיתמבריקהנסהנקבתהיאזהמכלליוצאת.בליטותובעלי

צבעאתההיסטוריבעברמפיקיםהיו,הארגמונים,זומשפחהמבני.צהוביםבנרתיקים

.אחריםפניםונשואיכוהניםבגדיצובעיםהיושבו,הארגמן

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור



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

ומעכליםבשלמותבולעיםהםאותם,ים-ומלפפוניים-קיפודיבטריפתהמתמחים
חגורת"שלדגםשלוהקסדההואלהםקרובחילזון.בשרמפרקיאנזימיםבאמצעות

.ים-קיפודטורףנראההואכאן.כהותנקודותעם"גידול

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור

אילת, לווין. מ: צילום



(Conidae)משפחת חרוטיים  
צבעיםמגווןאךדומהצורהבעליטורפיםחלזונות,ים-חרוטמיניכעשריםבאילת

עליוריםהגדוליםהחרוטיםואילוקטנותורכיכותתולעיםטורפיהםהקטנים.שונה
הם.הטרףאתמידהמשתק,ביותררעילחץשבקצהוארוךחוט,בצילצלדגים

האחרוןבעשוראילתמחוףכלילנעלמהחלזונותשלזומשפחה.לאדםגםמסוכנים

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור



(Terebridae)משפחת מקדחים   
בעברהיוזובמשפחה.השוניתסביבבלגונותהחולבתוךכללבדרךחייםאלהטורפיםחלזונות

קצריםמיניםיש.מ"ס15-למגיעשגודלוהטלואהמקדחהואבהםשהגדולמינים15-כבאילת
מוגברמאיסוףנובעהיעלמם.דומהצורהלכולםהכלבסךאךמחטיםכמוודקיקיםורחבים
אילתמחוףכלילנעלמהחלזונותשלזומשפחהגם.אילתמפרץבצפוןהסביבהתנאיומהרעת

האחרוניםבעשורים

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור



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

לכמהאחת.מהיםזעירפלנקטוןהלוכדים,צפופיםזעיריםקוריםחוץכלפיפורש

.שנלכדהמזוןאתומעכלפיואלהקוריםאתהחילזוןמכנסשעות

"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
הפכוהםוכך,חדשהגנהאמצעילפתח
רעלחומריהמפרישים,רעיליםלהיות
טעימיםאינםולכן,גופםעלחומצי

.הטורףאתודוחים,למאכל
להםישזותכונתםעללהכריזכדי

:להתריעאזהרהצבעי

"אותנולאכוללנסותכדאילא"
לביןשבינווהקשרהצבעיםצירוף

לחביביאותםהפךהצבעוניתהשונית
הםשבעבריתפלאולא–הקהל

נקראובעבר."חינניות"קרויים
.חשופיות

/https://www.dafni.com/molluscaר דפני "אתר הרכיכות של ד: מקור

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


(Tridacnidae)ענק  -משפחת צדפות
.מאדכבדהוהקונכייה,מ"ס40-בגודלןלשיאשמגיעות.ענק-צדפתמינישניבאילת
צמחים–אצותגופןברקמותמאכסנות-האלמוגיםכמו–שהןבכךהואסודם

בהשקעתמסייעתוגםמזוןלצדפהשמספקתפוטוסינתזההמקיימיםמיקרוסקופיים

.מ"ס130שלבגודלפרטיםמוצאיםההודיבאוקיינוס.הגיר

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור



((Pteriidaeמשפחת פניניות 
חדירתעלתגובה,ערך-יקרותפניניםשמייצרותהטרופייםבאזוריםהחיותצדפותמיני

,מקרינהפנינית–באילתפנינהצדפותמינישלושה.והקונכייההגלימהביןחולגרגרי
זובצדפה-באילתנמצאההימניתשבתמונההפנינה.מצריתפניניתומרגליותפנינית

*דרהשכבתשללזובהשנמצאההפנינהשלהצבעגווןשביןלדמיוןלבושימו,ממש

1960בשנתבאילתנמצאווהפנינהמימיןהצדפה.הצדפהשלהפנימיבמשטח

"מפרץ אילת מים סוף ועד סופו"הספר : מקור

דר הוא הגיר שממנו נוצרת הפנינה* 



(Tellinaceae)ֶטלינותמשפחת 
שלהםמיניםעשרות.החולפנימעלומזוןמיםושואבות,הרךבחולהעוגנותצדפות

-ורודהוהשניהלבנהכמעטבהאחתשקשווהגונית-דוטלינההןהנפוצות.דומהדגם
.סגלגלתטלינהוחרוצהטלינהוהמינים,כהה

19 ר דפני  "אתר הרכיכות של ד: מקור
https://www.dafni.com/mollusca/

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


(Cardiidae)משפחת ליביות 
מיניםעשרות.לב-דמויתהקונכייהמהצדבמבט.הרךבחולהעגונותצדפותמשפחת

מין-דרומיתליביה:למטה.חצויהליביהוסופית-יםליביההןהנפוצות.דומהדגםשלהם
.באילתהצפוניבחוףהמצויודקיקקטן

:השםמקור
במבטהקונכייה

לבדמויתהיאצדדי

ר דפני  "אתר הרכיכות של ד: מקור

https://www.dafni.com/mollusca/
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(Pectinidae)מסרקייםמשפחת 

ר דפני  "אתר הרכיכות של ד: מקור
https://www.dafni.com/mollusca/

ממיניםאותםהמבדילהבתכונהשניחנואלהוצבעוניותסימטריותצדפות,מסרקמיני
אתלרווחהפותחותהן."כפייםמחיאות"באמצעותבמיםלשחותמסוגלותהן–אחרים

ובכךבמיםמקפצתהצדפהבמהירותאותםפולטותהןוכאשרבמיםהמתמלא,חללן
-צדפותוכמותןהןבטורףלהבחיןכדי.היםכוכב–שלהמסוכןהכימהטורףנמלטת

.הגלימהבשוליצבעוניותעינייםבעשרותמצוידות(משמאל)הסדקים

ויקיפדיה: צילום

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


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

מספקתבלבדיופילאאך.היופיאלתשללידתהערשאתהיוואלהשצדפותשהאמינו
השפלבעתליםיוצאיםרביםבחופיםהחוףדרי.מזוןגם:צדפותשלזומגוונתמשפחה

.למאכל,הבוץמתוךלהוציאןכדיוחופרים

ר דפני  "אתר הרכיכות של ד: מקור
https://www.dafni.com/mollusca/

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


(  Clavagellidae)צדפה שהיא משפך:לא ייאמן
שרידנותרקשוותיהשתיעלמשפכיתהצדפהמקשוות.ברכיכותהמוזרותאחתזו

הצדפהאתהמנקזיםהצינורותשלעוטףצינורהכלבסךשהינולצינורשצמוד,מנוון
החודריםשבבוץמחיידקיםניזונה.שבשוניתהגירבשלדאוהחצץבתוךהיושבת

.ביותרנדירה.(אדומיםחצים)המשפךנקבידרך

"רכיכות הים של ארץ ישראל"הספר : מקור

שרידי הקשוות

חול או אבן רכה



לאוהרי,משפחהמכלנציגיםרקמוצגים,שבמוזיאוןובאוסף,זובמצגת.נשלםולאתם
באוסף,שלוהקונכייהאתשראיתם,צדפהאוחלזוןשלהמיןבדיוקמיהולדעתתרצופעם

יששבו,"דפניר"דשלהיםמדריכי"הנקרא,אינטרנטאתריעמודלרשותכם.בטבעאו
.ועודלספוגיםלסרטנים,לדגים,לאלמוגיםכמו,לרכיכותנכבדהנציגות

הדומהמסךיפתחDafni.comהקישוראת(למשל,בגוגלאו)באינטרנטתקישואם
אינטרנטייםטבעלספרי:אחרותפעילויותלקישורי(פורטל)שערשמשמש,הבאהלשקופית
.ועוד"אילתשונית"הנקראכמולימודייםאתרים,ובכלללצעירים

,באוסףשתמצאורכיכותמיניתראוכאןהמצורפתבתמונה.לשמרצריךהטבעאת,ואחרון
,חוקית-לאשלייה–יתרניצולבשלחלקם,נדיריםשהפכואוימי-התתמהנוףנעלמואבל

עליהםתוסיפונאאל.הסביבהתנאיהרעתבשלואחרים

מיני רכיכות שהפכו נדירים באילת: בתמונה

https://dafni.com/


: אתר האינטרנט

זיהוילדפיקישורים
:שונותקבוצותשל

,אצות,אלמוגים,דגים
'וכוסרטנים,רכיכות

שלהשערבדףהמוצגים
ר"דשלהיםמדריכי"

אחדכלבלחיצה"דפני
אלתועברומהצילומים

השוניתהמיוחדהאתר

קישורים לספרים  

ראו –המקוונים 

בדף הבא

נסו את זה בבית

יhttps:/www/dafni.com


"אלון ספר"והוצאת " יעלה"ספרות מומלצת בהוצאת 

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

מוצגים כאן ספרים העוסקים בנושא  
בשונית האלמוגים  , הרכיכות בכללי

.  ומאובני הרכיכות בסלעי האזור


