
כריש לוויתני

Rhincodon typus

החי באזורים  , הוא מין נודדהלוויתניהכריש 
הטרופיים בכל האוקיינוסים ופרטים צעירים של המין  

הכריש הלוויתני הוא הדג  . מגיעים גם למפרץ אילת
.  מטרים13-אורכו מגיע לכ! הגדול ביותר בעולם

.הלוויתני ניזון על ידי סינון פלנקטוןהכריש 

עמלץ לבן

Carcharodon carcharias

נפוץ בכל האוקיינוסים באזורים  הלבןהעמלץ 
המין  .טרופיים כולל הים תיכון-הממוזגים והסב

-כמגיע לאורך של , לדג הטורף הגדול ביותרהנחשב 
הלבן ניזון מטריפה של יונקים  העמלץ . מטר6.5

.צבי ים ודגים אחרים, ימיים

כריש טיגריסי

Galeocerdo cuvier

כריש טיגריסי הוא מין נפוץ באזורים הטרופיים  
המין מגיע  .אילתופרטים צעירים נצפו גם במפרץ 

ממגוון רחב של סוגי טרף  ניזון מטרים 6לאורך של 
המין זכה  . עופות ים ודגים, צבי ים,  כמו יונקים ימיים

שבקיבות  כיוון " פח האשפה של האוקיינוסים"לכינוי 
.לוחיות רישוי וחתיכות פלסטיקפריטים מצאו 

כריש ענק

Cetorhinus maximus

נפוץ בכל האוקיינוסים באזורים  הכריש הענק 
בים התיכון הוא מדווח בעיקר מהאגן  , הממוזגים

אך פרטים בודדים אף נצפו בים תיכון לחופי  , המערבי
הכריש הענק הוא הדג השני הכי גדול  . ישראל

מסינון  מטרים המין ניזון 12בעולם ומגיע לאורך של 
.  פלנקטון

טריגונים

אטלנטי  טריגון

Dasyatis chrysonota

האטלנטי חי בחופים החוליים הדרומיים של  הטריגון
בחופי ישראל נצפים  . יבשת אפריקה ובים התיכון

הטריגון. והסתיופרטים בעיקר בעונות האביב 
מ והוא ניזון  "ס75האטלנטי יכול להגיע לרוחב של 

. רכיכות ותולעים, מסרטנים

Rotem: צילום Avrutskyאריק זינגר: צילום

טריגונים

נקודטריגון

Himantura uarnak

הטריגון הנקוד הוא מין נפוץ באוקיינוס ההודי והשקט  
מין זה הוא הבטאי היחיד  . וחי גם במפרץ אילת

.  לים תיכון( מהגר לספסי)שהיגר דרך תעלת סואץ 
מ והוא  "ס250הטריגון הנקוד יכול להגיע לרוחב של 

.סרטנים ודגים קטנים, ניזון מרכיכות

טריגונים

eNil: צילום

זנב-כנוףטריגון

Pastinachus sephen

זנב חי באזור הטרופי של האוקיינוס  -טריגון כנוף
המין  . ההודי והפסיפי כולל בים סוף ומפרץ אילת

נצפה גם בנהרות של מים מתוקים במרחק גדול  
מ  "ס150לגודל של זנב מגיע -טריגון כנוף. מהים

.תולעים ורכיכות, סרטנים, והוא ניזון מדגים( רוחב)

םטריגוני

מנגרוביםטריגון

Urogymnus granulatus

טריגון המנגרובים הוא מין נפוץ באוקיינוס ההודי  
המין חי בבדידות  . והפסיפי כולל בים סוף ומפרץ אילת

טריגוניםיחסית ולא מתאסף בהתקבצויות כמו מיני 
מ  "ס150-המנגרובים מגיע לגודל של כטריגון. אחרים

.קטניםבעיקר מדגים וניזון ( רוחב)

כרישים      

גדולים

MarAlliance2018: צילום

כרישים      

גדולים

עומסיעומרי: צילום

כרישים      

גדולים

Albert Kok: צילוםChris Gotscalk: צילום

כרישים      

גדולים

Terry Gross: צילום



גליתתריסנית

Raja undulata

הגלית חיה בצפון מזרח האוקיינוס  התריסנית

50-200בעומקים שבין , האטלנטי כולל הים התיכון

הגלית  התריסנית. מטר בקרקעות בוציות או חוליות

מגיעה לגודל של מטר וניזונה מחיות שנמצאות על  

.הקרקעית

קוצניתתריסנית

Raja clavata

הקוצנית נפוצה במזרח האוקיינוס  התריסנית

האטלנטי כולל בים תיכון ובים השחור ובמערב  

הקוצנית חיה בעומקים  התריסנית. האוקיינוס ההודי

1.4-כמגיעה לגודל של , מטר1000למטר 10שבין 

וניזונה בעיקר מסרטנים( רוחב)מטר 

תריסניות

Borut: צילוםBJ.schoenmakers:צילום Furlan

הספיריםתריסנית

Raja miraletus

תריסנית הספירים נפוצה בצפון מזרח האטלנטי כולל  

-50היא חיה בעומקים שבין . ים תיכון והים השחור

מטר אך קיימות תצפיות גם מעומקים גדולים  150

מגיעה  הספירים תריסנית. מטר500יותר של עד 

וניזונה מחיות  ( רוחב)סנטימטר 60לגודל של עד 

.שנמצאות על הקרקעית

תריסניותתריסניות

jmerelo: צילום

קוצים-קצרתתריסנית

Raja montagui

הקוצים חיה במזרח האוקיינוס  -התריסנית קצרת

באזורים של מדף היבשת  , האטלנטי כולל בים תיכון

תריסנית. מטר530-ל25בעומקים שנעים בין 

סנטימטר וניזונה  80קוצים מגיעה לגודל של -קצרת

.מסרטניםבעיקר 

תריסניות

כרישים      

אפורים

Joe Boyd: צילום

כרישים      

אפורים

עפרוריכריש 

Carcharhinus obscurus

הכריש העפרורי הוא מין נודד החי באזורים הטרופיים  
,  על אף היותו נדיר בים התיכון. בכל האוקיינוסים

בארץ קיימת תופעה יחודית של התאספות כרישים  
ממין זה בשפכי המים החמים של תחנות הכח  

4.2הכריש העפרורי מגיע לאורך של . בעונת החורף
.סרטנים ורכיכות, מטרים והוא ניזון מדגים

Elch33t: צילום

גף-כריש קצר

Carcharhinus brevipinna

גף בעל תפוצה רחבה ונמצא בכל  -כריש קצר
.  כולל ים תיכון , למעט מזרח הפסיפי, האוקיינוסים

,  מטרים וניזון מדגים3המין מגיע לאורך של 
בזמן טריפה הכריש נוהג לקפוץ  . תמנונים ודיונונים

מהמים ולהסתובב באוויר ומכאן שמם באנגלית  
spinner shark(כריש מסתובב.)

כרישים      

אפורים

אלגרבליאילן : צילוםMatthew Paulson:צילום

כרישים      

אפורים

Amada44: צילום

סנפירתןכריש 

Carcharhinus plumbeus

,  כריש סנפירתן נפוץ באקיינוסים טרופיים וממוזגים
בארץ קיימת תופעה יחודית  , כולל ים תיכון וים סוף

של התאספות כרישי סנפירתן בשפכי המים החמים  
הסנפירתן מגיע  . של תחנות הכח בעונת החורף

.מטרים וניזון מדגים וסרטנים3לאורך של 

שוליים-שחורכריש 

Carcharhinus limbatus

שוליים בעל תפוצה רחבה ונמצא בכל  -כריש שחור
טרופיים  -והסובבאזורים הטרופיים , האוקיינוסים

כריש בוגר מגיע לאורך  . כולל ים תיכון וים סוף
הם טורפים בעיקר דגים  . מטר2.8מקסימלי של 

סירות דיג  ולעיתים רואים פרטים עוקבים אחרי 
.וניזונים מהשאריות שנזרקות מהסיפון



טחן פר

Aetomylaeus bovinus

טחן פר נפוץ בדרום מערב האוקיינוס ההודי ובמזרח  
לחופי ישראל  . כולל ים תיכון, האוקיינוס האטלנטי

1.8טחן פר מגיע לגודל . נצפה בעיקר בעונת הסתיו
חלזונות  , סרטנים, הוא ניזון מצדפות( רוחב)מטר 

.ודגים קטנים

טחנים

לימור ליאון: צילום

טחן עיטי

Myliobatis aquila

טחן עיטי נפוץ בדרום מערב האוקיינוס ההודי ובמזרח  
טחן פר מגיע  . כולל ים תיכון, האוקיינוס האטלנטי

,  הוא ניזון מצדפות, (רוחב)מטר 1.5לגודל של 

. שהוא חופר מהחולחלזונות ודגים קטנים, סרטנים

riblje-oko.hr: צילום

טחנים

טחן נקוד

Aetobatus narinari

כולל ים  , הטחן הנקוד נפוץ בכל האזורים הטרופיים
נצפה לרוב באזורי שוניות אלמוגים ובעומק מפני  . סוף

מטר  3.3הטחן הנקוד מגיע לגודל . מטר80המים ועד 
.תולעים ודגים קטנים, הוא ניזון מרכיכות( רוחב)

טחנים

טחן עינוני

Aetobatus ocellatus

הוא  . כולל ים סוף, הטחן העינוני חי באוקיינוס ההודי
אך בדרך כלל נמצא  , מטר100-ל1נצפה בעומקים בין 

הטחן העינוני מגיע לגודל  .  מטר25עד 20בעומק של 
תולעים ודגים  , הוא ניזון מרכיכות( רוחב)מטר 1.5

.  קטנים

טוב-אילן בן: צילום

טחנים

פטישנים

חרטום-פטישן פגום

Sphyrna mokarran

מגיע  , הגדול מבין הפטישניים-חרטום -פטישן פגום
,  מין זה נפוץ בכל האוקיינוסים. מטר6.1לאורך של 

חרטום  -פטישן פגום. כולל ים סוף, באזורים הטרופיים
רכיכות ודגים כולל בטאים וכרישים  , ניזון מסרטנים

.  קטנים

Albert Kok: צילום

פטישנים

חרטום-פטישן תמים

Sphyrna zygaena

חרטום נפוץ בכל האוקיינוסים באזורים  -פטישן תמים
5באורך של עד . כולל ים תיכון, טרופיים-הסוב

.  הוא המין השני בגודלו מבין הפטישניים, מטרים
רכיכות ודגים כולל בטאים  , המין ניזון מסרטנים

.  וכרישים קטנים

חרטום-פטישן כד

Sphyrna lewini

חרטום נפוץ בכל האוקיינוסים באזורים  -פטישן כד
כולל ים סוף ולעיתים נצפה גם בים  , הטרופיים

וניזון בעיקר  , מטר4.3המין מגיע לאורך של . תיכון
פטישנים ממין זה נוהגים להתאסף בלהקות  . מדגים

.  גדולות שיכולות להגיע למספר מאות של פרטים

Anne Hoggett: צילום
Lizard Island Research Station

עין-פטישן קטן

Sphyrna tudes

עין נפוץ בדרום מערב האוקיינוס  -פטישן קטן
1.5המין מגיע לאורך של . האטלנטי ובים התיכון

בגלל הצבע הכתום זהוב של סנפיריו וקצוות  .מטר
.  נקרא לעיתים גם פטישן זהוב או כריש קאריהראש 

העין  -הפיגמנט הזהוב מקורו בתזונה של הפטישן קטן
.המורכבת משרימפסים ודגים

פטישנים

manimalworld.net:צילום

פטישנים

Freshwater and Marine Image Bank: צילום



תיכוני-יםכנפתן

Mobula mobular

מרחקים  הוא מין נודד העובר תיכוני -הכנפתן הים
בכל האוקיינוסים  , קילומטר1800אדירים שמגיעים ל
בארץ נצפה  . טרופיים-והסובבאזורים הטרופיים 

לגודל המרשים  מגיע המין . במרחקים גדולים מהחוף
. וניזון על ידי סינון פלנקטון( רוחב)מטר 5.2של 

מנטה ענק

Manta birostris

האוקיינוסים  המנטה הענק הוא מין נודד הנמצא בכל 
בארץ  , כולל ים סוף, טרופיים-וסובבאזורים טרופיים 

המנטה ענק הוא.תצפיות של מנטות ענק הן נדירות

רוחב מוטת הכנפיים  . מין הבטאי הגדול ביותר בעולם
מטרים והוא ניזון על ידי סינון  7יכול להגיע ל 

. פלנקטון

Arturo de Frias Marques: צילום Patrik: צילוםרוטמןשבי : צילום Neckman

כינורן ברוד

Rhynchobatus djiddensis

במפרץ  , חי במערב האוקיינוס ההודיהברוד הכינורן
תצפיות של המין בארץ הן נדירות  . הפרסי ובים סוף

מגיע לאורך  , שייך למשפחת הגיטרנייםהמין. ביותר
הוא  " כרישית"על אף גודלו וצורתו ה. מטר3.1של 

כיוון שפתחי הזימים נמצאים בתחתית  , נחשב לבטאי
.  הגוף

כרישונים

אטלנטיכרישון

Galeorhinus galeus

הכרישון האטלנטי נפוץ בכל האוקיינוסים באזורים  
כרישון זה יכול להגיע  . כולל ים תיכון, טרופיים-הסוב

המין חי בעומק לעיתים  . לאורך של כשני מטרים
.בלהקות קטנות

כרישונים

משהכרישון

Mustelus mosis

משה חי במערב האוקיינוס ההודי כולל ים  כרישון
אך  ימטר1.5כרישון זה יכול להגיע לאורך ש . סוף

המין חי  .  את אורך מטררוב הפרטים לא עוברים 
.מטר250-ל20בעומקים שבין 

מובהקכרישון

Mustelus mustelus

הכרישון המובהק חי במזרח האוקיינוס האטלנטי  
מין זה יכול  . מטר600-ל5בעומקים בין , ובים התיכון

להגיע לאורך של שני מטרים והוא ניזון בעיקר  
.מסרטנים

Brian Gratwicke:  צילום

כוכבניכרישון

Mustelus asterias

הכרישון הכוכבני חי בצפון מזרח האוקיינוס  
.  מטר200-בעומקים שבין פני המים ל, האטלנטי

הוא ניזון  ,  מטר1.4כרישון זה יכול להגיע לאורך של 
.בעיקר מסרטנים

רישוניםכ

Bene Riob’o: צילום

כרישונים

Tassapon:צילום KRAJANGDARA,

Thumawadee JAIYEN and Supachai RODPRADIT

משוישתאגפית 

Gymnura altavela

האגפית המשוישת חיה באוקיינוס האטלנטי באזורים  
בארץ  . כולל בים התיכוןטרופיים -והסובהטרופיים 

האגפית נצפית בעיקר בחופים הצפוניים בעונת הקיץ  
4גודלה המקסימלי של האגפית . עד אמצע הסתיו

עם זאת מרבית הפרטים מגיעים לגודל  (. רוחכ)מטר 
.  מטר2של 

בטאים מיוחדיםבטאים מיוחדיםבטאים מיוחדים בטאים מיוחדים

Smithsonian Institution: צילום



מחבטנים

מחבטן הספירים

Taeniura lymma

הפסיפימחבטן הספירים נפוץ במערב האוקיינוס 
באזורים טרופיים  , כולל ים סוף, ובאוקיינוס ההודי

מחבטן הספירים חי  . בקרבת שוניות אלמוגים
35המין מגיע לגודל של . מטר30בעומקים של עד 

מחבטן הספירים הוא דג הסחוס  (. רוחב)סנטימטר 
.הנצפה ביותר באילת

אגרנטיחיים : צילום

מחבטן גבשושי

Urogymnus asperrimus

הפסיפיהגבשושי חי במערב האוקיינוס המחבטן
באזורים טרופיים  , כולל ים סוף, ובאוקיינוס ההודי

.  מטר30בעומקים של עד , בקרבת שוניות אלמוגים
מטר  1.5-כהגבשושי מגיע לגודל של המחבטן

".גבשושי"גבו מכוסה בקוצים ומכאן שמו (. רוחב)

מחבטנים

ליהי פליישר: צילום

מחבטנים

Olivier Cochard-Labb’e: צילום

מחבטנים

מחבטן עגול

Taeniurops meyeni

המחבטן העגול נפוץ באוקיינוס הפסיפי ובאוקיינוס  
באילת קיימות מספר קטן של  . כולל ים סוף, ההודי

מחבטן עגול יכול להגיע לגודל של  . תצפיות של מין זה
(.  רוחב)מטר 3.3

קטיפניקוצן 

Etmopterus spinax

הקוצן הקטיפני חי במזרח האוקיינוס האטלנטי ובים  
הקוצן. מטר2000-ל70בעומקים שבין , התיכון

.סנטימטרים60מגיע לאורך מקסימלי של הקטיפני

קוצנים

גוני-קוצן חד

Squalus blainville

גוני נפוץ בכל האוקיינוסים למרות שיש  -הקוצן החד
-ל16חי בעומקים בין . צורך לאמת תצפיות רבות שלו

100גוני מגיע לאורך -החדהקוצן. מטר780
.  נצפה בלהקותלעיתים . סנטימטר

Mariano García: צילום Rodríguez

קוצנים

ברחנאדני : צילום

קוצן נקוד

Squalus acanthias

-סובהקוצן הנקוד בעל תפוצה רחבה באזורים 
כריש שחי  . כולל בים תיכון, וממוזגיםטרופיים 

הזכרים קטנים  . מטר200-ל10בעומקים בין 
,  סנטימטר95מהנקבות ומגיעים לאורך מקסימלי של 

.מטר1.2בעוד הנקבות מגיעות לאורך של 

קוצנים

NOAA: צילום

קוצנים

©: צילום Citron

מחבטן אפור

Taeniura grabata

המחבטן האפור נפוץ במזרח האוקיינוס האטלנטי  
לרוב בתחתית חולית  המין נצפה . ובים התיכון

בארץ נצפה לאורך כל  . בקרבת סלעים ובמערות
זה  מחבטן . השנה בחופים הצפוניים של ים תיכון

.ודגיםהוא ניזון מסרטנים , מטר2.5מגיע לרוחב של 

מגובששקוצן 

Centophorus granulosus

באוקיינוס  , הקוצן המגובשש נפוץ במערב הפסיפי
בעומקים  , כולל ים תיכון, ההודי ובאוקיינוס האטלנטי

זכרים של הקוצן המגובשש  . מטר1500עד 50של 
והנקבות רק  מטר 1.7מגיעים לאורך מקסימלי של 

.מטר1.45לאורך של 



מנומרחשמלן

Torpedo panthera

,  סוףהמנומר חי באוקיינוס ההודי ובים החשמלן
המין מגיע  .  מטר350-שבין פני המים לבעומקים 

כמו כל  .וניזון מדגי ריף וחסרי חוליותמטר לאורך של 

מהמם את טרפו  המנומר החשמלןגם החשמלנים
.בעזרת שוק חשמלי

גיטרנים

גיטרן אטלנטי  

Glaucostegus cemiculus

הגיטרן האטלנטי חי בים התיכון ובמזרח האוקיינוס  
בעונת הקיץ ניתן לראות את הגיטרנים  . האטלנטי

הקטנים מבצעים החפות קצרות לאורך החופים  
בוגר יכול להגיע לאורך של שני  פרט .החוליים בארץ

. רכיכות ודגים קטנים, מטרים והם ניזונים מסרטנים

מייזלדני : צילוםברק עזריאלי: צילום

גיטרנים

גיטרן מובהק  

Rhinobatos rhinobatos

הגיטרן המובהק חי בים התיכון ובמזרח האוקיינוס  
בישראל פרטים בוגרים מגיעים לחוף הים  . האטלנטי

בוגר יכול להגיע  פרט .יוני-מאיהתיכון בחודשים 
רכיכות  , המין ניזון מסרטנים. מטר1.5לאורך של 

. ודגים קטנים

גיטרן נקוד  

Rhinobatos punctifer

באילת  . הגיטרן הנקוד חי בים סוף ובמפרץ הפרסי
ותצפיות בצלילה הנן  , הם נתפסים בדיג העמוק

90בוגר יכול להגיע לאורך של פרט .ביותרנדירות 
.הנקודלא הרבה ידוע על הגיטרן . סנטימטר

גיטרנים

יצחק יוגב: צילום

חלוויגיטרן 

Glaucostegus halavi

נצפה לרוב  . חי בים סוף ובמפרץ עומןחלוויהגיטרן 
100במים רדודים אבל יכול להגיע גם לעומק של 

מרכיכות  מטר וניזון 1.7המין מגיע לאורך של . מטר
קטניםודגים 

חשמלנים

סגולחשמלן

Torpedo nobiliana

החוליים באוקיינוס האטלנטי וים  בחופים המין חי  
הסגול הוא הגדול  החשמלן. תיכון כולל בחופי הארץ

.  מטר1.5ומגיע לאורך של החשמלנאיםבסדרת 
כמו  . דיונונים וסרטנים, הסגול ניזון מדגיםהחשמלן

מהמם את טרפו  הסגול החשמלןגם החשמלניםכל 
.בעזרת שוק חשמלי

NOAA: צילום

חשמלנים

י'טנגנופר : צילום

י

עינוניחשמלן

Torpedo torpedo

חי במזרח האוקיינוס האטלנטי ובים  העינוניהחשמלן
החשמלן. מטר400-ל2בעומקים שבין , , התיכון
מחסרי  סנטימטר וניזון 60-מגיע לגודל של כהעינוני

החשמלןגם החשמלניםכמו כל . חוליות ודגים קטנים
.מהמם את טרפו בעזרת שוק חשמליהעינוני

חשמלנים

Philippe Guillaume: צילוםחיים לסט  : צילום

חשמלנים

עומרי עומסי: צילום

משוישחשמלן

Torpedo marmorata

חי במזרח האוקיינוס האטלנטי  המשוישהחשמלן
המין מגיע  . פעיל בעיקר בשעות הלילה, ובים התיכון

כמו  . ניזון מחסרי חוליות ודגים קטנים, מטרלגודל של 
מהמם את  המשוישהחשמלןגם החשמלניםכל 

.טרפו בעזרת שוק חשמלי


