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הוא  בתנ"ך  הטמאים  העופות  מיני  זיהוי 
לפרשנות  נתון  והוא  מסובכת,  מלאכה 
של  והתמציתית  המיוחדת  לשונו  בשל 
המשובצות  הרבות  והתעלומות  התנ"ך, 
המפרשים,  רבים  הנדון.  במקרה  כמו  בו, 
בנושא  דנו  אשר  והחוקרים  המתרגמים 
זה, למן התנאים, האמוראים ועד לבלשני 
בודנהיימר,  אהרוני,  טריסטרם,  כמו  טבע 
פליקס, טלשיר ודור. כשחקרתי את הידע 
בדמיוני  עלו  זה,  מרתק  בנושא  שהצטבר 
של  האפשרי  הזיהוי  על  חדשות  תובנות 
ויקרא  בספר  המוזכרים  העופות  מיני 

ובספר דברים על ידי הכותב המקראי. 

בתנ"ך,  מוזכרים  עופות  מיני  עשרות 
ובמיוחד חשוב לציין את ספר ויקרא פרק 
י"א, שבו נזכרת באופן סתום רשימה של 
הטמאים  העופות  של  וסוגים  מינים   20
והכשרים. אזכורים שונים ומפורטים יותר 
בעיקר  מצויים  ואחרים  כאלה  מינים  של 
כדוגמת  והכתובים,  הנביאים  בספרי 
מיכה  איוב,  יחזקאל,  ירמיה,  ישעיה, 

ומשלי. 

במרוצת  נכתבו  המינים  זיהוי  בתהליכי 
סבירות,  חסרי  פרועים,  ניחושים  השנים 
קרוב  אשר  מינים  שהזכירו  כאלו  בעיקר 
לוודאי לא היו בישראל בשום זמן שהוא. 
במאמר הזה אנסה להעלות את השערותיי 
בספר  למתואר  האפשרי  הזיהוי  בעניין 
ויקרא. שלבים נוספים ישובצו בספר מקיף 
להיכתב  המתעתד  המקרא,  ציפורי  על 

בשיתוף עם ד"ר דלית רום-שילוני. 

במאה  התנאים  ידי  על  שנכתבה  במשנה, 
השנייה לסה"נ, ניסו להרחיב ולזהות את 
את  להזכיר  ראוי  במיוחד  שסתום.  מה 
העוסקת  קדשים  שבסדר  חולין  מסכת 
הטמאים.  המינים  בזיהוי  מוגבל  בפירוט 
ושנכתב  גמרא  בארמית  שנקרא  בתלמוד, 
דיונים  מתוארים  המשנה,  חתימת  לאחר 
מפורטים של אמוראים על סוגיות שונות 
אך  והטומאה,  הטהרה  בנושא  וחשובות 
לזיהוי  בנוגע  משמעותית  תרומה  ללא 

העופות  מיני  של  האפשרי 
חשיבות  במקרא.  הנזכרים 
גדולה הייתה לתרגום ליוונית 
המופיעים  עופות  שמות  של 
המשנה,  בתקופת  בתנ"ך 
השבעים"  "תרגום  המכונה 
 72 ידי  על  תורגם  )אשר 
חכמים יהודים לטובת יהודי 
הייתה  שיוונית  אלכסנדריה 
ותרגום  בפיהם(,  שגורה 
הלטינית  לשפה  וולגטה 
הירונימוס  ידי  על  שנכתב 
לספירה,  החמישית  במאה 
לתרגום  היום  עד  ונחשב 
לברית  הנצרות  של  הרשמי 

הישנה, היא התנ"ך.

לציון  הראוי  מעניין  תרגום 
הארמיים  התרגומים  אחד  הוא 

תרגום  המכונה  ביותר,  המפורסמים 
המשנה,  בתקופת  חי  אונקלוס  אונקלוס. 
התגייר ולמד מפי גדולי הדור כדוגמת רבי 
עקיבא. על פי המוזכר במשנה היה אחיינו 
של טיטוס הרשע שהחריב את בית המקדש 
השני, אך בטרם התגייר העלה באוב את 
רוחותיהם של ישו, טיטוס ובלעם, שציינו 
שקיבלו  הכבדים  העונשים  את  בפניו 
תרגום  ישראל.  לבני  שגרמו  הרעות  בגין 
דרך  על  תרגום  הוא  לארמית  אונקלוס 
מלבד  היום.  עד  מקובל  המאוד  הפשט, 
להזכיר את התרגום  תרגומים אלו חשוב 
רש"י  של  והמקובל  הישיר  המפורסם, 
כל  על   - הביניים  בימי  בצרפת  שפעל   -
התנ"ך והתלמוד, וכן את תרגומו ופירושו 
הנועז של רבי סעדיה גאון, הוא רס"ג, שחי 

רש"י.  לפני  שנה  כ-200 
פירושו של זה האחרון היה 
והוא  הערבית,  לשפה  גם 
נאמן לרוב לפרשנות חז"ל. 
ופירושו  תרגומו  ולבסוף, 
של רבי אברהם אבן עזרא 
)ראב"ע(, אשר פעל בעיקר 
לאחר  בדור  באיטליה, 
היה  לתורה  תרגומו  רש"י. 

לא  לרוב  אך  חדשני,  וגם  אנליטי  שנון, 
מדויק בהקשר לפאונה של ארץ ישראל.

חוקרי  ניסו  האחרונות  השנים  במאות 
טבע לזהות את העופות שנזכרו במקרא, 
אשר  טריסטרם  בייקר  הנרי  כדוגמת 
בצדק  ונחשב  ה-19  המאה  בסוף  פעל 
ל"אבי הזואולוגיה של ישראל", אך חלק 
מבוססים  דווקא  המקראיים  מזיהוייו 
על מקורות בעייתיים ואמינותם מוטלת 
החיבור  של  ועוצמתו  היקפו  אך  בספק, 
במקרא  הטבע  של  ההסטוריה  על  שלו 
מדהים, וראוי לתרגום לעברית. הזואולוג 
אהרוני,  ישראל  הוא  הראשון  העברי 
והושפע  העות'מאנית  בתקופה  שפעל 
בצורה  ניסה  הוא  מטריסטרם.  רבות 
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1. תנשמת עם נברן במקורה. סביר להניח שהרחמה היא התנשמת של היום בשל 
הסמיכות לדורסי הלילה, תכונותיה ושכיחותה הרבה. התנשמת המקראית כנראה 

מזוהה עם ינשוף העצים של היום. צילם: אמיר עזר
2. פורטרט של עיט המרשים בהופעתו. אייר: חיים מויאל 

3. בז מצוי זכר. רבים מזהים את הנץ המקראי כשם כולל לבזים של היום, ואילו הנץ 
אינו נסמך לדורסים כלל והייתי מזהה אותו אולי עם העגור המלא נוצה בזנבו, הנודד 

תימנה ©דרומה®, כבפסוק באיוב: "יאבר נץ יפרוש כנפיו לתימן". צילם: חיים מויאל
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העופות  את  לזהות  ומעניינת  מלומדת 
ידיעותיו  על  בעיקר  והתבסס  הנזכרים, 
של  ישראל  בארץ  העופות  על  ומחקריו 

אותם זמנים.

ראשית חכמה נצא מתוך הנחה כי הכותב 
עולם  את  בסיסי  באופן  הכיר  המקראי 
גם  ידיעותיו  את  וגזר  ישראל,  בארץ  החי 
מפי נטורליסטים של אותה תקופה. כך או 
כך, יש להניח שמספר מיני העופות שהיו 
מונים  עשרות  פי  גדול  בישראל  מצויים 
מאלה המוזכרים בספר ויקרא. יתר על כן, 
הכשרים  העופות  של  אזכור  למעשה  אין 
לכשרותם,  סימנים  או  השאר,  כל  שהם 
אלא במשנה ובתלמוד שנכתבו הרבה יותר 

מאוחר. 

אחת השאלות הגדולות שעומדות בפנינו 
היא למה צוינו בפירוט העופות הדורסים, 
ותכונותיהם  טמאים  שכולם  ברור  אם 
הבולטות דומות הן, שהרי אין עוף דורס 
נעוצה  לי שהתשובה  נראה  שהוא כשר. 
ברצונו של הכותב המקראי להדגיש את 
רבה  שטומאתם  הנבלות  אוכלי  שמות 

ספק  איזשהו  יהיה  שלא  כדי  במיוחד, 
העופות  כי  משער  אני  שייכותם.  בדבר 
סיבות,  מכמה  ככאלה  נקבעו  הטמאים 
מחיות  ניזונים  היותם  מעצם  ראשית 
בזה,  וכיוצא  שרצים  כדוגמת  טמאות 
בשל  וכן  אכזריותם  על  האמונה  בשל 
רפש  למשל  כמו  המזוהם,  גידולם  בית 
סימני  של  אזכור  אין  כאמור,  הביצות. 
התורה,  פי  על  הטמאים  לעופות  היכר 
לעופות  היכר  סימן  נתנו  חז"ל  ואילו 
טמאים - "כל עוף הדורס - טמא", ועוד 
בסימנין,  חכמים  "מנו  בחולין:  נאמר 
יתרה  אצבע  לו  שיש  עוף  נמצא  שאם 
וזפק וקורקבן נקלף בידוע שטהור הוא, 
כי ידוע להם שאינו דורס. אבל כשיש בו 
שני סימנין מן השלושה הנזכרים נאסור 
יתרה  אצבע  בו  יש  העורב  כי  אותו... 
ולמיניו  לו  ואנו חוששין  נקלף  וקורקבן 
שהם כולם בעלי שני סימנין. ואין צריך 
לומר שאם לא היה לו אלא סימן אחד 
שנאסור  הנזכרים  האלו  השלושה  מן 
אותו, כי שאר העופות האסורין כולן כך 
בו  שאין  הנשר  בלתי  אחד,  בסימן  הם 

אחד מכל אלו השלושה".

שראו  והיו  היום,  בדורסי  תחילה  ניגע 
אכזרית  מידה  תם  רבנו  הפרשן  כדוגמת 
אצל עופות אלו: "שדורס אוכל ואינו ממתין 
לה עד שתמות". הגדרתו של הרמב"ן את 
ושרירה  מופלאה  היא  הדורסים  העופות 
עד היום, וכך אמר: "דורס בציפורניו והורג 
הדורסים  העופות  כל  דריסה".  במכת 
ומקורם  זו,  בצורה  טרפם  את  לוכדים 
החד והמאונקל משמש ככלי משני להמשך 
למשנה  בפירושו  הרמב"ם  בטרף.  הטיפול 
הדבר  על  ידו  שייתן  הוא  "דורס  אומר: 
וכן  ממנו,  אוכל  כך  ואחר  אוכל,  שהוא 
טורפים".  שהם  חיים  בעלי  כל  עושים 
כך  בהכרח  לא  כי  שונים,  מקרים  ישנם 

היא, ומספיק שאציין את התנין. 

הנשר 
מופיע 28 פעמים במקרא, והוא מופיע בשם 
זה בכל השפות השמיות, והיום כמעט אין 
 Griffon( עוררין לזיהויו כנשר המוכר כיום
צוואר  ארוך  נבלות  אוכל  שהוא   ,)vulture
הכותב  כי  וטוען  מעז  אני  אך  ו"קירח", 
המקראי התכוון בכל המקרים דווקא לעיט, 
העיט  והוולגטה.  השבעים  שתרגמו  כפי 

)Eagle( של היום הוא ודאי יותר מלכותי, 
ומרשים לא פחות. הוא מופיע ככזה כסמל 
יחד.  גם  וחדשות  עתיקות  ממלכות  של 

ודרך  פנדורה,  תיבת  את  לפתוח  מעז  אני 
האזכורים לנסות להשיב לעיט את תהילתו 
שנאמר  העופות,  וכמלך  המקראי  כנשר 
שבעופות  "מלך  חגיגה  במסכת 
נשר". העיט הזהוב והעיט הנצי היו 
יותר  הרבה  ומוכרים  נפוצים  ודאי 
מאשר היום )אוכלוסייתם הצנועה 
מונה כיום כ-12-15 זוגות כל אחת(, 
והם הרשימו לא פחות את אבותינו 
בניגוד  הנסער,  ובמראם  בתעוזתם 
לנשר שהוא מרשים במעופו בשמים 
ומראהו  הקרקע,  על  גרוטסקי  אך 
מקרוב לא מעורר התפעלות כעיט. 
צווארו ארוך, ומקורו וטפריו קהים 
נבלות  לאכילת  נהדרת  בהתאמה 
חשיבותו  ומכאן  בלעדי  באופן 

כסניטר של הטבע. 

הנשר  מוזכר  יחזקאל  של  בחזיונו 
במעשה  הכרובים  בתיאור  כנועז, 
מרכבה, יחד עם פני הכרוב, האדם 

נהדר.  פה  משתלב  העיט  ואכן  והאריה, 
באיוב יש אזכור בעייתי של הנשר, שנאמר 
קנו.  ירים  וכי  נשר  יגביה  פיך  על  "אם 
ויתלונן על שן סלע ומצודה".  סלע ישכון 
באותה  מתאים  זה  תיאור  כי  ספק  אין 
באזורים  המקנן  לנשר,  כמו  לעיט  מידה 
המצוקיים ומגביה עוף. גם המשך התיאור 
שנאמר:  יחדיו,  שניהם  את  להלום  יכול 
"למרחוק עיניו יביטו... ובאשר חללים הוא 
הנשר, חדה  כמו  ראייתו של העיט,  שם". 
פי שלושה משל האדם ופי שבעה מגדילה 
יותר. יתר על כן - אף העיט למינהו נוהג 
להגיע לנבלות, אף על פי שחללים יכולים 
ידי  על  מכבר  זה  שהומתו  חיות  להיות 
חובב  שהיה  הנביא,  ירמיהו  עצמו.  העיט 
טבע מושבע וגר בענתות על גבול המדבר, 
אמר: "כנשר יעלה וידאה", ושוב תיאור זה 
מתאים לעיט שמקנן עד היום בסביבה זו. 

הזיהוי  יחזקאל מחזק את  הנביא  דווקא 
הגדול,  "הנשר  באומרו:  כעיט,  הנשר  של 

1. נשר עומד בשטח האקלום של הספארי ברמת גן. הנשר המקראי המופיע עשרות פעמים 
במקרא הוא כנראה דווקא העיט של היום, המרשים לא פחות. צילמה: שיר רן  

2. עורב אפור. אין עוררין על כך כי העורב המקראי הוא העורב של היום, והוא נחשב כנראה 
לאחד ממיני הדורסים בשל תכונותיו. צילם: חיים מויאל

3. עיט זהוב בתעופה. על פי תרגומים אחדים של התנ"ך, כמו תרגום השבעים, וגם להערכתי, 
העיט של היום הוא אכן הנשר המקראי, ואילו השם עיט המופיע במקרא הוא כנראה שם כולל 

לכל הדורסים העטים על מזונם. צייר: חיים מויאל
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הזה  הזיהוי  אם  בספק  ואני  ים,  עיט  עם 
נכון, כך גם בנוגע לזיהוי עם העזנייה של 
היום. השם כנראה גזור מעוז או ממקורה 
אז  של  שהעזנייה  מניח  אני  להפליא.  העז 
 ,)Egyptian Vulture( היא הרחם של היום 
שהיה ודאי נפוץ יותר מהעזנייה של היום, 
והיה קדוש גם למצרים הקדמונים בתקופת 
המקרא. הכינוי עזנייה הודבק לו עקב עזות 
החד  ומקורו  הבוהק  הצהוב  הצבע  פניו, 
הגזירה  למלאכת  אגב  והמותאם  להפליא 

של הבשר בין הצלעות של הנבלה. 

הפֶרס המזוקן 
מזוהה על ידי אונקלוס עם עָר. מנחם דור 
מציין כי ער הוא שם עיר במואב, המכונה 
גם בשם לְחוַות, ופירושו מארמית וערבית 
- זָקן, והרי ידוע שהפרס היחיד המצויד בו, 
"אחלה גבר". השבעים תרגמו אֹוסיפרגוס 
זה  ואכן  העצמות",  "שובר  שפירושו 
עצמות  להרים   - לעשות  נוהג  שהוא  מה 
על  שיתנפצו  עד  מגבוה  ולהשליכן  כבדות 
שבריהן,  את  בולע  הוא  אז  או  הסלעים, 
פָּרס  שהרי  פרס,  שמו  גם  כנראה  ומכאן 
ידוע  ָשַבר. מעניין לציין כי הפרס  פירושו 
גם כמשליך טלאים מהמצוקים, ומכן גם 
להניח  סביר   .Lammergeyer הגרמני  שמו 

מה  נכונים,  אלו  זיהויים  מקרה  בכל  כי 
ועל  בגופו,  לעיט  גם  דומה  זה  שמין  עוד 
כן לדעתי נסמך אליו. ככל הנראה הפרס 
על  המקראית,  בתקופה  יותר  נפוץ  היה 
לפני  מאזורנו  כמקנן  נכחד  שהוא  אף 
להתעלם  קשה  בלבד.  שנים  עשרות  כמה 
מהופעתו עוצרת הנשימה על מוטת כנפיו 

המתפרסות לכדי שלושה מטרים! 

״ואת האיה למינה״ 
תרגם  אונקלוס  ואכן  כולל,  שם  הוא 
לעופות  כללי  שם  דהיינו  טריפתא,   -
דיה.  תרגמו  השבעים  ואילו  הטורפים, 
אני טוען כי האיה למינה מזוהה עם מיני 
הבזים והנצים של היום העטורים במספר 
רב של מינים, וחלקם היו נפוצים לפחות 
כמו היום. באיוב כ"ח, ז' נאמר: "נִָתיב א 
יְדָעֹו עָיִט, וְא ְשזָפzַּו עֵין ַאיָּה". עיט הוא 
שם כולל כנראה לכל אלה הגדולים שעטים 
על טרפם, כולל הנשרים המכירים את סוד 
נתיביהם, ולכן "נתיב לא ידעו עיט" הוא 
איה"  עין  שזפתו  "לא  ואילו  נסתר,  נתיב 
בכך  להם  הדומים  והנצים,  לבזים  מכוון 
נאמר  בתלמוד  במיוחד.  חדה  שראייתם 
וכולן  במזרח  יש  טמאין  עופות  "מאה  כי 
לא  הדיה  כי  לציין  מעניין  הן".  איה  מין 

מוזכרת בספר ויקרא אלא בדברים, ונאמר 
כי  מאמין  אני  לכן  למינה",  "והדיה  שם: 
טעו בכפל לשון וכוונתם לאיה למינה. כך 
או אחרת שמה הוזכר שוב על ידי ישעיה: 
והרי   ,"dְרעּוָת ה  ִאָשּ iAֹות  נְִקְבּצּו  "ָשם 
הדיה של היום אכן מתלהקת מאוד ללינה 
ואכילה, אך ודאי לא עטורת מינים, למעט 
בת סוגה הדיה האדומה הנדירה, שייתכן 

שהייתה נפוצה יותר בעבר. 

״העורב למינהו״
 מופיע סמוך לעופות הדורסים ולא לחינם 
כיום  גם  אליו  ההתייחסות  שהרי  היא, 
כאוכל נבלות, חמסן ושודד הניזון יחד עם 
מזהים  וכך  בזיהויו,  ספק  אין  הדורסים. 
מוזכר  העורב  הפרשנים.  מרבית  אותו 
לראשונה כבר בפרשת נוח בספר בראשית, 
וכבר אז בשלילה כי אכזב את נוח הצדיק 
רוב  שמעידים  כפי  בכלל,  האנושי  והמין 
שבהם  העולם  ברחבי  הפולקלור  סיפורי 
עם  אך  וניצול,  לרוע  כצפוי  העורב  נקשר 

זאת גם עם חכמה וערמומיות רבה. 

בת יענה
ילדים  בפי  בטעות  היען  היום  מכונה  כך 
ומבוגרים, ולמה להאשימם אם אונקלוס,  הביטוי  והרי  הנוצה",  מלא  האיבר,  ארך 

מלא נוצה מתאים יותר לעיט, שלא קירח 
המשפט  את  להזכיר  מעניין  כנשר.  כלל 
דברים,  שבספר  האזינו  בפרשת  הבעייתי 
שנאמר: "כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף, 
יפרוס כנפיו ייקחהו יישאהו על אברתו". 
בעולם  דורס  שום  אין  כי  לציין  חשוב 

כן  על  יתר  כנפיו,  על  גוזליו  את  שלוקח 
אפילו אם גוזל נופל מסיבה כלשהי מהקן 
פעם.  אף  אותו  מרימים  לא  ההורים   -
באופן  תיאר  המקראי  שהכותב  ייתכן 
אלגורי את אלוהים השומר על ברואיו כמו 
מדמיינים  אנחנו  היום  שעד  וכמו  הנשר, 
את עצמנו מעופפים על גב הדורס, בדומה 
על  אתכם  "ואשא  שמות:  בספר  לפסוק 
הנשרים  כי  לציין  מעניין  נשרים".  כנפי 
רגישים דווקא לכל הפרעה בקנם ועלולים 
לעיט  בניגוד  היחיד,  גוזלם  את  לנטוש 
לפחות  או  המאיימים  נגד  להגן  המסוגל 
הסכנה  בתום  ולחזור  בסביבה  להישאר 
היא  הפסוק  שכוונת  ייתכן  ולגוזליו.  לקן 
שהוא נושא את הקן עצמו, או יותר נכון 
את הענפים המרכיבים את הקן, ולעתים 
הענפים שאותם הוא נושא ברגליו נראים 
שנאמר  והראיה  כנפיו,  על  כמשיקים 
ייקחהו ביחיד ולא ברבים, ויתר על כן 

על גוזליו הוא רק מרחף.

נראה לי כי המשפט ממיכה הנביא "הרחיבי 
קרחתך כנשר" הוא בעייתי, אבל אני מאמין 
במשפט  מסתתרת  לגמרי  אחרת  כוונה  כי 
הזה, בעיקר כיוון שלנשר רק קרחת בצוואר 
למעשה  היא  והקרחת  הגוף,  ביתרת  ולא 
ממסכת  הבא  הפסוק  מעניין  דקה.  פלומה 
חולין: "מה נשר מיוחד שאין לו אצבע יתרה 
יש  היום  של  לנשר  הידוע  כפי  והרי  וזפק", 
ואילו  בגרון,  אחסון  כיס  מין  שהוא  זפק, 
לעיט אין. במדרש רבא נאמר: "נאה שבבריות 
אדם, נאה שבעופות נשר", ובכן מה דעתכם, 
הנשר יפה או אצילי יותר מהעיט? אני כמעט 
"הנשר  הרמב"ם  את  כינו  שכאשר  משוכנע 
למין  ולא  הגדול  לעיט  התכוונו  הגדול" 
המכונה כיום נשר, שהוא ארוך צוואר, אוכל 
בעיניי  מקסים  שהוא  הגם  וקירח,  נבלות 
ומועיל להפליא בהיותו הסניטר של הטבע. 

העזנייה 
דווקא  והוולגטה  השבעים  ידי  על  מזוהה 

1. עפרוני מצויץ. לדעת ד"ר מנחם דור הוא הוא "כנף רננים" 
המקראי, ואני - בספק. צילם: חיים מויאל

2. דיה שחורה. "ואת הדיה למינה" - ייתכן שבשם הזה נכללו 
כל העקבים, האיות והדיות. אייר: חיים מויאל

3. שחף צהוב-רגל. ייתכן שהשחף של היום או החמסנים,  
קרובי משפחתם הם התחמס המקראי. צילם: שון גל
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יונתן ורס"ג מתרגמים בת יענה כנעמיתא, 
דהיינו היען. בירושלמי יומא מובאת אגדה 
כי נהגו לעטוף זהב בבצק ולהאכיל בזה את 
הנעמית, וכך הן זיקקו חתיכות זהב במיצי 
הזפק החזק שלהן. אך בוויקרא בת היענה 
נסמכת לדורסי הלילה, ולא סביר כי הכוונה 
המיוחדת.  קריאתו  למרות  היום  של  ליען 
יש שזיהו את בת היענה כשם נרדף לאֹוַח, 
ִציִּים  ָשם  "וְָרְבצּו  מישעיה:  הפסוק  בשל 
יֶהם אִֹחים וְׁשכְנּו ָשם ְבּנֹות יַעֲנָה  ּוָמלְאּו ָבֵתּ
כי  לציין  חייב  אני  ָשם".  יְַרְּקדּו  ּוׂשעִיִרים 
והתנשמת,  ככוס  שלא  היום,  של  האוח 
בחורבות.  או  שננטשו  בבתים  רובץ  לא 
ענה,  מהשורש  נגזר  שמו  כי  שהוסיפו  היו 
הרי  מדויק,  זה  ואם  קול,  בת  הד,  דהיינו 
יותר  מתאים   )Little Owl( החרבות  כוס 
ודאי  היה  שהרי  זה,  נרדף  לשם  כמועמד 
היטב  נשמעות  וקריאותיו  היום  כמו  נפוץ 
במיכה:  שנאמר  ובהר,  בגיא  ומספד  כהד 

"מספד כתנים ואבל כבנות יענה". 

"כנף  עם  היען  את  מזהה  הייתי  לא 
"כְּנַף-ְרנָנִים  איוב:  בספר  המופיע  רננים" 
כִּי-ַתעֲזֹב  וְנָֹצה.  ֲחִסידָה  נֶעֱלָָסה;ִאם-ֶאְבָרה, 
כִּי- ׁשכַּח,  וִַתּ ם  ַחֵמּ ְתּ וְעַל-עָפָר  ֵבֶּציָה;  לָָאֶרץ 

כָּעֵת  ְתדּוׁשָה...  ֶדה  ַהָשּ וְַחיַּת  זּוֶרָה;  ְתּ ֶרגֶל 
 - ּולְֹרכְבו"  לַּסּוס  ְשַחק  ִתּ ְמִריא,  ַתּ רֹום  ַבָּמּ
המטיל   )Stone curlew( הכרוון  עם  אלא 
לקבוצת  נסמך  ואינו  הקרקע  על  ביצים 
דורסי הלילה. שהרי היען כידוע אינו יכול 
בתקופה  נפוץ  שהיה  אף  על  כלל,  לעוף 

ְשַחק לַּסּוס  המקראית. בפסוק האחרון )"ִתּ
ּולְֹרכְבו"( מדובר כנראה ב"משחק הציפור 
הפצועה", אשר במהלכו העוף מרטיט את 
כך  ואגב  לשבורות,  אותן  ומדמה  כנפיו 
מרחיק את הפולש מהקן ומהגוזלים, ואז 
ְמִריא( כפי שנוהגים  רֹום ַתּ ממריא )כָּעֵת ַבָּמּ

מיני חופמאים רבים, ובכלל זה הכרוון. 

התחמס
"ציצא"  עם  אונקלוס  ידי  על  זוהה 
הסיס  הוא  רס"ג,  בלשון  "ח'טאף"  או 

ללא  מצייץ  הסיס  כי  ידוע  ואכן   ,)Swift(
חרקים  בחטיפת  והתמחותו  באוויר  הרף 
מעופפים באוויר. ראב"ע לעומת זאת גזר 
אך  גזל,  דהיינו  חמס,  מהשורש  שמו  את 
של  התחמס  עם  זה  מין  מזהה  הייתי  לא 
היום, הידוע אמנם על פי מסורות שונות 
כגוזל חלב היישר מפטמותיהן של נקבות 
הצאן והבקר, אך הוא חששן למדיי, לילי 
הכותב  כי  מאמין  אני  כן  ועל  ונסתר, 
השחפים  ממיני  לאחד  התכוון  המקראי 
השחף  כמו  ומוכרים,  הנפוצים  היום  של 

1. גוזלי תנשמת. צילם: אמיר עזר
2. כוס חרבות טורף פשוש. צילם: אמיר עזר

3. שעיר מצוי. הוא מוזכר שלוש פעמים בישעיה 
ונסמך גם לבנות היענה. ספק אם ניתן לזהותו 

עם מין זה, שהרי הוא קטן ונסתר להפליא. 
צילם: אמיר עזר
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בנוגע   .)Gull( האגמים  שחף  או  הכספי 
לשחף המקראי שנזכר לאחר מכן - מרבית 
בכל  אותו  מזהים  העתיקים  התרגומים 
זאת כשחף של היום, וראב"ע ציין בטעות 
מוזרה כי שמו שחף על כי מוליד שחפת. 
כבז,  רס"ג  ידי  על  תורגם  למינהו"  "הנץ 
למינהו  הנץ  את  שזיהו  החוקרים  ורבים 
ציין  ראב"ע  והנצים.  לבזים  כולל  כשם 
בגופו.  מרובה  נוצה  בשל  לו  בא  שמו  כי 
יִפְֹרׂש  נֵץ  יֲַאֶבר  "המבינתך  נאמר:  באיוב 
כְּנָפָו לְֵתיָמן", אם כי יש כאן רמז לנדידת 
רמז  הזה  הסתום  בפסוק  אין  העופות, 
סמיכותו  אי  בשל  הנץ.  של  לזיהויו  ברור 
לדורסים במקורות אלא לשחף הייתי מעז 
כמו  בנדידתו  הבולט  למין  אותו  ומזהה 

אחד ממיני הקורמורנים. 

הלילה.  לדורסי  מגיעים  אנחנו  וכאן 
אף  נזכרו,  הלילה  דורסי  מיני  מרבית 
לציין את השם  פי שניתן מן הסתם  על 
אך  הדומות,  תכונותיהם  עם  הכולל 
הכותב המקראי ראה כנראה צורך לפרט, 
טומאתם.  עניין  חשיבות  מפאת  וזאת 
במסכת חולין נאמר נכון ובאופן מרשים 
כי "חולק את רגליו שתיים לכאן ושתיים 
לכאן טמא", והרי זו אחת מתכונותיהם 
החשובות של דורסי הלילה בכלל. להלן 
ידי  על  מזוהה  הכוס  המינים:  פירוט 
ָקְדיָא,   - מהמשנה  השם  עם  אונקלוס 
דהיינו  קד,  מהשורש  כנראה  שנגזר 
השתחוות, ואכן מין זה נוהג לעשות כך 
בשעת התרגשות, עד כי מוסלמים רבים 
מוחמד  לנביא  שלועג  על  אותו  האשימו 

הלילה.  דורסי  כשאר  ידם  על  והוחרם 
ראב"ע מציין כי השם כוס נגזר מהמילה 
בו  שאין  במקום  שוכן  דהיינו  "נכסה", 
הוא  שבהם  המקומות  בשלושת  יישוב. 
כמו  לילה  דורסי  עם  מוזכר  הוא  מופיע 
המלך  דוד  והתנשמת.  הינשוף  הקאת, 
ִמְדָבּר,  לְִקַאת  "דִָּמיִתי  בתהלים:  האומר 
חשוב  פרט  מוסיף  ֳחָרבֹות"  כְּכֹוס  ָהיִיִתי 
והוא החרבות, בית גידול אופייני לכוס, 
הכוס  זה,  במין  אותו  מזהה  הייתי  ולכן 

 .)Little Owl(

השלך 
עם  התרגומים  מרבית  ידי  על  זוהה 
שלינונא,  תרגם  אונקלוס  הקורמורן. 
להשליך  נוהגו  בשל  דגים  שולה  דהיינו, 

1. כוס חרבות. מפרשים רבים מזהים אותו עם 
הכוס המקראי. צילם: שון גל

2. רחם צעיר בתעופה. על פי הסברה, הרחם של 
היום, שהיה נפוץ למדיי בתקופת המקרא, הוא 

העזנייה המקראית, שמקורה החד ופניה היוקדים 
מפגינים עזות. צילם: שון גל

3. עגור אפור בנחיתה. רבים מזהים את העגור 
האפור המקראי וגם את הסיס המקראי בסיס של 

היום.  צילם: שון גל
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עצמו ללכוד דגים, והתכוון לשלדג, ואילו 
ראב"ע הגזים וטען כי משליך את ילדיו. 
זיהו אותו עם הקטופה  ואחרים  אהרוני 
)Brown fish owl( או ה"קיפוד" המופיע 
שהרי  סביר,  לי  נראה  והזיהוי  במקרא, 
ניזון  הוא  מים,  במקורות  גידולו  בית 
עד  כקיפוד.  מזדקרות  ונוצותיו  מדגים 
המים  באגמי  נמצא  עוד  שנה  כ-30  לפני 
המקראי,  הקיפוד  שהוא  וייתכן  בצפון 
כקיפוד  היטב  סומרות  נוצותיו  שהרי 
כנאמר  זה,  בשם  אף  הקרוי  היונקים  מן 
בישעיה: "ושמותיה למורש קיפוד ולאגמי 

מים". 

הינשוף
ציין  כך  ללילה,  הכוונה  בנשף",  "עף 
ראב"ע, ויש שגזרו את שמו מהשורש נשף, 
משמיע.  שהוא  הנשיפה  קריאות  שום  על 
תרגומים רבים, כמו אונקלוס, זיהו אותו 
בפרצופו  לקוף  דמיונו  בשל  הִקּפּופָא  עם 
במסכת  שנאמר  הגדולות,  עיניו  ובמיקום 
לפניהן  הולכות  ועיניהן  "הואיל  נידה: 
כשל אדם". אני מניח כי הכותב המקראי 
כאשר  היום,  של  ללילית  כנראה  התכוון 
שדה  גם  היא  במקרא  המופיעה  הלילית 
בסיפורי  שהופיעה  מסופוטמית,  מכונפת 

פולקלור שהיו קיימים גם אז. 

הקאת 
ובכללם  המתרגמים  מרבית  ידי  על  זוהה 
היה  ודאי  אשר  השקנאי,  עם   - השבעים 
שלא  אף  על  המרשימה,  בנדידתו  מוכר 
קינן כנראה גם אז. אונקלוס תרגם ָקָתא. 
רס"ג תרגם דווקא "קוק", על פי שנאמר 
בתלמוד ירושלמי "קאת זה קוק". במקרא 
בתהלים:  כמו  פעמים,  כמה  עוד  מוזכר 
"דִָּמיִתי לְִקַאת ִמְדָבּר, ָהיִיִתי כְּכֹוס ֳחָרבֹות", 
וינשוף  וקפד  קאת  "וירשוה  בישעיה:  או 
וערב ישכנו בה". שמו כנראה נגזר מהקאת 
הלילה,  דורסי  לכל  האופיינית  הצנפות 
ובשל העובדה כי הוא נסמך לדורסי לילה 
אחרים הייתי מזהה אותו עם האוח העיטי 
)Eagle Owl( הפעיל במדבר ובספר, ונחשב 
לגדול דורסי הלילה של העולם. הוא ניזון 
ואפילו  עופות,  קיפודים,  מעטלפים,  אגב 
ודורסי  צעירים  שועלים  שאריות  נתגלו 

יום בצנפותיו.

הרחמה 
אף  הברבור,  עם  השבעים  ידי  על  זוהתה 
על פי שהוא ידוע כמין צפון אירופי, ורק 
הוולגטה  בארצנו.  מופיע  נדירות  לעתים 
תרנגול  מין  הפורפיריה,  עם  אותה  זיהו 
מים, אשר גם הוא לא נמצא בישראל אלא 
באורח מזדמן ונדיר למדיי. אונקלוס זיהה 

מין זה עם ירקרקא, הוא כנראה השרקרק, 
"רחם  חולין  במסכת  לאזכור  בדומה 
הראשון  היה  רס"ג  ואילו  שרקרק",  זה 
הקרוי  הנשר  מין  עם  הרחמה  שזיהה את 
בעקבותיו.  הלכו  ואחרים  זה,  בשם  היום 
לדעתי הכוונה לתנשמת )Barn Owl(, בשל 
היא  ולקאת.  לינשוף  הופעתה  סמיכות 
מול האדם  כלבנה, סלחנית אפילו  ידועה 
הנוגע בגוזליה, ובתלמוד נאמר למה נקרא 
שמה רחם: כשבאה - באו רחמים לעולם. 
התנשמת קשורה למשכנות האדם ומביאה 
"התנשמת  כי  נאמר  ובתלמוד  תועלת,  לו 
השם  אגב  ומכאן  שבעופות",  באות 
הערבי בואה או בומה. ובכן, אם הרחמה 
התנשמת  מיהי  היום,  של  התנשמת  היא 
לדורסי  בסמיכות  זה  בפרק  המופיעה 
אותה  מזהה  הייתי  אני  הלילה האחרים? 
עם ינשוף העצים )Long eared Owl(, ששם 

סוגו נגזר גם מקריאותיו המיוחדות.

חסידה
ָחוִָריָתא, דהיינו הלבנה,  אונקלוס מתרגם 
הוא  הדומיננטי  שצבעה  לחסידה  וכיוון 
לבן. בדומה תרגם גם רש"י – "דיה לבנה", 
ירמיהו,  דואה.  עוף  זהו  דיה  ומבחינתו 
שהיה חובב טבע מושבע והכיר את תופעת 
ביתו  מעל  שנדדו  החסידות  ואת  הנדידה 

1. דוכיפת - הציפור הלאומית שלנו. למרות "טומאתה", היא מופיעה במקורות רבים וזיהויה מקובל.  צילם: חיים מויאל
2. כרוון. ייתכן שהמין שבתמונה הוא "כנף רננים" המקראי, שהרי הסיפור הולם למדיי את העוף השכיח הזה. צילם: אמיר עזר

3. אנפת לילה צעירה - "ואת האנפה למינה". צילם: חיים מויאל

1

2

3



73 טבע הדבריםטבע הדברים 72 73 טבע הדבריםטבע הדברים 72

ַמיִם  ַבָשּ ֲחִסידָה  "גַּם  אמר:  שבענתות, 
ֶאת  ָשְמרּו  וְעָגּור  וְִסוס  וְתֹר  מֹועֲֶדיָה  יְָדעָה 
העגור  את  לזהות  שניסו  יש  בָֹּאנָה".  עֵת 
בשל  המקראית,  החסידה  עם  האפור 
העובדה שאף נדידתו בולטת, אך הפסוק 
ברושים   - "חסידה  מתהלים:  המפורסם 
הנ"ל.  הזיהוי  את  מאמת  די  ביתה", 
עושה  כי  חסידה  נקראת  חולין  במסכת 
והיא אכן לא נצפתה  חסד עם חברותיה, 
מתקוטטת עם חברותיה. החסידה נאסרה 
מן הסתם בהיותה ניזונה גם ממכרסמים, 

נחשים וכו'.

אנפה
מיני  עם  למינה  האנפה  את  זיהו  רבים 
מצטרף  אני  ואף  היום,  של  האנפות 
והיא  רבים  מינים  לאנפה  זה.  לזיהוי 
במסכת  לה.  הדומה  לחסידה  נסמכת 
"האנפה  כי:  בצדק  עליה  נאמר  חולין 

אנפה  שמה  נקרא  למה  רגזנית  דיה  זו 
עם  מתקוטטת(  )מקללת,  שמנאפת 
חברותיה". ּדּוכִיפַת אונקלוס זיהה ציפור 
זו עם "נגר טורא", לפי טלשיר "נקר בר", 
בלי  העסוקה  היום  של  הדוכיפת  היא 
הרף בנקירות בקרקע באמצעות מקורה 
חז"ל,  מסורת  לפי  הדוכיפת,  הארוך. 
האבנים  בבקיעת  המלך  לשלמה  סייעה 
של בית המקדש, שנאמר "דוכיפת שהודו 
)כרבולתו( כפות וזה שהביא שמיר לבית 
המקדש". רש"י פירש תרנגול בר, אולם 
הדמיון היחיד הוא בנקירותיה המרובות 
בשל  כי  לציין  מעניין  אך  הקרקע,  על 
גם  לאסור  הקראים  החליטו  זה  פירוש 
הגיב  ראב"ע  בית.  תרנגולי  אכילת  על 
על זה בחריפות ואמר: "אמרו הצדוקים 
ואלה  התרנגולת,  שהיא  )קראים(, 
ייתכן  להם?"  הגיד  מי  כי  עולם,  טיפשי 
שסירחונה בשעת קינון גרם לטומאתה, 

בחירתה  את  מנעה  לא  זו  עובדה  אך 
כציפור הלאומית של ישראל.

עטלף
המין האחרון שנזכר הוא לא אחר מאשר 
העטלף, והרי אינו עוף אלא יונק! מרבית 
המתרגמים והמפרשים זיהו מין אחרון זה 
עם העטלף של היום, על אף שהוא אמנם 
רבים,  מינים  שלעטלפים  אלא  מעופף. 
אם כך למה לא נאמר בכל זאת "למינו"? 
לכן הייתי מעז ומפרש מין זה דווקא עם 
 )Ibis( אחד ממיני המגלנים או האיביסים
שנחשבו לקדושים אצל הפרעונים, שנאמר 
את  האדם  ישליך  ההוא  "ביום  בישעיה: 
אלילי כספו, לחפור פירות ולעטלפים". 8

*חיים מויאל - דוקטורנט, מנהל חינוכי של 
המרכז הבין-לאומי לחקר נדידת ציפורים, 

החברה להגנת הטבע ואוניברסיטת תל אביב.

חוברה בריקוד חיזור. ייתכן שהחוברה היא בת היענה ולא היען שבטעות נפוצה צוין כך, וייתכן שהיא  דווקא "כנף רננים" בשל ריקודה המופלא. צילם: שון גל


