


ֶפר• 2ַעל ַהסֵּ
ים• ם אֹו ַחיֹות,  ָהַאְלֻמגִּ ים הֵּ צִּ 3?עֵּ
4? ַמהּו בֶעֶצם ַאְלמֹוג •
ין ַאְלמֹוג ְוׁשֹוַׁשַנת• ל בֵּ 5ָים -ֶהְבדֵּ
יּפ• 6?ַמהּוַהּפֹולִּ
ים• ים ָהַאְלֻמגִּ ְתַרבִּ יְך מִּ י? אֵּ ינִּ בּוי מִּ 7רִּ
יְך• יםאֵּ ְתַרבִּ יםמִּ בּוי?ָהַאְלֻמגִּ י-ַאלרִּ ינִּ 8מִּ
ים• יְך נֹוָצרֹות מֹוְשבֹות ָהַאְלֻמגִּ 13-9?אֵּ
ְקֶרה ַהְמיָֻחד ֶׁשל ָהַאְלמֹוג ֲאבּוָקן • 14ַהמִּ
יֶהם• ְלדֵּ י ֶאֶבן ְוׁשִּ 15מֹוְׁשבֹות ַאְלֻמגֵּ
י ַהֶאֶבן  • י ַאְלֻמגֵּ ְלדֵּ י ְוׁשִּ יעֵּ 16צּורֹות ְגבִּ
ית• ין ַאְלמֹוג ָגדֹול ְוׁשּונִּ ים בֵּ ילִּ יְך ַמְבדִּ 17?אֵּ
ים ֶצַבע חּום• 18?ְצַהְבַהב-ָיֹרק-ַמדּוַע ְלֹרב ָהַאְלֻמגִּ
ים• י ָהַאְלֻמגִּ ְלדֵּ יֹות ְלׁשִּ 19ְתרּוַמת ַהְשתּוָפנִּ
י• ְבעֵּ יםצִּ 20ָהַאְלֻמגִּ
ְתאּוָרה ְמיּוֶחֶדת• ים בִּ י ַאְלֻמגִּ ילּומֵּ 21צִּ
ים ַבַלְיָלה • ְפָתחִּ ים נִּ 22ַאְלֻמגִּ
ית• יָכנִּ ים ֶׁשל ַהסִּ ים ַהְכפּולִּ 23ֶצַמח ַביֹום ְוָחָיה ַבַלְיָלה: ַהַחיִּ
ים ַעל ַהְגבּול• ְפָגׁשִּ 24מִּ
ים יֵּׁש• י ַאְלֻמגִּ ינֵּ 25?ַכָמה מִּ
יֶהם• ינֵּ ים בֵּ ילִּ יְך ְבָכל זֹאת ַמְבדִּ 26?                               אֵּ
ית • יטִּ ר                          –ׁשִּ יַח ַהָידּוַע ְביֹותֵּ 27ַאְלמֹוג ַהשִּ
י                                  –ַאְלֻמַגן • יּפּוסִּ 28ַאְלמֹוג ַהגּוׁש ַהטִּ
ית• 29ַגם ַביֹום ְוַגם ַבַליָלה                      –ְזרֹוָען ּוְזרֹוֲענִּ
יַחן• ית, שִּ יחִּ יָכן ַגםשִּ 30...                                           ְוסִּ
י ַבָים                                                     • יָקלִּ 31עּוָגב מּוסִּ
ם• ֶלהַגםֲהאִּ יםאֵּ 32?ַאְלֻמגִּ
ם• ים הֵּ ית                       ָהַאְלֻמגִּ ְנָין ֶׁשל ַהשּונִּ י ַהבִּ 33ַאְבנֵּ
ית• י ַהשּונִּ ים ְוַיָבׁשֹות                              ַסְלעֵּ יִּ י אִּ 34ְכבֹונֵּ
ית ּוַמדּוַע ָלנּו יֵּׁש ַמָזל• י ׁשּונִּ יֹפה יֵּׁש ַאְלֻמגֵּ 35?אֵּ
ים                                                            • י ָהַאְלֻמגִּ 36ַדרֵּ
ים• ים ַדָירִּ ילִּ ים                            -ְוַטּפִּ 37ַסְרַטָנת ַהֲעָפצִּ
ים                                                        • י ָהַאְלֻמגִּ 38טֹוְרפֵּ
ים לֹא• י ַהָים ַנֲעשִּ ים-ָמה קֹוֶרה ְכֶׁשְתַנאֵּ ְסָבלִּ 39ַהְלָבָנה? נִּ
ים                                                      • 40ַמֲחלֹות ָהַאְלֻמגִּ
ים• ים ָהַאְלֻמגִּ 41?                                         ְלַמה ְמַׁשְמׁשִּ
ים ָלֶהם• 42?                                                 ַמה ָאנּו עֹושִּ
ים ֲעְצָמם• ים ָהַאְלֻמגִּ 43?                                  ַמה אֹוְמרִּ
ים                                                            • ילֹון מּוָנחִּ 44מִּ
ב                                                                  • 45ַעל ַהכֹותֵּ

ים ְנָינִּ ֶפרתֹוֶכן ַהעִּ ים ַבסֵּ ְזַכרִּ ים ַהנִּ ינִּ יַמת ַהמִּ ְרשִּ

ֲאבּוָקן•

י• יְטָרה-ֲאבִּ ּפִּ

יל-אֹוֶזן• ּפִּ

אּוְכָמן•

יְלָיה• ינֹופִּ ֶאכִּ

יל• ַאְלמֹוג ָאצִּ

ַאְלמּוָגן•

ית• ַאְלֻמָגנִּ

ית• ַאְסַּפְרגִּ

ית• ַבְצָקנִּ

ית• גֹוְרגֹונִּ

יְלָיה• ירֹוְסמִּ גִּ

יָלן• ְגלִּ

ית  • ַגלְקסִּ

ַדקֹון•

ְׁשָאן• דִּ

ְזרֹוָען  •

ית• ְזרֹוֲענִּ

י• ַחרּולִּ

יָרן• ַחרִּ

ית• טּוְרָבנִּ

ַמָגׁשֹון•

מֹוָחן•

יַפָתן• ְמנִּ

ָים-נֹוַצת•

ָיה• ֶנְפתִּ

יָכן• סִּ

ית• ינִּ ַסכִּ

ית• ַסְסגֹונִּ

ית• יפִּ ְסעִּ

ינֹורֹות• ְספֹוג ַהצִּ

ְספֹוג קֹוְדָחן•

נֹורֹותעּוָגב• ַהצִּ

ַּפְרגֹול•

ית• ְרחִּ ּפִּ

ית• יָנרִּ צִּ

ְצמּוָדה•

יַאנט• ֶצרִּ

קֹוָצן  •

ית• ְׁשתִּ רִּ

ָים ֲאֻדָמה-ׁשֹוַׁשָנת•

ית• יחִּ שִּ

יָחן• שִּ

ית• יטִּ ׁשִּ

ל• ַתיִּ
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יעּו גִּ יְכֶׁשהִּ ְשַפתל"ַצהַ ַחָילֵּ ְלֶחֶמתְבסֹוףסּוף-ַיםלִּ ירּו,ָהַעְצָמאּותמִּ כִּ אׁשֹוָנההִּ יםֶאתָלרִּ .ָהַאְלֻמגִּ
י" ְרחֵּ ים"ָהֶאֶבןּפִּ יִּ ְסתֹורִּ ים,ַהמִּ יַהשֹוְכנִּ ימֵּ ְפָרץְבמֵּ יֶהםָׁשבּוּוְבֶטֶרם,ָלֶהםָקְסמּוַהמִּ ָעְקרּוְלָבתֵּ

יםמֹוְׁשבֹות ל.ְלַמְזֶכֶרתּוְלָקחּוםַאְלֻמגִּ חֵּ יםׁשֹודהֵּ יַלתַהָגדֹולָהַאְלֻמגִּ ְׁשַנת.ְבאֵּ י1960בִּ ַגְעתִּ הִּ
יַלת יְךְלאֵּ י,ַהֶטַבעַלֲהַגַנתַהֶחְבָרהֶׁשלַּפָקח-ְכַמְדרִּ ָיתֶאתְלֲעצֹורְכדֵּ יםְׁשלִּ יתָהַאְלֻמגִּ ְראִּ ְׁשֹמרַהּפִּ ְולִּ

יםְׁשמּוַרתַעל יַלתָהַאְלֻמגִּ םֶׁשֻהְקְצָתהְבאֵּ יםלֹאְכָבר.דֹורְׁשנֹותָחְלפּו.ָכְךְלׁשֵּ יםעֹוְקרִּ ַאְלֻמגִּ
ַהָים ְרבֹות,מֵּ יםּובִּ יָצְלחּוַהָשנִּ יַלתַאְלֻמגֵּ י:ַרבֹותַסָכנֹותאֵּ ְפכֵּ יּובׁשִּ ְפט,בִּ יֹותנֵּ ָכלִּ מֵּ ים,מִּ פֹוְסָפטִּ
ְנַמל יַלתמִּ הּום,אֵּ ַחַּותזִּ יםמֵּ יעֹותַהָדגִּ יםֶׁשלּוְפגִּ יםתֹוָדַעת,ְלַמָזָלם.צֹוְללִּ ְוָהעֹוָלם,ָגְבָרהָהַאְלֻמגִּ
י-ַהַתת ירְבַכְלָכַלתְיסֹודְלֶאֶבןָהַפךַימִּ יַלתָהעִּ ְפָגׁש.אֵּ םַהמִּ יםעִּ יַהָיםְועֹוָלםָהַאְלֻמגִּ ָגַרםַהְטרֹוּפִּ
י ְרצֹותלִּ ְהיֹותלִּ יֹולֹוגלִּ יבִּ יׁש,ַימִּ יםַחַייֶאתּוְלַהְקדִּ יִּ ְקצֹועִּ בּורַהָיםַמָדעְלהֹוָרַאתַהמִּ ,ָהָרָחבַלצִּ

ְמיָֻחד יםּובִּ יםְלמֹורִּ ידִּ י.ּוְלַתְלמִּ יָלַמְדתִּ ַמְדתִּ יםֲעְשרֹותְולִּ ְסְגרֹותָׁשנִּ אֶאתׁשֹונֹותְבמִּ .ַהֶזהַהנֹושֵּ
י ְפנֵּ יְכָעשֹורלִּ ְתַחְלתִּ עּודהִּ יםְבתֵּ יםָהַאְלֻמגִּ יםְוַהְיצּורִּ רִּ יםָהֲאחֵּ יתֶאתַהְמַאְכֶלסִּ יםׁשּונִּ ָהַאְלֻמגִּ

ְפָרץ יַלתְבמִּ י.אֵּ יֶאתָכַתְבתִּ ְפרֵּ ָלה"הֹוָצַאתסִּ י,"ְיעֵּ אתִּ יְךֶאתָלאֹורְוהֹוצֵּ יַהַמְדרִּ יְנֶטְרֶנטִּ ַהאִּ
י" יכֵּ יַיֲעֹקבר"דֶׁשלַהָיםַמְדרִּ יםֶׁשֶאָחד,"ַדְפנֵּ יְךהּואָבֶהםַהֲחׁשּובִּ יםַמְדרִּ ים.ָהַאְלֻמגִּ בֹוְמתֹוָעדִּ

י200-מֵּ ְלַמֲעָלה ינֵּ יםמִּ ְתמּונֹותַאְלֻמגִּ רבִּ הּויֶׁשנֹוַעדְוֶהְסבֵּ נּו.ְלזִּ ים,ְבדֹורֵּ יםַהְסָפרִּ ֲעַברַהֻמְדָּפסִּ
ידְזַמָנם ְפרּותָטמּוןְוֶהָעתִּ יתַבסִּ ֶפר.ָהֶאֶלְקְטרֹונִּ יַהסֵּ יֶׁשהּוא,ַהנֹוְכחִּ יְנֶטְרֶנטִּ י,אִּ יָנמִּ יר,חִּ ָעׁשִּ
יָדע יםָקַצר,ְבמֵּ לִּ ירַאְךְבמִּ יָבא,ְתמּונֹותָעתִּ ֶפרַאֲחרֵּ ית-ָאֶלף"ַהסֵּ יםֶׁשלבֵּ רֹותָים-ְוַחיֹותָדגִּ ."ֲאחֵּ
יאנֹוַעדהּואַגםְכמֹותֹו יָדעֶאתְלָהבִּ ְסָפַריַהמֵּ יַעתּוַבֲאָתַריֶׁשבִּ ידִּ ָקר,ַהנֹוַערלִּ יּוְבעִּ ידֵּ יַתְלמִּ ָבתֵּ
ֶפר יםַהסֵּ יִּ יָקם,ַהְיסֹודִּ י-ַהַתתַהַחיעֹוָלםְבַאֲהַבתּוְלַהְדבִּ יַלתֶׁשלַימִּ .אֵּ

י ַיֲעֹקב ַדְפנִּ

ֶפר ַעל ַהסֵּ

2



םַבעֹוָלם יםהֵּ םְידּועִּ יםַבשֵּ .קֹוָרלִּ
ָאהַעד םכּונּו19-הַהמֵּ ְבׁשֵּ
ים" יטִּ יתֹופִּ י)"לִּ ְרחֵּ ק,(ֶאֶבןּפִּ ָספֵּ

ים קֲאָבנִּ יםָספֵּ י.ְצָמחִּ ַהָצְרָפתִּ
יסֹוֶנל יןּפֵּ ְבחִּ ְתנּוַעתהִּ בִּ

יֶהם יֶׁשל*ַמְׁשָשנֵּ יפֵּ יםּפֹולִּ ָהַאְלֻמגִּ
יעַ  גִּ יָנםַלַמְסָקָנהְוהִּ יםֶׁשאֵּ .ְצָמחִּ
ינֵּאּוס יא-לִּ יַטתַמְמצִּ יּוןׁשִּ ַהמִּ

ית יםָבֶהםָרָאה-ַהמֹוֶדְרנִּ ,ְצָמחִּ
ים יֹותַהְמקֹוָרבִּ ְטרִּ ַאְך,ְלפִּ

ְך םָקַבעַבֶהְמׁשֵּ ַמֲעָבר-צּוַרתֶׁשהֵּ
ין יםבֵּ יְצָמחִּ ים-ְלַבֲעלֵּ ַרק.ַחיִּ

ית אׁשִּ ָאהְברֵּ לּו19-הַ ַהמֵּ חֵּ הֵּ
יְלַסְוָגם ְבָעלֵּ ים-כִּ י,ַחיִּ ַמֲעֶרֶכתְבנֵּ

םַיַחד,*ְנבּוִבִייםהַ  -ׁשֹוַׁשנֹותעִּ
ים*ַהֶמדּוזֹות*ַהָים יִּ יְדַרתִּ .*ְוַההִּ
י יםֲעצֵּ ְזְכרּוַאְלֻמגִּ ְך"ַבַתנַ נִּ

ְסחֹורֹות יַעלֶׁשהּוְבאּוְיָקרֹותכִּ ְידֵּ
ַאְרצֹותַהֶמֶלְךְׁשֹלֹמה ְזָרחמֵּ .ַהמִּ

ר ְתָברֵּ יָנםְכֶׁשהִּ יםֶׁשאֵּ צִּ ,עֵּ
יְבְרתּו" יםְׁשָמםֶאת"עִּ קֹוָרלִּ מִּ

ים .ְלַאְלֻמגִּ

ר* יםְלֶהְסבֵּ 44ְלַעמּודְּפנּוַהמּוָנחִּ

ים ם אֹו ַחיֹות,  ָהַאְלֻמגִּ ים הֵּ צִּ יט? עֵּ ָקֶׁשה ְלַהְחלִּ

יּפ ים ֶׁשַבְתמּונֹות: ּפֹולִּ ים ֶאת מֹוָׁשבֹות ָהַאְלֻמגִּ ֶמנּו ְמַהּוִּ ים מִּ אֹות ַוֲאָלפִּ ְיצּור ַחי ֶׁשמֵּ

לוין. מ

לוין. מ

3טוב-בן. א

ית ַסְסגֹונִּ ית ַאְסַּפְרגִּ

ָים-נֹוַצת יַפָתן ְמנִּ



? ַמהּו ְבֶעֶצם ַאְלמֹוג 
ים ים ַחיִּ י ְיצּורִּ ינּו ְׁשנֵּ י ׁשֹוַׁשַנת, ַבְתמּונֹות ֶׁשְלָפנֵּ נִּ יל  . ָים-ָהֶאָחד ַאְלמֹוג ְוַהשֵּ ְדעּו ְלַהְבדִּ ֲהתֵּ

יֶהם ינֵּ ?בֵּ

ם יםהֵּ יעַ לֹאְוֶזהדֹומִּ י–ַמְפתִּ יכִּ ְמַעטֲהרֵּ עַ ֶאָחדָכלכִּ םיֹודֵּ יֶׁשהֵּ ְׁשָּפָחהְקרֹובֵּ םָלָמהָאז.מִּ הֵּ
ים ְקָראִּ מֹותנִּ יםְבׁשֵּ יאַהְתׁשּוָבה?ׁשֹונִּ יםַכָמהֶׁשיֵּׁשהִּ לִּ ְדעּו,ֶהְבדֵּ ְתַגֶלהאֹוָתםּוְכֶׁשתֵּ סֹוָדםָלֶכםיִּ

יםֶׁשל ינּוְוַגם,ָהַאְלֻמגִּ ְׁשֹמרָלנּוָחׁשּובַמדּועַ ָתבִּ יֶהםלִּ ָכלֲעלֵּ ְׁשָמרמִּ .מִּ
ם יְנַתיִּ יתָלֶכםְנַגֶלהבֵּ יאֶׁשַהְשָמאלִּ ַהָיםֲאֻדָמהָים-ׁשֹוַׁשַנתהִּ יכֹוןמֵּ י,ַהתִּ יֶהם.ַאְלמֹוגהּואְוַהְיָמנִּ ְׁשנֵּ

ים,ַאַגב ְקָראִּ יםנִּ יּפִּ םֶׁשֶזה,*ּפֹולִּ יׁשֵּ רּוׁשֹולֹוֲעזִּ ה"ֶׁשּפֵּ םַהְרבֵּ יאְכֶׁשַהָכָוָנה,"ַרְגַליִּ יםהִּ *ַלַמְׁשָׁשנִּ
ים דְזרֹועֹותַגםאֹוָתםֶׁשְמַכנִּ ים,ַציִּ יפִּ יּפֶׁשְבֶמְרָכזַהֶּפהֶאתַהַמקִּ .ַהּפֹולִּ

ים ְּפנּו ְלַעמּוד  *  ר ַהמּוָנחִּ 44ְלֶהְסבֵּ

גור. אליבנת. צ

4

יָלן ָים ֲאֻדָמה-ׁשֹוַׁשָנתְגלִּ



ין ַאְלמֹוג ְוׁשֹוַׁשַנת ל בֵּ ָים-ֶהְבדֵּ
יאַהָיםׁשֹוַׁשַנת ף*ַהְּפָלְנְקטֹוןהּואֶׁשְמזֹוָנהטֹוֶרֶפתַחָיההִּ יםַהְמַרחֵּ יצּורִּ יםוִּ ירִּ ְקֶרהְזעִּ ֶׁשְבמִּ

ים ְזַדְמנִּ יָבָתּהמִּ ְסבִּ יאלִּ יְבֶאְמָצעּות,אֹוָתםלֹוֶכֶדתְוהִּ יפֵּ יָבהגּופִּ יהַ *ְצרִּ ים*ֶׁשְבַמְׁשָׁשנֵּ ֶאתַהְמַׁשְתקִּ
יַאְך,ַצָידהּואַאףָהַאְלמֹוג.ַהֶטֶרף ְרֶאהְכפִּ ְךֶׁשנִּ ד,ַבֶהְמׁשֵּ יֶננּוַציִּ יְמזֹונֹואֵּ ָקרִּ .ָהעִּ

ל ְראּו,ֶאָחדֶהְבדֵּ ְתמּונֹותְכָברֶׁשתִּ לּומִּ ן,אֵּ ,ׁשֹוֶנהַאְלמֹוגְוַגםַאֶחֶרתָים-ׁשֹוַׁשָנתֶׁשלְתמּונֹותֶׁשהֵּ
ְהיֹותָיכֹולֶׁשָהַאְלמֹוגהּוא יםְמרּוֶבהַגםלִּ לּו,*ּפֹוליּפִּ ָנהָלרֹובַהשֹוַׁשָנהְואִּ יּפהִּ ידּפֹולִּ לעֹוד.ָיחִּ ,ֶהְבדֵּ

ְראֹותֹוֶׁשֶאְפָׁשר ְבֶנה–ֶׁשֶלדיֵּׁשֶׁשָלַאְלמֹוגהּוא,ָכאןלִּ יםֶׁשלמִּ יעִּ ם,ְגבִּ הֵּ יםמֵּ יםיֹוְצאִּ יּפִּ ַהּפֹולִּ
ָקר) ְׁשעֹותְבעִּ ֶאֶבןֲעשּוי,מּוָצקְוהּוא(ַהַלְיָלהבִּ ָרהַהָים-ֶׁששֹוַׁשַנתְבעֹוד,מֵּ יֶׁשֶלדָחסֵּ .ְלַגְמרֵּ

לוין. מ יָלן ְגלִּ דפני. ל
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יַאנט ֶצרִּ טוב-בן. א יָלן ְגלִּ



יּפ בְמֻצָידַהּפֹולִּ יטֵּ יהֵּ אְכדֵּ יֶאתְלָמלֵּ יםְׁשנֵּ ידִּ יְנֶתָזהֶאת:ַהַתְפקִּ יֹותְמַמְלאֹות*ַהפֹוטֹוסִּ ַאצֹות,*ְׁשתּוָפנִּ
לּו,ַהֶשֶמׁשְלאֹורַהָגלּויַהגּוףְבֹדֶפןַהשֹוְכנֹות יםְואִּ ים,*ַבַמְׁשָשנִּ ְזרֹועֹותַהְמַׁשְמׁשִּ דכִּ ים*ַציִּ ְתַרְכזִּ ימִּ יפֵּ גּופִּ
יָבה יםְצרִּ ירִּ ים,ְזעִּ ְראִּ יתַבְתמּוָנהַהנִּ יּפ,ַהַתְחתֹוָנהַהְיָמנִּ ֶהםיֹוֶרהֶׁשַהּפֹולִּ יםמֵּ יםחּוטִּ יִּ יםקֹוָצנִּ יִּ ְוַאְרסִּ
ּוּון יר*ַהְּפַלְנְקטֹון,ָטְרּפֹוְלכִּ ְמיָֻחדֶׁשְמרּוֶבהַהָזעִּ ְׁשעֹותבִּ יּפְמצּוָידַכך.ַהַלְיָלהבִּ ןַהּפֹולִּ צּורהֵּ ןָמזֹוןְליִּ ְוהֵּ

יָפה ְטרִּ .לִּ

יֹות ַאצֹות ְׁשתּוָפנִּ

יָבה י ְצרִּ יפֵּ גּופִּ

ָכה ְּפַלְנְקטֹון ֶׁשֶנֱאַסף ַבָים ַבֲחׁשֵּ

ָפָרם סִּ יָהַאצֹותֶׁשלמִּ יפֵּ ְוגופִּ
יָבה יעַ ַהְצרִּ ְליֹוןַמגִּ ְלָכלְלמִּ
יֶמֶטר ילִּ ַהגּוףֹדֶפןֶׁשלְמֻרָבעמִּ

יָבה  י ְצרִּ יפֵּ ם-גּופִּ יף ֶׁשנֹוָרה, ָׁשלֵּ ְוגּופִּ

יּפ ?ַמהּוַהּפֹולִּ

הדק

דוקרנייםחוט עם קוצים

ארס

חוט מקופל בסליל ויקיפדיה

ויקיפדיה

שומכר. ה
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שומכר. ה



יְך יםאֵּ ְתַרבִּ יםמִּ בּוי?ָהַאְלֻמגִּ ירִּ ינִּ מִּ

ְלָכל יכִּ יםַבֲעלֵּ םָאביֵּׁשַאְלמֹוגְלָכל,ַהַחיִּ רָהָאב.ַואֵּ ֶאתְמַיצֵּ
י יםַהֶזַרעָתאֵּ יֹותֶאתַהַמְפרִּ יצִּ ְצָרה*ַהבֵּ םֶׁשיִּ ים.ַהאֵּ תִּ ְלעִּ
ר םְלגּוףַהֶזַרעחֹודֵּ םַהאֵּ יָמהַהָמיםעִּ ְנׁשִּ יא,לִּ ְמַׁשְחֶרֶרתְוהִּ
יתַלָים יצִּ ְפָלטֹותַלֹרב.הּוְפְרָתהֶׁשְכָברבֵּ יֹותנִּ יצִּ םַהבֵּ ַלַמיִּ

ְפָגׁש םְוַהמִּ יעִּ יַנֲעֶשהַהֶזַרעָתאֵּ י.ַהָיםְבמֵּ ְליֹונֵּ יםמִּ יצִּ ַהבֵּ
יֹותהֹוְפכֹותַהמּוְפרֹות ינֹוקֹות,ְלַפגִּ יםתִּ ְקָראֹותָהַאְלֻמגִּ ֶשנִּ
ְלׁשֹון*ְּפָלנּולֹות יםבִּ םְמַרֲחפֹות,ַהַמְדָענִּ ְמְצאּוַעדַבַמיִּ ֶׁשיִּ
יםָמקֹום בַמְתאִּ ְתַישֵּ ןָׁשם.ְלהִּ יםהֹוְפכֹותהֵּ יּפִּ ,*ְלּפֹולִּ

ים יחִּ יעַ ֶׁשַמְצמִּ חַ ,ֶאֶבןְגבִּ ְתַּפתֵּ ְלמֹוֶׁשֶבתְבַהְדָרָגהַהמִּ
ים בּוי,ָהַאֲחרֹוןַבָשָלב.ַאְלֻמגִּ ינֹוָהרִּ יאֵּ ינִּ .מִּ

ר ְךָעָליוְנַדבֵּ ...ַבֶהְמשֵּ

7

נאסא מֹוָחן

ַאְלמּוָגן



יְך יםאֵּ ְתַרבִּ יםמִּ בּוי?ָהַאְלֻמגִּ י-ַאלרִּ ינִּ מִּ
יןַבְתמּוָנה ָימִּ ְראֹותְיָכְלֶתם5ַבַעמּודמִּ יַצדלִּ יכֵּ דֵּ צִּ יםְקבּוַצתמִּ יּפִּ את–ַהּפֹולִּ ְקרֵּ ים–מֹוָׁשָבהַהנִּ יֹוְצאִּ
י יָצנֵּ יםנִּ יּפִּ יםּפֹולִּ י.ְקַטנִּ בּויֶׁשלתֹוָצָאהזֹוהִּ י-לֹארִּ ינִּ יםְכמֹו,מִּ חּורִּ יאֹו,ְבֶצַמחיִּ יָצנֵּ יםנִּ -ְבׁשֹוַׁשַנת.ְּפָרחִּ
ם,ַהָים יםיֵּׁשאִּ ָצנִּ ֶלהנִּ ם,ַכאֵּ יםהֵּ ְתָנְתקִּ רמִּ ַהבֹוגֵּ ים,מֵּ יםְויֹוְצאִּ יֹותָים-כׁשֹוָׁשנֹותַלַחיִּ יֶאת.ַעְצָמאִּ יָמנֵּ סִּ

בּויאֹו,ַהֲהָנָצה ְתַחְלקּותְבֶאְמָצעּותַהרִּ יּפהִּ םַהּפֹולִּ ְׁשַתיִּ רלִּ ים,ְויֹותֵּ ברֹואִּ יטֵּ יַעלהֵּ יעֵּ ֶׁשָבֶהם,ַהֶשֶלדְגבִּ
ים יםיֹוְׁשבִּ יּפִּ םַהּפֹולִּ הֵּ םּומֵּ יםהֵּ ְפָתחִּ ְתזּוָנהנִּ ימּו.לִּ בשִּ יַצדלֵּ ַתַחתַבְתמּוָנה,קֹוֶרהזהכֵּ .ֶׁשמִּ

,ֲאבּוָקןָהַאְלמֹוגֶׁשלַבמֹוָׁשָבה,ְלָמָׁשל
ים יםרֹואִּ יּפִּ יּפֹולִּ ְׁשַלבֵּ ְתַחְלקּותבִּ :הִּ

יּפֶׁשלַהֶעְליֹוןֶחְלקֹו–א ַהּפֹולִּ
ְך ְתָארֵּ מִּ

ְךהּוא–ב ְהיֹותהֹופֵּ ְבֶאְמַצעֹוַצרלִּ
יָלה–ג ָּפְרדּותַמְתחִּ יַההִּ ְׁשנֵּ יםלִּ .ֲחָצאִּ
ינֹוְצרּו–ד יםְׁשנֵּ יּפִּ יםּפֹולִּ נִּ ֶׁשָהיּוְׁשכֵּ

ֹקֶדם .ֶאָחדמִּ
ל,ְוָכְך ְסָּפרָגדֵּ יםמִּ יּפִּ ַעדַבַאְלמֹוגַהּפֹולִּ

אֹות,ַלֲעָשרֹות יםְוַאףמֵּ יּפ,ֲאָלפִּ ְוַהּפֹולִּ
ד :לֹוַמרָיֹכלַהְמַיסֵּ

"ָבַניָהיּוכָֻּלם"

א

ב

ב

ג ג

ד

א

ד
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יְך יםמֹוְׁשבֹותנֹוָצרֹותאֵּ 1?ָהַאְלֻמגִּ
בּויְבעֹוד יֶׁשָּהרִּ ינִּ רַהמִּ יםְמַיצֵּ יּפִּ יםּפֹולִּ בֶׁשָבֲחרּוֲחָדׁשִּ ְתַישֵּ ְלהִּ

ת,ֶׁשָבֲחרּוַבָמקֹום עֵּ ְתַיְׁשבּומֵּ יּפָכל,ֶׁשהִּ לּפֹולִּ ַעלַמֲעָשיוֶאתְמַכְלכֵּ
י ְתֶוהּפִּ יםיֵּׁש.ֲאבֹוָתיולֹוֶׁשָבֲחרּומִּ יםַאְלֻמגִּ ְתַחְלקִּ םַהמִּ ְשַניִּ ְוָכללִּ

יּפ ְפַרדֶצֱאָצא-ּפֹולִּ יונִּ ָאחִּ ים,מֵּ רִּ יםַוֲאחֵּ ְׁשָארִּ יםנִּ יֶּהםְצמּודִּ .ַלֲאחֵּ
יםָכאןָנדּון אׁשֹונִּ .ַברִּ

ִגים ְיִחיָדִאיםַאְלמֻּ
יםְכמֹו יםיֵּׁש,ַהְצַמחִּ יםַאְלֻמגִּ םֻכָלם-ֶׁשָכל,ְקַטנִּ יּפהֵּ ,ֶאָחדּפֹולִּ

ֲחַמת דהּואָקְטנֹוֶׁשמֵּ ְתַגמֵּ יםמֹוָׁשבֹותְלַידמִּ יֹותָהַאְלֻמגִּ ַאְך.ָהֲעָנקִּ
ֶלהַגם ידיֵּׁשְלאֵּ ֶׁשָלֶהםּוָמקֹוםַתְפקִּ יםְבעֹוָלםמִּ ַצְגנּו.ָהַאְלֻמגִּ הִּ
יֶזהמּולֶזהָכאן יםְׁשנֵּ יםַאְלֻמגִּ יָדאִּ יֶהם.ְיחִּ יםְׁשנֵּ .ַלֶסָלעְצמּודִּ

י יםְכמֹואֹו,ִפְטָרההַ ַאְלֻמגֵּ יםאֹוָתםֶׁשְמַכנִּ תִּ י"ְלעִּ ָיהַאְלֻמגֵּ ְטרִּ ,"ּפִּ
ֲחַמת ְמיֹוָנםמֵּ יֹותדִּ ְטרִּ ים,ַהכֹוַבעְלפִּ יַעלַחיִּ לֹא,ַהחֹולְּפנֵּ

ים ם.ְמחּוָברִּ ְפַגעאִּ ן,אֹוָתםְוַיֲהפֹוְךָכְלֶׁשהּוָדגָבֶהםיִּ םֲעַדיִּ הֵּ
ים ךְיכֹולִּ ְתַהּפֵּ ילּוְלהִּ ית.ָהחֹולַמָצעַעלָלנּועַ ַוֲאפִּ ים ַבשּונִּ יָדאִּ ים ְיחִּ ַנסּו ְלַזהֹות ַאְלֻמגִּ

דפני. י

בּוי ָהַאל י צּורֹות ָהרִּ חּוץ  -ְׁשתֵּ ן ַהָנָצה מִּ י הֵּ ינִּ מִּ
ם   ְׁשַתיִּ יּפ לִּ ְתַחְלקּות ַהּפֹולִּ יּפ  אֹו הִּ יַע ַהּפֹולִּ ְגבִּ לִּ

9 ְטָרה ְצמּוָדהּפִּ

ית יָנרִּ צִּ



ִגים ְשרּוִעים ַאְלמֻּ
י רַהְּפׁשּוָטהַהצּוָרהזֹוהִּ יא,ְביֹותֵּ יםְלרֹובְמֻׁשֶתֶפתְוהִּ ָהַאְלֻמגִּ

י ְׁשַלבֵּ דּולבִּ יםַהגִּ אׁשֹונִּ יםָכאן.ָהרִּ ְתַרבִּ ָקרמִּ יםְבעִּ יּפִּ ַהּפֹולִּ
ים ים,ַלָקֶצהַהְסמּוכִּ יבִּ ְבַהְדָרָגהַאְך,ַהמֹוָׁשָבהֶאתּוַמְרחִּ
ים ילִּ ְגדֹולַמְתחִּ יַגםלִּ ְדֻמיֹותמֹוָׁשבֹותְונֹוָצרֹותַמֲעָלהְכַלּפֵּ

יחַ  ן.גּוׁשאֹו,שִּ יםיֵּׁש,ְוכֵּ יםַאְלֻמגִּ ְׁשָארִּ יםֶׁשנִּ .ַחיֵּיֶהםָכלְשרּועִּ

יְך יםמֹוְׁשבֹותנֹוָצרֹותאֵּ 2?ָהַאְלֻמגִּ
יםרֹוב,זֹאתְבָכל יםָהַאְלֻמגִּ דבֹוֲחרִּ ָצמֵּ דַיַחדְלהִּ ָכל.מֹוָׁשָבהּוְלַיסֵּ

י יּפֵּ םַהמֹוָׁשָבהּפֹולִּ יםהֵּ יםַאחִּ הִּ יֶהםַלֶזהֶזהזֵּ ְתכּונֹותֵּ ַאְך,בִּ
ים תִּ יקּוָמם,ְקרֹובֹותְלעִּ עַ ָבמֹוָׁשָבהמִּ בּוָיםְוצּוַרתֶקֶצבֶאתקֹובֵּ .רִּ
פֹואנֹוַבַעתַהמֹוָׁשָבהצּוַרת ַהֹאֶפןאֵּ בּויַנֲעֶשהֶׁשבֹומֵּ י-ַהַאלָהרִּ ינִּ .מִּ
ים יםַבַדּפִּ ְרֶאהַהָבאִּ .ְלָכְךֻדְגָמאֹותנִּ

ָיה ַעל צּוַרת ַהמֹוָׁשָבה ַהְשַּפַעת ֶדֶרְך ָהְרבִּ

בּוי ָהַאל: ֲחׁשּוב ָלַדַעת י  -צּוַרת ָהרִּ ינִּ מִּ
קֹוַבַעת ֶאת צּוַרת ַהמֹוָׁשָבה
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ית יטִּ יְלָיהׁשִּ ירֹוְסמִּ גִּ



יְך יםמֹוְׁשבֹותנֹוָצרֹותאֵּ 3?ָהַאְלֻמגִּ

ִגים גּוִשִייםַאְלמֻּ
יםָכלַכֲאֶׁשר יּפִּ יםַהּפֹולִּ ְתַחְלקִּ יםמִּ ְתַרבִּ נֹוֶצֶרתַהְגָבָלהְללֹאּומִּ
יתצּוָרה יםְמֻׁשֶתֶפתזֹותכּוָנה.ַכדּורִּ ינִּ יםְלמִּ ֶלה.ָרבִּ םאֵּ הֵּ

ים יםַאְלֻמגִּ יִּ יּפָכל.גּוׁשִּ קּפֹולִּ ְתַחלֵּ ץאֹו,ַהמִּ נֵּ ימֵּ יָצנֵּ יםנִּ יּפִּ ,ּפֹולִּ
ם לַלגּוׁשגֹורֵּ ְתַעגֵּ ְגבֹוּהַ ְלהִּ ְראּואֹוָתם.ּולִּ ְשמֹאלתִּ .מִּ

י גֵּ ַוֲעמּוִדִייםִשיחַ ַאְלמֻּ
בּויָכאן ָקרַנֲעָשהָהרִּ יםְמַעט.ַבְקָצוֹותְבעִּ יּפִּ יםּפֹולִּ לִּ יְגדֵּ ְכַלּפֵּ

יםַמֲעָלה יכִּ ְךּוַמְמׁשִּ ְתָארֵּ ים,ְלהִּ יםְויֹוְצרִּ ַכֲאֶׁשר,ֲעָנפִּ
ים יּפִּ יםַהּפֹולִּ יםַהְסמּוכִּ יֶהםנֹוטִּ ָבשּוָרהְראּו)ַאֲחרֵּ
.(ַהַתְחתֹוָנה

י יןְנפֹוצֹותְמֹאדַהָללּוַהצּורֹותְׁשתֵּ יבֵּ ְגָוןְויֵּׁש,ָהֶאֶבןַאְלֻמגֵּ מִּ
יֶהםַהְמַׁשְלבֹותצּורֹותֶׁשלַרב ינֵּ .בֵּ
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ית יטִּ יתׁשִּ יטִּ יָרןׁשִּ ַחרִּ

ַאְלמּוָגן

מֹוָחן



יְך יםמֹוְׁשבֹותנֹוָצרֹותאֵּ 4?ָהַאְלֻמגִּ

י ְמִניָפה ְושּוְלָחן   גֵּ ַאְלמֻּ
ים ֶלהְבַאְלֻמגִּ יםאֵּ יּפִּ םַהּפֹולִּ יִּ יֶקפִּ יםַההֵּ ְתַחְלקִּ יםמִּ ְתַרבִּ ּומִּ
ים,ְמֻׁשַטַחתצּוָרהנֹוֶצֶרת תִּ יאֶׁשְלעִּ יּפֹוָנההִּ ַלֹרבַאְךַמֲעָלהְכַלּפֵּ
ּווָנה יכִּ ים.ָאְפקִּ תִּ ָיהגֹוֶבֶרתְלעִּ יזֹוְנטִּ גֵּ ְתַקְבלֹותִשיחַ ְבַאְלמֻּ ּומִּ
יםְכֻׁשְלָחנֹותְמֻׁשַטחֹותצּורֹות .ְרָחבִּ

יןַבְתמּונה ָימִּ יןתּוְכלּומִּ ְלַהְבחִּ
ְתַחְלקּות ְמֶרֶצתְבהִּ יְת נִּ ֶׁשַנֲעשֵּ

ָקר יםְבעִּ יּפִּ ךַבּפֹולִּ ְשַפתֶׁשְלאֹורֵּ
יָפה ילּו,ַהְמנִּ ַבשּוָרהְואִּ

דֹומֹותצּורֹותַכָמהַהַתְחתֹוָנה
יָפה ְמנִּ .לִּ
ְשמֹאל ְראֹותתּוְכלּומִּ ילִּ ַאְלֻמגֵּ

יחַ  ְמצּושִּ .ַהֻשְלָחןצּוַרתֶאתֶׁשאִּ
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ית יטִּ ׁשִּ

ית יטִּ ׁשִּ

ַמָגׁשֹון 

ַאְלמּוָגן

י יְטָרה -ֲאבִּ ּפִּ יְלָיה  ינֹופִּ ֶאכִּ



יְך יםמֹוְׁשבֹותנֹוָצרֹותאֵּ 5?ָהַאְלֻמגִּ

ִגים ְכרּוִבִיים ַאְלמֻּ
ים ֶלהְבַאְלֻמגִּ יםאֵּ יּפִּ ףַהּפֹולִּ יםַהמֹוָׁשָבהֶׁשְבֶהקֵּ ְתַחְלקִּ מִּ
ים ְתַרבִּ ירְבֶקֶצבּומִּ ,ְמֻׁשַטַחתצּוָרהְונֹוֶצֶרתָמהִּ

ְסַתְלֶסֶלת יםַהמִּ וּונִּ יםְבכִּ יצֹורְונֹוָטהׁשֹונִּ יםלִּ יםְקָפלִּ תּולִּ ּופִּ
יָרהְדמּותֶׁשתֹוְצאֹוָתם יַהַמְזכִּ יםְויָרקֹותְכרּובָעלֵּ רִּ .ֲאחֵּ

ִסכּום
ֶבר עֵּ וּוג,זֹוַלֲחלּוָקהמֵּ ְקבּוצֹותַהסִּ יהּואלִּ ְברֹוב.ְמָלאכּותִּ

ים ְראֹותֶאְפָׁשרָהַאְלֻמגִּ לּובלִּ יןׁשִּ יםבֵּ יִּ יחִּ יםשִּ ,ּוְמֻׁשָטחִּ
ין יםבֵּ יִּ יםגּוׁשִּ יִּ ְךַמהֶזה.ָועֹודַוֲעמּודִּ יְכָללֶאתֶׁשהֹופֵּ ינֵּ מִּ

ים בּורָהַאְלֻמגִּ .ּוְבֶצַבעְבצּוָרהְמגָֻוןֹכהְלצִּ
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ַדקֹון ַמָגׁשֹון

ית טּוְרָבנִּ

ית טּוְרָבנִּ



ינֹוְמיָֻחדַאְלמֹוגהּואַהֲאבּוָקן ְבמִּ
ְתכּוַנתַגם ָיהבִּ ית-ָהַאלָהְרבִּ ינִּ .מִּ
יּפָכל בּפֹולִּ ְבעֹולַעליֹוׁשֵּ ֶאֶבןגִּ

קֶׁשָיכֹולֲארֹוְך ְתַנתֵּ יּפֹולְלהִּ ְולִּ
ַהמֹוָׁשָבה יְךמֵּ ְגֹדלּוְלַהְמׁשִּ דלִּ ּוְלַיסֵּ
ְתכּוָנה.ֲחָדָׁשהמֹוָׁשָבה זֹולִּ
ים .ִמְקָטִעיםְרִבָיתקֹוְראִּ

ְקֶרה ַהְמיָֻחד ֶׁשל ָהַאְלמֹוג ֲאבּוָקן ַהמִּ
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ֲאבּוָקן

ֲאבּוָקן



ימּו בשִּ ֶלקְלָכְךלֵּ יֹוְפָיםָגדֹולֶׁשחֵּ ֶׁשלמֵּ
ים ַהצּורֹותָבאָהַאְלֻמגִּ ַמֲעַרְךֶׁשלַהשֹונֹותמֵּ
ים יּפִּ יֶהםַהּפֹולִּ ְבַעמּודַבְתמּונֹות.ְבמֹוְׁשבֹותֵּ

ְראּוֶזה ֶׁשלְלמֹוָׁשבֹותֻדְגָמאֹותַכָמהתִּ
י ים,ֶאֶבן-ַאְלֻמגֵּ ְלָדםַאְלֻמגִּ ירָעשּויֶׁששִּ גִּ
ם,מּוָצק יםְוהֵּ ְׁשָארִּ ְלַאַחרַגםֶזהְבַמָצבנִּ
יםמֹות יּפִּ יםֶיְׁשָנם.ַהּפֹולִּ יםֲאָנׁשִּ ֶׁשהֹוְרגִּ

ים יםַאְלֻמגִּ יֶהםֶאתְואֹוְספִּ ְברֵּ ןׁשִּ ,ַהָיםמִּ
ים ים,אֹוָתםְמַיְבׁשִּ יגִּ יםֶאתּוַמצִּ ַהְשָלדִּ
ם.ְלַרֲאָוה יםהֵּ ם:ַדְעְתֶכםָמהֲאָבל,ָיפִּ ַהאִּ
ם,ַחָיהאֹוָאָדםֶׁשלֶׁשֶלדְלַהְׁשוֹותֶאְפָׁשר עִּ
ְךַחיְיצּורֶׁשליֹוְפיֹו ?ּוְמַהלֵּ

יֶהם ְלדֵּ י ֶאֶבן ְוׁשִּ מֹוְׁשבֹות ַאְלֻמגֵּ

לוין. מ

י  יֶהם–ַבטור ַהְשֲמאלִּ ְלדֵּ י ׁשִּ ים ּוַבְיָמנִּ ים ַחיִּ ילּו , ַאְלֻמגִּ ְואִּ
ית ָקדּום ְתַאְבנּו ְבֶסַלע ׁשּונִּ ים ֶׁשהִּ ם ַאְלֻמגִּ ַבֶאְמַצע ְלַמָטה הֵּ
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יטית ֶאֶבן-ַאְלמֹוגֹ , ׁשִּ

ֶאֶבן-ַאְלמֹוגֹ , מֹוָחן

ְטָרה ֶאֶבן-ַאְלמֹוגֹ , ּפִּ

ית ֶאֶבן-ַאְלמֹוגֹ , ַגָלְקסִּ
ית ֶאֶבן-ַאְלמֹוגֹ , ַגָלְקסִּ



י ַהֶאֶבן י ַאְלֻמגֵּ ְלדֵּ י ְוׁשִּ יעֵּ צּורֹות ְגבִּ
ים יעִּ ים ַכָמה ְגבִּ יַע אֹו ֶלָעָנף ֶׁשָעָליו ְמֻחָברִּ ית ַלָגבִּ ין ֶׁשל ַאְלמֹוג צּוָרה ָאְפָינִּ ְמַעט ְלָכל מִּ יֶהם  . כִּ ל ֲעלֵּ ְסַתכֵּ ם נִּ אִּ

ים ירִּ י ַגַעׁש ְזעִּ ירֹות ָלנּו ָהרֵּ צּורֹות ׁשֹונֹות ֶׁשַמְזכִּ ְרָאה צּורֹות מִּ ָקרֹוב נִּ ים, מִּ ָשאִּ ים נִּ ים  ,ְרָכסִּ ים ְמפּוָתלִּ ֹ ֶקְניֹונִּ
ים ים ְמֻׁשנִּ ּפּולִּ יָנה ְמֻדְקֶדֶקת, או ֶׁשיֵּׁש קִּ ְבחִּ יׁש ְזַמן לִּ י ֶׁשַמְקדִּ יג ָכאן ַכָמה ֻדְגָמאֹות.  יֹוְפָים ָׁשמּור ַרק ְלמִּ :ָנצִּ

16



ית ין ַאְלמֹוג ָגדֹול ְוׁשּונִּ ים בֵּ ילִּ יְך ַמְבדִּ ?אֵּ
ְהֶיהְכָכלָגדֹול,ַאְלמֹוג ְׁשַאר,ֶׁשיִּ יעַ ְיכֹוָלהְוזֹומֹוָׁשָבהֶׁשַיָסדֶאָחדְּפָרטְלַמֲעֶשהנִּ ילְלַהגִּ יםְוֹגֶדלְלגִּ ֶליהָ ,ֻמְפָלגִּ ְואֵּ
ים ְסַתַּפחְיכֹולִּ יםְלהִּ ים,ְספֹוגִּ יםתֹוַלעִּ יםְוַאְלֻמגִּ יאְלֻעַמָתםשּוִנית.נֹוָספִּ יַעלֶׁשנֹוַסד,ֶסַלעהִּ יםְידֵּ ַאְלֻמגִּ
ים סּוגִּ יםמִּ ינִּ יםּומִּ הַחייםְוָעָליו,ׁשֹונִּ יםַהְרבֵּ יְיצּורִּ יתׁשֹוְכנֵּ ל,ׁשּונִּ יםכֹולֵּ ְקָראַמהֶזה.ַכמּוָבןָדגִּ .ִמְגָוןֶׁשנִּ

אלמוג ריפיונאי 

נפתיה שיחית 

אלמוג ריפיונאי 

קסניה-

אלמוג ריפיונאי

עוגב מוסיקלי-

–אלמוג אבן 

שיטית

-אלמוג אבן 

חרירן עמודי

–תולעת 

נרתיקנית הודית

עוגבן  -ספוג  

-הצינורות 

סלע אלמוגים  אלמוג אבן  

אלמוג אבן  
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ים ֶצַבע חּום ?ְצַהְבַהב-ָיֹרק-ַמדּוַע ְלרֹוב ָהַאְלֻמגִּ
ם בַשְמֶתםאִּ יםָכל,לֵּ ינּוָהַאְלֻמגִּ יםבַדּפיםֶׁשֶהְראֵּ ְבָעםַהקֹוְדמִּ ְקֶרהלֹאֶזה.דֹוֶמהצִּ ָהַאְלמֹוגְרָקמֹותְבתֹוְך.מִּ
יֹותַאצֹותיֹוְׁשבֹותַהַחי ן,*ְׁשתּוָפנִּ יםֶׁשהֵּ יםְצָמחִּ ירִּ ים-ַחדְזעִּ יִּ ְמקֹוָמם,ָתאִּ ןֶזהֶׁשבִּ יכֹותהֵּ ְגֹדלַמְמׁשִּ קלִּ ְתַחלֵּ ְלהִּ

ְתַרבֹות יםֶׁשרֹובָמהֶאתְועֹושֹותּוְלהִּ יםַבעֹוָלםַהְצַמחִּ ים–עֹושִּ –ַהֶשֶמׁשאֹורְבֶעְזַרת*פֹוטֹוִסיְנֶתָזהְמַקְימִּ

ים יעִּ יַמְטמִּ םְכמֹוֶטַבעָחְמרֵּ יםּוַפְחָמןַמיִּ ְסַּפגָמזֹוןֶׁשהּוא,ְלסּוָכרֶׁשהֹוְפכִּ יַעלַהנִּ יםְידֵּ ים.ָהַאְלֻמגִּ ַהְצַמחִּ
ים י-ַהדּוַהַּפְחָמןֶאתהֹוְפכִּ ְפָלט,*ַחְמָצנִּ יַמתַהנִּ ְנׁשִּ ים*ְלַחְמָצן,ָהַאְלמֹוגבִּ יםֶׁשנֹוְׁשמִּ ַהָללּוָהַאצֹותָכְך.ָהַאְלֻמגִּ
ִגיםֶשלְנִשיָמהְפֹסֶלתהֹוְפכֹות יםַגםְותֹוְמכֹות,ְוְלָמזֹוןְלַחְמָצןָהַאְלמֻּ יְוַגםָבַאְלֻמגִּ ים-ְבַבֲעלֵּ יםַחיִּ ֶׁשַחיִּ

יַבָתם ְסבִּ ִגיםֶצַבע.ַחְמָצןְבַהְסַּפָקתבִּ ַהסֹודְוהּוא*ִסיְמְביֹוָזהלְ ֶנְחַׁשבַהֶזהַהֶקֶׁשר.ָהַאּצֹותֶצַבעהּואָהַאְלמֻּ
רֶהָחׁשּוב תֶׁשְמַקיֵּםְביֹותֵּ יאֵּ יםְוַכָמהַהֶאֶבן-ַאְלֻמגֵּ יְפיֹוָנאִּ יָבםְכֶׁשַהָיםַגם,רִּ ְסבִּ רַדלמִּ .ְבָמזֹוןְביֹותֵּ

18ורון. 'צ ית י, ַבְצָקנִּ יְפיֹוָנאִּ ָיהרִּ י, ֶנְפתִּ יְפיֹוָנאִּ יָכןרִּ ֶאֶבן-ַאְלמֹוגֹ , סִּ



יֹותְתרּוַמת יַהְשתּוָפנִּ ְלדֵּ יםְלׁשִּ ָהַאְלֻמגִּ
יםָמְצאּו יםֶׁשַאְלֻמגִּ רִּ יֹותָהַאצֹותֶאתַהֲחסֵּ יֶהם,ַהְשתּוָפנִּ ְלדֵּ יםׁשִּ יםַחָלׁשִּ ְתּפֹוְררִּ לּומִּ ירֶזה.ְבָנקֵּ ַגםַמְסבִּ
יםֹרבַמדּועַ  יֶהםָהַאְלֻמגִּ ְלדֵּ ים,ֶאֶבןֶׁשֶלדֶׁששִּ יְנֶתָזהְלַקיֵּםַהָללּוַלַאצֹותאֹורַדיֶׁשבֹו,ָהָרדּודַבָיםַחיִּ .*פֹוטֹוסִּ
י ְתַנאֵּ ָכהבִּ ְמָערֹותְכמֹו,ַחׁשֵּ םּוְבֹעֶמקַבָיםֲחׁשּוכֹותבִּ יעַ לֹאְלָׁשםַהַמיִּ יםֹרבַהֶשֶמׁשאֹורַמגִּ יָהַאְלֻמגִּ ָחְסרֵּ
יֹותַאצֹות יםכּוָלם.ְׁשתּוָפנִּ ְמנִּ ְפֶרֶדתְקבּוָצהַעלנִּ ְלָדם*גֹוְרגֹוָנִאיםְוהַ *ִריְפיֹוָנִאיםהַ ֶאתַהכֹוֶלֶלת,נִּ ָרֶפּהֶׁששִּ

ים תִּ רּוְלעִּ ְכָללָחסֵּ ְראּוָכאןַבְתמּונֹות.בִּ ֶלהֻדְגָמאֹותַכָמהתִּ יֶׁשלְכאֵּ ל,ֹעֶמקַאְלֻמגֵּ ָלהצֵּ ימּוְּוְבַוַדאי,ַוֲאפֵּ ַתְסכִּ
י תִּ םאִּ יֶׁשהֵּ קְבלִּ יםָספֵּ יםָהַאְלֻמגִּ ָכאן.ַבָיםַהָיפִּ תּוףׁשֶ מִּ יןַהְּפֻעָלהשִּ יםָהַאצֹותבֵּ עַ ְוָהַאְלֻמגִּ יםְמַסיֵּ ָלַאֲחרֹונִּ
יְךְבָמזֹון ַיתּוְבַתֲהלִּ לּו,ַהֶשֶלדְבנִּ יְואִּ יםַהֶאֶבןַאְלֻמגֵּ יםַחָיבִּ יםַחיֵּיֶהםֹאַרחֶאתְלַהְתאִּ יםַלְתָנאִּ ְדָרׁשִּ ֶׁשנִּ

ָאהְתאּוָרהְכלֹוַמר,ַלַאצֹות ים.ְמלֵּ רִּ יםַהֲאחֵּ ָהַהְגַבָלהְמׁשּוְחָררִּ .ַהזֹאתמֵּ

קולורני. א
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ית ְׁשתִּ י, רִּ יתשפיגל. מגֹורגֹוָנאִּ יפִּ י, ְסעִּ יְפיֹוָנאִּ יתרִּ י, ַסְסגֹונִּ יְפיֹוָנאִּ רִּ



י ְבעֵּ יםצִּ ָהַאְלֻמגִּ
ילַהֶנֱאָמרַאףַעל יםֶצַבע,ְלעֵּ לֹאָהַאְלֻמגִּ

יד אָתמִּ ְתַבטֵּ יםמִּ ְגָונִּ יםבִּ יַעלַהמּוְכָתבִּ ְידֵּ
יֹותָהַאצֹות ים.ַהְשתּוָפנִּ לּומִּ ֶזהְבַדףַהצִּ
ים ְגָוןַמְראִּ יםמִּ ירְצָבעִּ יָנדִּ ,ֶאֶבןְבַאְלֻמגֵּ
ים)*ַצְבָעִניםבְ ֶׁשְמקֹורֹו יְגֶמְנטִּ ים(ּפִּ ַהצֹוְבעִּ

יְבָכלַהַחיָהַאְלמֹוגֶאת יָדם.ַהֶקֶׁשתגֹונֵּ ַתְפקִּ
י יםֶׁשלָהֶאְפָׁשרִּ ֶלהַהְצַבעִּ ְלַבד)ָהאֵּ ,ַכמוָבן,מִּ
י-ַהַתתַהנֹוףֶאתְלָיּפֹות ְלֹכדהּוא(ָימִּ ֶלקלִּ חֵּ

יָנה ַהְקרִּ ףַהֲחָזָקהמֵּ ַהְתכּונֹותֶאתּוְלַׁשקֵּ
יֹות ימִּ יםֶׁשלַהְּפנִּ .ַהָללּוָהַאְלֻמגִּ

20

ית יָרןַגָלְקסִּ ַחרִּ

ית יטִּ ׁשִּ

ַאְלמּוָגן

ית יחִּ ַאְלמּוָגןשִּ

יָחן שִּ

י ַחרּולִּ

קֹוָצן



ְתאּוָרה ְמיּוֶחֶדת ים בִּ י ַאְלֻמגִּ ילּומֵּ צִּ
ים ְפָעמִּ ים,לִּ יְכֶׁשמֹוְצאִּ לּומֵּ יםצִּ יְנֶטְרֶנטַאְלֻמגִּ ם,ַבאִּ יםהֵּ ְראִּ יםנִּ ְצָבעִּ יםבִּ א,לֹוַהטִּ לְוַהקֹורֵּ ם,ׁשֹואֵּ ַהאִּ

ְבָעםֶזהּו יצִּ תִּ ן?ָהֲאמִּ ְאנּו,ּוְבכֵּ בֵּ יַכָמהָכאןהֵּ לּומֵּ יםצִּ ְצֶּפהְבַאְקַוְריֹוןֶׁשֻצְלמּוַאְלֻמגִּ י-ַהַתתַהמִּ ַימִּ
יַלת ְתאּוָרההּואַהסֹוד.ְבאֵּ יםְוגֹוֶרֶמת,ָכחֹולְלאֹורַהנֹוָטה,ְמיֶֻחֶדתבִּ ְזֹהרָלַאְלֻמגִּ יםלִּ ְצָבעִּ יןבִּ ֶׁשאֵּ
ים ...ֶתֱהנּו.ְכָללְבֶדֶרְךרֹואִּ

דפני. י

21

יל-אֹוֶזן ּפִּ

ֲאבּוָקןֲאבּוָקן

ְׁשָאן דִּ

ית ַאְלֻמָגנִּ



ׁש. י אֵּ

ים ַבַלְיָלה ְפָתחִּ ים נִּ ַאְלֻמגִּ

ְתמּונֹות ֶלהבִּ ְראֹותֶאְפָׁשראֵּ יםָמהלִּ עֹושִּ
ים ילֹותָהַאְלֻמגִּ ם.ַבלֵּ יםהֵּ יֶאתּפֹוְרׁשִּ ֲהמֹונֵּ
יֶהם ְרָוָחהַמְׁשָׁשנֵּ ים,לִּ יֶהםֶאתּפֹוֲערִּ יֹותֵּ ּפִּ
ים יּובֹוְלעִּ יםְּפָלְנְקטֹוןְיצּורֵּ ירִּ ןְזעִּ םמִּ ַהַמיִּ
יםֶׁשַבַליָלה ירֹוֲחשִּ ְליֹונֵּ יםמִּ .ְכמֹוָתםְיצּורִּ

לוין. מ

ּוַבַלְיָלה ַביֹום

ַבַלְיָלה

ַבַלְיָלה
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ית ַגָלְקסִּ

ַאְלמּוָגן

ַאְלמּוָגן



ית ינִּ ים ֶׁשל ָהַסכִּ ים ַהְכפּולִּ ֶצַמח ַביֹום ְוַחָיה ַבַלְיָלה: ַהַחיִּ

ָכל ַהָבא ַלֶּפה–ַבַליָלה  יָפה מִּ ְטרִּ יַרת ָמזֹון–ַביֹום  ַהְטָמָעה ּוְיצִּ

ְזַכְרנּוְכָבר יםֶׁשֹרבהִּ יםָהַאְלֻמגִּ תּוףֶנֱהנִּ שִּ םְּפֻעָלהמִּ ים,ַאצֹותעִּ יםְצָמחִּ ירִּ ים,ְזעִּ ֶקַבעְבֹאַרחַהַחיִּ
י יםגּוָפםְבַחְללֵּ יםֶׁשַרקָמהֶאתְועֹושִּ יםְצָמחִּ יְנֶתָזה-ַלֲעשֹותיֹוְדעִּ יַהמּוָנח)*פֹוטֹוסִּ ְברִּ הּואָהעִּ
יְך.(ַהְטָמָעה יקֹותֶזהְבַתֲהלִּ יֹחֶמרָהַאצֹותְמפִּ ׁש,אֹוְרָגנִּ ןָלַאְלמֹוגְוַגם,ָלֶהןַהְמַׁשמֵּ ,אֹוָתןַהְמַאְכסֵּ
ן,נֹוָסףְכמּוָצר.ָמזֹון םּפֹוְלטֹותהֵּ יַמתֶהָחׁשּוב,ַחְמָצןַלַמיִּ ין,ַהבּועֹותַסִכיִנית.ֶׁשַבָיםַהַחיֹותלְנׁשִּ מִּ
י-ָיםַאְלמֹוגֶׁשלָמצּוי-לֹא א,סּופִּ ינֹושֵּ ְתַמְלאֹותבּועֹותֲהמֹונֵּ םְבַחְמָצןַביֹוםַהמִּ יּוַמיִּ ירֵּ ילּו,ָמזֹוןֲעתִּ ְואִּ

ְׁשעֹות יאַהַלְיָלהבִּ יָדּהֶאתְמַׁשָנההִּ יהַ ֶאתּפֹוֶרֶשת,ַתְפקִּ ףְלַאְלמֹוגְוהֹוֶפֶכתַמְׁשָׁשנֵּ ְתמּונֹות.טֹורֵּ ֶלהבִּ אֵּ
ְראּו יַצדתִּ ְרֶאהכֵּ נּוינִּ ינּו.ַהֶזהַהשִּ ?ַאְלמֹוגאֹותֹוֶׁשֶזהּוַהַתֲאמִּ

23 ית ינִּ יתַסכִּ ינִּ ַסכִּ



ים ְפָגׁשִּ ַהְגבּולַעלמִּ
יםְבעֹוָלם יםָהַאְלֻמגִּ ישֹוְררִּ רּותַיֲחסֵּ אֹוֲחבֵּ
םֶׁשאֹוָתםעֹוְינּות יםהֵּ יםְמַגלִּ ְפָגׁשִּ ַהְגבּולַעלְבמִּ

יֶהם ינֵּ ים.ֶׁשבֵּ יְּפָרטִּ יןאֹותֹוְבנֵּ יםמִּ דנֹוטִּ ְתַלכֵּ ְלהִּ
ילּו יְואִּ יםְבנֵּ ינִּ יםמִּ יבּוׁשֹונִּ ַהְכָרָעהֶׁשֻתַשגַעדָירִּ

יֶהם ינֵּ ְפְגׁשּוְלַמָטהַבְתמּוָנה.בֵּ ינִּ ֶׁשלמֹוָׁשבֹותְׁשתֵּ
י ְרֶאהְולֹאמֹוָחןַאְלֻמגֵּ ַהַהְחָלָטהְכָברֶׁשָנְפָלהנִּ
יַצד ְנֲהגּוכֵּ ְשמֹאלְלַמְעָלה.יִּ ְתַלְכדּוְכָברמִּ ָׁשֹלׁשהִּ

לּו,ֶאָחדְלַאְלמֹוגמֹוָׁשבֹות ְשמֹאלְואִּ ,ְלַמָטהמִּ
ְפָגׁש יןַהמִּ יםָהָיהִשיִטיתוְ מֹוָחןבֵּ ְוַהמֹוָחןַאלִּ
דּוָלּהֶאתָעַצר יתֶׁשלגִּ יטִּ .ַהשִּ

24

מֹוָחן

ית יטִּ ׁשִּ



יַכָמה ינֵּ יםמִּ יְך?יֵּׁשַאְלֻמגִּ ירְואֵּ ?ֻכָלםֶאתַנכִּ

ְסָּפר ימִּ ינֵּ ימִּ ְמְצאּוָהֶאֶבןַאְלֻמגֵּ ְפָרץֶׁשנִּ יַלתְבמִּ ים100-כְ ְועֹוד,150הּואאֵּ יםַאְלֻמגִּ יְפיֹוָנאִּ רִּ
ים ם30ְלָפחֹות,ְוגֹוְרגֹוָנאִּ הֵּ יםמֵּ יִּ חּודִּ ם)סּוף-ְלָיםיִּ יםהֵּ ם.(ֶאְנֶדִמִייםְקרּויִּ יםהֵּ ְתָּפְזרִּ ָבאֹוְקָינֹוסמִּ

ףַהְיכֹולֹות,ְּפָלנּולֹותְבצּוַרתסּוף-ּוְבָים ַרחֵּ םלִּ ְמְצאּוַעד,ָמה-ְזַמןְבֶמֶׁשְךַבַמיִּ מּוָצָקהַקְרַקעֶׁשיִּ
ב ְתַישֵּ דָעֶליהָ ְלהִּ יםמֹוְׁשבֹותּוְלַיסֵּ .ַאְלֻמגִּ

יבסּוף-ָים יֶהםַמצִּ ְפנֵּ יבִּ יָכלֶׁשלֹאְבָעיֹותְׁשתֵּ ים-ַבֲעלֵּ יםַהַחיִּ יִּ יםַהָימִּ דְיכֹולִּ ְתמֹודֵּ יָתןְלהִּ (1):אִּ
יַהֹחֶרףְבעֹוַנתָלֶרֶדתָהֲעלּוָלה,ַהְנמּוָכהַהַמִיםֶטְמֶפָרטּוַרת ְכדֵּ ֶלקקֹור,ֶצְלסיּוסַמֲעלֹות18לִּ ֶׁשחֵּ

י ינֵּ מִּ יםמִּ אתָיֹכללֹאָהַאְלֻמגִּ יֶשלַהְגבֹוָההַהְמִליחּות(2)-וְ ;ָלשֵּ יא,סּוף-ָיםמֵּ ְכָכלְגבֹוָההֶׁשהִּ
קֶׁשַהָים ְתַרחֵּ ַהאֹוְקָינֹוסמִּ ים3.8%יֵּשָבאֹוְקָינֹוס)מֵּ לּוְמָלחִּ ְצפֹוןְואִּ ְפָרץסּוף-ָיםבִּ יַלתּומִּ אֵּ

יחּות יָעהַהְמלִּ יַמגִּ ְכדֵּ יא4.1%לִּ רַהְגבֹוָההַהְמִליחּותֶׁשהִּ יְביֹותֵּ .(כֻּלֹוַבעֹוָלםָים-ְבמֵּ
יםְלַזהֹותַקללֹא י.ַבֶטַבעַאְלֻמגִּ יֶתםְכפִּ יַכָמה,ֶׁשְראִּ ינֵּ יםמִּ יםַאְלֻמגִּ יצּוָרָתםֶאתְמַׁשנִּ ְתַנאֵּ בִּ

יָבה יםְסבִּ ם.ְלַזהֹוָתםֻמְמֶחהְוָדרּוׁש,ׁשֹונִּ ְרצּואִּ ירתִּ יםֶאתְלַהכִּ ינִּ יםַהמִּ יןָדַאְגנּו,ַהשֹונִּ ָלֶכםְלָהכִּ
יְך יר-ַמְדרִּ יַמְגדִּ יְנֶטְרֶנטִּ יאִּ ינֵּ יםְלמִּ ְפָרץָהַאְלֻמגִּ יַלתְבמִּ יַעל,אֵּ אּוָרםּפִּ יֶהםתֵּ :ְכתֹוְבתֹו.ּוְתמּונֹותֵּ

www.dafni.com/corals/index.htm

ים ילִּ עַ מּוָצעַלַמְתחִּ תְלַבצֵּ הּויאֵּ ְצֶּפהַהזִּ י-ַהַתתַבמִּ יַלתַימִּ ם,ְבאֵּ יםׁשֵּ יםֹרבַחיִּ ינִּ יםַהמִּ ֶפרַהֻמָצגִּ ַבסֵּ
יְך יּוַבַמְדרִּ יְנֶטְרֶנטִּ יןתּוְכלּוְוָׁשםהאִּ יְלַהְבחִּ ָרטֵּ הּויְבפִּ י.ַהזִּ י"ָלֶלֶכת"ְכָדאִּ יםַהְמֻצָיןְלפִּ צִּ ַבחִּ
יְךַעמּודָכלֶׁשְברֹאׁש ָלה.ַבַמְדרִּ ירּוְתחִּ לְוֶאת,ַהשֹונֹותַהצּורֹותֶאתַתכִּ יןַהֶהְבדֵּ יֶׁשבֵּ ֶאֶבןַאְלֻמגֵּ
ים יםְלַאְלֻמגִּ סּוגִּ יםמִּ רִּ ְלְמדּוּוְבַהְדָרָגה,ֲאחֵּ יַעלְלַזהֹוָתםתִּ ים–צּוַרָתםּפִּ ים,ְשרּועִּ יִּ יחִּ ים,שִּ יִּ ,גּוׁשִּ
י יָפהַאְלֻמגֵּ םְוַגם.ְועֹודְמנִּ יחּולֹאאִּ םֶאְפָׁשר,ַתְצלִּ רָהַאְלמֹוגֶאתְלַצלֵּ ְתַקשֵּ רֶאלּוְלהִּ ְוֶזהַהְמַחבֵּ
יָטבְיַנֶסה jdafni@gmail.com:ְכתֹוְבתֹו.ְוַלֲענֹותְלַזהֹותְיָכְלתֹוְבמֵּ

יֶהםַכָמה ְתכּונֹותֵּ יםמִּ :ַהָבאָבַעמּודִּ ְמֹתָארִּ
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יֶהם ינֵּ ים בֵּ ילִּ יְך ְבָכל זֹאת ַמְבדִּ ?אֵּ
ים   ים ְמַזהִּ יָמנִּ סִּ

ין יר.ַאְׁשָלָיהָלנּואֵּ יםָכלֶאתְלַהכִּ ינִּ יםַהמִּ ְפָרץַהְמצּויִּ יַלתְבמִּ יאֵּ זֹוהִּ
יָמה יםַכָמהיֵּׁשֲאָבל.ְלמּוְמֶחהְמשִּ יָמנִּ יֶהםֶׁשַעלסִּ ְלַסֶוגתּוְכלּוַאֶתםַגםּפִּ
י:אֹוָתם גֵּ יםֻרָבםָהֶאֶבןַאְלמֻּ ָכרִּ יָמןנִּ ְלַבד–ָברּורְבסִּ ֶאֶבןֶׁשֶלדֶׁשְלֻכָלםמִּ
ְסָּפר(1ב)מּוָצק יםמִּ יב*ַהַמְׁשָשנִּ ֶצלַהֶּפהְסבִּ ָשההּואֻכָלםאֵּ יאֹו,ׁשִּ ְכפּולֵּ
ׁש אתָלֶכן(1ג,1א)('ְוכּו12,18)ׁשֵּ ְקרֵּ יַהְקבּוָצהָכלנִּ ׁש-ַאְלֻמגֵּ אֹוׁשֵּ

ָשִאים ְסָּפר.*שֵּ צֹותמִּ יהּואַאףַהֶשֶלדְמחִּ ׁשְכפּולֵּ ַבטּוראֹוָתםְראּו.(1ב)ׁשֵּ
י .ַהְשָמאלִּ
ים ידַהָים-נֹוצֹותוְ גֹורגֹוָנִאיםלַ ,ִריְפיֹוִנִאיםהַ ָלַאְלֻמגִּ יםֶׁשמֹוָנהָתמִּ ַמְׁשָשנִּ

יב ר,(2ב,2א)ַהֶּפהְסבִּ ןַעלְוָיתֵּ ם,כֵּ יםָלרֹובהֵּ ם.*מנּוצִּ יםֻכָלםהֵּ ְקָראִּ נִּ
י ים,*ְשמֹוָנִאיםאֹו,ֶׁשמֹוֶנה-ַאְלֻמגֵּ יַבטּורַהְמֻרָכזִּ .ַהְיָמנִּ

ים ָׁשאִּ יםָלרֹובַהׁשֵּ ירִּ יֶאתַמְסתִּ יּפַמְׁשָׁשנֵּ ְׁשעֹותַהּפֹולִּ ָלֶהםְויֵּׁש,ַהיֹוםבִּ
ים.(1ה,1ד)ְמֻׁשנֹותצּורֹות יםַלְשמֹוָנאִּ יּפֶאתרֹואִּ .(2ד)ַביֹוםַגםַהּפֹולִּ
יםְלרֹוב אִּ יְפיֹונִּ ףֶׁשֶלדַהרִּ ר,רֹופֵּ םְלַלַחץהֹודֹותמּוָצקּותֹוַעלֶׁששֹומֵּ ַמיִּ
י ימִּ ח,ְּפנִּ ים.(2ד,2ג)אֹוָתםַהְמַנּפֵּ תִּ םְלעִּ יםהֵּ יְמַגלִּ ָמנֵּ ְפיֹוןסִּ ָכאן)רִּ מִּ
ם,ַהֶשֶלד.(ְׁשַמם יםְבצּוַרתהּוא,ֶיְׁשנֹואִּ יםְמַחטִּ .(2ג)ַהָשקּוףַבגּוףַהְטבּועִּ
א ְכַלליֹוצֵּ ינֹורֹות-ֶׁשֶלדֶׁשלֹו,עּוָגבהָ ֶזהמִּ ים.(2ה)צִּ ְבצּוַרתֶׁשֶלד*ַלגֹורגֹוָנאִּ
יׁשמֹוט .(2ו)ׁשֹוטְבצּוַרתַלרֹובֶׁשהּואַהגּוףְבֶמְרָכזָגמִּ
י םֹדֶפןיֹוְצאֵּ ירמּוָצקֶׁשֶלדֶׁשָלֶהםאּוְכָמָנִאיםהַ הֵּ יםֶאתֶׁשַמְזכִּ ַהגֹוְרגֹוָנאִּ

יֶהםַאְך,(1ו) יַמְׁשָׁשנֵּ ׁש-ְכפּולֵּ יםאֹוָתםֶׁשְמַסֶּוגָמה,ׁשֵּ ָׁשאִּ .ְכׁשֵּ
ַהְנפֹוִציםַכָמהַנִּציגַהָבִאיםַבַדִפים יְוַהְמיָֻּחִדיםמֵּ ִגיםְבִמינֵּ יַלתָהַאְלמֻּ :ְבאֵּ

1א

1ב

1ג

1ד

1ו

1ה

2א
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2ג

2ד

2ו

2ה
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ית  יטִּ ר–ׁשִּ יַח ַהָידּוַע ְביֹותֵּ ַאְלמֹוג ַהשִּ

ית יטִּ יחַ ַאְלמֹוגהּואַהשִּ יַהשִּ .ָידּועַ ֲהכִּ
אֹות ימֵּ ינֵּ יתמִּ יטִּ יםׁשִּ לִּ יםְגדֵּ ַבָימִּ
ים ים,ָהַחמִּ ְקָראִּ םֶׁשנִּ ייִּ רּוָבם,ְטרֹוּפִּ
יַאְך,מ"סֲעָשרֹותַכָמהֶׁשלְבֹגֶדל ְכפִּ

ְראּו ְשמֹאלֶׁשתִּ ייֵּׁש,מִּ יתַאְלֻמגֵּ יטִּ ׁשִּ
ים יִּ ֻדְגָמאֹותַכָמהְלַמְעָלהְראּו.ֲעָנקִּ
יַלת אֵּ ְראּוַהְקַטָנהַבְתמּוָנה:מֵּ ֶׁשֶברתִּ
יְבָגְדלֹוַאְלמֹוג תִּ ָההְנֻקָדהָכל.ָהֲאמִּ כֵּ
יָטה םּוְבלִּ יםהֵּ יּפִּ ית.ּפֹולִּ יטִּ יעַ ַבשִּ ְגבִּ
יּפ ְקֶצהַהּפֹולִּ יטהּואֶהָעָנףֶׁשבִּ ַהַשלִּ
לּו יםֶצֱאָצָאיוְואִּ ירִּ יםַהְיׁשִּ לִּ דֹוְגדֵּ .ְלצִּ

ית)ָהַגדֹולָהַאְלמֹוג ,(ֶהֲעמּודְבַתְחתִּ
ְׁשמּוַרתַהַחי יםבִּ יַלתָהַאְלֻמגִּ הּוא,ְבאֵּ
יםֲעְשרֹותֶבן יםְוַרק,ָׁשנִּ ַהצֹוְללִּ

ים יקִּ יםַהָּותִּ ירִּ יםאֹותֹוַהַמכִּ ַכָמהיֹוְדעִּ
ְפֹגעַ ַקל ְׁשֹברלִּ ...ָאז.ֲעָנָפיוֶאתְולִּ

ְבַבָקָשה  –ְכֶשַאֶתם ִנְכָנִסים ִלְצֹלל 
ַליו ִבְזִהירּות .ִהְתַיֲחסּו אֵּ
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י  –ַאְלֻמַגן  יּפּוסִּ ַאְלמֹוג ַהגּוׁש ַהטִּ

ְכאֹוָרה יָכללִּ ינֵּ ְוַהמֹוָחןַהַאְלֻמַגןמִּ
ים(ַהמֹוחַ ַאְלמֹוג( יםָלֶהםַהְקרֹובִּ הִּ זֵּ
םְלַמֲעֶשה.ְלֶזהֶזה יםהֵּ ְׁשָּפָחהְמַיְצגִּ מִּ

ים-ַרַבת ינִּ יםֶׁשָלּהמִּ יגִּ ְבָכלְנצִּ
ים יםָהאֹוְקָינֹוסִּ יִּ ַבְתמּונֹות.ַהְטרֹוּפִּ

יג ינּוָכאןֶׁשַנִּצִּ יםַתְבחִּ לִּ ָכל-ַהלֹאַבֶהְבדֵּ
יםָכְך- ים.בֹוְלטִּ יַמְדָענִּ יםחֹוְקרֵּ ַאְלֻמגִּ

יָמְצאּו ְׁשָּפחֹותכִּ ֶלהְבמִּ יםַכאֵּ יְיכֹולִּ ְבנֵּ
ים ינִּ יםמִּ ְתַרבֹותׁשֹונִּ םֶזהְלהִּ ֶזהעִּ

יֶהם ֶלהֶׁשלְוֶצֱאָצאֵּ ְתַקיֵּםיּוְכלּואֵּ ְלהִּ
ְתַרבֹות יַכָמה.ּוְלהִּ ינֵּ מִּ םֶזהַאְלמֹוגמִּ הֵּ

י ירֵּ ים,ְגדֹול-ְמהִּ טַהנֹוטִּ ְׁשַתלֵּ ָכלַעלְלהִּ
יַסת ְתַּפָנהַקְרַקעּפִּ ים.מִּ ינִּ יםמִּ רִּ ֲאחֵּ
דּוָלם יגִּ טִּ םאִּ יםְוהֵּ יםַחיִּ ַגם.ָרבֹותָׁשנִּ
ם יםהֵּ יׁשִּ ָקרְלַהְפָרָעהְרגִּ יְבעִּ ירֵּ ְסַנּפִּ מִּ

ים יםֶׁשְבַמַגָעםַהצֹוְללִּ .ֶנֶזקָלֶהםגֹוְרמִּ
...ָאז

ִמַגַעתִהָמְנעּו,ִלְצֹללִנְכָנִסיםְכֶשַאֶתם
ִגים ִתְדְרכּוַאל-ֲחשּובַוֲהִכיָבַאְלמֻּ

יֶהם !ֲעלֵּ
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ית ַגם ָביֹום ְוַגם ַבַליָלה–ְזרֹוָען ּוְזרֹוֲענִּ
יַלת יֲעָשָרהְלָפחֹותְבאֵּ ינֵּ יםמִּ ַאְלֻמגִּ
ים מֹותָהעֹונִּ ֶלהַלשֵּ ם.ָהאֵּ ְקָצתהֵּ

ים אׁשֹוןְבַמָבט.ְמַבְלְבלִּ םרִּ יםהֵּ ְראִּ נִּ
ים יְפיֹוָנאִּ י,*ְכרִּ יּפכִּ ֶׁשָלֶהםַהּפֹולִּ

ֲאָבל.ַבַלְיָלהְוַגםַביֹוםּוָפרּושָּפתּוחַ 
י קמִּ יםֶׁשְמַדְקדֵּ ְפָרטִּ יןבִּ ַיְבחִּ

ְסָּפר יםֶׁשמִּ ינֹוֶאְצָלם*ַהַמְׁשָׁשנִּ אֵּ
יםְכמֹו,ֶׁשמֹוֶנה יְפיֹוָנאִּ ֶׁשָברִּ

ים ים*וַהְשמֹוָנאִּ רִּ ַבְתמּוָנה.ָהֲאחֵּ
ְסֹּפרתּוְכלּוַהְגדֹוָלה ֶאתְבַקלּותלִּ
י יתַמְׁשָשנֵּ ְסַּפָרם,ַהְזרֹוֲענִּ ,12ֶׁשמִּ
ל יָנהּוְבֶהְבדֵּ יןבֵּ ַבשּוָרה-ַהְזרֹוֲעןְלבֵּ
ַּפָרםֶׁשבֹו–ַהֶעְליֹוָנה סִּ י.ָכפּולמִּ ְכפִּ
ְראּו ָנהַבְתמּוָנהֶׁשתִּ –ַהֶעְליֹוָנהַבּפִּ

יַגםיֵּׁש םְבנֵּ ְלַאיִּ ְוַגם12ַגםֶׁשָלֶהםכִּ
ים24 .ֶאָחדְבַאְלמֹוגַמְׁשָשנִּ

יֶהםֶׁשלַהֶשֶלד יָעשּויְׁשנֵּ ירַבדֵּ גִּ
ים יקִּ יְוהּואַדקִּ ירִּ ַקל.ְמֹאדַׁשְברִּ

ְפֹגעַ ְמֹאד ְׁשֹברלִּ .ַהֶזהָהַאְלמֹוגֶאתְולִּ
יֶהםִשְמרּוָאָנא,ָאז .ֲעלֵּ
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יַחן ית, שִּ יחִּ יָכן ַגםשִּ ...ְוסִּ

י יחַ ַאְלֻמגֵּ םַהשִּ יהֵּ קְבלִּ יםָספֵּ ַהֲחׁשּובִּ
ר יתְביֹותֵּ ים.ַבׁשּונִּ יןֶבָחָללִּ יֶהםֶׁשבֵּ ַעְנפֵּ

ים ְסַתְתרִּ יםמִּ יםָדגִּ ים,ְוַסְרָטנִּ ֶׁשְמַנֲהלִּ
יםַסְרָטָנתַגם.ָשםַחיֵּיֶהםָכלֶאת ַהֲעָפצִּ
ם.ָׁשםָגָרה(37ַעמּוד) יַגםהֵּ ירֵּ ְמהִּ

יָלה יןַהְגדִּ יםֶׁשבֵּ ים,ָהַאְלֻמגִּ יִּ ְואֹוְפָינִּ
ית יָאהְלׁשּונִּ ם,ַהַצַערְלַמְרֶבהַאְך.ְברִּ הֵּ
ים יעִּ רַהְּפגִּ יֶהםְבֶׁשלְביֹותֵּ ַעְנפֵּ
ים ירִּ ְראּוַהֶעְליֹוָנהַבשּוָרה.ַהְשבִּ ֶאתתִּ

ית-ַהָעָבהִשיִחיתהַ  לּו,ַיֲחסִּ ִשיָחןהַ ְואִּ
רַדקיםֲעָנָפיו יקהּואִסיָכןהַ .יֹותֵּ ַדקִּ
יםַוֲעָנָפיו ְדמִּ יםנִּ ְמַחטִּ ֶׁשְלָאְרָכם,לִּ
ים יֶׁשלטּורִּ יעֵּ י-ְגבִּ ְקבֵּ יםנִּ יּפִּ ַהּפֹולִּ

ים ינִּ ים.ָהֲעדִּ יםַהצֹוְללִּ יקִּ יםַהַּותִּ ירִּ ַהַמכִּ
יםאֹוָתם ְזָהרִּ ָבֶהםָלַגַעתֶׁשלֹאְמֹאדנִּ
ָׁשְברּוְלַבל יֶהם.יִּ ְברִּ יםׁשִּ ְתַגלְגלִּ ַעלַהמִּ
יםַהחֹול ְקָראִּ ים"ַהנִּ ְברֹונִּ ים"ׁשִּ ְמֻטָּפלִּ
יַעל יְידֵּ ידֵּ יַתְלמִּ ֶפר-ָבתֵּ יםסֵּ ְתַנְדבִּ ומִּ

ְצֶּפה י-ַהַתתַבמִּ יַלתָימִּ ַעד,ְבאֵּ
ְׁשַתְקמּו יםָכְךְוַאַחרֶׁשיִּ ְׁשָתלִּ ֲחָדשנִּ מֵּ
ית יֶהםִהְתַיֲחסּו.ַבשּונִּ לֵּ 30.ִבְזִהירּותאֵּ

לבנת. צ ית יחִּ יָחן שִּ שִּ

יָחן  שִּ

יָחן  שִּ

ית יחִּ שִּ

יָכן סִּ

יָכן סִּ

יָכן יָכןסִּ סִּ



י ַבָים יָקלִּ עּוָגב מּוסִּ

ַהִּצנֹורֹותעּוָגבָהַאְלמּוגֶׁשלַהמֹוָׁשָבהַעלַמָבט
ינֹוַהיֹוםְלאֹור יַהֶצַבעֶאתחֹוֶשףאֵּ חּודִּ ֶׁשלַהיִּ
ְלדֹו יף,ַהֶזהַהְמיָֻחדָהַאְלמֹוגֶׁשלׁשִּ ֶׁשַמֲעדִּ
ְׁשכֹון ָקרלִּ יְבעִּ ְתחֵּ נֹותְמָערֹותְבפִּ .ֲחׁשּוכֹותּופִּ
דֹו יְבצִּ לּוםֶׁשלַהְשָמאלִּ יתַהצִּ ְראֵּ ַהמֹוָׁשָבהנִּ

יא יםְמכּוַסתְכֶׁשהִּ יּפִּ ְבָעםּפֹולִּ ,ְיַרְקַרקֶׁשצִּ
לּו ָדהְואִּ יְבצִּ ְבעֹוַהֶשֶלדֶנְחַשףַהְיָמנִּ ָאֹדםֶׁשצִּ
ְרָאה,ַעז נֹורֹותְכֲעָשרֹותְונִּ יםצִּ ירִּ ,ְזעִּ

ים ְבעּוָגבַיַחדַהְקׁשּורִּ יֹותֶׁשֻמְתָקןכִּ סִּ ַבְכנֵּ
יםְואּוַלמֹות ְקָראְבַלַעז.ַהקֹוְנֶצְרטִּ ָהַאְלמֹוגנִּ

נֹורֹות-ְנקּובְכלֹוַמר)מּוִסיָקהטּוִביפֹוָרה צִּ
יָקלי (מּוסִּ
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ם ֶלהַגםֲהאִּ יםאֵּ ?ַאְלֻמגִּ
ים םָהַאְלֻמגִּ יהֵּ צּורֹותָבֶהםיֵּׁש.ַהַתְחֹּפֶשתַאלּופֵּ
צּורֹות יחַ .ְמׁשּונֹותְוַאףׁשֹונֹותמִּ יַהשִּ ַהָיְבׁשּושִּ
ְשמֹאל י,ַהאּוְכָמן,מִּ יםְונֹושאֵּ לַּפְרגֹול-ֹ  ַהשֹוטִּ ,ְוַתיִּ

םֻכָלם-"ַהָים-נֹוַצת"ְוַאף יהֵּ ינֵּ יםמִּ .ַאְלֻמגִּ

ַּפְרגֹול
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ית גֹוְרגֹונִּ

ל ַתיִּ

לוין.מ ָים-נֹוָצת

אּוְכָמן
לוין.מ

ַּפְרגֹול



ם ים הֵּ יתָהַאְלֻמגִּ ְנָין ֶׁשל ַהשּונִּ י ַהבִּ .ַאְבנֵּ
יםֶׁשלמֹוָתםְלַאַחר יָהַאְלֻמגִּ יםמּוָצקֶׁשֶלדַבֲעלֵּ יֶהםנֹוָתרִּ ְלדֵּ ים,ַהָיםַקְרָקעִּ ַעלׁשִּ ְתַגְלְגלִּ יםאֹוּומִּ ְׁשָארִּ נִּ

ים יםְצמּודִּ מֹותנֹוָצרֹותַהְזַמןְבֶמֶׁשְך.ַלְסָלעִּ יֶׁשלְגדֹולֹותֲערֵּ ְברֵּ יםׁשִּ ים.ַאְלֻמגִּ יםַבֲחָללִּ יןַהמּוַצלִּ ֶׁשבֵּ
ים לֹותַהָללּוַהְשָלדִּ יקֹות,ַאצֹותְגדֵּ יםֶאתֶׁשַמְדבִּ ִגיםשּוִניתְונֹוֶצֶרת,ָלֶזהֶזהַהְשָברִּ ית.*ַאְלמֻּ יאַהשּונִּ הִּ

ָליוַמָצע ָצְמדּוֶׁשאֵּ ייִּ יםֻעָברֵּ יםָהַאְלֻמגִּ ירִּ יםַהְצעִּ ְתַיְׁשבִּ לּוַהמִּ ְגֹדלְוָיחֵּ םְבַתֲחרּות,לִּ יםַאצֹותעִּ יםּוְצָמחִּ רִּ ֲאחֵּ
ים יאַהתֹוָצָאה.ְלַעְצָמםַהֶׁשַטחֶאתֶׁשרֹוצִּ בּובֶׁשנֹוַצרֶׁשַהֶסַלעהִּ גִּ יםמִּ יםָהַאְלֻמגִּ תִּ ית,ַהמֵּ יםׁשּונִּ ,ָהַאְלֻמגִּ
ְך ְרבֹותהֹופֵּ יםבִּ י–ַהָשנִּ יםַאְלפֵּ יםְלבֹוֶנה–ָׁשנִּ יֶהָהרִּ ָקרִּ י.ַבֶטַבעָהעִּ לֶאֶרץָהרֵּ ְשָראֵּ יםֻרָבם,ֻכָלּהיִּ ְבנּויִּ

י ְמאּוָבנֵּ יםמִּ יַאְלֻמגִּ ְלדֵּ ְתַלְכדּוָים-ַחיֹותְוׁשִּ ְהיֹותֶׁשהִּ ילִּ יר-ַסְלעֵּ יֶאת.גִּ ים*ָהֶאֶבןַאְלֻמגֵּ יְמַכנִּ .*שּוִנית-בֹונֵּ

ורון. י
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ית י ַהשּונִּ ים ְוַיָבׁשֹותַסְלעֵּ יִּ י אִּ ְכבֹונֵּ
יֹות יםׁשּונִּ לֹותַאְלֻמגִּ יְגדֵּ םטֹובֲהכִּ ים-לֹאְבַמיִּ ים,ֲעֻמקִּ ים.ַהֶשֶמׁשְבאֹורמּוָצפִּ יֹותְמַלּוֹותַבאֹוְקָינֹוסִּ ׁשּונִּ

ים יםֶאתָהַאְלֻמגִּ יםַהחֹופִּ תִּ יםְקרֹובֹותּוְלעִּ יםרֹואִּ יִּ יֹותֶׁשְמקֹוָרםאִּ יםְבׁשּונִּ ְתרֹוְממּוַאְלֻמגִּ ַעלֶׁשהִּ ְפָלסמֵּ ְלמִּ
י.ְלַיָבָשהוָהְפכּוַהָים יֵּ םַטַבַעת-אִּ יֹותהֵּ יפֹותׁשּונִּ יםַהַמקִּ יִּ יֶׁשָשְקעּואִּ יֹותְוַרקַהָיםְלַמֲעָמקֵּ ידֹותַהשּונִּ ַעלְמעִּ
ים.ָכאןֶהיֹוָתן אֹוְגָרפִּ יםַהגֵּ ְשמֹאלְלַמָטהַבְתמּוָנה.ָאטֹוִליםאֹוָתןְמַכנִּ ְראּומִּ לּוםתִּ -ּוַבֶמְרָכז,ַכֶזהָאטֹולֶׁשלצִּ
י יםאִּ ְצפֹוןֶׁשנֹוָצרַאְלֻמגִּ קלֹא,סּוף-ָיםבִּ יַלתַהְרחֵּ אֵּ ים.מֵּ ירלֹוקֹוְראִּ ית)ַצַנפִּ ְברִּ יר-ְבעִּ ין.(ְסַנּפִּ ָימִּ יַניְבחֹוףְ ,מִּ סִּ

יֹותיֵּׁשּוְבַעַקָבה יְבנֹותְמאּוָבנֹותׁשּונִּ יםַאְלפֵּ ְתרֹוְממֹות,ָׁשנִּ יםֲעָשרֹותְלֹגַבּהֶׁשמִּ ֲעלֶמְטרִּ ימֵּ ְפנֵּ .ַהָיםלִּ

ורון. צדפני. י
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ית ּוַמדּוַע ָלנּו יֵּׁש ַמָזל י ׁשּונִּ יֹפה יֵּׁש ַאְלֻמגֵּ ?אֵּ
יםֶׁשָכאןָהעֹוָלםְבַמָּפת יְמֻסָמנִּ יֶׁשלַהְתפּוָצהֲאזֹורֵּ יֹותָהֶאֶבןַאְלֻמגֵּ םְוַהשּונִּ יםֶׁשהֵּ ם.בֹונִּ ְמַעטהֵּ יָנםכִּ ֶׁשאֵּ
ים ַהְתחּוםחֹוְרגִּ ימֵּ יןְכלֹוַמר,ַהְטרֹוּפִּ יְוחּוגַהַסְרָטןחּוגבֵּ יֶׁשָשם,ַהְגדִּ יםַהָיםמֵּ ימִּ יָכלְבֶמֶׁשְךֲחמִּ ֲחְדׁשֵּ
ְמָצאַהֶשֶמׁשְואֹור,ַהָשָנה ה.ְבֶׁשַפענִּ נֵּ יםָאנּו,ְוהִּ ידִּ חּוץַהְיחִּ ְתחּוםמֵּ יםַמָזלַמָמׁשְוֶזהּו,ֶזהלִּ ֶׁשַאְלֻמגִּ
ים לִּ נּוְגדֵּ יְךָחׁשּובָאז.ֶאְצלֵּ ַדעזֹאתֶׁשַנֲערִּ ְנֹהגְונֵּ י,ְבַאֲהָבהָבֶהםלִּ יתְלמֹוַלְדָתםַיַעְזבּוֶׁשלֹאְכדֵּ ...ַהְטרֹוּפִּ
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ים יֹות ַאְלֻמגִּ ָּוְצרּות ׁשּוּנִּ ְלהִּ
ים ים ַכָמה ְתָנאִּ ְדָרׁשִּ :  נִּ

לֹא ַקר -ַמִים ְבחֹום ָקבּוַע •
ַדי ַדי ְולֹא ַחם מִּ .מִּ

–ַמִים ִבְמִליחּות ְמתּוָנה •

ַדי ים מִּ ְולֹא  , לֹא ְמלּוחִּ
י ַהְנָהרֹות   ְפכֵּ ְבׁשִּ ים כִּ ְמתּוקִּ

ים .ַהְגדֹולִּ
ְברֹוב ְימֹות  אֹור ֶשֶמש •

.ַהָשָנה
ָים  -ַקְרָקע–ַמָּצע מּוָצק •

ַצְּמדּות ית ְלהִּ יּפַסְלעִּ .ַהּפֹולִּ

יכֹוןַבָיםַגם יםיֵּׁשַהתִּ יָנםֻרָבםַאְך,ַאְלֻמגִּ אֵּ
י יםֶאַלא,*ֶאֶבןַאְלֻמגֵּ יְפיֹוָנאִּ יןַגםְוָלֶכן,*רִּ אֵּ
יֹות יםׁשּונִּ יצּו.ַאְלֻמגִּ ֶׁשצּוְלָמהַבְתמּוָנהָנא-ַהצִּ
יַבָים יַאטִּ יָסמּוְך,ַהֲאְדרִּ יַטְלָיהלחֹופֵּ M. Volner.אִּ



י יםַדרֵּ ָהַאְלֻמגִּ
י יםֲהמֹונֵּ ינִּ יֶׁשלמִּ ים-ַבֲעלֵּ יםַחיִּ יםֶאתְמַלּוִּ י.ָהַאְלֻמגִּ ְפנֵּ יָרםֶׁשָלְמדּולִּ יםכּוָלםֶאתָחְׁשבּוְלַהכִּ ילִּ ַאְך,*ְלַטּפִּ
יָלָכלָידּועַ ַכיֹום יםַהָדִגיםכִּ יםַהַחיִּ ְתַרבִּ יןּומִּ יבֵּ יםַעְנפֵּ ְפַתַחתַביֹוםַהְמֻקֶּפֶלתַהָים-ַחַבֶּצֶלת,ָהַאְלֻמגִּ ְונִּ
י,ַבַלְיָלה אתַהְסִליָלִניתתֹוַלעֵּ ְקרֵּ ְלׁשֹונֹותֶׁשנִּ יבִּ ץ"ָהעֹוָלםַעמֵּ ְבָעןְבֶׁשל"ַהמֹוָלדַחגעֵּ רצִּ ִּצְדָפההַ ,ַהזֹוהֵּ

ְדֶחֶקת יַהנִּ ְדקֵּ יםְלסִּ ר,ְטַרֶפִצָיהְוַהַסְרָטן,ָהַאְלֻמגִּ יָהַאְלמֹוגַעלְבַקָנאּותַהשֹומֵּ ְּפנֵּ יםמִּ ים,טֹוְרפִּ ָכלגֹוְמלִּ
יַעלֶאָחד ּפּוחַ ַדְרכֹוּפִּ יתְלטִּ דּולבֵּ ים*ַהגִּ יםֶׁשיֹוְצרִּ םבֹו,ָהַאְלֻמגִּ יםהֵּ יםַחיִּ יפִּ ְגָוןּומֹוסִּ יםְלמִּ יתַהַחיִּ .ַבשּונִּ
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ינּו ירַסְרָטןֲאָבל,לֹאאֹוַתֲאמִּ ָזעִּ
ןֶזה ְצַטיֵּ ְתכּוָנהמִּ יָרהבִּ הּוא:ְנדִּ

ב ְהיֹותאֹוהֵּ –ֶׁשהּואְבָתאָכלּואלִּ
יּוקלֶיֶתראֹו יאדִּ ,ַהַסְרָטָנה,הִּ

י ְלָאהֶאתַהבֹוָנהזֹוהִּ יַעלכִּ ַכְךְידֵּ
יא יָחהֶׁשהִּ ָהַאְלמֹוגֶאתַמְכרִּ
ְגֹדל יָבּהלִּ רְסבִּ תּוְלַיצֵּ ,ַהָתאאֵּ

ְקָרא יאֶׁשְבתֹוכֹו,*ָעָפץַהנִּ הִּ
את ְכלֵּ יתנִּ רִּ ְׁשאֵּ ילִּ .ַחיֵּיהָ ְימֵּ
ְלָאה ים,ֶזהְבכִּ יםֶׁשְנָקבִּ ירִּ ְזעִּ

ים ירִּ ָליוַמְחדִּ םאֵּ יַמיִּ ַחְמָצןנֹוְשאֵּ
יא,ּוָמזֹון ֶאתּוְמַגֶדֶלתָחָיההִּ
יהַ ֲהמֹון ים–ֶצֱאָצאֵּ ַסְרָטנֹונִּ

ים יַהיֹוְצאִּ םָלָחְפׁשִּ ָּוְלָדםעִּ ,הִּ
יֶדֶרך ְתחֵּ ַבְתמּוָנה."ֶכֶלא"הַ ּפִּ

יתַהְקַטָנה ְראֵּ ַהַסְרָטָנהנִּ
תֹוְךֶׁשהּוְצָאה ְפַתחֶהָעָפץמִּ .ֶׁשנִּ
ים ,ַהְתפּוָחהַהֶבֶטןֶאתרֹואִּ
יםַהְגדּוָׁשה יצִּ ן.ְבבֵּ ֶׁשלזּוָגהבֵּ
ירהּואַהַסְרָטָנה יֶננּוָזעִּ ְמֻסָגלְואֵּ
ק ָדחֵּ יָמהְלהִּ ַרקָיכֹולַאך,ְּפנִּ
יץ יםֶדֶרְךְלֲהצִּ יםַהְּפָתחִּ ירִּ ...ַהְזעִּ

ים יםַדָירִּ ילִּ ְוַטּפִּ
ים ַסְרַטָנת ַהֲעָפצִּ

יָחן ם ְבַאְלמֹוג שִּ ְרָאה ָעָפץ ָׁשלֵּ ין -ּוַבֲתְחתֹוָנה, ַבְתמּוָנה ַהֶעְליֹוָנה נִּ ָימִּ ֹ ָעָפץ -מִּ
ר ְשמֹאל , ְבַאְלמוג ַאחֵּ ית ּומִּ ְרחִּ ים–ּפִּ יצִּ את בֵּ יׁשּום ֶׁשל ַסְרַטָנה נֹושֵּ ילּום ְורִּ .צִּ
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ים י ָהַאְלֻמגִּ טֹוְרפֵּ
ים יָנםָהַאְלֻמגִּ ףַרקאֵּ ם,טֹורֵּ ָקר.ֶטֶרףַגםהֵּ ְתַמחּוְבעִּ יָפָתםהִּ ְטרִּ יבִּ יםָים-כֹוְכבֵּ הּואָבֶהםֶׁשֶהָחׁשּובְמֻסָימִּ

בהּוא.קֹוָצִניכֹוָכָבן ְתַישֵּ לָהַאְלמֹוגַעלמִּ ֶמנּוְואֹוכֵּ יןבֶדֶרְךמִּ בהּוא:ַהַחיָבעֹוָלםֻדְגָמָתּהֶׁשאֵּ ַהחּוָצהְמַׁשְרבֵּ
ְדַמתֶאת יָבהקִּ שֶׁשלֹוַהקֵּ יׁש,ָהַאְלמֹוגַעלאֹוָתּהּופֹורֵּ ירּוַמְפרִּ לרִּ ְמֻסָגלֶאָחדְבַלְיָלה.ְבָשרֹוֶאתַהְמַעכֵּ

יתַהכֹוָכב יםֲעְשרֹותַכָמהֶבןַאְלמוגְלָהמִּ ף.ָׁשנִּ רטֹורֵּ רָצנּועַ ,ַאחֵּ ָלזֹוןהּוא,יֹותֵּ הּוא.ְקַטְלמֹוגַהָקרּויחִּ
ב ְתַישֵּ םָהַאְלמֹוגַעלמִּ ְבָשרֹוּוְמַכְרסֵּ ינּוַבְתמּוָנה.בִּ ֶלהֶחְלזֹונֹותֶׁשלְגדֹוָלהַלֲהָקהֶׁשְלָפנֵּ ְתַנְּפלּואֵּ ַעלֶׁשהִּ
ירֶׁשֶלדהּואֶׁשנֹוַתרָמה.אֹותֹוָטְרפּוָגםּוְלַבסֹוף,ַאְלמֹוג ָרהַעדֲאֶׁשר,גִּ ְתַכֶסהְמהֵּ .ְבַאצֹותיִּ
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ים לֹא י ַהָים ַנֲעשִּ ים-ָמה קֹוֶרה ְכֶׁשְתַנאֵּ ְסָבלִּ ַהְלָבָנה? נִּ

יֹות ְבדֹוֶפן ַהַאְלמֹוג ַהְׁשֻתַפנִּ יֹות ָנְטׁשּו ֶאת ַהַאְלמֹוג ָכאן ַהְׁשֻתַפנִּ

ים  ירִּ ְבַמים ְקרִּ ַדי ים מִּ ם ַחמִּ ְבַמיִּ

י יםַהָיםְכֶׁשמֵּ ְתַחְממִּ ים–מִּ יםּוַמְדָענִּ מפֹוָרשזֹאתקֹוְבעִּ ירֹותָהַאצֹות–בִּ יםֶאתנֹוְטׁשֹותַהְזעִּ ָהַאְלֻמגִּ
ְשחֹותְויֹוְצאֹות ילִּ ימֵּ ש,ַהָיםְבמֵּ ַהחֹוםַמֲחֶסהְלַחּפֵּ רמֵּ ְקמֹות.ַהגֹובֵּ ןָיְצאּוֶׁשָהַאצֹותָהַאְלמֹוגרִּ הֵּ ינֹות,מֵּ ַמְלבִּ
ר תֹות,ָמה-ְזַמןּוְלַאחֵּ יםַרק.מֵּ יםְמַעטִּ ָהַאְלֻמגִּ יםמֵּ םְמֻסָגלִּ ְׁשַתקֵּ הַ ְלהִּ יָון,"ַהְלָבָנה"מֵּ כֵּ ָהַאְלמֹוגֶׁשֶשֶלדמִּ
י ְךַהָנקִּ ַליומֹוׁשֵּ רֹותַאצֹותאֵּ ְטחֹוֶאתַהְמַכסֹות,ֲאחֵּ לֹותׁשִּ יֹותגֹוָרל.ָּפָניוַעלּוְגדֵּ יםַהשּונִּ םֶׁשָהַאְלֻמגִּ יהֵּ ֲהכִּ

ים דֹוןָבֶהןֲחׁשּובִּ ְכָלָייהנִּ .לִּ
גִ  י ָהעֹוָלם ַחָיִבים ִלְמֹנַע ֶאת ִהְתַחְממּות ַכדּור ַהָאֶרץ וַהָים ּוְבָכְך ְלַהִּציל ֶאת ּׁשּוִניֹות ָהַאְלמֻּ .  םיתֹוָשבֵּ

39



ים ַמֲחלֹות ָהַאְלֻמגִּ
ים י, ַאְלֻמגִּ ים-ְכמו ָכל ַבֲעלֵּ ים ְוַהְצַמחִּ ים , ַחיִּ ילִּ ים ְלַטּפִּ יֹות–ֶנחָשפִּ יָקנִּ ים ַנרתִּ י, ְכמֹו תֹוָלעִּ ים-כֹוְכבֵּ ,  ָים טֹוְרפִּ
ירְספֹוג ַח גִּ יׁש, ָאדֹום קֹודֵּ ים, ֶאת ַהֶשֶלדַהַמְחלִּ ירּוסִּ ים אֹו וִּ ְקָמה ַהָחָיה ְלַחְיַדקִּ ים ֶאת ָהרִּ ,  ְוַאַגב ָכְך חֹוְשפִּ

ים  יֹות( 1)ַהגֹוְרמִּ לּוק אֹו ֲהָמַתת ָהַאצֹות ַהְׁשתּוָפנִּ ין"ָמה ׁשֶ , ְלסִּ ים  ( 2); ֶאת ַהֶשֶלד" ַמְלבִּ ְתַּפְשטּות ַהַחְיַדקִּ הִּ
ים הִּ ים אֹו כֵּ ירִּ ים ְבהִּ אְת ַהַמֲחָלה , ְמֻלָּוה ְבַפסִּ ְקרֵּ יֶהם נִּ ,  ַמֲחַלת ַהֶסֶרט ַהָלָבן–ֶׁשַעל ּפִּ

ים  ַמֲחַלת הִּ ים ַהכֵּ ַהְכָתמִּ
ְועֹוד
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ים יֶהםָהַאְלֻמגִּ ְלדֵּ ָקר,ְוׁשִּ ְבעִּ
ים יִּ ְבעֹונִּ ים,ֶׁשָבֶהםַהצִּ ְמַׁשְמׁשִּ

ֶזה יםמִּ ַיתָרבֹותָׁשנִּ ְלַתֲעשִּ
ים יטִּ ,ָאִצילַאְלמֹוג.ַהַתְכׁשִּ

ְבעֹו ה)ָאדֹוםֶׁשצִּ יןְלַמֲעלֵּ ָימִּ (מִּ
ל יַהָגדֵּ יכֹוןַהָיםְבַמֲעָמקֵּ ,ַהתִּ
ׁש ַיתְמַׁשמֵּ ַמְחֹרזֹותְלַתֲעשִּ
ים ַהָשחֹורָהַאְלמֹוגֶׁשֶלד.ַוֲעָדיִּ

ָקרְמֻעָבד(אּוְכָמן) ְזַרחְבעִּ ְבמִּ
ָיה יָלהְלַמְחרֹוזֹותַאסִּ ְתפִּ

ים יר.ַלמּוְסְלמִּ ָטחּון*גִּ
ים ַאְלֻמגִּ ׁשמֵּ יםְמַׁשמֵּ מּוׁשִּ ְלׁשִּ
ים יִּ ים.ְרפּואִּ נִּ ירְלבֵּ גִּ יֹותמִּ ׁשּונִּ
ְתָאבנּו הִּ יםׁשֵּ ָיהְמַׁשְמׁשִּ ְבנִּ לִּ

יַני ְמקֹומֹותְבסִּ יםּובִּ רִּ ֲאחֵּ
ְשמֹאלְלַמֲעָלה) (מִּ

R. Sapora
אבנר. ע
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חן. מ חן. מ

לא ידועמשי. נ

כּום נּוְלסִּ יּורֵּ יםְבעֹוָלםסִּ יץָהַאְלֻמגִּ ְלַכָמהְלֶרַגעָנצִּ
יֹותְמֹכָערֹותתֹוָפעֹות יתְלָכְךֶׁשַאֲחָראִּ יַלתֶׁשַהשּונִּ ְבאֵּ
יםדֹוֶעֶכת יםְוָהַאְלֻמגִּ תִּ ילּו,ַמָגעָכל.מֵּ יַוֲאפִּ ְקרִּ ,מִּ
ם ם.ָרבֶנֶזקָלֶהםגֹורֵּ יםהֵּ ְתַכְנסִּ יםמִּ ְסָגרִּ ְלֶמֶׁשְךְונִּ
ם,ֲאֻרכֹותָׁשעֹות ְמֶׁשֶכתַהַהְפָרָעהְואִּ תָהַאְלמֹוג,נִּ .מֵּ
יָדה יןַמָגע,ָהַאְלמֹוגַעלֲעמִּ יָהַאְלמוגבֵּ ירֵּ ְסַנּפִּ לִּ
יָלה יםַהְצלִּ יקִּ יםַמזִּ טַוֲאסּורִּ -ַתתְּפסֹוֶלתַגם.ְבֶהְחלֵּ
ית םֶׁשֶנֶעְזבּוְרָׁשתֹותְכמֹו,ָימִּ ְצַטֶבֶרת,ַבַמיִּ ְוגֹוֶרֶמתמִּ
יתָרבֶנֶזק .ַלשּונִּ

ֶלה–ֲעשּו ְלַעְצְמֶכם ְוָלנּו טֹוָבה  י ְפָגִעים אֵּ ִגים ִמְפנֵּ ֶשְבַקלּות ֶאְפָשר ְלִהָמַנע  , ִשְמרּו ַעל ָהַאְלמֻּ

ם .  ָמהֵּ



ים ַעְצָמם ים ָהַאְלֻמגִּ ? ַמה אֹוְמרִּ

ָאז ימֵּ יְטלַהַחיֹותָכלְשַפתֶׁשָיַדע,ַהֶמֶלְךְׁשֹלֹמהְימֵּ אְודּולִּ רָהרֹופֵּ בֵּ ְשַפָתםֶׁשדִּ יד,בִּ ְברּוָתמִּ יםדִּ םֲאָנׁשִּ ְבשֵּ
ים.ַהַחיֹות ְפָעמִּ ילִּ יְכֶׁשֲאנִּ ׁששֹוֶחה,ְלַבדִּ יְוגֹולֵּ ְדֶמהסּוף-ְבָיםַלֲהָנָאתִּ ינִּ ילִּ עַ ֶׁשֲאנִּ יםֶאתׁשֹומֵּ ָהַאְלֻמגִּ

ים ַאַחר.ְמַדְברִּ יָנםמֵּ יםְואֵּ ְכֹתבְיכֹולִּ יֶהםלִּ יבּורֵּ יםלֹאְודִּ ָתנִּ ְרגּוםנִּ יְלתִּ לּולִּ ְהיֹות"ֲאַנֶסה,מִּ ."ְלֶפהָלֶהםלִּ
ְחיֹותָלנּוְתנּו" ם"לִּ יםהֵּ יׁשֹותאֹוְמרִּ ְלחִּ יםבִּ אֹות",ְוַרְחׁשּוׁשִּ ימֵּ יְליֹונֵּ יםמִּ יםָאנּוָׁשנִּ ְתָלאֹות,ַבָיםַחיִּ

יָלנּוָגְרמּוַרבֹות ְגעֵּ יַהֶטַבעּפִּ ְתַאְמנּו;ַהָיםְוטֹוְרפֵּ נּוהִּ יְך,ַעְצמֵּ ְמַׁשְךָארֹוְךְבַתֲהלִּ יֶׁשנִּ יְליֹונֵּ יםמִּ ףָׁשנִּ ְלַׁשתֵּ
םְּפֻעָלה ְרֹתםֶׁשיֹוְדעֹות,ָהַאצֹותעִּ יֶאתלִּ יַלֲהפֹוְךַהֶׁשֶמׁשַקְרנֵּ ים-לֹאֲהָזָנהָחְמרֵּ ילִּ יםֲאכִּ ּוָמזֹוןְלֻסָכרִּ
יםֶׁשָאנּו ַמםחֹוְלקִּ יםָאנּו.עִּ ינִּ בַהָיםֶאתַגםְמזִּ יםאֹוָתנּוַהסֹובֵּ ָאהְבַהְרמֹוְנָיהְוַחיִּ םְמלֵּ .ַהֶטַבעֹכחֹותעִּ
ןָהָאָדםֶאתַרק ְצַלְחנּולֹאֲעַדיִּ יןהִּ בֶׁשהּואָברּור.ְלָהבִּ י–אֹוָתנּואֹוהֵּ יםֶאתֶיֱאַהבלֹאמִּ ַהְצָבעִּ

ים יםַאְך–ַבָיםֶׁשָיַצְרנּוַהצּורֹותְוְׁשַללַהֶנֱהָדרִּ רִּ יםַהַמְׁשבֵּ רַהָקׁשִּ נּוֶׁשעֹובֵּ ְתַחְממּות,ַכיֹוםעֹוָלמֵּ ירהִּ ָהֲאוִּ
י יאּוַהָיםּומֵּ בִּ יםֶׁשהֵּ יםַאְלֻמגִּ י,ַהְכָחָדהְלַסףָרבִּ יצּותעֹוְדפֵּ יֶׁשלַהֲחמִּ יֻכָלם,ַהָיםמֵּ ,ָהָאָדםתֹוְצרֵּ

ים יעִּ רָלנּוַמְפרִּ יםֶאתְלַיצֵּ י,ֶׁשָלנּוַהְשָלדִּ עַ ּומִּ יחַ ְזַמןַכָמהיֹודֵּ ְשֹרדַנְצלִּ ְךְבעֹוָלםלִּ ְׁשַתֶנהֶׁשהֹולֵּ ּומִּ
נּו יבֵּ "ְסבִּ
י,טֹוב יםֲאנִּ יּוקלֹא,ַמְסכִּ ְׁשְמעּוָכְךְבדִּ יםנִּ ידֹורְׁשנֹות.ָהַאְלֻמגִּ יתִּ לִּ ֶקרֶׁשבִּ יםַהָיםעֹוָלםְבחֵּ ,ְוָהַאְלֻמגִּ
ְמדּו ילִּ יםֶאתְלַתְרגֵּםאֹותִּ יםַהְמָסרִּ ְׁשַברַאְלמֹוגֶׁשְמַׁשֶדר-ַהְּפׁשּוטִּ לֶׁשלַגָסהְבֶרֶגלֶׁשנִּ יר-לֹאצֹולֵּ אֹו,ָזהִּ
ְמקֹומֹוֶנֱעָקר יַעלמִּ יַלחֹוףְוֻהְׁשַלְךַחְמָדןְמֻבָגראֹוַסְקָרןֶיֶלדְידֵּ אּותְבַגלֵּ ְשַפת-ַהגֵּ ילִּ .ָהָאָדםְבנֵּ

ינּו יְוֶהֱאמִּ ָתהֱאֶמתהּואָכאןֶׁשֶנֱאַמרָמהֶׁשָכללִּ ם,ָאז.ַלֲאמִּ יםַאֶתםאִּ ְצָטְרפּואֹוָתםאֹוֲהבִּ ַליהִּ אֵּ

יָאה ְחיּו":ַלְקרִּ יםיִּ !"ָהַאְלֻמגִּ
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ם ְבֶדֶרְך ְכָלל: ַאָּצה ים ַהֲחי ַבַמיִּ ְפָרט, ֶצַמח ֲחַסר ְּפָרחִּ יְקרֹוְסקֹוּפ ְוָהַרב-ַאצֹות ַחד. ּוַבָים בִּ ְראֹות ְבמִּ יֹות נִּ יֹות ְגדֹולֹות -ָתאִּ יֹות)ָתאִּ (.  @ְראּו ַגם ְׁשתּוָפנִּ
י ית: שּוִניֹות-בֹונֵּ ים ְבַחיֵּיֶהם אֹו ְבמֹוָתם ֶׁשֶלד ַהְמַהֶּוה ׁשּונִּ ים ַהיֹוְצרִּ ים ּוְצָמחִּ י ַחיִּ ים. ְבָעלֵּ יֹות ַאְלֻמגִּ ים,יֵּׁש ׁשּונִּ יר, ְצָדפֹות, תֹוַלעִּ .  ְוַגם ֶׁשל ַאצֹות גִּ

יִצית יָּצה, בֵּ י: בֵּ בֹות ְבָעלֵּ ין ֶׁשל ְנקֵּ י ַהמִּ ים-תֹוַצרֵּ יֹות, @ַחיִּ יצִּ ן בֵּ ָבה הֵּ ים מּוְפרֹות ְבֶזַרע ַהָזָכר, ַבגּוף ַהְנקֵּ יצִּ ְפָלטֹות ְכבֵּ .ְונִּ
ית ל ַבַעל: ִגדּול-בֵּ יָבה ֶׁשָבֶהם ַחי אֹו ָגדֵּ י ַהְסבִּ ים-ַהָמקֹום ּוְתָנאֵּ ים לֹו. @אֹו ֶצַמח@ַחיִּ דּול ַהַמְתאִּ ית גִּ . ְלָכל ְיצּור בֵּ
ר ְלַחָיה: ַחִיים-ַבַעל ם ַאחֵּ י. ׁשֵּ ים אֹו ֶטֶרף ֶׁשל ַבֲעלֵּ יַלת ְצָמחִּ ֲאכִּ ים מֵּ זֹונִּ ים ַהנִּ ים-ָכל ַהְיצּורִּ רִּ ים ֲאחֵּ .ַחיִּ

ים: גּוִפיִפים צֹוְרִבים יִּ ים ְבעֹור ַהְנבּובִּ ים ַהְמצּויִּ יפִּ ים , גּופִּ י טֹוְרפִּ ְּפנֵּ ן ַעל ַעְצָמם מִּ י ְלָהגֵּ יתּוק ַהֶטֶרף אֹו ְכדֵּ ים ְלׁשִּ (6ְראּו ֲעמּוד )ּוְמַׁשְמׁשִּ
י: ִגיר ְלדֵּ יֹות וׁשִּ ים ַהקֹוְנכִּ ֶמנּו ֲעשּויִּ יֶנַרלי ֶׁשמִּ י@ֹחֶמר מִּ ּפֹודֵּ ים ְוקִּ ְׁשָקע, ַהָים-ָהַאְלֻמגִּ י ַהמִּ ְלעֵּ י ָהָאֶרץ, ְוַגם סִּ ים ֶאת ֹרב ָהרֵּ .ַהבֹונִּ

יַמת: ַחְמָצן ְנׁשִּ י לִּ ָקרִּ ׁש ֹחֶמר עִּ יר. ַהֲחיֹותְיסֹוד ַהמּוַכר ְכַגז ַהְמַׁשמֵּ ם, הּוא ָמצּוי ַבֲאוִּ ס ַבַמיִּ ר ֶאת ַהַּפְחָמן ַהדּו. ַאְך ַגם ָנמֵּ ם ַּפְחָמן הּוא יֹוצֵּ י-עִּ .@ַחְמָצנִּ
ים ֶׁשלֹו ֶׁשֶלד-ַבֲעל: חּוְליֹות-ֲחַסר ינֹו ֲעשּוי ֻחְליֹות ֶעֶצם@ַחיִּ יָכה ּוְפרּוק, כמֹו ַאְלמֹוג, ְׁשאֵּ ין לֹו ֶׁשֶלד ְכָלל, @ֶרֶגל-ַרכִּ .  אֹו ֶׁשאֵּ
ף י ֶלֱאֹכל ֶאת ְבָשָרה ּוְלֻעָמתֹו : טֹורֵּ –ְבֶדֶרְך ְכָלל ַחָיה ֶׁשהֹוֶרֶגת ַחָיה ַאֶחֶרת ְכדֵּ
ם ְלֻּפְנְדַקאי: ַטִפיל ין ְלַעְצמֹו אֹו ֶׁשהּוא גֹורֵּ כִּ ר הֵּ יֶׁשהּו ֲאחֵּ י ֶׁשַחי ַעל ָמזֹון ֶׁשמִּ ֶזק@הּוא מִּ .שלֹו נֵּ

י: מֹוָשָבה י-ְקבּוַצת ַבֲעלֵּ ים ַחְסרֵּ ים, @ֻחְליֹות-ַחיִּ אֹוָתם הֹורִּ ים ֶזה ַלֶזה, ֶׁשנֹוְלדּו מֵּ ְחיֹות ְמֻחָברִּ ְׁשֲארּו לִּ ים: ְלדּוְגָמה. ְונִּ .  ַאְלֻמגִּ
ים: ִמין ים ֶצֱאָצאִּ ים ֶזה ְלֶזה ֶׁשַגם יֹוְלדִּ ים אֹו ַחיֹות ֶׁשדֹומִּ ְזַדְוגּו, ְקבּוָצה ֶׁשל ְצָמחִּ ים-סּוג . ְלַאַחר ֶׁשהִּ ינִּ ים ַכָמה מִּ ְכָללִּ יםְקבּוָצה ָבּה נִּ . ְקרֹובִּ

ְרָבה: ִמְשָפָחה יד ַעל קִּ עִּ ְמיֹוַנם ֶזה ְלֶזה מֵּ ים ֶׁשדִּ ים אֹו ַחיֹות ַהכֹוֶלֶלת ַכָמה סּוגִּ . ְקבּוָצת ְצָמחִּ
ים: (ְזרֹועֹות ַצִיד)ַמְשָשִנים יִּ ים, ַבְנבּובִּ ים צֹוְרבִּ יפִּ יד ְּפָלְנְקטֹון ּוָבֶהם גּופִּ ְזרֹועֹות ְלצֵּ ים כִּ יב ַהֶּפה ַהְמַׁשְמׁשִּ ים ָסבִּ ים ָמֳאָרכִּ @חּוטִּ

י:  ְנבּוִבִיים ים, ֻחְליֹות-ַמֲעָרָכה ֶׁשל ַחְסרֵּ יִּ ְדַרתִּ ים-ׁשֹוַׁשנֹות, ַהֶמדּוזֹות, ַהכֹוֶלֶלת ֶאת ַהּהִּ .  ַהָים ְוָהַאְלֻמגִּ
י)ִסְמְביֹוָזה  י ַחיֹות אֹו ַחָיה ָוֶצַמח: (ִשתּוף-ַיֲחסֵּ ין ְׁשתֵּ ים, ֶקֶׁשר בֵּ י ַהְצָדדִּ . ְלתֹוֶעֶלת ְׁשנֵּ

י: ְספֹוִגים יֹות-ַחְסרֵּ יָנה ְקבּוָעה@ חּולִּ ם, ֶׁשצּוַרת גּוָפם אֵּ יםְוהֵּ יִּ ְבעֹונִּ ַהְּפַלְנְקטֹון. צִּ ים מֵּ זֹונִּ ַהָים ְונִּ ם מֵּ ים ַמיִּ ם ְמַסְננִּ .@הֵּ

דּול : ָעָפץ י"גִּ ים" ַסְרָטנִּ ים, ְבֶׁשֶלד ֶׁשל ַאְלֻמגִּ צִּ יל , אֹו ָבעֵּ יָצה אֹו ַהְׁשָקָעה ַאֶחֶרת ֶׁשל ְיצּור ַטּפִּ י ֲעקִּ (.38ָראּו ֲעמּוד)ֶׁשנֹוַצר ַעל ְידֵּ
ים: פֹוִליפ יִּ תֹוְך מֹוָׁשָבה ֶׁשל ְנבּובִּ י, ָים-ְכׁשֹוַׁשַנת, @ְּפָרט ֶאָחד מִּ ַדְרתִּ .  ַאְלמֹוג אֹו הִּ

ים ַהְטַמָעה)פֹוטֹוִסיְנֶתָזה ְפָעמִּ אָת לִּ ְקרֵּ ים(:  נִּ ְצָמחִּ צּור ַהָמזֹון בִּ יְך יִּ ים ַּפְחָמן דּו, @ַתֲהלִּ י-בֹו הֹוְפכִּ ים ְבאֹור ַהֶשֶמׁש@ַחְמָצנִּ ם ְלַחְמָצן ּוְלֻסָכרִּ .ּוַמיִּ
ן:פּוְנְדָקִאי י ֶׁשְמֲאְכסֵּ ְרָבתּו ַבֲעלְבתֹוךמִּ ר-גּופֹו אֹו ְבקִּ ים ֲאחֵּ .ַחיִּ
ְרֹכֶבת ֶׁשל ַחְמָצן ּוַפְחָמן, ַגז: ַחְמָצִני-ַפְחָמן דּו תִּ יַמָתם, ַהנֹוָצר מִּ ת ְנׁשִּ ים ְבעֵּ י ַחיִּ ְפַלט ְבגּוָפם ֶׁשל ַבֲעלִּ י, ֶׁשנִּ ָפה ֶׁשל ֹחֶמר אֹוְרָגנִּ ְקבֹות ְשרֵּ .  אֹו ְבעִּ
ים: ְפָלנּוָלה יִּ ית ַהְנבּובִּ יָצה, ָּפגִּ ר ַהְפָרַית ַהבֵּ ְתַקֶבֶלת ְלַאחֵּ י ַהָים. ַהמִּ י, ַהְּפָלנּוָלה ְמַרֶחֶפת ְבמֵּ ַהּפָלְנְקטֹון ַהַימִּ ֶלק מֵּ ְתַיְׁשָבה ַעל ַקְרַקע ַהָים, ְכחֵּ .ַעד ְלהִּ

ם: ְפַלְנְקטֹון ים ַבַמיִּ ים אֹו ְמַרֲחפִּ ים ֶׁשָצפִּ ם,  ְיצּורִּ י ַהַמיִּ ְרמֵּ ם זִּ ים עִּ ְסָחפִּ ים. ַהנִּ ן ְצָמחִּ ים הֵּ ְכָללִּ י@ָבֶהם נִּ ן ַבֲעלֵּ ים-ְוהֵּ ים ְמֹאד.@ַחיִּ .  רּוָבם ְקַטנִּ
ים-ַבֲעל: ֶרֶגל-ְפרּוק ְריֹון ּוְלַרְגָליו ְּפָרקִּ ים ֶׁשגּופֹו ְמכּוֶסּה ׁשִּ ים-ַחיִּ .ְכמֹו ַסְרָטן אֹו ֲחָרק, ְּפָרקִּ

ים אֹו ַהֶצַמח: (ִפיְגֶמְנִטים)ַצְבֲעִנים י ֶצַבע ֶׁשְבגּוף ַבַעל ַהַחיִּ ְבעֹו, ָחְמרֵּ ים ֶאת צִּ ים אֹו ְמַׁשנִּ יל. ֶׁשְמַעְצבִּ ְבָען ָיֹרק, ְלָמָׁשל, ַהְכלֹורֹופִּ . הּוא צִּ
יָכה: ִצְדָפה יםַרכִּ י ֲחָלקִּ ְשנֵּ יָתה ֻמְרֶכֶבת מִּ ים, ָלֹרב ְׁשקּוָעה ְבַקְרַקע ַהָים(. ְקָשוֹות)ֶׁשקֹוְנכִּ ְסָלעִּ ים ְצמּוָדה לִּ תִּ ָלזֹון ַקשָוה ַאֲחת.  ַאך ְלעִּ .    ְמסּוְלֶסֶלת, ַלחִּ

ים-ַבֲעל:  ִצְמחֹוִני יַלת ְצָמחִּ ֲאכִּ יזֹון מֵּ ים ַהנִּ ינֹון, ַגם. ַחיִּ ָניו ַהָקׁשֹות, ַהֻתכִּ ים ְבׁשִּ ם ְבַאְלֻמגִּ ָדם, ַהָדג ַהְמַכְרסֵּ לֹות ְלצִּ ָהַאצֹות ַהְגדֵּ ָקר מֵּ זֹון ְבעִּ .  נִּ
י: שּוִנית י ַבֲעלֵּ ים-ֶסַלע ַהנֹוָצר ַעל ְידֵּ ים@ַחיִּ ים. @אֹו ְצָמחִּ י ַאְלֻמגִּ ים נֹוֶצֶרת ַעל ְידֵּ ית ַאְלֻמגִּ ְתַאבנּו. ׁשּונִּ יֹות ֶׁשהִּ שּונִּ ים מִּ י ָהָאֶרץ ֲעשּויִּ .ָהרֵּ

י: ֶשֶלד ְך ְבצּוַרת ַהגּוף ֶׁשל ַבֲעלֵּ יֶנַרלי ַהתֹומֵּ ְקַמת ֹחֶמר מִּ ים-רִּ י.@ַחיִּ ים-ְבַבֲעלֵּ ים ְגדֹולִּ ים, ַחיִּ ים, ְכמֹו ָדגִּ ים ְויֹוְנקִּ יֹות ֶעֶצם, זֹוֲחלִּ .ַהֶשֶלד ֲעשּוי ֻחלִּ
ם ַמָדִעי ים: שֵּ ם ָכפּול ֶׁשל ְצָמחִּ שֵּ י@ֻמְרָכב מִּ ים-ּוַבֲעלֵּ ין ;@ַחיִּ ם ַהמִּ ם ַהסּוג ְוׁשֵּ ׁשֵּ ית ַהבּועֹות : ְלֻדְגָמה.@ַהמּוְרָכב מִּ יָכנִּ ם ַהסּוג  ִסיָכִניתָבַאְלמֹוג סִּ הּוא ׁשֵּ
ין  ית. ַהבּועֹות-ְוַהמִּ ינִּ ְכָתב ַבָשָפה ַהָלטִּ י ַמָדע הּוא נִּ ְפרֵּ (.  23ְראּו ֲעמּוד )Plerogyra sinuosa: ְלֻדְגָמה, ְבסִּ

ים -ַתת: ְשמֹוָנִאים, ֶשָשִאים יּפ –ַמֲחָלקֹות ָהַאְלֻמגִּ ים ֶׁשל ַהּפֹולִּ ְסָּפר ַהַמְׁשָׁשנִּ י מִּ ים–ְלפִּ רִּ ים ַוֲאחֵּ יְפיֹוָנאִּ י ָהֶאֶבן ְוֶׁשמֹוָנה ַברִּ ָשה וְכפּוָליו ְבַאְלֻמגֵּ . ׁשִּ
ַפִניֹות י: ְשתֻּ יֹות ַהשֹוְכנֹות ְבתֹוְך גּוָפם ֶׁשל ַבֲעלֵּ יקרֹוְסקֹוּפִּ ים-ַאצֹות מִּ ים-קֹוְלטֹות ַּפְחָמן דּו, ַחיִּ י ְוַחְנָקן ּופֹוְלטֹות ֻסָכרִּ יָמה, ַחְמָצנִּ ְנׁשִּ .כָמזֹון ְוַחְמָצן לִּ

@מילון מונחים

44 ים ַהֶזה@ ילֹון ַהֻמָנחִּ ר ְבמִּ ן ַהְפַנָיה ְלמּוַנח ַאחֵּ ָמןִּ ַהְמַציֵּ .                                                             סִּ



ָלההֹוָצַאת ְיעֵּ
יםהֹוָצַאת יתְסָפרִּ יַלתִּ יםאֵּ יםְלנֹוְשאִּ יִּ זֹורִּ .אֵּ
יםָלאֹורָיְצאּוזֹוְבהֹוָצָאה שּוִניֹות"ַהְסָפרִּ

ִגים יַלתֶשלָהַאְלמֻּ י"וְ "אֹוְפִטיִמיְבַמָבטאֵּ ָהרֵּ
יַלת ו."אֵּ ֶפרזהִּ יסֵּ יְנֶטְרֶנטִּ יםֶׁשנֹוֲעד,אִּ ְיָלדִּ ,ְונֹוַערלִּ

י נִּ נּו.זֹוְבהֹוָצָאהׁשֵּ יףבַכָווָנתֵּ יגְלהֹוסִּ יםּוְלַהצִּ ְסָפרִּ
ים יםנֹוָספִּ ֶלהְבנֹוְשאִּ .אֵּ

ב ַהכֹותֵּ
יַיֲעֹקבר"ד יֹולֹוגהּואַדְפנִּ בִּ

י יָטבֶׁשֶאת,ַימִּ ְׁשנֹוָתיומֵּ
יָלה יַלתָיםֶׁשלחֹופֹוַעלבִּ אֵּ

ם ְרסֵּ יםּופִּ יםַמֲאָמרִּ ּוְסָפרִּ
יןהּוא.בֹוַהַחיַעל ַמֲאמִּ

ַהָיםְוֶיַדעַלָיםֶׁשָהַאֲהָבה
ים ין,ָבֶזהֶזהְכרּוכִּ ְואֵּ
יָבאָהֶאָחד יְבלִּ נִּ .ַהשֵּ

יאּוְלׁשֹוְכָניוַלָיםָהַאֲהָבה ְקָוההִּ רַהַחׁשּוָבהַהתִּ ְביֹותֵּ
יַרת ְׁשמִּ י-ַהַתתַהֶטַבעלִּ ֶפר.ֶׁשָלנּוַימִּ יםסֵּ אׁשֹוןַהְיָלדִּ ָהרִּ

ָיתָלאֹורָיָצא"סּוף-ְבַיםַהְרַפְתָקה",ֶׁשלֹו ְּפרִּ "ָּפׁשֹוׁש"ְבסִּ
יםהֹוָצַאתֶׁשל י"ׁשֹוֶקן"ַהְסָפרִּ ְפנֵּ ָלַאֲחרֹוָנה.ָׁשָנה25-כְ לִּ

יא יַהַסָּפרֶאתהֹוצִּ יְנֶטְרֶנטִּ ית-ָאֶלף"האִּ יםֶׁשלבֵּ ָדגִּ
רֹותָיםְוַחיֹות "ֲאחֵּ

יםֹרב:ַהַּצָלִמים לּומִּ יַעלֻצְלמּוַהצִּ רְידֵּ נֹוְספּו.ַהְמַחבֵּ

יֶהם יֲעלֵּ לּומֵּ יָלןצִּ ל,טֹוב-ֶבןאִּ יָכאֵּ יןמִּ ,ֶלֶדְרַמןאֹוֶרן,ֶלוִּ
יר י,גּורָאמִּ ןמֹורִּ יֹנַעם,חֵּ ׁשַיֲהב,ֶמׁשִּ י,אֵּ יאֹור,ַאְבֶנרעּוזִּ לִּ
י ילֹו'ַאְנגֶ ,ַדפנִּ י,קֹולֹוְרנִּ ירַׁשי,ֹכֶהןָרזִּ י,ָׁשפִּ יֶגלמּוקִּ ,ְׁשּפִּ

יָקה ְבַנתְצבִּ ירֶבן,לִּ יןהֹוַאְרד,ָתמִּ לרֹוֶזְנְׁשטֵּ יאֵּ יַאַמְנטַוֲארִּ ,דִּ
יםֻרָבם רִּ יםְבפֹורּוםֲחבֵּ יְנֶטְרֶנטֲאָתרֶׁשלַהצֹוְללִּ ָהאִּ
םמֹוֶדהֶׁשַהְמַחֶבר,"ַתּפּוז" ףְמיֶֻחֶדתתֹוָדה.ָלהֵּ קוביְליֹוסֵּ

יְוָרָמה י-קֹובִּ יקּודַהֲהַגַההַעלַדְפנִּ .ְוַהנִּ

ים© י חֹוק ְזֻכיֹות ַהיֹוְצרִּ ֶפר ֶזֹה מּוָגן ַעל ּפִּ ְנָיןֹ . סֵּ ְמצאּו בֹו עִּ ים יִּ ים ְּוַגם ְמבּוָגרִּ ְיָלדִּ ּוא נֹוֲעד לִּ ירּוהּו, הִּ ַהְלָאה  ְוַיֲעבִּ
י ְלַׁשנֹותֹו ְבלִּ ְלַבד. מִּ ים בִּ מּודִּ ֶמנּו ְלַמָטרֹות לִּ ים מִּ ם ְקָטעִּ .  ֻמָתר ְלַפְרסֵּ

יְלַציֵּןְלמֹוָתר יכִּ יץֲאנִּ יםְוַעלְסָפַריַעלַמְמלִּ ַהֲאָתרִּ
ים יףַהַכָּוָנהֶאתְנכֹוָחהֶׁשְמַיְצגִּ ַהָיםֶיָדעַעלְלהֹוסִּ
יצּוָריו .וִּ

יְנֶטְרֶנט יָדע נֹוָסף ְּפנּו ֶאל ַהְכתֹוֶבת ַבאִּ : ְלמֵּ
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