כ ַָּּתב וְ ִצלֵם

ַּי ֲעקֹב ַּדפְ נִי
חבַּ צֶּ לֶּת-יָּם
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טּוָּ סוֹן
אבְ נּונִית

יבַּ לְ ִתית
זהָּ בִ ית

ירן
ג ְרגִ ָּ

סּוסּון-יָּם

ָאלֶּף-בֵ ית ֶּשל ָּדגִ ים
וְ חַּ יוֹת-יָּם אֲ חֵ רוֹת בְ יָּם אֵ ילַּת
כָּ ַּתב וְ ִצּלֵם

ַּי ֲעקֹב ַּדפְ נִי
עַּ ל הַּ מַּ צֶּ גֶּת ( ְראּו הֶּ עָּ ָּרה בַּ עַּ מּוד הָּ בָּ א)
לִ פְ נֵי כַּחֲ ִמ ִשים ָּשנָּה יָּצָּ א לָּאוֹר בְ הוֹצָּ ַאת הַּ ִקבּוץ הַּ ְמאֻ חָּ ד ִספְ ר ֹו ֶּשל
עֲזַּ ְריָּה אַּ ּלוֹן "ָאלֶּף-בֵ ית ֶּשל חַּ יוֹת" .הּוא ִה ְק ִדיש אוֹת ֹו לְ יַּלְ ָּדת ֹו
הַּ ְקטַּ נָּה .בְ אֶּ חָּ ד הַּ י ִָּמים ,כְ ֶּש ִדפְ ַּדפְ ִתי בְ סֵ פֶּ ר זֶּ ה עִ ם נֶּכְ ָּד ִתי מוָֹאהָּ ,שאֲ לָּה
ִיתי ֶּשכַּ נ ְִראֶּ ה ִאיש
או ִֹתי מַּ דועַּ אֵ ין סֵ פֶּ ר בַּ ֵשם "ָאלֶּף-בֵ ית ֶּשל ָּדגִ ים"ֲ .ענ ִ
ֹלא חָּ ַּשב עַּ ל כָּ ְך .כָּ ְך " ִנ ְדל ְַּק ִתי" ל ַַּּרעֲיוֹן ,וְ הַּ תוֹצָּ ָאה לִ פְ נֵיכֶּםִ .ספְ ִרי זֶּ ה
מֻ ְק ָּדש לְ נֹעַּ ם ,לְ מוָֹאה ּולְ יֶּתֶּ ר נְכָּ ַּדיֶּ ,שטֶּ ֶּרם גִ ּלּו אֶּ ת יָּם אֵ ילַּת
ירת הַּ טֶּ בַּ ע*.
וְ נִפְ לְ אוֹתָּ יו ,לְ כָּ ל יַּלְ ֵדי אֵ ילַּת ּולְ מַּ עַּ ן ְש ִמ ַּ
ּפּורי וְ ִצּלּומֵ י ָּדגִ ים כְ ִמ ְסּפָּ ר הָּ או ִֹתיוֹת בָּ ָאלֶּף בֵ ית,
הַּ סֵ פֶּ ר ְמצַּ ֵרף יַּחַּ ד ִס ֵ
הַּ מוֹפִ יעִ ים בְ ִצד ֹו הָּ עֶּ לְ יוֹן ֶּשל כָּ ל עַּ מּודִ .מ ַּת ְח ָּתיו ,בְ אוֹתָּ ה אוֹת עַּ ְצמָּ ה,
מוֹפִ יעָּ ה חַּ יַּת-יָּם ַאחֶּ ֶּרת – ַאלְ מוֹגַּ ,רכִ יכָּ ה ,סַּ ְרטָּ ן א ֹו ִקּפוֹד-יָּם .בְ סוֹףְ
כָּרים בַּ סֵ פֶּ ר,
הַּ סֵ פֶּ ר ִת ְמ ְצאּו ִמּלוֹן ְמקֻ צָּ ר ֶּשמַּ ְסבִ יר אֶּ ת הַּ מֻ נ ִָּחים הַּ נִזְ ִ
ּומסֻ מָּ נִים בַּ טֶּ ְק ְסט בְ כוֹכְ בִ יוֹת.
ְ

הַּ ְמחַּ בֵ ר
1

הַּ תֹכֶּ ן
על המצגת
על דגִ ים בכמה ִמלִ ים
א .דגִ ים וחס ֵרי-חֻ ליוֹת ואחֵ ִרים 25-4
אבְ נּונִ ית מַּ ְר ִתיעָּ ה
ב ְת ָּרן ָּשחּום
ג ְרזִ ינּון הַּ כּוכִ ים
דפְ דּוף הַּ ּפַּ ִסים
דּורית הַּ נְ קֻ דוֹת
ה ִ
יסית
ורי ֹולָּה ִס ִ
זהֲ רוֹן הָּ דּור
חלִ ילוֹן זִ יפָּ נִ י
טּוָּ סוֹן אֵ יל ִַּתי
יּולִ ית יָּם-סּוף
כ ִריש ְסנַּּפִ ְירתָּ ן
לטָּ נּון הַּ שּונִ ית
מ ְחבְ טָּ ן הַּ סַּ ּפִ ִירים
נ ַּק ִאי אֵ יל ִַּתי
סּוסוֹן-יָּם ַּד ְרבָּ נִ י
עכְ נּון כֹוכְ בָּ נִ י
פ ְרּפָּ רוֹן הָּ או ֶֹּדם
צִ בְ עוֹן זוֹהֵ ר
ֵקיסָּ ר הָּ דּור
רבנִ ְצ ָּרן ָּשחּום
ׁשו ַֹּשנּון וְ שו ַֹּשנַּת-יָּם
תֻ כִ ינּון יְ רֹקַּ -קּוִ ים

אלְ מֻ גָּן (ַאלְ מוֹג-אֶּ בֶּ ן)
בּלּוטָּ ן ֳענַּק
גּושם
ירן ְמ ָּ
ג ְרגִ ָּ
פּואי
דיוֹנּון ְר ִ
ִה ְד ַּר ִתיִ ים
ונּוס ְמעּוטֶּ ֶּרת
זהָּ בִ ית אוֹזְ נִ ית
חבַּ צֶּ לֶּת-יָּם
ט ָּרּפֶּ זִ יָּה ְמצּויָּה
יבַּ לְ ִתית כְ תּומָּ ה
כוכָּבָּ ן קוֹצָּ נִ י
ל ְח ִמי ִחּוֵ ר
מוֹחָּ ן (ַאלְ מוֹג הַּ מוֹחַּ )
ירן הַּ שו ַֹּשנוֹת (סַּ ְרטָּ ן נָּזִ יר)
נזִ ָּ
סלִ ילָּנִ ית אֵ יל ִַּתית
עֵ ֶּשב-יָּם
יט ָּרה ְמשֻ ֶּננֶּת
ִפ ְ
צב-יָּם ַּק ְרנִ י
ק ִטיפַּ ן אֵ יל ִַּתי ( ִקּפוֹד-יָּם)
ִריפְ י ֹונ ִָּאים (ַאלְ מֻ גִ ים ַּרכִ ים)
יטית וְ ִשיחָּ ן (ַאלְ מֻ גֵי ִשיחַּ )
ִׁש ִ
תמָּ נּון הַּ שּונִ ית

מהֵ ן ׁשּונִ ּיוֹת ַאלמֻ גִ ים?
ִמילוֹן מּונ ִחים
ת ֵריסר דגִ ים נוֹס ִפים ִמי יוֹדֵ ע ?

עמוד
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30

פּוחית
ַאלְ מּוגִ ית הַּ ּפַּ ִסים ,בַּ ְר ָּקן ,גַּנּון ,חַּ ָּדפוֹן ,חַּ ְשמַּ ּלָּן ,נ ִ
יטית
הַּ ִמ ְש ָּקפַּ יִ ם ,סּולִ יָּנִ יתּ ,פָּ זִ יתּ ,פַּ נָּסוֹןַּ ,ק ְרנַּפוֹן ,חַּ ְשמָּ נּוןַּ ,ש ְרבִ ִ

ָֹארים*:
ועוֹד נִ זכ ִרים ּומתו ִ
אלְ מֻ גִ ית
אצוֹת ְשתּופָּ נִ יוֹת
א ְרגְ מָּ נִ ית זִ יזִ ית
בִ ינְ תָּ ן
ב ְת ָּרן סַּ ְסגוֹנִ י
ד ְרבָּ נִ ית ַּרבַּ ת-קו ִֹצים
זהֲ רוֹן מַּ ְק ִרין
כ ִריש לִ וְ יְ תָּ נִ י
נִ בְ לִ ית
יזרית אֲ רּוכַּת-קו ִֹצים
נִ ִ
סלִ ילָּנִ ית ֲענָּק
יקסוֹן
ִפ ָּ
ישית
פ ִר ִ
פ ְרּפָּ רוֹן לְ בַּ ן-מֶּ צַּ ח
פ ְרּפָּ רוֹן ְשחוֹרֵ -שת
ק ִסיוֹּפֵ ָאה
תמָּ נּון חַּ ְקיָּן
ִתפְ ַאר הַּ סַּ הֲ רוֹן

עַּ מּוד
4
16
5
17
5
14
10
14
13
22
18
23
17
20
20
10
25
17

* ְמשֻ ּלָּבִ ים בַּ טֶּ ְק ְסט עַּ ל ּפִ י א-ב ֶּשל הָּ אוֹת הָּ ִראש ֹונָּה

הערה :כְ ָאמּור לְ עֵ יל ,טֶּ ְק ְסט זֶּ ה נוֹעַּ ד לִ ְהיוֹת
סַּ ּפָּ ר מֻ ְדּפָּ ס ,אַּ ְך ִה ְת ַּק ְדמּות מַּ ָּדע הַּ ִת ְקש ֶֹּרת
ג ְָּרמָּ ה לַּכָּ ְך ֶּש ְספָּ ִרים אֶּ ל ְֶּק ְטר ֹו ִניִים הֵ ם דוֹר
הֶּ עָּ ִתיד ֶּשל הַּ ְספָּ רוֹת .מַּ צֶּ גֶּת זֹאת ִת ְהיֶּה
אּוחסֶּ נֶּת בְ ֶּר ֶּשת הָּ ִאינְטֶּ ְרנֶּט ּוזְ ִמינָּה לְ קו ְֹראֵ י
ְמ ְ
מַּ ְח ֵשבִ ים ּומַּ ְח ֵשבֵ י טַּ בְ לָּה לְ ִמינֵיהֶּ ם.
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עַּ ל ָּדגִ ים בְ כַּמָּ ה ִמלִ ים
ָּדגִ ים הֵ ם חּולְ יָּתָּ נִ ים* הַּ חַּ יִ ים בַּ מַּ יִ ם .ל ְַּמרוֹת ֶּשהֵ ם דו ִֹמים לְ ָּדגִ ים ,הַּ ּלִ וְ יָּתָּ ן ,הַּ דוֹלְ פִ ין וכַּלְ בֵ י-הַּ יָּם אֵ ינָּם ָּדגִ ים אֶּ ּלָּא
י ֹונ ְִקים*ֶּ ,שי ְָּרדּו אֶּ ל הַּ יָּם בֶּ עָּ בָּ ר וְ ִה ְש ַּתנּו ,תוְֹך הַּ ְתָאמָּ ה לָּחַּ יִ ים בַּ מַּ יִ ם .בְ ֶּד ֶּרְך דוֹמָּ ה י ְָּרדּו ַּליָּם עוֹפוֹת  -הַּ ּפִ ינְגְ וִ ינִ ים -
צּורי הַּ יָּם ֶּשאֵ ינָּם חּולְ יָּתָּ נִ ים ,כְ מ ֹו הַּ ַאלְ מֻ גִ ים ,הַּ סַּ ְרטָּ נִים וְ הַּ ְדיוֹנּונִ יםֶּ ,שנ ְִק ָּר ִאים לְ עִ ִתים
וְ זוֹחֲ לִ ים ,כְ מ ֹו צַּ ב-הַּ יָּם .גַּם יְ ֵ
ְדגֵי ְדי ֹו ,אֵ ינָּם ָּדגִ ים וְ ִנ ְק ָּר ִאים חַּ ְס ֵרי-חֻ לִ יוֹת*.
ּומַאפְ ְש ִרים לָּהֶּ ם ְתנּועָּ ה ּוזְ ִריזּות .הַּ ָּדגִ ים
• ל ַָּּדגִ ים ֶּשלֶּד חּולְ יָּתָּ נִ י ,הֶּ עָּ שּוי חֻ לְ יוֹת עֶּ צֶּ םֶּ ,שהַּ ְש ִר ִירים נֶּאֱ חַּ זִ ים ב ֹו ְ
ּוסנַּּפִ ִירים ֹלא-זּוגִ יִ ים -
ירי גָּחוֹן ,וְ כֵ ן ְ
ּוסנַּּפִ ֵ
ירי חָּ זֶּ ה ְ
ִמ ְש ַּת ְמ ִשים בִ ְש ִחיַּתָּ ם בִ ְסנַּּפִ ִירים .לָּהֶּ ם ְשנֵי זּוגוֹת ְסנַּּפִ ִירים ְ -סנַּּפִ ֵ
יריהֶּ ם.
ּוסנַּּפִ יר הַּ זָּ נָּב .יֵש ָּדגִ ים ֶּשּל ְָּמדּו לִ ְצעֹד א ֹו לְ טַּ ּפֵ ס בְ אֶּ ְמצָּ עּות ְסנַּּפִ ֵ
ירי הַּ גַּב והַּ ֵשת ְ
ְסנַּּפִ ֵ
• יֵש בָּ ע ֹולָּם כְ ִ 27,000-מינִ ים שוֹנִ ים ֶּשל ָּדגִ ים ,מֵ הֶּ ם כְ  1300-בְ יַּם-סּוף ,יוֹתֵ ר ִממַּ חֲ ִציתָּ ם חַּ יִ ים בְ שּונִ ית הָּ ַאלְ מֻ גִ ים.
הַּ ָּקטָּ ן בָּ הֶּ ם ג ְָּדל ֹו כְ סֶּ נ ְִטימֶּ טֶּ ר אֶּ חַּ ד ,וְ א ֶֹּרְך הַּ גָּדוֹל בָּ הֶּ ם  -כָּ ִריש לִ וְ יְ תָּ נִי  -מַּ גִ יעַּ לַּחֲ ִמ ָּשה-עָּ ָּשר מֶּ ְט ִרים.
ימים* ֶּשבָּ הֶּ ם נִכְ נָּס חַּ ְמצָּ ן ל ַָּּדםּ ,ופַּ ְחמָּ ן דּו-חַּ ְמצָּ נִי -
• הַּ ָּדגִ ים נו ְֹש ִמים חַּ ְמצָּ ן מֵ הַּ מַּ יִ ם .הֵ ם בוֹלְ עִ ים מַּ יִ ם הָּ עוֹבְ ִרים ֶּד ֶּרְך זִ ִ
ימים ,וְ הֵ ם נו ְֹש ִמים אֲ וִ יר בְ אֶּ ְמצָּ עּות ֵראוֹת ,זֵ כֶּ ר
ימים .לְ י ֹו ְנ ֵקי-הַּ יָּם אֵ ין זִ ִ
סלֶּת  -יוֹצֵ א הַּ חּוצָּ ה ֶּד ֶּרְך ּפִ ְתחֵ י הַּ זִ ִ
חֹמֶּ ר הַּ ּפְ ֹ
לְ מוֹצָּ ָאם הַּ יַּבַּ ְש ִתי.
ידה בַּ מַּ יִ ם,
• ל ַָּּדגִ ים אֶּ בְ ֵרי חּוש ְמפ ָֻּת ִחיםִ .מּלְ בַּ ד חּוש הַּ ֵריחַּ  ,יֵש לָּהֶּ ם אֵ בָּ ר חּוש בְ צִ ֵדי הַּ גּוף (אֵ בָּ ר ַּקו-הַּ צַּ ד) ֶּשחָּ ש בִ ְרעִ ָּ
ּומַאפְ ֶּשר לָּהֶּ ם לַּנּועַּ בַּ חֲ ֵשכָּ ה מֻ ְחלֶּטֶּ ת .עֵ ינֵיהֶּ ם ְמפ ָֻּתחוֹת ,וְ ג ְָּדלָּם הֻ ְתָאם לְ כַּ מּות הָּ אוֹר בִ ְסבִ יבַּ תָּ ם .אֶּ בְ ֵרי חּוש הַּ יו ְֹצ ִרים
ְ
ישים ְמסֻ י ִָּמים וְ לַּחַּ ְשמַּ ּלָּן וְ גַּם כו ֶֹּשר לָּחּוש בַּ ָּש ֶּדה הַּ חַּ ְשמַּ לִ י .בְ אֶּ ְמצָּ עּות חּושיִ ם אֵ לֶּה הֵ ם
ָּש ֶּדה חַּ ְשמַּ ּלִ י בַּ מַּ יִ ם יֵש לִ כְ ִר ִ
יָּחּושּו בְ טַּ ְרּפָּ ם.
ּומַאפְ ֵשר ל ַָּּדג לָּצּוף בְ כָּל עֹמֶּ ק ֶּשל הַּ מַּ יִ ם.
ּפּוחית ְש ִחיָּהֶּ ,ש ִהיא "בָּ לוֹן" מָּ לֵא גַּזֶּ ,שהַּ ּלַּחַּ ץ ב ֹו ִמ ְתאַּ זן ְ
• ל ַָּּדגִ ים יֵש ַּשלְ ִ
ּפּוחית כָּ זֹאת ,וְ הֵ ם נֶּאֱ ל ִָּצים לִ ְשחוֹת כְ ֵדי ֶּשֹלא יִ ְש ְקעּו בַּ מַּ יִ ם.
ישים אֵ ין ַּשלְ ִ
לַּכְ ִר ִ
• הַּ ָּדגִ ים ְמ ַּש ְמ ִשים מָּ זוֹן עִ ָּק ִרי לָּאֱ נוֹשּות ֻכּלָּּהַּ .דיִ ג-יֶּתֶּ ר ְמסַּ כֵ ן אֶּ ת ִקיּומָּ ם ,וְ עַּ ל כֵ ן ִמ ְש ַּת ְדלִ ים לְ ג ֵַּדל ְדגֵי מַּ אֲ כָּל בִ בְ ֵרכוֹת
ּומג ְַּדלִ ים אוֹתָּ ם בַּ אֲ ְקוַּ ְרי ֹונִים בַּ בַּ יִ ת א ֹו בְ מּוזֵ אוֹנִ ים.
בַּ יַּבָּ ָּשהָּ .דגִ ים ַּרבִ ים ְמשַּ ְמ ִשים לְ נוֹי ְ
* לְ הֶּ ְסבֵ ר הַּ מּונ ִָּחים ּפְ נּו לְ עַּ מּוד
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אבְ נּונִית מַּ ְר ִתיעָּ ה
זֶּ הּו ָּדג ְמשּונֶּהֶּ ,שנ ְִק ָּרא כַּ ך ִמשּום ֶּשנ ְִראֶּ ה כְ מ ֹו אֶּ בֶּ ן הַּ ְמכּוסָּ ה בְ חוֹל.
ַארבָּ ע
הַּ אֲ בְ נּונִית ָּלרֹב אֵ ינָּה שוֹחָּ ה ,אֶּ לָּא צוֹעֶּ ֶּדת עַּ ל הַּ ַּק ְר ַּקע ,בְ עֶּ זְ ַּרת ְ
"אֶּ ְצבָּ עֹות" ְשהֵ ן ַּקרנֵיְ -סנָּּפִ ִירים* ֶּשיו ְֹצ ִאים מֵ הַּ ְסנַּּפִ ִירים ֶּשבְ ִצ ֵדי הַּ גּוף.
ַאר ִסיִ ים ֶּשבְ גַּבָּ ּה,
עֵ ינֵיהַּ בוֹלְ טוֹת וְ כָּ ך גַּם הַּ קו ִֹצים הָּ אֲ רּוכִ ים וְ הָּ ְ
הַּ ְמגִ נִים עָּ לֶּיּהָּ בִ זְ מָּ ן ֶּש ִהיא עַּ ְצמָּ ה או ֶֹּרבֶּ ת לַּטֶּ ֶּרףָּ ,דגִ ים ְקטַּ נִ ים ִממֶּ נָּה.
ָאדם ֶּשמַּ פְ ִחיד אוֹתָּ הּ ,פו ֶֹּר ֶּשת הָּ ַאבְ נּונִית אֶּ ת
בְ ִה ְת ָּק ֵרב ָּדג גָּדוֹל א ֹו בֶּ ןָּ -

ּומ ְת ַּגּלֶּה ֶּדגֶּם ֶּשל ִצבְ עֵ יַּ -ראֲ וָּ ה* מַּ ְר ִהיבֶּ ,ש ְמאַּ יֵם
הַּ ְסנַּּפִ ִירים ִ
ּומַּ בְ ִהיל אֶּ ת הָּ א ֹויֵב ,וְ ִאם אֵ ינ ֹו נִזְ הַּ רֵ ,יע ֲֶּקץ בְ קוֹצֵ יהַּ
המכִ ילִ ים ֶּא ֶּרס ְמסֻ כָּןֶּ ,ששוֹמֵ ר נַּפְ ש ֹו יִ ָּשמֵ ר מֵ הֶּ ם.
הָּ אֲ ֻרכִ ים ְ

אלְ מֻ גָּן (ַאלְ מוֹג-אֶּ בֶּ ן)
הָּ ַאלְ מֻ גָּן הּוא ִמין ֶּשל ַאלְ מוֹג .בִ ְשעוֹת הַּ יוֹם הָּ ַאלְ מוֹג נ ְִראֶּ ה כְ פֶּ סֶּ ל אֶּ בֶּ ן
יצים ִמתוְֹך הַּ מַּ ֲעגָּלִ ים
שּוטים מַּ ֲעגָּלִ יִ ים .לְ עֵ ת עֶּ ֶּרב ,בַּ חֲ ֵשכָּ הְ ,מ ִצ ִ
עִ ם ִק ִ
האלה ע ֲָּשרוֹת ְדמּויֵיּ-פְ ָּר ִחים בְ ִה ִירים הַּ ְקרּויִ ים ּפוֹלִ יּפִ ים* .הָּ ַאלְ מֻ גָּן
הּוא בַּ עֲל-חַּ יִ ים* ִממַּ ע ֲֶּרכֶּ ת הַּ נְבּובִ יִ ים* .הָּ ַאלְ מֻ גִ ים אֵ ינָּם ְמסּוגָּלִ ים לַּנּועַּ
צּורים ְקטַּ נְטַּ נִ יםֶּ ,שנ ְִק ָּר ִאים
ִמ ְמקוֹמָּ םַ ,אבָּ ל הֵ ם לוֹכְ ִדים וְ אוֹכְ לִ ים יְ ִ
ּומ ַּרחֲ פִ ים בַּ מָּ יִ ם הַּ סוֹבְ בִ ים אוֹתָּ םְ .מעַּ ְניֵן :כָּל הַּ ּפוֹלִ יּפִ ים ֶּשל
ּפְ ַּלנ ְְקטוֹן*ְ ,
ַאחיםֶּ ,שנ ֹולָּדים אחד
גּוש ַאלְ מֻ גִ ים אֶּ חָּ ד ,כְ מ ֹו זֶּ ה הַּ נ ְִראֶּ ה ִמי ִָּמין הֵ ם ִ
שּורים יָּחַּ ד וְ יו ְֹצ ִרים מו ָֹּשבָּ ה* ,הַּ נ ְִק ֵראת
ַארים ְק ִ
מן השני ,וְ הֵ ם נ ְִש ִ
מו ֶֹּשבֶּ ת ַאלְ מֻ גִ יםִ .שלְ ֵדי* ְַאלְ מֻ גֵי הָּ אֶּ בֶּ ן ִמ ְתלַּכְ ִדים לְ ַאחַּ ר מוֹתָּ ם ּומֵ הֶּ ם
בִ ְרבוֹת הַּ י ִָּמים נוֹצֶּ ֶּרת שּונִ ית* הָּ ַאלְ מֻ גִ ים.
* לְ הֶּ ְסבֵ ר הַּ מּונ ִָּחים ּפְ נּו לְ עַּ מּוד
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ב ְת ָּרן ָּשחּום
הּוא ָּדגְ ,ש ִצבְ ע ֹו ָּשחּום (חּום-כֵהֶּ ה) .לִ ְשמ ֹו בַּ ְת ָּרן זָּ כָּה
הוֹדוֹת לְ קוֹץ חַּ ד ְמאֹד ,כְ סָּ כִ ין ֶּשל ְמנ ְַּת ִחיםֶּ ,שצָּ מּוד
לִ בְ ִסיס זְ נָּב ֹו .גַּם לִ ְקרוֹב ֹו בתרן סוֹהלֶּ ,ש ִצבְ ע ֹו סַּ ְסג ֹונִי,
קוֹץ דוֹמֶּ הֶּ ,שאֲ פִ ילּו ְמסּומַּ ן בְ צֶּ בַּ ע כָּ תוֹם ,כְ ֵדי לְ הַּ זְ ִהיר.
כשטו ֶֹּרף ְמנַּסֶּ ה לִ בְ לועַּ אוֹתָּ ם ,יִ ְשלְ פּו אֶּ ת
בְ עֵ ת סַּ כָּ נָּהֶּ ,
הַּ קוֹץ וְ יִ ְד ְקרּו אֶּ ת אוֹיְ בָּ ם .בְ ֶּד ֶּרְך זאֹת הֵ ם נִצַּ לִ ים
ִמסַּ כָּ נוֹת .הַּ בַּ ְת ָּרן הּוא ָּדג ִצ ְמח ֹונִי*ֶּ ,שרוֹעֶּ ה בְ לַּהֲ קוֹת
בִ ְשדוֹת הָּ אַּ צוֹת ֶּשגְ ֵדלוֹת עַּ ל הַּ ְסלָּעִ ים הַּ חֲ שּופִ ים.
בְ ע ֹונַּת הַּ ַּקיץ הֵ ם ִמ ְת ַּרבִ ים .לִ פְ נוֹת עֶּ ֶּרב עוֹלוֹת נ ְֵקבוֹת
הַּ בַּ ְת ָּרן אֶּ ל ּפְ נֵי הַּ מַּ יִ ם ּופוֹלְ טוֹת לְ חֲ לָּל הַּ מַּ יִ ם ַאלְ פֵ י
יציםֶּ ,שמֵ הֶּ ן יִ בְ ְקעּו הַּ ְדגִ יגִ ים .הַּ זְ כָּ ִרים נִלְ וִ ים
בֵ ִ
אֲ לֵיהֶּ ם.

בּלּוטָּ ן ֳענַּק
ָּק ֶּשה לְ הַּ אֲ ִמין ,אֲ בָּ ל הַּ ק ֹונְכִ יָּה ֶּשנ ְִראֵ ית כְ מ ֹו הַּ ר גַּעַּ ש ְקטַּ נְטַּ ן ,אֵ ינָּּה אֶּ ּלָּא ִמ ְשכָּ נ ֹו
ֶּשל סַּ ְרטָּ ן ְמשּונֶּה ,הַּ בַּ ּלּוטָּ ן .אֶּ ת יָּמָּ יו הַּ ִראשוֹנִ ים יְ בַּ ּלֶּה בִ ְש ִחיָּהּ ,ולְ ַאחַּ ר זְ מַּ ן-מַּ ה
יִ ְתי ֵַּשב עַּ ל ִסלְ עֵ י הַּ חוֹף ,בְ ְתחּום הַּ כְ ִרית* ,וְ יִ בְ נֶּה ל ֹו ק ֹונְכִ יָּה בָּ ה יִ ְשכוֹן הַּ בַּ ּלּוטָּ ן כָּל
יָּמָּ יו .בְ פֶּ תַּ ח ק ֹונְכִ יָּת ֹו ַּקיֶּמֶּ ת " ֶּדלֶּת כְ פּולָּה" הַּ נ ְִראֵ ית ִמבַּ חּוץֶּ ,ש ִממֶּ נָּה הּוא מו ִֹציא
ּומסַּ נֵן ִמתוְֹך הַּ מַּ יִ ם אֶּ ת
אֶּ ת " ַּרגְ לָּיו" הַּ עֲטּורוֹת זִ יפִ ים ְדמּויֵי נוֹצוֹתּ ,פו ֵֹרש אוֹתָּ ן ְ
הַּ ּפְ ַּלנ ְְקטוֹן הַּ זָּ עִ ירֶּ ,ש ְמ ַּשמֵ ש ל ֹו מָּ זוֹן .בְ עֵ ת הַּ גֵאּות יְ כַּ סּוהּו הַּ מַּ יִ ם ּובַּ ֵשפֶּ ל נ ְֶּח ָּשף
מּותאֶּ מֶּ ת לִ ְשרוֹד בַּ ְתנ ִָּאים
הבלוטן לַּיוֹבֶּ ש ולָּחוֹםַ .אך ַאל חֲ ָּשש .ק ֹונְכִ יַּת ֹו הֶּ עָּ בָּ ה ְ
הַּ ּלָּלּו .בַּ ְתמּונָּה רו ִֹאים גַּם ק ֹונְכִ יוֹת ֵריקוֹתֶּ ,שהַּ סַּ ְרטָּ ן ֶּשגָּר בָּ הֵ ן נ ְִט ָּרּף עַּ ל יְ ֵדי ִחּלָּזוֹן
הַּ ַארגמנִ ית ,הַּ נ ְִראֶּ ה בְ מֶּ ְרכָּז הַּ ְתמּונָּה ּובַּ ִמ ְסג ֶֶּּרת.
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ג ְרזִ ינּון הַּ כּוכִ ים
הּוא ָּדג לֵילִ יְ ,מיֻחָּ ד בְ ִמינ ֹוָּ ,קרּוי כַּ ך בְ ֶּשל ּהַּ ְסנַּּפִ יר
הָּ ָארְֹך ֶּשבְ תַּ ְח ִתית גּופ ֹוֶּ ,שמַּ זְ כִ יר לַּהַּ ב ֶּשל ג ְַּרזֶּ ן .אֵ ין
רו ִֹאים אוֹת ֹו בְ כָּל מָּ קוֹםִ ,מכֵ יוָּ ן ֶּשאֶּ ת ְשעוֹת הַּ יוֹם
הּוא ְמבַּ ּלֶּה בְ צַּ וְ ָּתא עִ ם מֵ אוֹת ִמבְ נֵי ִמינ ֹו בְ פֶּ תַּ ח
ְמעָּ רוֹת בָּ שּונִית* .בִ ְשעוֹת הָּ עֶּ ֶּרב נִפְ ָּר ִדים הַּ גַּרזִ ינ ֹו ִנים
אֵ ּלֶּה מֵ אֵ ּלֶּה וְ כָּל אֶּ חַּ ד יוֹצֵ א לְ בַּ ד ֹו לָּתּור ַאחֲ ֵרי טֶּ ֶּרף.
צּורי הַּ ּפְ ַּלנ ְְקטוֹן* ,אֲ ֶּשר עוֹלִ ים בַּ ּלַּיְ לָּה
טַּ ְרּפָּ ם הֵ ם יְ ֵ
ִממַּ עֲמַּ ֵקי הַּ יָּם אֶּ ל ּפְ נֵי הַּ מַּ יִ ם ,לְ חַּ ּפֵ ש מָּ זוֹן .לִ פְ נוֹת ב ֶֹּקר
כְ ֶּשהַּ ּפְ ַּלנ ְְקטוֹן ָּשב לְ מַּ עֲמַּ ֵקי הַּ יָּםָּ ,שבִ ים הַּ גַּרזִ ינּונִ ים
לִ ְמקוֹם הַּ ְמנּוחָּ ה הַּ יו ִֹמי ֶּשּלָּהֶּ ם.

גּושם
ירן ְמ ָּ
ג ְרגִ ָּ
ּומג ָֻּשם ,בַּ עַּ ל חָּ מֵ ש
ירן הּוא כוֹכָּב-יָּם גָּדוֹל ְ
הַּ ג ְַּרגִ ָּ
זְ רוֹעוֹת .מו ְֹצ ִאים אוֹת ֹו ָּלרֹב זוֹחֵ ל בְ ִא ִטיּות עַּ ל גַּבֵ י
הַּ שּונִית* ,אֵ לֶּיּהָּ הּוא נִ ְצמַּ ד בְ עֶּ זְ ַּרת ִצינו ִֹריוֹת הַּ ְקרּויֹת
" ַּרגְ לֵי-מַּ יִ ם" (בַּ ְתמּונָּה) .לְ כָּל ֶּרגֶּל-מַּ יִ ם "כַּפְ תוֹר
ירן
הַּ ְצמָּ ָּדה" ,הַּ נֶּאֱ חָּ ז בַּ סֶּ לַּע הַּ מּוצָּ קְ .מזוֹנ ֹו ֶּשל הַּ ג ְַּרגִ ָּ
ֵמּותם,
הּוא חֶּ לְ זוֹנוֹת א ֹו ְצ ָּדפוֹתֶּ ,שהּוא ב ֹולֵעַּ בִ ְשל ָּ
ּופ ֹולֵט לְ ַאחַּ ר ִמכֵ ן אֶּ ת הַּ ק ֹונְכִ יוֹת הַּ ֵריקוֹת ִמּפִ יו.
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דפְ דּוף הַּ ּפַּ ִסים
הּוא ָּדג ִמ ִמ ְשּפַּ חַּ ת* הַּ ָּדגִ ים הַּ נ ְִק ֵראת שּונִ יתָּ נִ יִ ים ,כִ י כּולָּם הֵ ם
שוֹכְ נֵי שּונִ ית*ֶּ ,שמַּ ִטילִ ים אֶּ ת בֵ יצֵ יהֶּ ם עַּ ל סַּ לְ עֵ י הַּ שּונִית א ֹו בֵ ין
עַּ נְפֵ י הָּ ַאלְ מֻ גִ ים .לִ ְק ַּר ְאת ע ֹונַּת הָּ ְרבִ יָּה הַּ ַּדפְ דּוף הַּ זָּ כָּ ר ִמ ְת ַּק ֵשט
ּומ ַּקבֵ ל גָּוֶּ ן סָּ גֹל .הּוא מֵ כִ ין ִמ ְשטַּ ח סֶּ לַּע נ ִָּקיֶּ ,שעָּ לָּיו הּוא מַּ זְ ִמין
ְ
יצים .בְ תֹם הַּ הַּ טָּ לָּה ,הּוא נ ְִשַאר לִ ְשמֹר
אֶּ ת בְ נוֹת זּוג ֹו לְ הַּ ִטיל בֵ ִ
יציםֶּ ,ש ְדבּוקוֹת לַּסֶּ לַּע עַּ ד לִ בְ ִקיעַּ תָּ ן וְ צֵ את הַּ ְדגִ יגִ ים ַּליָּם.
עַּ ל הַּ בֵ ִ
בְ ַאנְגְ לִ ית קו ְֹר ִאים ל ֹו " ַּרב-סָּ מַּ ל" ,כִ י הַּ ּפַּ ִסים ֶּשעַּ ל גּופ ֹו מַּ זְ כִ ִירים
ְד ָּרגוֹת ֶּשל סַּ מָּ לִ ים בַּ צַּ בָּ אַּ .דיָּגִ ים עַּ ְרבִ יִ ים ְמכַּ נִים אוֹת ֹו "אֲ בּו-
ֶּדפְ דּוף"ִ .מכַּאן גַּם ְשמ ֹו הָּ עִ בְ ִרי – ַּדפְ דּוף.

פּואי
דיוֹנּון ְר ִ
ל ְַּמרוֹת ֶּשהֵ ם נ ְִק ָּר ִאים לְ עִ ִתים " ְדגֵי הַּ ְדי ֹו" ,הַּ ְדיוֹנּונִים אֵ ינָּם
ָּדגִ ים .הֵ ם ַּרכִ יכוֹת ,וְ יֵש ִק ְרבָּ ה בֵ ינָּם לְ בֵ ין הַּ ְתמָּ נּונִ ים .כְ מ ֹו
הַּ ְתמָּ נּונִ ים ,גַּם הֵ ם ַּש ְח ָּינִים טוֹבִ ים ֶּשעֵ ינֵיהֶּ ם גְ דוֹלוֹת ּונְבוֹנוֹת.
מּוקף בִ ְשמ ֹונֶּה זְ רוֹעוֹת ְקצָּ רוֹת וְ עוֹד ְש ֵתי זְ רוֹעוֹת
ּפִ יו ֶּשל הַּ ְדיוֹנּון ָּ
צַּ יִ ד אֲ רֻ כוֹתֶּ ,שבְ עֶּ זְ ָּרתָּ ן הּוא צָּ ד סַּ רטָּ נִים א ֹו ָּדגִ ים .לְ צו ֶֹּרך הֲ ַּגנָּה
מַּ ְחלִ יפִ ים הַּ דיוֹנּונִ ים וְ הַּ ְתמָּ נּונִ ים צֶּ בַּ ע בְ ַּקלּות ּובִ ְמ ִהירּות ,וְ גַּם
ּפוֹלְ ִטים ְדי ֹו ְשחו ָֹּרהֶּ ,שיוֹצֵ ֶּרת מָּ סָּ ְך ָּשחוֹר ֶּשמֵ אֲ חו ָֹּריו הֵ ם
יחים לְ ִה ְתחַּ מֵ ק .הַּ ְדי ֹו ֶּשּלָּהֶּ ם ִש ְמ ָּשה בֶּ עָּ בָּ ר לִ כְ ִתיבָּ ה ּוְ לְ הַּ כָּ נַּת
מַּ ְצלִ ִ
פּואי .נ ְֵקבוֹת
ְתרּופוֹת .זֶּ ה מַּ ְסבִ יר אֶּ ת ּפֵ ֶּשר ְשמ ֹו ִ -דיוֹנּון ְר ִ
יצים ִמ ַּתחַּ ת לַּאֲ בָּ נִים ( ִמ ְשמֹאל) וְ הַּ ְדיוֹנּונִים
הַּ ְדיוֹנּון מַּ ִטילוֹת בֵ ִ
הַּ ְצעִ ִירים ֶּשבו ְֹקעִ ים מֵ הֶּ ם ,יו ְֹצ ִאים ִמיָּד לִ ְשחוֹת בַּ מַּ יִ ם
תּוחים.
הַּ ּפְ ִ
* לְ הֶּ ְסבֵ ר הַּ מּונ ִָּחים ּפְ נּו לְ עַּ מּוד 28
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דּורית הַּ נְקֻ דוֹת
ה ִ
זֶּ הּו ָּדג מֵ ִמ ְשּפַּ חַּ ת* הַּ ִשפְ תוֹנִ יִ יםֶּ ,ששוֹכֵ ן בְ פִ ְתחֵ י ְמעֲרוֹת
הַּ שּונִית* וְ אֶּ פְ ָּשר לִ ְראוֹת ֹו גַּם בַּ ִמ ְצּפֶּ ה הַּ ַּתת-י ִָּמי .הּוא
ּומנ ָֻּק ִדים בִ נְקֻ דוֹת
ְמיֻחָּ ד בְ כַּך שהַּ ְצעִ ִירים ְשחו ִֹרים ְ
לְ בָּ נוֹת הַּ נ ְִראוֹת כְ כוֹכָּבִ ים עַּ ל הָּ ֶּר ַּקע הַּ ָּשחוֹר ,וְ ִאילּו
בְ ִה ְתבַּ גְ ָּרם מַּ בְ ִהיר הַּ ֶּדגֶּם הַּ כֵהֶּ ה ּומוֹפִ יעוֹת נְקֻ דוֹת
בּורים כִ י הַּ ִסבָּ ה לְ כָּ ך
כֵ הוֹת עַּ ל ֶּר ַּקע בָּ ִהיר יוֹתֵ רְ .ס ִ
ִהיא ֶּשהַּ ב ֹוגֵר הַּ תו ְֹקּפָּ ן אֵ ינֶּנּו ְמזַּ הֶּ ה אֶּ ת הַּ ְצעִ ִירים
כִ יְ ִריבִ ים ֶּשבָּ אּו לְ ִה ְתחָּ רוֹת ב ֹו ,וְ כָּ ך הֵ ם יְ כֹלִ ים לִ ְחיוֹת
בְ צַּ וְ ָּתא ,בְ לִ י ל ִַּריב.

ה ְד ַּר ִתיִ ים
ִ

ַאף ֶּשהֵ ם נ ְִר ִאים כִ פְ ָּר ִחים ְקטַּ נִים ,הֵ ם בְ עֶּ צֶּ ם חַּ יוֹת-
יָּם זְ עִ ירוֹת הַּ נ ְִק ָּראוֹת ּפוֹלִ יּפִ ים* .לָּהֶּ ם זְ רוֹעוֹת
צּורי הַּ ּפְ לַּנְ ְקטוֹן*
ּומ ַּש ְתקוֹת אֶּ ת יְ ֵ
ְד ִקיקוֹת הַּ צו ְֹרבוֹת ְ
הַּ ְקטַּ נִים מֵ הֶּ ם ,כְ ֵדי לְ טָּ ְרפָּ ם .לְ עִ ִתים הֵ ם בו ְֹד ִדים
(כְ מ ֹו בַּ ְתמּונָּה הַּ ְשמַּ אלִ ית) אַּ ְך ָּלרֹב הֵ ם חַּ יִ ים
בִ ְקבּוצוֹתֶּ ,שהַּ מַּ ְדעָּ נִים ְמכַּ נִים מו ָֹּשבוֹת* .הֵ ם ְקרוֹבֵ י
ִמ ְשּפָּ חָּ ה* לַָּאלְ מֻ גִ ים ּולְ שו ַֹּשנוֹת-הַּ יָּם .אּולַּי ְמעַּ ְניֵן
אֶּ ְתכֶּ ם ל ַַּּדעַּ ת ל ִַּה ְד ַּר ִתיִ ים יֵש חַּ יִ ים כְ פּולִ ים ,כְ מ ֹו זַּ חָּ ל
ּופַּ ְרּפָּ רֶּ ,שהֵ ם בְ עֶּ צֶּ ם אוֹת ֹו יְ צּור :בִ ְת ִחּלָּה הֵ ם
ּפוֹלִ יּפִ יםֶּ ,ש ִמתוֹכָּ ם י ְֵצאּו מֶּ דּוזוֹת ְקטַּ נוֹת ֶּשיְ ַּרחֲ פּו
בְ מֵ י-הַּ יָּם ,וְ יִ נ ְְדדּו לְ מֶּ ְרחַּ ִקים גְ דוֹלִ ים.
* לְ הֶּ ְסבֵ ר הַּ מּונ ִָּחים ּפְ נּו לְ עַּ מּוד
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יסית
ו ְרי ֹולָּה ִס ִ
זֶּ הּו ָּדג גָּדוֹל הַּ ַּשיָּך לְ ִמ ְשּפָּ חָּ ת* הַּ ָּד ַּק ִריִ ים,
ָּדגִ ים ֶּשהֵ ם טו ְֹרפֵ י ָּדגִ ים מּובְ הָּ ִקיםִ .צבְ עָּ ה
הָּ אָּ דֹם וְ ֶּדגֶּם הַּ נְקֻ דוֹת הַּ בְ ִהירוֹת ֶּשל הַּ ּוַּ ִרי ֹולָּה
ב ֹולֵט לְ מֵ ָּרחוֹקִ .שימּו לֵב לִ זְ נַּבָּ ה הַּ ְמפּוצָּ ל
לִ ְש ֵתי אּונוֹתֶּ ,שמַּ זְ כִ יר אֶּ ת זְ נַּב הַּ עוֹפוֹת
יסית.
ְסנּונִית א ֹו ִסיס ,וְ זֶּ הּו ּפֵ רּוש הַּ ֵשם ִס ִ
ָּדגִ ים אֲ חֵ ִרים ִמ ִמ ְשּפַּ ְחת ֹו הֵ ם הַּ ָּד ַּקר ,הַּ ַּד ְק ַּרן
וְ הַּ ּפָּ זִ ית (אֶּ ת הַּ ּפָּ זִ ית ְראּו בַּ עֲמּוד .)31

ונּוס ְמעֻטֶּ ֶּרת
זו ִֹהי ק ֹונְכִ יָּה ֶּשל ִצ ְדּפָּ ה*ַּ ,רכִ יכָּ ה* ֶּשמֻ ְרכֶּבֶּ ת ִמ ְש ֵתי ְק ָּשווֹת*
(חַּ צֲאֵ י ְצ ָּדפוֹת)ֶּ ,ש ַּרק ְמעַּ ִטים זוֹכִ ים לִ ְראוֹתָּ ה חַּ יָּה בַּ טֶּ בַּ ע,
ירה ,וְ הַּ ְש ִניָּה ִ -היא מֻ ְס ֶּת ֶּרת
ִמ ְש ֵתי ִסבוֹת .הָּ ַאחַּ תִ ,היא נ ְִד ָּ
ָּת ִמיד בָּ חוֹל ֶּשבְ ַּק ְר ַּקע הַּ יָּם .וֶּ נּוס הָּ יְ תָּ ה אֵ לַּת הַּ יוֹפִ י הַּ רו ִֹמית,
ֶּשלְ פִ י הָּ אַּ ג ָָּּדה נוֹלְ ָּדה ִמתוֹך ִצ ְדּפָּ ה*ִ .אם ִת ְשאֲ לּו :אֵ יְך ִהיא
אוֹכֶּ לֶּת ּומָּ ה מַּ ע ֲֶּשיּהָּ ָּשם? נַּעְ נֶּה כִ י ִהיא ש ֹולַּחַּ ת מֵ עֹמֶּ ק הַּ חוֹל
ְשנֵי ִצנוֹרוֹת ֶּשבָּ אֶּ חָּ ד ִנ ְשָאבִ ים לְ תוֹכָּ ּה מַּ יִ ם ְרוּויֵי חַּ ְמצָּ ן לִ נ ְִשימָּ ה
ּומָּ זוֹן – ּפְ ַּלנ ְְקטוֹן* ּובַּ ֵשנִי הַּ מַּ יִ ם נִפְ ל ִָּטים הַּ חּוצָּ ה ,כִ ְמתוְֹך
אֲ רֻ בָּ הִ .צ ְדּפָּ ה ז ֹו "כִ יכְ בָּ ה" עַּ ל בּול דַֹאר ֶּשל ְמ ִדינַּת יִ ְש ָּראֵ ל
וַּ הֲ ֵריהּו לִ פְ נֵיכֶּ ם ( ִמ ְשמֹאל).
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זהֲ רוֹן הָּ דּור
הַּ זָּ הֲ רוֹן הּוא ָּדג טו ֵֹרף*ֶּ ,שיֵש ִק ְרבָּ ה בֵ ינ ֹו לְ בֵ ין הָּ ע ְֲק ַּרבְ נּון וְ הָּ ַאבְ נּונִית,
יריו הָּ אֲ רּוכִ ים ּובִ ְשלַּל ְצבָּ עִ ים וְ ִאלּו לָּהֶּ ם ִצבְ עֵ י
אולם הּוא ִמ ְתהַּ ֵדר בִ ְסנַּּפִ ַּ
ירת ֹו
ַאר ִסי ְמאֹדְּ ,וד ִק ָּ
הַּ סוָּ ָאה* חַּ ְדג ֹונִיִ ים .אך ַאל נ ְִטעֶּ ה ב ֹו :כְ מוֹתָּ ם הּוא ְ
ַאריֵה"ִ ,משּום ֶּשהּוא ְמשוֹטֵ ט בֵ ין
מַּ כְ ִאיבָּ ה .בְ ַאנְגְ לִ ית קו ְֹר ִאים ל ֹו " ַּדגְ -
יקה .בִ ְשעוֹת ַאחֲ ר
לַּהֲ קוֹת ָּדגִ ים קטנים כַּ אֲ ְריֵה בֵ ין הַּ ְצבָּ ִאים בְ ַאפְ ִר ָּ
הַּ צָּ הֳ ַּרים ּובִ ְשעוֹת הַּ ב ֶֹּקר הַּ מֻ ְק ָּדמוֹת הּוא יוֹצֵ א ִמ ְמעֲרוֹת הַּ שּונִית* לְ צַּ יִ ד.
בּורים ֶּש ְצבַּ עֲיו ֶּש ִמ ְתמַּ זְ גִ ים עִ ם ִצבְ ע ֹו ִניּות הַּ שּונִית הֵ ם סּוג ֶּשל הַּ ְסוָּ ָאה.
ְס ִ
הזהרוֹן המק ִרין נ ְִמצָּ א ָּלרֹב בְ כּוכֵ י הַּ שּונִית הָּ אֲ פֵ לִ ים ,וְ קוֹצָּ יו
הַּ ּלְ בָּ נִים נ ְִר ִאים כְ ַּק ְרנֵי הַּ ֶּשמֶּ ש .לָּכֵ ן כִ ינּו אוֹת ֹו יַּלְ ֵדי אֵ ילַּת
" ַּדגֶּ -שמֶּ ש".

זהָּ בִ ית אוֹזְ נִית
הַּ זֶּ הָּ בִ ית ִהיא מֶּ דּוזָּ ה שאֵ י ֶּננָּּה צו ֶֹּרבֶּ ת כְ מֶּ דּוזוֹת ַאחֵ רוֹת,
וְ אֶּ פְ ָּשר לִ ְצּפוֹת בָּ ּה בְ עֵ ת הַּ ְצלִ ילָּה בָּ אֲ בִ יב .יֵש ִק ְרבָּ ה בֵ ינָּה לְ בֵ ין
ירּותה ִהיא ּפוֹלִ יּפ* .בְ ִּה ְתבַּ גְ ָּרה
ָּ
הַּ ִה ְד ַּר ִתיִ ים ,וְ גַּם ְמשֻ ָּתף :בִ ְצעִ
צּורי
ִהיא ִמ ְשתַּ נָּה ,הוֹפֶּ כֶּ ת לְ מֶּ דּוזָּ ה וְ יוֹצֵ את לְ ַּרחֵ ף בֵ ין יְ ֵ
יצים ַּליָּם
הַּ ּפְ ַּלנ ְְקטוֹן* .בְ ע ֹונַּת הַּ ְרבִ יָּה ּפ ֹולֶּטֶּ ת הַּ זֶּ הָּ בִ ית בֵ ִ
ֶּש ִמ ְתּפַּ ְתחוֹת לְ ּפוֹלִ יּפִ יםֶּ ,ש ִמ ְתּפַּ ְת ִחים לְ מֶּ דּוזוֹת וְ חוֹזֵ ר חֲ לִ ילָּה.
ק ִסיוֹפֵ ָאה* (בַּ ְתמּונָּה ִמ ְש ָֹּמאל) ִהיא מֶּ דּוזָּ ה ַאחֶּ ֶּרת ֶּשחַּ יָּה ָּלרֹב
כְ ֶּש ִהיא מֻ נַּחַּ ת עַּ ל גַּבֵ י הַּ חוֹלְ ,מ ַּקיֶּמֶּ ת יַּחֲ סֵ יִ -שתּוף עִ ם אַּ צוֹת
ְשתֻ פַּ ִניוֹת* ֶּש ְמסַּ ּפְ קוֹת לָּּה מָּ זוֹן בְ תַּ הֲ לִ יְך הַּ פוֹטו ִֹסינ ְֶּתזָּ ה*.
* לְ הֵ ְסבֶּ ר הַּ מּונ ִָּחים ּפְ נּו לְ עַּ מּוד

28

10

חלִ ילוֹן זִ יפָּ נִי
תּוחים ֶּשמֵ עַּ ל הַּ שּונִית* ּובֵ ין ַאלְ מֻ גֵיהַּ ְ .שמ ֹו חֲ לִ ילוֹן כִ י רֹאש ֹו ָארוֹךּ ,ופִ יו ְקטַּ ן-
הַּ חֲ לִ ילוֹן הוא ָּדג ְמיֻחַּ ד הַּ חַּ י בַּ מַּ יִ ם הַּ ּפְ ִ
הַּ לְ סָּ תוֹת מָּ צּוי בִ ְקצֵ ה חַּ ְרטוֹם ָארְֹך כְ חָּ לִ יל .חּוט ָארְֹך נ ְִמ ָּשְך מֵ אֲ חו ֵֹרי זְ נָּב ֹו .הּוא ִמ ְצטַּ יֵין בְ זִ נּוק ָּק ִדימָּ ה ,אַּ ְך ְמסּוגָּל
לִ ְשחוֹת אֲ חו ָֹּרנִ ית וְ לָּסֶּ גֶּת בִ ְמ ִהירּות .ל ְַּמרוֹת ֶּשאֵ ינֶּנּו נִראֶּ ה ְמאַּ יֵם ,הּוא אֶּ חַּ ד הַּ טו ְֹרפִ ים הָּ עִ ָּק ִריִ ים ֶּשל הַּ ָּדגִ ים
הַּ ְקטַּ נִים ֶּש ְסבִ יב הַּ שּונִ ית.

חבַּ צֶּ לֶּת-יָּם
חֲ בַּ צֶּ לֶּת-הַּ יָּם ִהיא חַּ יָּה ְמשֻ נָּהִ .היא
נ ְִראֵ ית כְ צֶּ מַּ ח ,עֲשּויָּה מֵ זְ רוֹעוֹת ְמסֹעָּ פוֹת,
כְ עֵ ין נוֹצוֹת ,הַּ יו ְֹצאוֹת ִמנְקֻ ָּדה ַאחַּ תָּ ,שם
נ ְִמצָּ ִאים ּפִ יּהָּ וְ גּופָּ ה .ל ְַּמרוֹת ֶּשאֵ ין לָּה
עֵ ינַּיִ ם ,חֲ בַּ צֶּ לֶּת-הַּ יָּם מַּ בְ ִחינָּה בָּ אוֹר,
וְ כַּ אֲ ֶּשר הּוא ּפוֹחֵ ת ,עִ ם בֹא הָּ עֶּ ֶּרבִ ,היא
ְמטַּ ּפֶּ סֶּ ת אֶּ ל רֹאש הַּ שּונִ ית* ּוזְ רוֹעו ֵֹתיּהָּ
הַּ ּפְ רּושוֹת אֶּ ל מּול הַּ זְ ָּר ִמים ,לוֹכְ דוֹת
מֵ הַּ מַּ יִ ם ּפְ ָּלנ ְְקטוֹן* זָּ עִ יר .עִ ם ב ֶֹּקר ִהיא
ְמגַּלְ ֶּגלֶּת אֶּ ת זְ רוֹעו ֵֹתיּהָּ לִ ְסלִ ילִ ים וְ ָּשבָּ ה
לְ ִמ ְקלָּטָּ ה הַּ יו ִֹמי ,לְ ִס ְד ֵקי הַּ שּונִית.
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טּוָּ סוֹן אֵ יל ִַּתי

הַּ טַּ ּוָּ סוֹן הּוא ָּדג ִמ ִמ ְשּפַּ חַּ ת* הַּ ִשפְ תוֹנִ יִ ים,
ֶּש ְצבָּ עָּ יו מַּ ְר ִהיבִ ים כְ ִצבְ עֵ י טַּ וָּ ס .כְ יֶּתֶּ ר בְ נֵי
ִמ ְשּפַּ ְחת ֹו הּוא ִמ ְצטַּ יֵן בִ ְשפָּ תַּ יִ ם בוֹלְ טוֹת.
הּוא מֵ הַּ נְפו ִֹצים בֵ ין ְדגֵי הָּ ַאלְ מֻ גִ ים
בְ אֵ ילַּת .כְ ִשפְ ת ֹו ִניִ ים אֲ חֵ ִריםַ ,אףְ הּוא
ז ֹולֵל ִמכָּל הַּ בָּ א לְ פִ יו ,בְ עִ ָּקר טֶּ ֶּרף ָּקטָּ ן.
בַּ ּלַּיְ לָּה הּוא ִמ ְס ַּת ֵתר בֵ ין ג ְַּרגְ ֵרי הַּ חוֹל עַּ ל
ַּק ְר ַּקע הַּ יָּם ,נֶּעְ לַּם מֵ עֵ ינֵי אוֹיְ בָּ יו.

ט ָּרּפֶּ ז מָּ צּוי
צּורת ְט ָּרּפֶּ ז ,אֲ ֶּשר
סּוג סַּ ְרטָּ נִים ֶּשּלְ ִש ְרי ֹונָּם ַּ
שוֹכְ נִים בֵ ין ַאלְ מֻ גֵי הַּ שּונִית* .הַּ ְט ָּרּפֶּ ז הַּ מָּ צּוי
וְ הַּ ְמנ ָֻּקד הַּ ְקטַּ נְטַּ נִים ג ִָּרים בֵ ין עַּ נְפֵ י ַאלְ מֻ גֵי
הַּ ִשיחַּ  .הֵ ם מו ְֹצ ִאים ָּשם מַּ חֲ סֶּ ה ונִ יז ֹונִים
ירּורים ֶּשהָּ ַאלְ מֻ גִ ים מַּ ְש ִא ִירים לָּהֶּ ם .הֵ ם
ִמּפֵ ִ
מַּ חֲ זִ ִירים טוֹבָּ ה לַַּאלְ מוֹג בְ כְַּך ֶּשהֵ ם צוֹבְ ִטים
צּורים ֶּשבָּ ִאים לְ הָּ ַּרע לַָּאלְ מֻ גִ ים
בְ חָּ זְ ָּקה יְ ִ
יקים
ּומג ְָּר ִשים אוֹתָּ ם .בְ עִ ָּקר הֵ ם מַּ ִצ ִ
ְ
לַּכוֹכָּ בָּ ן ,כוֹכַּב-יָּם ְש ִהנ ֹו טו ֵֹרף ַאלְ מֻ גִ ים יָּדּועַּ
( ְראּו בַּ עֲמּוד .)14
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יּולִ ית יָּם-סּוף
זֶּ הּו אֶּ חָּ ד הַּ ָּדגִ ים הַּ גְ דוֹלִ ים ִמ ִמ ְשּפַּ חַּ ת הַּ ִשפְ תוֹנִ יִ ים.
הּוא ִמ ְצטַּ יֵן בְ ִחּלּופֵ י הַּ ְצבָּ עִ ים ֶּשבֵ ין הַּ ְצבָּ עִ ים
הַּ מַּ ְר ִהיבִ ים ֶּשל הַּ ָּדג הַּ צָּ עִ יר לַּצֶּ בַּ ע הַּ כֵ הֶּ ה ,הַּ כִ ְמעַּ ט
ָאחיד ֶּשל הַּ זָּ כָּר הַּ ב ֹוגֵרִ .שימּו לֵב ַּל"עֵ ינַּיִ ם
ִ
הַּ ְמדּומוֹת" הַּ ְמ ֻציָּרוֹת עַּ ל גּופ ֹו ֶּשל הַּ צָּ עִ יר .זֶּ הּו ֶּדגֶּם
ֶּשל ִצבְ עֵ י-הַּ ְר ָּתעָּ ה* ֶּשנ ְִראֶּ ה לְ אוֹיְ בַּ יו כְ ִאּלּו מַּ בִ יטוֹת
בָּ הֶּ ם עֵ ינַּיִ ם גְ דוֹלוֹת ,וְ זֶּ ה מַּ פְ ִחיד אוֹתָּ םָּ .דג הַּ יּולִ ית
הַּ ב ֹוגֵר ְמפַּ צֵ חַּ אֶּ ת ק ֹונְכִ יוֹת הַּ חֶּ ּלְ זוֹנוֹת וְ ִקּפו ֵֹדי-הַּ יָּם
בְ ִשנָּיו הַּ חֲ זָּ קוֹת.

יבַּ לְ ִתית כְ תּומָּ ה
הַּ יָּבַּ לְ ִתית הַּ נ ְִראֵ ית ִמ ְשמֹאל ִהיא ִחּלָּזוֹן חֲ סַּ ר
ק ֹונְכִ יָּהִ ,מ ְקבּוצָּ ת הַּ חֲ שּופיוֹת* .אֵ ּלֶּה חֶּ לְ זוֹנוֹת
ּומי
ּומכּוסֶּ ה יַּבָּ לוֹתֶּ ,שהּוא גַּם ָּרעִ ילִ ,
ֶּשעו ָֹּרם עָּ בֶּ ה ְ
ֶּשאוֹכֵל אוֹתָּ ם עָּ לּול לָּמּות מֵ הַּ ְרעָּ לָּה .כְ ֵדי לְ הַּ בְ ִטיחַּ
ָאמנָּם ָּתגֵן ֲעלֵיהֶּ ם ,הֵ ם ְצ ִריכִ ים
ְ
ילּותם
ָּ
ֶּש ְרעִ
לְ פַּ ְרסֵ ם אֶּ ת הֶּ יוֹתָּ ם ְמסּוכָּ נִים .לְ כַּך הֵ ם ִמ ְת ַּק ְש ִטים
בְ ִצבְ עֵ יַ-אזְ הָּ ָּרה* שֶּ בוֹלְ ִטים לְ מֵ ָּרחוֹק.
בַּ ְתמּונוֹת ִמי ִָּמין ,לְ הַּ ְשוָּ ָאהִ ,ת ְראּו אֶּ ת הַּ נִבְ לִ ית
הַּ חַּ יָּה ֶּש ִהיא ִחּלָּזוֹן " ָּרגִ יל" ,וְ ל ֹו ק ֹונְכִ ית גִ יר
צּורת נֶּבֶּ ל ,וְ גּוף ַּרְך.
מּוצֶּ ֶּקתֶּ ,ש ֲעלֵיהַּ ְרכָּ ִסים בְ ַּ
* לְ הֶּ ְסבֵ ר הַּ מּונ ִָּחים ּפְ נּו לְ עַּ מּוד
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כ ִריש ְסנַּּפִ ְירתָּ ן
ישים .הַּ ְסנַּּפִ ְירתָּ ן ,הַּ נִכָּ ר בִ ְסנַּּפִ יר-גַּב ב ֹולֵט
בְ יַּם-סּוף כַּמָּ ה ִמינֵי כְ ִר ִ
יקים
ישים הֵ ם ְדגֵיְ -סחּוס* ,הַּ ָּדגִ ים הָּ עַּ ִת ִ
בִ ְמיּוחָּ ד ,הּוא אֶּ חָּ ד מֵ הֶּ ם .כְ ִר ִ
בְ יוֹתֵ ר הַּ חַּ יִ ים בְ יָּמֵ ינּו .גּופָּ םֶּ ,שדוֹמֶּ ה לְ מָּ טוֹס ,מֻ ְתָאם לִ ְש ִחיָּה בַּ יָּם
ֹאשם
הַּ ּפָּ תּוחַּ  ,אַּ ְך ִמינִים ְמעַּ ִטים הֻ ְתָאמּו לַּחֲ יִ ים בְ ִק ְרבַּ ת הַּ ַּק ְר ָּקעִ ית .ר ָּ
ימים
חַּ ד ,וְ כַּ יָּאֶּ ה לְ טו ְֹרפִ יםִ ,שנֵיהֶּ ם חַּ דוֹתִ .מצַּ ד הָּ רֹאש חֲ ִמ ָּשה ּפִ ְתחֵ י זִ ִ
ּפּוחיתְ -ש ִחיָּה* ,וָּ ֲעלֵיהֶּ ם לִ ְשחוֹת בְ אֹפֶּ ן ָּרצּוף כְ ֵדי
לִ נ ְִשימָּ ה .אֵ ין לָּהֶּ ם ַּשלְ ִ
יצים ִמ ְסּפָּ ר וְ לַּדוֹת ַאחֲ ֵרי הֵ ָּריוֹן ֶּשל כְ ָּשנָּהּ .פְ ָּר ִטים
ֹלא לִ ְשקֹעַּ  .הֵ ם מַּ ְש ִר ִ
ישיםִ ,ת ְראּו בִ בְ ֵרכַּ ת הַּ ִמ ְצּפֶּ ה הַּ ַּתת-י ִַּמי
ִמ ִמין זֶּ הֶּ ,שאֵ ינ ֹו הַּ ְמסֻ כָּ ן בַּ כְ ִר ִ
ישים ,מוֹפִ יעַּ ַאף הּוא בְ אֵ ילַּת.
בְ אֵ ילַּת .כ ִריּׁש לִ ויתנִ י ,הַּ גָּדוֹל בַּ כְ ִר ִ

כ

ֹוכָּבָּ ן קוֹצָּ נִי

ל ְַּמרוֹת ֶּשהּוא ָּקרוֹב לְ ִקּפו ֵֹדי-הַּ יָּם ,כוֹכָּב-הַּ יָּם אֵ ינ ֹו ִצ ְמחוֹנִ י* ,וְ גַּם ֹלא
ְמסַּ נֵן אֶּ ת ְמזוֹנ ֹו מֵ הַּ ּפְ לַּנְ ְקטוֹן* ,כַּ חֲ בַּ צֶּ לֶּת-הַּ יָּם ֶּשַאף ִהיא ְקרוֹבַּ ת ֹו .הּוא
מֵ הַּ נוֹעָּ זִ ים ֶּשבַּ טו ְֹרפִ ים .אֶּ ת טָּ ְרּפ ֹוִ ,חּלָּזוֹן או ִצ ְדּפָּ ה* ,יִ בְ לַּע בִ ְשלֵמּות.
הַּ כ ֹוכָּבָּ ן הַּ קוֹצָּ נִ י ִנזוֹן מֵ ַאלְ מֻ גֵי אֶּ בֶּ ן בְ ֶּד ֶּרְך ִמ ֶּשל ֹו .הּוא ש ֹולֵף אֶּ ת חֶּ לְ ָּקה
הַּ ִק ְד ִמי ֶּשל ֵקיבָּ ת ֹו אֶּ ל ִמחּוץ לָּּפֶּ ה וְ עוֹטֵ ף בָּ ּה אֶּ ת
הָּ ַאלְ מוֹג .הּוא מַּ פְ ִריש עָּ לָּיו ִרירֶּ ,ש ְמ ַּרכֵך אֶּ ת
בְ ַּשר הָּ ַאלְ מוֹג וְ ָאז סוֹפֵ ג אוֹת ֹו לְ תוֹכ ֹוִ .ת ְראּו
בַּ ְתמּונָּה ִמין ַאחֵ ר ֶּשל כוֹכַּב-יָּםָּ ,קטָּ ן יוֹתֵ ר,
דרבנִ ית רבת-קוֹצִ ים ,כָּ אן בְ עֵ ת ִה ְתהַּ ּפְ כּות,
מַּ בְ לִ יט אֶּ ת הַּ ּפֶּ ה ֶּשבְ מֶּ ְרכָּ ז ִצד ֹו הַּ ַּת ְחתוֹן.
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ל

טָּ נּון הַּ שּונִית

ָּדג זֶּ ה ,הַּ דוֹמֵ ה לִ לְ טָּ ָאה ,או ֵֹרב
לְ טַּ ְרּפ ֹו עַּ ל הַּ ַּק ְר ַּקע כְ ֶּשהּוא ָּקבּור
בַּ חוֹל וְ ַּרק עֵ ינָּיו ְמ ִציצוֹת ִממֶּ נּו ,א ֹו
ִניצָּ ב בְ לִ י נוֹעַּ עַּ ל ַאלְ מֻ גִ ים בַּ שּונִ ית*.
בִ ְמ ִהירּות הּוא ְמזַּ נֵק עַּ ל ָּדגִ ים
ְקטַּ נִיםּ ,וב ֹולֵע אוֹתָּ ם בִ ְשלֵמּות.
לוֹע ֹו גָּדוֹל וְ ִשנָּיו הַּ נוֹטוֹת לְ ָאחוֹר
אוֹחֲ זוֹת בַּ טֶּ ֶּרףִ .ת ְראּו אוֹת ֹו כַּ אן
כְ ֶּשרֹאש ֹו ֶּשל ָּדג ֶּשנִצוֹד מֵ ִציץ ִמּפִ יו.

ל ְח ִמי ִחּוֵ ר
ל ְַּמרוֹת ִד ְמיוֹנ ֹו לִ ְמלָּפְ פוֹן הַּ גִ ינָּה זֶּ הּו יְ צּור חַּ י הַּ זוֹחֵ ל עַּ ל
חּודי בְ ֶּשל ִד ְמיוֹנ ֹו לְ כִ כָּר
ַּק ְר ַּקע הַּ יָּםִ .מין זֶּ ה זָּ כָּ ה לִ ְשמ ֹו הַּ יִ ִ
לֶּחֶּ ם .הּוא נָּע בְ ִא ִטיּותְ ,מל ֵַּקט חוֹל בַּ זְ רוֹעוֹת הָּ עו ְֹטרוֹת אֶּ ת
ּפִ יוּ ,ובוֹלְ ע ֹו .בְ ֵקבָּ ת ֹו יָּפִ יק ִממֶּ נּו אֶּ ת הַּ מָּ זוֹן הַּ נָּחּוץ ל ֹו .אֶּ ת
ִיקים
הַּ חוֹל הַּ נ ִָּקי הּוא מו ִֹציא ִמּפֶּ תַּ ח אֲ חו ִֹרי בְ גּופ ֹו ,כְ נ ְַּקנ ִ
ֶּשל חוֹלְ .מלָּפְ פ ֹונֵי-הַּ יָּם הַּ שוֹנִ ים ְמ ַּש ְמ ִשים מָּ זוֹן ַּלג ִָּרים
ַאסיָּה הַּ שוֹכְ נוֹת עַּ ל חוֹפֵ י הַּ יָּם .הּוא נ ְִק ָּרא
ַארצוֹת ִמזְ ַּרח ְ
בְ ְ
ָּשם בַּ ֵשם " ְט ֶּרּפַּ נְג".
* לְ הֶּ ְסבֵ ר הַּ מּונ ִָּחים ּפְ נּו לְ עַּ מּוד 28
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מ ְחבְ טָּ ן הַּ ַּסּפִ ִירים
ישיםֶּ ,שַאף הֵ ם ְדגֵי-
ָּדג זֶּ ה הּוא ָּדג סחּוס*ֶּ .שֹלא כִ כְ ִר ִ
ְסחּוס ,הַּ מַּ ְחבְ טָּ ן הּוא ָּשטּוחַּ  ,וְ חֶּ לְ ק ֹו הַּ ִק ְד ִמי ֶּשל גּופ ֹו
ִה ְת ַּרחֵ ב כְ מַּ ְחבֵ ט טֶּ נִיס ּובְ חֶּ לְ ק ֹו הָּ אֲ חו ִֹרי זָּ נָּב ָארְֹך וָּ צַּ ר.
הּוא צָּ ד אֶּ ת טַּ ְרּפ ֹו עַּ ל ַּק ְר ַּקע הַּ חוֹל כְ ֶּשהּוא ֶּנעֱזָּ ר בְ ָּש ֶּדה
חַּ ְשמַּ ּלִ י ֶּשהּוא בְ עַּ ְצמ ֹו יוֹצֵ רִ .צבְ ע ֹו חּום-יָּרוֹקּ ,ונְקּודוֹת
כְ חּולוֹת הַּ דוֹמוֹת לְ סַּ ּפִ ִיריםְ ,שהֵ ם אֲ בְ נֵי-חֵ ןְ ,מ ַּק ְשטוֹת
אוֹת ֹוָּ .קרוֹב וְ דוֹמֶּ ה ל ֹו הַּ חׁשמלן ,אוֹת ֹו ִת ְראּו בַּ עֲמּוד .30

מ

וֹחָּ ן (ַאלְ מוֹג הַּ מֹחַּ )

הַּ מוֹחָּ ן הּוא ַאלְ מוֹג-אֶּ בֶּ ן ,בֶּ ן ִמ ְשּפָּ ְחת ֹו ֶּשל הָּ ַאלְ מֻ גָּן וְ דוֹמֶּ ה
לוּ .פוֹלִ יּפַּ יו* עֲרּוכִ ים בִ ְקפָּ לִ ים כְ ִקפְ לֵי הַּ מֹחַּ  .בַּ ּלַּיְ לָּה,
צּורי הַּ ּפְ ָּל ְנ ְקטוֹן* מֵ עוֹמֶּ ק הַּ מַּ יִ ם אֶּ ל ּפְ נֵי הַּ יָּם ,גַּם
כְ ֶּשעוֹלִ ים יְ ֵ
הּוא ִנזוֹן מֵ הֶּ ם .כְ ַאלְ מֻ גֵי-אֶּ בֶּ ן ָאחֵ ִרים גַּם הּוא ְמ ַּקיֵם יַּחֲ סֵ י-
ּומ ְת ַּרבוֹת בְ תַּ אֵ י
ִשתּוף עִ ם אַּ צוֹת* ְשתּופָּ נִ יוֹת* ,הַּ גְ ֵדלוֹת ִ
ּומסַּ ּפְ קוֹת ל ֹו מָּ זוֹן ֶּשי ְָּצרּו בְ פוֹטו ִֹסינְתֶּ זָּ ה* .מָּ זוֹן זֶּ ה,
גּופ ֹוְ ,
הַּ ְמ ַּשמֵ ש אוֹת ֹו וְ אֶּ ת בַּ ֲעלֵי-הַּ חַּ יִ ים* ֶּשבִ ְסבִ יבָּ ת ֹו ,נוצַּ ר ַּרק
בְ אוֹר הַּ ֶּשמֶּ שִ .משּום כַּך ֹלא גְ ֵדלִ ים ַאלְ מֻ גֵי-אֶּ בֶּ ן בְ מַּ עֲמָּ ֵקי
הַּ יָּםָּ ,שם אֵ ין ַּדי אוֹר.
יטית*,
בִ ְתמּונָּה ז ֹו נ ְִראֶּ ה מַּ אֲ בָּ ק בֵ ין הַּ מוֹחָּ ן לְ בֵ ין הָּ ַאלְ מוֹג ִׁש ִ
ֶּש ְמנַּסֶּ ה בְ כָּל כוֹח ֹו לִ ְדחוֹק אוֹת ֹו ּולְ ִה ְש ַּתלֵט עַּ ל ְמקוֹמ ֹו .זו ִֹהי
ִמלְ חֶּ מֶּ ת הַּ ִקיּום ֶּשל הָּ ַאלמֻ גִ ים הַּ חֲ יִ ים בְ שּונִית הָּ ַאלמֻ גִ ים.
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נ

ַּק ִאי אֵ יל ִַּתי

קּוקים
הַּ נ ַַּּק ִאי הּוא ָּדג ֶּשּלָּמַּ ד לְ ַּש ֵתף ּפְ ֻעּלָּה עִ ם ָּדגִ ים גְ דוֹלִ ים ִממֶּ נּו ,הַּ זְ ִ
ּומנ ֶַּּקה אוֹתָּ ם ִמטַּ ּפִ ילִ ים* הַּ נ ְִדבָּ ִקים אֶּ ל גּופָּ ם
לְ נִקּוי .הּוא ִנגָּש אֲ לֵיהֶּ ם ְ
וְ גו ְֹר ִמים לְ מַּ חֲ לוֹת בְ עו ָֹּרםְ .מקוֹם ִהמָּ ְצָאם הַּ ָּקבּועַּ ֶּשל הַּ נ ַַּּק ִאים נ ְִק ָּרא בְ פִ י
הַּ מַּ ְדעָּ נִים " ַּתחֲ נַּת-נִקּוי*" .הּוא ְמ ַּשמֵ ש ִמ ְרּפָּ ָאה ּומָּ כוֹן יֹפִ י לְ לָּקוֹחוֹתַּ יו ,הֵ ם
ְדגֵי הַּ שּונִית*ּ ,ומָּ קוֹר מָּ זוֹן לְ עַּ ְצמ ֹו .זו ִֹהי דֻ גְ מָּ ה לְ יַּחֲ סֵ יִ -שתּוף בֵ ין בַּ ֲעלֵי-
חַּ יִ ים* ש ֹונִים .בַּ ְתמּונָּה הָּ ַאחַּ ת ִת ְראּו ָּדג גָּדוֹלִ ,תפַאר הסהרוֹןֶּ ,שּפו ֵֹרש אֶּ ת
יריו לְ ִטיּפּול ֹו ֶּשל זּוג נ ַָּּק ִאיםּ ,ובַּ ַאחֶּ ֶּרת ָּ -דג בִ ינתן ּפוֹעֵ ר אֶּ ת ּפִ יו
ְסנַּּפִ ָּ
וְ הַּ נ ַַּּק ִאי ְמנ ֶָּּקה בֵ ין ִשנָּיו.

נ

ירן-הַּ שו ַֹּשנוֹת (סַּ ְרטָּ ן נָּזִ יר)
זִ ָּ

צּורת ק ֹונְכִ יָּה .לְ ַאחַּ ר מוֹתָּ ם ֶּנעֱזֶּ בֶּ ת
כַּ יָּדּועַּ  ,חֶּ לְ זוֹנוֹת בוֹנִ ים בַּ יִ ת בְ ַּ
הַּ ק ֹונְכִ יָּה עַּ ל ַּק ְר ַּקע הַּ יָּם .לִ פְ נֵי ָּשנִ ים ַּרבוֹת נִכְ נָּס סַּ ְרטָּ ן לְ תוְֹך ק ֹונְכִ יָּה
ֶּשמָּ צָּ א עַּ ל ַּק ְר ַּקע הַּ יָּם "וַּ י ְַּרא כִ י טוֹב" .מֵ ָאז ,כָּל הַּ סַּ ְרטָּ נִים ִמסּוג ֹו
ְמאַּ ְמ ִצים ק ֹונְכִ יוֹת עֲזּובוֹת ,וְ גו ְֹר ִרים אוֹתָּ ן ִא ָּתם לְ כָּל אֲ ֶּשר יֵלְ כּוְ .שמָּ ם
נ ְִק ָּרא עַּ ל ֵשם הַּ ְנזִ ִיריםַ ,א ְנ ֵשי ָּדת הַּ ִמ ְתבו ְֹד ִדים בַּ ִמ ְדבָּ ר א ֹו בַּ ִמנְזָּ ר.
יד ָּתם הַּ חֲ ָּד ָּשה.
כְ ֶּשיִ גְ ְדלּו יִ ְצטָּ ְרכּו לְ חַּ ּפֵ ש לָּהֶּ ם בַּ יִ ת חָּ ָּדש ֶּשי ְַּת ִאים לְ ִמ ַּ
ירנֵי-הַּ שו ַֹּשנוֹתֶּ ,שהֶּ ם סַּ ְרטָּ נֵי נָּזִ יר גְ דוֹלִ ים ,יַּחֲ סֵ יִ -שתּוף עִ ם
לִ נְזִ ָּ
ירה" ַּיעֲבִ ירּו
שו ַֹּשנוֹת-יָּםֶּ ,שאוֹתָּ ן יִ ְשאּו עַּ ל גַּבֵ י ק ֹונְכִ יתָּ ם .כְ ֶּש" ַּיעֲבְ רּו ִד ָּ
אֶּ ת הַּ שו ַֹּשנות עִ מָּ ם לְ בֵ יתָּ ם הֶּ חָּ ָּדש.
יׁשית ,נוֹהֵ ג לְ שוֹטֵ ט עַּ ל חוֹלוֹת הַּ חוֹףְ ִמחּוץ
סַּ רטָּ ן נַּזִ יר ַאחֵ ר ,הַּ פ ִר ִ
לַּמַּ יִ םּ ,ובַּ ּלַּיְ לָּה יִ ְס ַּת ֵתר ִמ ַּתחַּ ת לַּאֲ בָּ נִים ֶּשבָּ חוֹף.
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סּוסוֹן-יָּם ַּד ְרבָּ נִי
סּוסוֹן-הַּ יָּם הּוא ָּדג הַּ חַּ י בְ אֵ זוֹר הָּ אַּ צוֹת וְ עִ ְשבֵ י הַּ יָּם.
גּופ ֹו מָּ אֳ ָּרְך ,אַּ ְך רֹאש ֹו ּופִ יו הַּ ְמחֻ ָּדד דו ִֹמים לְ רֹאש ֹו ֶּשל
סּוס .הּוא נִכְ ָּרְך עַּ ל גִ בְ ע ֹולֵי הָּ אַּ צָּ ה* בְ אֶּ ְמצָּ עּות זְ נָּב ֹו
צּורי-יָּם זְ עִ ִירים בְ ִח ְדק ֹו הַּ ְמחֻ ָּדד.
ּומל ֵַּקט יְ ֵ
הַּ ִמ ְתּפַּ ֵתלְ ,
הַּ סּוסוֹנִ ים חַּ יִ ים ָּלרֹב בְ זּוגוֹת ,זָּ כָּ ר ּונ ְֵקבָּ הְ .מיֻחֶּ ֶּדת
בְ ִמינָּה ִהיא ֶּד ֶּרְך ִה ְת ַּרבּותָּ ם .הָּ ָאב הּוא זֶּ ה ֶּש ְמטַּ ּפֵ ל
בְ צֶּ אֱ צָּ ַאיוַ .אחֲ ֵרי ִחזּור ָּקצָּ ר מַּ חֲ ִד ָּירה הַּ סּוס ֹונִית אֶּ ת

ירה ֶּשעַּ ל בִ ְטנ ֹו ֶּשל בֶּ ן-זּוגָּהָּ .שם ִמ ְתּפַּ ְתחוֹת
בֵ יצֶּ יּהָּ ֶּאל כִ יס ְדגִ ָּ
יצים וְ הַּ בֶּ טֶּ ן ֶּשל הַּ זָּ ָּכר תוֹפַּ חַּ ת .בְ סוֹף הַּ הֵ ָּריוֹן יו ְֹצ ִאים ִמּפֶּ תַּ ח
הַּ בֵ ִ
ָּקטָּ ן ֶּשבְ כִ יס ֹו עֶּ ְשרוֹת סּוס ֹונֵי-יָּם זְ עִ ִירים ֶּשמַּ ְת ִחילִ ים אֶּ ת חַּ יֵיהֶּ ם
בִ ְש ִחיָּה בַּ יָּם.

סלִ י ָּלנִית אֵ יל ִַּתית
סּוג זֶּ ה ֶּשל ת ֹולַּעִ ים י ִָּמיוֹת ,נ ְִת ַּגלָּה ל ִַּראש ֹונָּה
ֹאשן עַּ טּור
בְ אֵ ילַּת .הֵ ן חַּ יוֹת בְ תוְֹך ִצנוֹרוֹת גִ יר* ּולְ ר ָּ
צּורי ּפְ לַּנְ ְקטוֹן
זֵ ר ֶּשל מַּ ְש ָּשנִים הַּ ְמסַּ נֵן מֵ הַּ מַּ יִ ם יְ ֵ
ְמ ַּרחֲ פִ ים .מו ְֹשבוֹת הַּ ְסלִ ילָּנִ ית הַּ אֵ יל ִַּתית בוֹנוֹת
שּונִ יוֹת זְ עִ ירוֹת מַּ ְר ִהיבוֹת בְ יָּפְ יָּןֶּ ,שג ְָּדלָּן מַּ גִ יעַּ לְ מֶּ טֶּ ר
וְ יוֹתֵ ר ִמזֶּ הִ .מ ְשמֹאל ִת ְראּו ִמין נוֹסָּ ף ,סלִ ילנִ ית
ענקֶּ ,שמוֹפִ יעָּ ה בִ ְשלָּל ִצבְ עֵ י הַּ ֶּק ֶּשת בַּ שּונִית
הַּ אֵ יל ִַּתיתָּ ,ירֹק ,כָּ חֹלָ ,אדֹם ,צָּ הֹב א ֹו חּום.

צילום :א .קולורני
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עכְ נּון כֹוכְ בָּ נִי

זֶּ הּו ָּדג ְדמּוי נָּחָּ ש ִמ ִמ ְשּפַּ חַּ ת* ְצלוֹפְ חֵ י
מּורנִיִ יםִ .צבְ ע ֹו הַּ ָא ֹפר-
ֶּ
הַּ שּונִית* ,הַּ נ ְִק ָּר ִאים
לְ בַּ נְבַּ ן וְ הַּ "כוֹכָּ בִ ים" הַּ כֵ ִהים הַּ ְמ ֻצי ִָּרים עַּ ל ִצ ֵדי
ָארכ ֹו מַּ גִ יעַּ
גּופ ֹו ִה ְקנּו ל ֹו אֶּ ת השם כֹוכְ בָּ נִיְ .
לְ ִשבְ עִ ים וַּ חֲ ִמ ָּשה סֶּ ְנ ִטימֶּ ְט ִרים וְ עָּ בְ י ֹו חֲ ִמ ָּשה
צּורת גּופ ֹו ז ֹו ְמַאפְ ֶּש ֶּרת ל ֹו
סֶּ נ ְִטימֶּ ְט ִרים בִ לְ בַּ דַּ .
לַּחֲ דֹר לַּכּוכִ ים הֲ כִ י עֲמֻ ִקים וְ הַּ צָּ ִרים כְ ֵדי לִ ְטרֹף
ָּדגִ ים ּובַּ ֲעלֵי-חַּ יִ ים* אֲ חֵ ִרים הַּ נ ְֶּחבָּ ִאים בָּ הֶּ ם.
ִשנָּיו הַּ חֲ דוֹת ּונ ְִשיכַּ תָּ ן הַּ מַּ כְ ִאיבָּ ה הוֹפְ כִ ים
אוֹת ֹו לְ אֶּ חָּ ד הַּ טו ְֹרפִ ים הַּ חֲ שּובִ ים בַּ שּונִ ית .הּוא
ּפָּ עִ יל בְ עִ ָּקר בַּ ּלַּילָּה.

עֵ ֶּשב-יָּם
עֵ ֶּשב-יָּם הּוא צֶּ מַּ ח ֶּשאֵ ינ ֹו אַּ צָּ ה*ִ .אם הַּ אֲ צוֹת הֵ ן ִצ ְמחֵ י-
הַּ יָּם הָּ אֲ ִמ ִתיִ ים ,עִ ְשבֵ י-הַּ יָּם ִהגִ יעּו ַּליָּם מֵ הַּ יַּבָּ ָּשה – אּולַּי
בְ טָּ עּות  -וְ הֵ חֵ לּו לְ ִה ְת ַּרבוֹת וְ לִ יצֹר כַּ ֵרי ֶּד ֶּשא ַּתת-י ִַּמיִ ים,
הַּ ִמ ְתּפַּ ֵש ִטים לִ ְצ ָּד ִדים בְ אֶּ ְמצָּ עּות גִ בְ עוֹל הַּ זוֹחֵ ל עַּ ל הַּ ַּק ְר ַּקע
ֶּשנ ְִק ָּרא ְקנֵה-ש ֶֹּרש* .עֵ ֶּשב-הַּ יָּם הַּ נָּפוֹץ בְ אֵ ילַּת ַּקרּוי ימוֹן
הקשק ִשים .אֶּ ת כַּ ֵרי הַּ ֶּד ֶּשא ֶּשל הַּ יָּמוֹן ִת ְראּו בְ עֹמֶּ ק ֶּשל
כּוסים
מֵ עַּ ל ְשנֵי מֶּ ְט ִרים בְ חוֹפִ ים חוֹלִ יִ ים ֶּשאֵ ינָּם ְמ ִ
בְ ַאלְ מֻ גִ ים .הַּ ֶּד ֶּשא הַּ זֶּ ה ְמסַּ ּפֵ ק מָּ זוֹן לְ הַּ ְרבֵ ה ָּדגִ ים
ּומ ְקלָּט לַּהֲ מוֹן ְדגִ יגִ ים ְקטַּ נִ ים ֶּשמו ְֹצ ִאים ב ֹו
ִצ ְמחוֹנִ יִ יםִ ,
מַּ חֲ סֶּ ה ֶּנגֶּד טו ְֹרפִ ים.
* לְ הֵ ְסבֶּ ר הַּ מּונ ִָּחים ּפְ נּו לְ עַּ מּוד 28
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פ ְרּפָּ רוֹן הָּ א ֶֹּדם
יֵש יוֹתֵ ר מֵ ע ֲָּש ָּרה ִמינֵי ּפַּ ְרּפָּ רוֹן בְ ִמפְ ָּרץ אֵ ילַּת,
ֻכּלָּם ְצהֻ בִ ים בְ ֶּד ֶּרְך כְ לָּלּ .פַּ ְרּפָּ רוֹן הָּ א ֶֹּדם ְמיֻחַּ ד
בְ כַּך ֶּשהַּ צֶּ בַּ ע הָּ ָאדֹם ש ֹולֵט בִ ְצבָּ עָּ יוִ .מינֵי ּפַּ ְרּפָּ רוֹן
נוֹסָּ פִ ים הֵ ם פרפרוֹן לבן-מֵ צח ּופרפרוֹן ׁשחוֹר-
ֵׁשת ) ֶּשאוֹתָּ ם ִת ְראּו ִמי ִָּמין) .בְ ֻכּלָּם הַּ זָּ כָּר דוֹמֶּ ה
ַּלנ ְֵקבָּ ה בְ ג ֶֹּדל ּובְ צֶּ בַּ ע וְ תָּ ִמיד הֵ ם שו ִֹחים בְ זּוגוֹת,
כְ ִאּלּו ִמ ְתכ ֹו ְננִ ים לְ ִהכָּ נֵס לְ תֵ בַּ ת נוֹחַּ  .כָּ ל
הַּ ּפַּ ְרּפְ ר ֹונִים ִה ְתמַּ חּו בִ ְט ִריפַּ ת ּפוֹלִ יּפֵ י* הָּ ַאלְ מֻ גִ ים
וְ שו ָֹּשנוֹת-הַּ יָּם ,אַּ ְך הַּ נֵזֶּ ק ֶּשהֵ ם גו ְֹר ִמים ָּקטָּ ן.
ירי הַּ ּפַּ ְרּפָּ רוֹן שוֹנִ ים מֵ הו ֵֹריהֶּ ם בְ ִצבְ עֵ יהֶּ ם.
ְצעִ ֵ

ִפ

ְט ָּרה ְמשֻ ֶּננֶּת

רוֹב הָּ ַאלְ מֻ גִ ים חַּ יִ ים בְ מו ָֹּשבוֹת ְמרּובוֹת ּפוֹלִ יּפִ ים* זְ עִ ִירים,
ֶּשּלָּהֶּ ם ֶּשלֶּד* ְמשֻ ָּתף ,עָּ שּוי מֵ גִ יר* ָּק ֶּשה ּולִ פְ עַּ ִמים הַּ ֶּשלֶּד
ַּרְך ,כְ מ ֹו בַּ ִריפְ י ֹונ ִָּאים* .הַּ ּפִ ְט ָּרה ְמיֻחֶּ ֶּדת בְ כְַּך שֶּ ִהיא ּפוֹלִ יּפ*
אֶּ חַּ ד ,י ִָּחידֶּ ,שג ְָּדל ֹו לְ עִ ִתים מַּ גִ יעַּ ַּלע ֲָּשרוֹת סֶּ נ ְִטימֶּ ְט ִרים.
בַּ ְתמּונָּה מֻ צָּ גִ ים ְשנֵי ִמינִים הַּ ש ֹו ִנים זֶּ ה ִמזֶּ ה בְ כַּמָּ ה
ִסימָּ נִים ,כְ מ ֹו הַּ ִשינַּיִ ם הַּ זְ עִ ירוֹת בַּ ּפִ ְט ָּרה הַּ ְשמַּ אלִ ית.
לְ מַּ ע ֲֶּשה ,אַּ ֶּתם רו ִֹאים בְ עִ ָּקר אֶּ ת הַּ ֶּשלֶּד ,כִ י ִר ְקמַּ ת הָּ ַאלְ מוֹג
ּומ ְתנַּּפָּ חַּ ת בִ ְשעוֹת הַּ ּלַּיְ לָּה ,בְ עֵ ת ֶּשזְ רוֹעוֹתָּ יו
הַּ חָּ יָּה נִפְ ַּתחַּ ת ִ
נִפְ ַּרשוֹת וְ ָאז הַּ ּפִ ְט ָּרה נ ְִראֵ ית כְ שו ַֹּשנַּת-יָּם .הַּ ַּתאֲ ִמינּו ֶּש ִהיא
ְמסֻ ֶּגלֶּת לִ ְטרֹף סַּ ְרטָּ ן א ֹו ָּדג ָּקטָּ ן בְ לִ י ק ִֹשי?
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צִ

בְ עוֹן זוֹהֵ ר ( ִצבְ עוֹן פְ ִר ְידמָּ ן)

יצים
כש ְמ ִצ ִ
אֶּ ת הַּ ָּדג הַּ ְמיֻחַּ ד הַּ זֶּ ה רו ִֹאים בְ עִ ָּקר ֶּ
לְ תוְֹך כּוכֵ י הַּ ְמעָּ רוֹת בַּ שּונִ ית* .הּוא זוֹהֵ ר בְ אוֹר
סָּ גֹל ִחּוֵ ר ,הַּ ב ֹולֵט עַּ ל ֶּר ַּקע הַּ כּוְך הַּ מּוצָּ ל .הַּ ָּדג
הַּ ָּקטָּ ן הַּ זֶּ הֶּ ,ש ִנ ְמצָּ א ַּרק בְ יַּם-סּוף ,נ ְִת ַּגּלָּה
מּומחֶּ ה הַּ ָּדגִ ים ֶּשל
ְ
ל ִָּראש ֹונָּה בְ אֵ ילַּת עַּ ל יְ ֵדי
ּושמ ֹו הַּ מַּ ָּדעִ י*
הַּ ִמ ְצּפֶּ ה הַּ ַּתת-י ִַּמיָּ ,דוִ ד פְ ִר ְידמָּ ןְ ,
נ ְִק ָּרא בִ ְשמ ֹוִ .ת ְראּו אוֹת ֹו גַּם בִ ְמעָּ רוֹת הַּ ִמ ְצּפֶּ ה
הַּ ַּתת-י ִַּמי.

צב-יָּם ַּק ְרנִי
צַּ בֵ י-הַּ יָּם הֵ ם זוֹחֲ לִ יםְ ,קרוֹבֵ יהֶּ ם ֶּשל צַּ בֵ י הַּ יַּבָּ ָּשה
ֶּשי ְָּרדּו אֶּ ל הַּ יָּם לִ פְ נֵי ִמלְ י ֹונֵי ָּשנִים .ל ְַּמרוֹת ֶּשכָּל
ְמז ֹונָּם ִנ ְמצָּ א בַּ יָּם ,וְ הֵ ם ְמסּוגָּלִ ים לַּחֲ צוֹת מֶּ ְרחַּ ִקים
ֲצּומים בִ ְש ִחיָּהֲ ,עלֵיהֶּ ם ָּלעֲלוֹת לִ פְ נֵי הַּ יָּם כְ ֵדי
ע ִ
לִ ְנשֹם אֲ וִ יר .אֶּ ת בֵ יצֵ יהֶּ ם י ִַּטילו בַּ חוֹל ִמחּוץ לַּמַּ יִ ם.
צַּ ב-הַּ יָּם הַּ ַּק ְר ִני נָּפוֹץ בְ יַּם-סּוף .בְ טֶּ ֶּרם נ ְִת ָּגלָּה
הַּ חוֹמֶּ ר הַּ ּפְ ל ְַּס ִטי הָּ יּו ְמי ְַּצ ִרים ִמ ִש ְריוֹנו מַּ ְס ֵר ִקים.
ישים לְ זִ הּום* ,וְ הֵ ם נִפְ גָּעִ ים כְ ֶּשהֵ ם
הַּ צַּ בִ ים ְרגִ ִ
אוֹכְ לִ ים ַּש ִקיוֹת ּפְ ל ְַּס ִטיוֹת הַּ מֻ ְשלָּכוֹת ַּליָּם,
בְ חָּ ְשבָּ ם ְשאֵ ּלּו מֶּ דּוזוֹת הַּ נִיתָּ נוֹת לַּאֲ כִ ילָּה .בֵ יצֵ יהֶּ ם
ָאדם .בַּ ִמ ְצּפֶּ ה
הַּ מֻ טָּ לוֹת בָּ חוֹל נִגְ זָּ לוֹת עַּ ל יְ ֵדי בְ נֵי ָּ
הַּ ַּתת-י ִַּמי בְ אֵ ילַּת מַּ ְרבִ ים אֶּ ת צַּ בֵ י-הַּ יָּם
ּומ ַּש ְח ְר ִרים ִמ ֵדי ָּשנָּה ע ֲָּשרוֹת "צַּ בוֹנִ ים" ַּליָּם.
ְ
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קיסָּ ר הָּ דּור
ֵ
דּורים בְ יוֹתֵ ר
לְ ִמ ְשּפַּ חַּ ת* הַּ ֵקיסָּ ִרים ַּשיָּכִ ים כַּ מָּ ה מֵ הַּ ָּדגִ ים הַּ הֲ ִ
בְ ִמפְ ָּרץ אֵ ילַּת ,וְ הַּ ֵשם ֵקיסָּ ר ֶּשּפֵ רּוש ֹו מֶּ לֶּך יָּאֶּ ה לָּהֶּ םִ .צבְ עֵ יהֶּ ם
הַּ בוֹלְ ִטים ,וְ ִדגְ מֵ י ּפַּ ִסים א ֹו עִ גּולִ ים כְ ִאילּו מַּ כְ ִריזִ ים עַּ ל עָּ ְצמָּ תַּ ם
ֶּנגֶּד יְ ִריבִ ים וְ אוֹיְ בִ ים כְ אֶּ חָּ ד .בַּ ְתמּונָּה ִת ְראּו אֶּ ת ֶּדגֶּם הַּ ּפַּ ִסים
הַּ ִצבְ ע ֹו ִני ֶּשל הַּ ֵקיסָּ ר הֶּ הָּ דּור הַּ ב ֹוגֵר ּולְ עּומָּ ת ֹו אֶּ ת ֶּדגֶּם הַּ עִ גּולִ ים
ֶּשל ֵקיסָּ ר צָּ עִ יר ְשטֶּ ֶּרם בָּ גַּרִ .דגְ מֵ י צֶּ בַּ ע הַּ שוֹנִ ים הֵ ם כַּ נ ְִראֶּ ה
אֶּ ְמצָּ עִ י לִ ְמנֹעַּ ַּתחֲ רּות בֵ ין הו ִֹרים וְ צֶּ אֱ צָּ אֵ יהֶּ ם.

ק

ִטיפַּ ן אֵ יל ִַּתי ( ִקּפוֹד-יָּם(

ִאם ּפְ ג ְַּשתֶּ ם אוֹת ֹו ִמ ָּקרוֹב ,בְ וַּ ַּד ִאי כְ בָּ ר ַּש ְמתֶּ ם לֵב לְ כַּך
ֶּש ִקּפוֹד-הַּ יָּם הּוא מּוזָּ ר ִמכָּל בְ ִחינָּה .אֵ ין ל ֹו רֹאש וְ גַּם
אֵ ין ל ֹו ַּרגְ לַּיִ ם .כְ מ ֹו כוֹכָּב-הַּ יָּם ,גַּם הּוא ּפוֹסֵ עַּ וְ נֶּאֱ חַּ ז
בְ עֶּ זְ ַּרת ִצינו ִֹריות זְ עִ ירוֹת ֶּשכַּפְ תו ֵֹרי הַּ ְדבָּ ָּקה בְ ְקצוֹתֵ יהֶּ ן
הַּ ְקרּויוֹת " ַּרגְ לֵי-מַּ יִ ם" .אֵ ין ל ֹו עֵ ינַּיִ ם ,אַּ ְך בְ כָּל זאֹת
הּוא חָּ ש בְ אוֹר ,וְ יו ֵֹדעַּ לְ כַּ ּוֵ ן עַּ ְצמ ֹו לִ ְמקוֹמוֹת מּוצָּ לִ ים.
וצבְ עוֹנִ י ,וְ ִאלּו הַּ נִ יז ִרית
הַּ ְק ִטיפַּ ן הּוא ְקצַּ ר-קו ִֹצים ִ
ַאר ִסית .תוֹעַּ לְ ָּתם ֶּשל
ארּוכת-הקוֹצִ ים דו ְֹק ָּרנִית וְ ְ
ִקּפו ֵֹדי-הַּ יָּם ַּרבָּ ה מֵ הַּ נֶּזֶּ ק ֶּשהֵ ם גו ְֹר ִמים .הֵ ם אוֹכְ לֵי
אַּ צוֹת הַּ ְמנ ִָּקים אֶּ ת הַּ ִצ ְמ ִחיָּה* כְ ֵדי לְ פַּ נוֹת מָּ קוֹם
לַָּאלְ מֻ גִ ים הַּ ִמ ְתי ְַּשבִ ים .הַּ נִיזְ ִריות יו ְֹצאוֹת ל ִַּמ ְרעֶּ ה
ּומ ְת ַּקבְ צוֹת בַּ יוֹם עַּ ל הַּ חוֹל א ֹו בֵ ין חַּ ָּרכֵי
בַּ ּלַּיְ לָּה ִ
הַּ שּונִית*  -וַאל ִתכנסּו למיִ ם ברגֵל יחֵ פה!)
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ר

בְ נ ְִצ ָּרן ָּשחּום

ְדגֵי הַּ נ ְִצ ָּרן גִ ּלּו ּפָּ טֶּ נְ ט :כְ ֵדי לְ ִה ְתג ֹונֵן ִמּפְ נֵי טו ְֹרפִ ים
הַּ ְמנ ִַּסים לִ בְ לוֹעַּ אוֹתָּ ם ,הֵ ם מַּ זְ ִקיפִ ים אֶּ ת קוֹצֵ י ְסנַּּפִ יר
הַּ גַּבֶּ ,שנ ְִת ָּקעִ ים לְ ִמי ֶּש ְמנַּסֶּ ה לִ ְטרֹף אוֹתָּ ם בְ תוְֹך ּפִ יו.
הַּ טו ֵֹרף אֵ ינ ֹו יָּכוֹל לְ כוֹפֵ ף אֶּ ת הַּ קו ִֹצים ,כִ י הֵ ם ִננְעָּ לִ ים עַּ ל
ורק הַּ ִנ ְצ ָּרן בְ עַּ ְצמ ֹו ָּיכֹל לְ שֲ ְח ֵרר אוֹתָּ ם.
יְ ֵדי נ ְִצ ָּרהַּ ,
הָּ ַּרבנ ְִצ ָּרן הּוא הַּ גָּדוֹל בִ בְ נֵי ִמ ְשּפַּ ְחת ֹו* .הּוא אוֹיְ ב ֹו
מּושבָּ ע ֶּשל ִקּפוֹד-הַּ יָּם נִ יזְ ִרית אֲ רּוכַּ ת-קו ִֹצים .הּוא
הַּ ְ
תוֹפֵ ס בְ פִ יו אֶּ ת ְקצוֹת הַּ קו ִֹצים ,מַּ ֲעלֶּה אֶּ ת הַּ ִקּפוֹד
מֵ הַּ ַּק ְר ַּקעְ ,מ ַּש ְח ֵרר ֹו וְ ָאז תו ֵֹקף אוֹת ֹו ִמ ִצד ֹו הָּ ַּרְךֶּ ,שאֵ ינ ֹו
מּוגָּןִ .ת ְראּו זאֹת בַּ ְתמּונָּה הַּ ְמצו ֶֹּרפֶּ ת .בַּ ְתמּונָּה הַּ אֲ חֶּ ֶּרת,
ָּדג יְ פֵ הפֶּ ה מֵ אוֹתָּ ה ִמ ְשּפָּ חָּ ה*ִ ,פיקסוֹן ְשמ ֹוֶּ ,ש ֶּדגֶּם ְצבָּ עַּ יו
יקס ֹו.
יּורי הַּ צַּ יָּר הַּ ְמהֻ ּלָּל ּפִ ָּ
מַּ זְ כִ יר אֶּ ת ִצ ֵ

ִריפְ י ֹונ ִָּאים (ַאלְ מֻ גִ ים ַּרכִ ים)
ִריפְ י ֹונ ִָּאים הֵ ם ַאלְ מֻ גִ ים חַּ ְס ֵרי ֶּשלֶּד* מּוצָּ ק ,וְ לָּכֵ ן הֵ ם
ַּרכִ ים וְ נ ְִד ִמים לִ ְצמָּ ִחים ֶּש ִמ ְתנ ֹועֲעִ ים בַּ זֶּ ֶּרם .רֻ בָּ ם
ִצבְ עוֹנִ יִ ים ְמאֹדַ ,אך לִ פְ ע ֲִמים הֵ ם ְשקּופִ ים .בְ עוֹד
ֶּשהַּ ִריפְ י ֹונ ִָּאים הַּ ִצבְ ע ֹו ִניִ ים שוֹכְ נִ ים בִ ְמקוֹמוֹת מּוצַּ ּלִ ים,
בִ ְמעָּ רוֹת ּובְ עֹמֶּ ק הַּ יָּם ,הַּ ִמינִים הַּ ּפָּ חוֹתִ -צבְ עוֹנִ יִ ים,
ֶּש ִצבְ עַּ ם צָּ הוֹב-יְ ַּר ְק ַּרק ,חַּ יִ ים בִ ְמקוֹמוֹת מּואֲ ִרים בְ אוֹר
ֶּשמֶּ ש מָּ לֵא .הַּ ִסיבָּ ה ִהיא ֶּשלָּהֶּ ם יֵש אַּ צֹות ְשתֻ פָּ ִניוֹת*
בְ עו ָֹּרםֶּ ,ש ְמ ַּקיְ מוֹת אֶּ ת ַּתהֲ לִ יְך הפוֹטו ִֹסינ ְֶּתזָּ ה*ֶּ ,ש ַּנע ֲֶּשה
בַּ אוֹר .הַּ ִריפְ י ֹונ ִָּאים מו ִֹסיפִ ים צֶּ בַּ ע וְ גִ וּון לַּנוֹף הַּ ַּתת-י ִַּמי
ֶּשל שּונִ יוֹת הָּ ַאלְ מֻ גִ ים בְ אֵ ילַּת.

23

ׁשו ַֹּשנּון וְ שו ַֹּשנַּת-יָּם
ִמי ֹלא מַּ כִ יר אֶּ ת ׁשוֹׁשנת-הּים? הַּ יְ ַּדעְ ֶּתם ֶּש ִהיא אֵ י ֶּננָּה
צֶּ מַּ ח* אֶּ ּלָּא חַּ יָּה? בְ עֶּ צֶּ ם ִהיא ּפוֹלִ יּפ*ֶּ ,שבְ אֶּ ְמצָּ עּות ַּתאֵ י
ְצ ִריבָּ ה ,מַּ ְת ִקיף אֶּ ת הַּ ּפוֹלְ ִשים הַּ נִכְ נ ִָּסים לִ ְתחּומ ֹו .גַּם אֶּ ת
הַּ ּׁשוֹׁשנּון בְ וַּ ַּד ִאי אַּ ֶּתם מַּ כִ ִירים .הֲ ֵרי זֶּ הּו "נֶּמ ֹו" מֵ הַּ סֶּ ֶּרט
הַּ ְמפ ְֻרסָּ ם .הַּ ָּדג הַּ זֶּ ה ִמ ְתחַּ בֵ א בֵ ין זְ רוֹעוֹת שו ַֹּשנַּת-הַּ יָּם,
מּוגָּן ִמּפְ נֵי ְצ ִריבַּ תָּ ּה .הַּ יְ ַּדעְ ֶּתם ְשבְ ִהּוָּ לְ ד ֹו הַּ שו ַֹּשנּון הּוא
זָּ כָּר וְ ַּרק ְמאֻ חָּ ר יוֹתֵ ר יַּהֲ פוְֹך לִ נ ְֵקבָּ ה .הַּ שו ַֹּשנּונִית ַּת ִטיל
יציםֶּ ,שאוֹתָּ ם ַּת ְדבִ יק לְ סֶּ לַּע ֶּשמּוגָּן עַּ ל יְ ֵדי שו ַֹּשנַּת-הַּ יָּם.
בֵ ִ
בְ נֵי הַּ זּוג שו ַֹּשנּון חַּ יִ ים יַּחַּ ד עִ ם שו ַֹּשנַּת-הַּ יָּם .זו ִֹהי דֻ גְ מָּ ה
מֻ ְשלֶּמֶּ ת לְ יַּחֲ סֵ יִ -שתּוף בֵ ין בַּ ֲעלֵי-חֲ יִ יםְ ,ק ִרי ִס ְמבִ יוֹזָּ ה*.

ִׁש

יטית (ַאלְ מוֹג ִשיחַּ )
ִ

יטית ִהיא ַאלְ מוֹגִ -שיחַּ ֶּ ,שגּופ ֹו וְ ִשלְ ד ֹו ְמסוֹעָּ פִ ים
הַּ ִּׁש ִ
ִימיִ ים ֶּשבֵ ין הַּ ֲענָּפִ ים חַּ יִ ים
יחים .בַּ חָּ לָּלִ ים הַּ ּפְ נ ִ
כְ עַּ נְפֵ י ִש ִ
ּוגְ ֵדלִ ים ָּדגִ ים ,סַּ ְרטָּ נִים וְ ת ֹולָּעִ ים לְ ִמינֵיהֶּ ם .הַּ ּפוֹלִ יּפִ ים*
ֶּשל ַאלְ מֻ גֵי-הַּ ִשיחַּ זְ עִ ִירים ,וְ נ ְִר ִאים ַּרק מַּ מָּ ש ִמ ָּקרוֹב.
לְ ַאלְ מֻ גֵי-הַּ ִשיחַּ חֲ ִשיבּות ַּרבָּ ה לְ ִמגְ וָּ ן הַּ חַּ י ,כִ י כָּ ל אֶּ חָּ ד
יטית
מֵ הֶּ ם מַּ ְת ִאים לְ ִמין ש ֹונֶּה ֶּשל " ַּדי ִָּרים" .הַּ ִש ִ
נ ְִק ֵראת עַּ ל ְשמ ֹו ֶּשל עֵ ץ הַּ ִשטָּ ה ,הָּ עֵ ץ הַּ נָּפוֹץ בְ יוֹתֵ ר
בָּ ע ֲָּרבָּ ה הַּ ְסמּוכָּה לְ אֵ ילַּת.
* לְ הֶּ ְסבֵ ר הַּ מּונ ִָּחים ּפְ נּו לְ עַּ מּוד 28
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תֻ כִ ינּון יְ רֹקַּ -קּוִ ים
זֶּ הּו ָּדג גָּדוֹל בְ ֶּד ֶּרְך כְ לָּלִ ,צבְ ע ֹו ִני וִ יְ פֵ הפֶּ ה ,אֲ ֶּשר מָּ צּוי אַּ ְך
וְ ַּרק בְ ִק ְרבַּ ת שּונִית* הָּ ַאלְ מֻ גִ יםֹ .לא ּפֶּ לֶּא ,הֲ ֵרי הּוא אוֹכֵ ל
אֶּ ת הָּ ַאלְ מֻ גִ ים .בְ פִ יו וְ בְ ִשנָּיו הַּ חֲ זָּ קוֹת ֶּשדו ִֹמים לְ מָּ קוֹר ֶּשל
תֻ כִ י הּוא נ ֹוגֵס בְ סֶּ לַּע הַּ שּונִ ית* ,ב ֹולֵעַּ חֲ ִתיכוֹת ַאלְ מוֹג וְ אֶּ בֶּ ן.
בְ ֵקיבָּ ת ֹו הּוא ְמעַּ כֵ ל אֶּ ת הַּ חֹמֶּ ר הַּ ִצ ְמ ִחי* ּופ ֹולֵט ִמּפִ ְתח ֹו
הָּ אֲ חו ִֹרי ַאבְ ַּקת גִ יר* ,הַּ ְמ ַּרּפֶּ ֶּדת אֶּ ת ַּק ְר ַּקע הַּ יָּם .יֵש הֶּ בְ ֵדלֵי
צֶּ בַּ ע בֵ ין זָּ כָּר ּונ ְֵקבָּ ה וְ גַּם ל ְַּצעִ ִירים מוֹפָּ עֵ י צֶּ בַּ ע ִמ ֶּשּלָּהֶּ ם.
מַּ מַּ ש נ ֶֶּּשף מַּ סֵ כוֹת!
עוד ְתכּונָּה ְמעַּ נְ ֶּינֶּת לָּהֶּ ם :הַּ תּוכִ ינּונִ ים יְ ֵשנִ ים בַּ ּלַּיְ לָּה
בִ ְמעֲרוֹת הַּ שּונִית כְ ֵשהֵ ם עֲטּופִ ים בִ ְש ִמיכַּ ת ִריר ָּשקּוף.

תמָּ נּון הַּ שּונִית

הַּ ְתמָּ נּון ,כְ מ ֹו הַּ חֶּ ּלְ זוֹנוֹת וְ הַּ ְצ ָּדפוֹת ,הּוא ַּרכִ יכָּ ה*,
אֶּ ּלָּא ֶּשהּוא הַּ הֵ פֶּ ְך הַּ גָּמּור מֵ הֶּ ם .הֵ ם נָּעִ ים
בְ ִא ִטיּות ,א ֹו בִ כְ לָּל ְצמֻ ִדים לִ ְמקוֹמָּ ם ,וְ ִאּלּו
הַּ ְתמָּ נּון ,כְ מ ֹו בֵ ן-דוֹדו הַּ ְדיוֹנּון ,הּוא זָּ ִריז ,חָּ כָּם
תּושיָּה .ל ְַּתמָּ נּון אֵ ין ֶּשלֶּד* בִ כְ לָּל ,וְ הּוא יָּכוֹל
וְ ַּרבִ -
צּורת ֹו וְ ִצבְ ע ֹו בִ ְמ ִהירּות ַּרבָּ ה .כְ שֶּ הּוא
לְ ַּשנוֹת אֶּ ת ָּ
בְ סַּ כָּ נָּה הּוא ּפ ֹולֵט ְדי ֹו ְשחו ָֹּרה הַּ יוֹצֶּ ֶּרת מָּ סָּ ך ָּשחֹר
ּומזַּ נֵק ִחיש ַּקל ּובו ֵֹרחַּ  .לַָּאחֲ ר ֹונָּה גַּם
בַּ מַּ יִ םְ ,
ישים .הַּ ַּתאֲ ִמינּו לְ כַּ ּך?
ָּשמַּ עְ נּו עַּ ל ְתמָּ נּון ֶּשטָּ ַּרף כְ ִר ִ
תמנּון-חקּין (בַּ ְתמּונָּה ִמי ִָּמין)ִ ,מ ְתחַּ ּפֵ ש לְ ָּדג,
צּורת חַּ יָּה ַאחֶּ ֶּרת ,וְ עוֹבֵ ר ִמ ַּת ְחּפ ֶֹּשת
ְצלוֹפָּ ח א ֹו ַּ
לְ תַּ ְחּפ ֶֹּשת כְ הֶּ ֶּרף-עַּ יִ ן.
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מַּ הֵ ן שּונִיוֹת ַאלְ מֻ גִ ים?
שּונִ יוֹת הָּ ַאלְ מֻ גִ ים הֵ ם נוֹפִ ים ַּתת-י ִַּמיִ ים
ֶּשנו ְֹצרּו עַּ ל יְ ֵדי ַאלְ מֻ גִ ים ,חַּ יוֹת-יָּם ְקטַּ נוֹת
ֶּשדוֹמוֹת לִ פְ ָּר ִחים ,וְ חַּ יוֹת בְ מו ָֹּשבוֹת
ְצפּופוֹת .הָּ ַאלְ מֻ גִ ים נִ ז ֹונִים ִמּפְ ַּלנ ְְקטוֹן*
וְ אֵ ּלֶּה מֵ הֶּ ם ֶּשנ ְִק ָּר ִאים ַאלְ מֻ גֵי אֶּ בֶּ ן ב ֹונִים
ּומ ְש ַּתמֵ ר
ֶּשלֶּד* מּוצָּ ק מֵ גִ יר*ֶּ ,שהוֹפֵ ְך לְ אֶּ בֶּ ן ִ
לְ א ֶֹּרְך הַּ דוֹרוֹת כְ סֶּ לַּע ִמ ְש ַּקע* .יֵש גַּם
ַאלְ מֻ גִ ים חַּ ְס ֵרי ֶּשלֶּד מּוצָּ ק ,הַּ נ ְִק ָּר ִאים
ִריפְ י ֹונ ִָּאים* ,וְ הֵ ם ַּרכִ ים וְ ִצבְ ע ֹו ִניִ ים ָּלרֹב.
ִצבְ עַּ ם ֶּשל ַאלְ מֻ גֵי הָּ אֶּ בֶּ ן ָּלרֹב צָּ הֹב-יְ ַּר ְק ַּרק,
בְ ֶּשל הַּ ֶּק ֶּשר בֵ ינָּם לְ בֵ ין אַּ צוֹת ְשתּופַּ נִ יוֹת*,
ּומי ְַּצרוֹת מָּ זוֹן ,בְ ֶּד ֶּרְך
הַּ חַּ יוֹת בְ תוְֹך גּופָּ ם ְ
דוֹמָּ ה לְ ז ֹו ֶּשל ִצ ְמחֵ י הַּ יַּעַּ ר וְ הַּ גַּן .בְ נוֹסָּ ף
לָּהֶּ םְ ,מאֻ כְ לֶּסֶּ ת הַּ שּונִית גַּם בְ ַאלְ מֻ גִ ים
ַּרכִ ים – ִריפְ י ֹונ ִָּאים* – ֶּשהֵ ם ָּלרֹב
ִצבְ עוֹנִ יִ ים וְ לָּהֶּ ם צּורוֹת ְמשֻ נוֹתְ .ספוֹגִ ים*
ֶּשהֵ ם לְ עִ ִתים אֲ דֻ ִמים ,יְ רֻ ִקים א ֹו אֲ פ ִֹרים,
גַּם הֵ ם ִמ ְש ַּת ְתפִ ים בְ חֶּ בְ ַּרת הַּ חַּ י הַּ שוֹכֶּ נֶּת
עַּ ל הַּ שּונִ ית ּובְ תוְֹך ְמעָּ רוֹת הַּ שּונִית.
* לְ הֶּ ְסבֵ ר הַּ מּונ ִָּחים ּפְ נּו לְ עַּ מּוד 28
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שּונִ ית* הָּ ַאלְ מֻ גִ ים ִהיא אֵ פוֹא סֶּ לַּע
ּומכּוסֶּ ה
מּוצָּ קֶּ ,שנוֹצָּ ר בְ תוֹך הַּ יָּםְ ,
ָּלרֹב בְ מו ְֹשבוֹת ַאלְ מֻ גִ ים ְמ ַּשגְ ְשגוֹת
וְ חַּ יוֹת אֲ חֵ רוֹתּ ,ומֻ ָּקף בְ הָּ מוֹן ָּדגִ ים,
ֶּשרֻ בָּ ם ִצבְ ע ֹונִיִ יםַ .אלְ מֻ גִ ים ְמצּויִ ים
בְ עִ ָּקר בַּ יָּם הַּ חַּ ם ,הַּ ָּקרּוי ְטרוֹּפִ י,
וְ הַּ נוֹף ֶּשהֵ ם יו ְֹצ ִרים הּוא ִצבְ עוֹנִ י
ּומגֻּוָּ ן ְמאֹד .שּונִ ית הָּ ַאלְ מֻ גִ ים ֶּשבְ יַּם-
ְ
סּוף* ִהיא בֵ ית-גִ דּול* עָּ ִשיר ,כָּ זֶּ ה
הַּ מוֹפִ יעַּ בַּ ְתמּונוֹת ִמ ְשמֹאל .אֶּ פְ ָּשר
לִ ְמצוֹא בָּ ּה יוֹתֵ ר מֵ אֶּ לֶּף ִמינֵי ָּדגִ ים
ּומֵ אוֹת חַּ יוֹת-יָּם אֲ חֵ רוֹת – חֶּ ּלְ זוֹנוֹת,
ְצ ָּדפוֹת ,סַּ ְרטָּ נִים וָּ עוֹד .אֶּ ת חֶּ לְ ָּקם
מּורת הָּ ַאלְ מֻ גִ ים
אֶּ פְ ָּשר לִ ְראוֹת בִ ְש ַּ
בְ אֵ ילַּת וְ ֶּד ֶּרְך חַּ ּלוֹנוֹת הַּ ִמ ְצּפֶּ ה הַּ ַּתת-
ַאקוַּ ְרי ֹונָּיו.
י ִַּמי ,וְ כַּ מּובָּ ן בְ ְ
ישה
אֲ בָּ ל ,שּונִית הָּ ַאלְ מֻ גִ ים ִהיא ְרגִ ָּ
ירת ַאלְ מֻ גִ ים.
לִ פְ גִ יעָּ ה בְ זִ הּום* ּובִ ְשבִ ַּ
לָּכֵ ן ,בְ בוֹאֵ נּו לִ ְשחוֹת בֵ ין שּונִ יוֹת
הָּ ַאלְ מֻ גִ ים ,נִזַּ הֵ ר ְמאֹד לְ בַּ ל נִפְ גַּע בָּ הֶּ ן.
עַּ ל ֻכּלָּנּו מּוטֶּ לֶּת הַּ חוֹבָּ ה לִ ְשמוֹר עַּ ל
הַּ נוֹף הַּ ַּתת-י ִָּמי ,לְ בַּ ל יִ כָּ חֵ ד מֵ הַּ ע ֹולָּם.
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ִמילוֹן מֻ נ ִחים

@

יקרו ְֹסקוֹּפ וְ יֵש גַּם אַּ צוֹת ַּרבָּ -ת ִאיוֹת
אצה :צֶּ מַּ ח חֲ סַּ ר ּפְ ָּר ִחים הַּ חַּ י בַּ מַּ יִ ם בְ ֶּד ֶּרְך כְ לָּלּ ,ובַּ יָּם בִ פְ ָּרט .יֵש אַּ צוֹת חַּ דָּ -ת ִאיוֹתֶּ ,שנ ְִראוֹת ַּרק בְ ִמ ְ
גְ דוֹלוֹת.
@
@
ּותנָּאֵ י הַּ ְסבִ יבָּ ה שֶּ בָּ הֶּ ם חַּ י א ֹו ג ֵָּדל בַּ עַּ ל-חַּ יִ ים א ֹו צֶּ מַּ ח  .לְ כָּל יְ צּור בֵ ית גִ דּול הַּ מַּ ְת ִאים ל ֹו.
בֵ ית-גִ דּול :הַּ מָּ קוֹם ְ
צּורים הַּ ִנז ֹונִים מֵ אֲ כִ ילַּת ְצמַּ ִחים א ֹו טֶּ ֶּרף שֶּ ל בַּ ֲעלֵי-חַּ יִ ים אֲ חֵ ִרים.
בעל-חּיִ ים :שֵ ם ַאחֵ ר לְ חַּ יָּה .כָּל הַּ יְ ִ
ָארץ.
גִ יר :חֹמֶּ ר ִמינ ֶַּּרלי שֶּ ִממֶּ נּו עֲשּויִ ים הַּ ק ֹונְכִ יוֹת@ִ ,שלְ ֵדי@ הָּ ַאלְ מֻ גִ ים וְ ִקּפו ֵֹדי-הַּ יָּם ,וְ גַּם ִסלְ עֵ י הַּ גִ יר ,הַּ ב ֹונִים אֶּ ת רֹב הָּ ֵרי הָּ ֶּ
ָאדם עַּ ל יְ ֵדי ְשפִ יכַּ ת אַּ ְשּפָּ ה ְּורעַּ לִ ים.
זִ הּום :לִ כְ לּוְך וָּ הַּ ְשחָּ ַּתת ְסבִ יבַּ ת הַּ חַּ יִ ים ֶּשל בַּ ֲעלֵי-חַּ יִ ים וָּ ָּ
@
חּוליתן (בעל-חֻ ליוֹת) :בַּ עֲל-חַּ יִ ים שֶּ ּל ֹו שֶּ לֶּד@ הֶּ עָּ שּוי חֻ לְ יוֹת עֶּ צֶּ ם ,כמ ֹו ָּדג ,זוֹחֵ ל ,לְ דּוגְ מָּ ה צַּ ב  ,עוֹף וְ י ֹונֵק .
חסר-חּולּיוֹת :בַּ עֲל-חַּ יִ ים שֶּ ּל ֹו שֶּ לֶּד@ ְשאֵ ינ ֹו עֲשּוי חֻ לְ יוֹת עֶּ צֶּ ם ,כמ ֹו ַאלְ מוֹגַּ ,רכִ יכָּה ּופְ רּוקֶּ -רגֶּל@ ,א ֹו ֶּשאֵ ין ל ֹו ֶּשלֶּד כְ לָּל.
טו ֵֹרף :בְ ֶּד ֶּרְך כְ לָּל חַּ יָּה שֶּ הו ֶֹּרגֶּת חַּ יָּה ַאחֶּ ֶּרת כְ ֵדי לֶּאֱ כֹל אֶּ ת בְ שָּ ָּרה.
ט ִפילִ :מי שֶּ חַּ י עַּ ל מָּ זוֹן שֶּ ִמישֶּ הּו הֵ כִ ין לְ עַּ ְצמ ֹו א ֹו שֶּ הּוא גו ֵֹרם ל ֹו נֵזֶּ ק ַאחֵ ר.
ָאדם ,סּוס ,לִ וְ יָּתָּ ן א ֹו ֶּכלֶּב-יָּם.
יוֹנֵק :בַּ עֲל-חַּ יִ ים מֵ הַּ חֻ לְ יָּתָּ נִים ,שוַּ לְ דוֹתָּ יו נִ ז ֹונִים מֵ חֲ לֵב-אֵ ם .לְ דּוגְ מָּ ה ָּ
סּודן.
עּודיָּה וְ ָּ
ים-סּוף :הַּ יָּם ֶּש ִמ ָּדרוֹם לְ יִ ְש ָּראֵ לּ ,ולְ חוֹפ ֹו ְמ ִדינוֹת נו ָֹּספוֹת כְ מ ֹו ִמ ְצ ַּריִ ם י ְַּר ֵדן ,סַּ ִ
ּומ ְתכַּסֶּ ה בַּ גֵאּות.
כ ִרית :תוֹפָּ עַּ ת הַּ גֵאוֹת וְ הַּ שֵ פֶּ ל .אֵ זוֹר הַּ כְ ִרית נ ְֶּחשָּ ף בַּ שֵ פֶּ ל ִ
מוֹׁשבהְ :קבּוצַּ ת בַּ ֲעלֵי-חַּ יִ ים חַּ ְס ֵרי-חֻ לְ יוֹת@ ,שֶּ נוֹלְ דּו מֵ אוֹתָּ ם הו ִֹרים ,וְ נ ְִשאֲ רּו לִ ְחיוֹת ְמחֻ בָּ ִרים זֶּ ה לַּזֶּ ה .לְ דּוגְ מָּ הַ :אלְ מֻ גִ ים.
ִמיןְ :קבּוצָּ ה שֶּ ל ְצמַּ ִחים א ֹו חַּ יוֹת שֶּ דו ִֹמים זֶּ ה לְ זֶּ ה שֶּ גַּם יוֹלְ ִדים צֶּ אֱ צָּ ִאים ,לְ ַאחַּ ר שֶּ ִהזְ ַּדוְ גּו .סּוג ְ -קבּוצָּ ה בָּ ּה נִכְ לָּלִ ים כַּ מָּ ה ִמינִים.
ִמׁשפחהְ :קבּוצָּ ת ְצמַּ ִחים א ֹו חַּ יוֹת הַּ כ ֹו ֶּללֶּת כַּמָּ ה סּוגִ ים שֶּ ִד ְמי ֹונַּם זֶּ ה לְ זֶּ ה מֵ עִ יד עַּ ל ִק ְרבָּ ה.
נבּובִ ּיִ ים  :מַּ ע ֲָּרכָּה שֶּ ל חַּ ְס ֵרי-חֻ לְ יוֹת ,הַּ כ ֹו ֶּללֶּת אֶּ ת הַּ ִּה ְד ַּר ִתיִ ים ,הַּ מֶּ דּוזוֹת ,שוֹשַּ נוֹת-הַּ יָּם וְ הָּ ַאלְ מֻ גִ ים.
ֹנְקיםֶּ ,שַאחַּ ר כְָּך ִמ ְתג ְַּר ִמים וְ הוֹפְ כִ ים לְ עֶּ צֶּ ם ָּקשָּ ה.
ישים וְ ֶּשל עּובָּ ֵרי הַּ יו ִ
סחּוס :חֹמֶּ ר חֶּ לְ בוֹנִי ַּרְך הַּ ב ֹונֶּה אֶּ ת ִשלְ ֵדי@ הַּ כְ ִר ִ
רקע הַּ יָּם א ֹו בַּ יַּבָּ שָּ ה מֵ חוֹמֶּ ר ִמינ ֶַּּרלִ י שֶּ שָּ ַּקע.
סלע ִמּׁשקע :סֶּ לַּע שֶּ נוֹצַּ ר עַּ ל ַּק ַּ
ִסמביוֹזה )יחסֵ יִׁ -שתּוף)ֶּ :קשֶּ ר בֵ ין ְש ֵתי חַּ יוֹת א ֹו חַּ יָּה וָּ צֶּ מַּ ח ,לְ תוֹעֶּ לֶּת ְשנֵי הַּ ְצ ָּד ִדים.
ּוצבְ עֵ יהֶּ ם ש ֹונִים – יָּרוֹקָ ,אדוֹם ,חּום ועוֹד .הֵ ם ְמסַּ ְננִים מַּ יִ ם מֵ הַּ יָּם וְ נִזוֹנִים
צּורת גּופָּ ם אֵ ינָּה ְקבּועָּ הִ ,
ספוֹגִ ים :חַּ ְס ֵרי-חּולִ יוֹת@ שֶּ ַּ
מֵ הַּ ּפְ לַּנְ ְקטוֹן.
פוֹלִ יפּ :פְ ָּרט אֶּ חָּ ד ִמתוְֹך מוֹשָּ בָּ ה שֶּ ל נְבּובִ יִ ים@ ,כְ שוֹשַּ נַּת-יָּםַ ,אלְ מוֹג א ֹו ִה ַּד ְר ִתי.
כָּרים בְ אוֹר הַּ שֶּ מֶּ ש.
ּומיִ ם לְ חַּ ְמצָּ ן ּולְ סֻ ִ
פוֹטו ִֹסינתזהַּ :תהֲ לִ יְך יִ צּור הַּ מָּ זוֹן בִ ְצמַּ ִחים@ ,ב ֹו הוֹפְ כִ ים ּפַּ ְחמָּ ן דּו-חַּ ְמצָּ נִי ַּ
@

ִסמָּ ִן הַּ ְמצַּ יֵן הַּ פְ ַּניָּה לְ מּונַּח ַאחֵ ר בְ ִמילוֹן הַּ מֻ נ ִָּחים הַּ זֶּ ה.
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נִסחָּ פִ ים עִ ם זִ ְרמֵ י הַּ מַּ יִ ם .בָּ הֶּ ם נִכְ לָּלִ ים הֵ ן ְצמַּ ִחים@ וְ הֵ ן בַּ ֲעלֵי-חַּ יִ ים@ ,כמ ֹו מֶּ דּוזוֹת.
צּורים ֶּשצָּ פִ ים א ֹו ְמ ַּרחֲ פִ ים בַּ מַּ יִ ם  ,הַּ ְ
פלנקטוֹן :יְ ִ
רּובָּ ם ְקטַּ נִים ְמאֹד.
רּוקי-רגל :בַּ ֲעלֵי-חַּ יִ ים@ כְ מ ֹו סַּ ְרטָּ נִים וַּ חֲ ָּר ִקים ֶּשגּופָּ ם ְמכּוסֶּ ה ִש ְריוֹן.
פ ֵ
צבע ַאזהרה ,צבע ראוה ,צבע הרתעהִ :דגְ מֵ י צֶּ בַּ ע הַּ ְמ ַּש ְמ ִשים לַּהֲ פְ חַּ ָּדת בַּ ֲעלֵי-חַּ יִ ים טו ְֹרפִ ים .הּוא ְמהַּ וֶּ ה "ּפִ ְרסוֹמֶּ ת" לְ בַּ ֲעלֵי-חַּ יִ ים ְרעִ ילִ ים.
מּודה לִ ְסלָּעִ ים .ל ִַּחלָּזוֹן ַּקשוָּ ה@ ַאחֲ ת,
יתה הַּ מֻ ְרכֶּבֶּ ת ִמ ְש ֵתי ְק ָּשווֹתָּ .לרֹב ְשקּועָּ ה ְב ַּק ְר ַּקע הַּ יָּםַ ,אך לְ עִ ִתים ְצ ָּ
צִ דפהַּ :רכִ יכָּה@ ֶּשקוֹנְכִ ָּ
ְמסּולְ ֶּסלֶּת.
@
@
ַּנְקטוֹן הַּ ִצ ְמ ִחיְ ,צמַּ ִחים זְ עִ ִירים
ינְתזה  .בֵ ינֵיהֶּ ם נִכְ לַּל הַּ ּפְ ל ְ
צּורים הַּ יְ ֻר ִקים הַּ ְמסֻ גָּלִ ים לְ יַּצֵ ר חָּ ְמ ִרי מָּ זוֹן בפוֹטו ִֹס ֶּ
צמחֵ :שם הַּ כ ֹולֵל אֶּ ת כָּ ל הַּ יְ ִ
עלֵי-הַּ חַּ יִ ים@.
הַּ ְמ ַּרחֲ פִ ים בַּ מַּ יִ ם ,אַּ צוֹת גְ דוֹלוֹת ועִ ְשבֵ י-יָּםֻ .כּלָּם ְמ ַּש ְמ ִשים מָּ זוֹן לְ בַּ ֲ
צִ מחוֹנִ י  :בַּ עֲל-חַּ יִ ים הַּ נִיזוֹן ֵמאֲ כִ ילַּת ְצמַּ ִחים.
קוֻוצֵ י-עוֹר :מַּ ע ֲָּרכָּה הַּ ְמאַּ ג ֶֶּּדת אֶּ ת ִקּפו ֵֹדי-הַּ יָּםְ ,מלָּפְ פ ֹונֵי-הַּ יָּם ,חֲ בַּ צָּ לוֹת-הַּ יָּם ,נ ְַּחש ֹונֵי-הַּ יָּם וְ כוֹכבֵ י-הַּ יָּם .לְ ֻרבָּ ם קו ִֹצים א ֹו עַּ ְצ ִמיוֹת גִ ירִ .מכָּאן
ְשמָּ ם.
קנֵהׁ-שֹרׁש :בְ עִ ְשבֵ י הַּ יָּם ,גִ בְ עוֹל הַּ זוֹחֵ ל עַּ ל הַּ ַּק ְר ַּקע ֶּש ִממֶּ נּו יו ְֹצ ִאים גִ בְ עוֹלִ ים וָּ עָּ לִ ים כלַּּפֵ י ְמַּ עְ לָּה ּוש ֶֹּרש הַּ חו ֵֹדר אֶּ ל הַּ ַּק ְר ַּקע.
ּומסַּ יְ עִ וֹת בַּ ְתנּועָּ ה ,כְ אֶּ ְצבַּ עוֹת א ֹו ַּרגְ לַּיִ ם.
קרנֵי סנ ִפ ִירים :בְ ָּדגִ ים ,עֲצַּ מוֹת הַּ תו ְֹמכוֹת בַּ ְקרּום הָּ ַּרְך ֶּשל הַּ ְסנַּּפִ ִירים .לְ עִ ִתים הֵ ן ְמשֻ ְח ָּר ִרוֹת ְ
קוֹנכִ יה :הַּ ֶּשלֶּד@ הַּ ִחיצוֹנִ י ֶּשל הַּ ַּרכִ יכוֹת@ .לְ עִ ִתים הּוא ְמּפֻתָּ לּ ,ולְ עִ ִתים דּוַּ -קשוָּ ִתי.
ָּקים מֵ הֶּ ם מֻ ְרכֶּבֶּ ת קוֹנְכִ יָּת@ הַּ ִצ ְדּפָּ ה@.
קשוה  :אֶּ חָּ ד ִמ ְשנֵי הַּ חֲ ל ִ
@
ּות ָּמנּונִים .לְ חֶּ ּלְ זוֹנוֹת ּולִ ְצ ָּדפוֹת גּוףְ ַּרך הַּ נ ְֶּחבָּ א בְ קוֹנְכִ ית אֶּ בֶּ ן.
רכִ יכה ,רכִ יכוֹתְ :קבּוצַּ ת בַּ ֲעלֵי-חַּ יִ ים הַּ כ ֹו ֶּללֶּת ְחּלְ זוֹנוֹתְ ,צ ָּדפוֹתְ ,דיוֹנוֹנִים ְ
ָארץ עֲשּויִ ים ִמשּונִיוֹת@
ׁשּונִ ית :סֶּ לַּע הַּ נוֹצָּ ר עַּ ל יְ ֵדי בַּ ֲעלֵי-חַּ יִ ים@ א ֹו ְצמַּ ִחים@ .שּונִית ַאלְ מֻ גִ ים נוֹצֶּ ֶּרת עַּ ל יְ ֵדי ַאלְ מֻ גִ ים .חֵ לֶּק מֵ הָּ ֵרי הָּ ֶּ
ֶּש ִה ְתאַּ בנּו.
@
צּורת הַּ גּוף ֶּשל בַּ ֲעלֵי-חַּ יִ ים  .בְ בַּ ֲעלֵי-חַּ יִ ים גְ דוֹלִ ים ,כְ מ ֹו ָּדגִ ים ,זוֹחֲ לִ ים וְ יוֹנְ ִקים הַּ ֶּשלֶּד עֲשּוי חֻ לִ יוֹת עֶּ צֶּ ם.
ׁשלדִ :ר ְקמַּ ת חֹמֶּ ר ִמינ ֶַּּרלי הַּ תוֹמֵ ְך בְ ַּ
ּפּוחית כָּ זֹאת ,וְ הֵ ם נֶּאֱ ל ִָּצים
ישים אֵ ין ַּשלְ ִ
ּומַאפְ ֵשר ל ַָּּדג לָּצּוף בְ כָּל עֹמֶּ ק ֶּשל הַּ מַּ יִ ם .לַּכְ ִר ִ
פּוחית ׁש ִחּיה" :בָּ לוֹן" ָּמלֵא גַּזֶּ ,שהַּ ּלַּחַּ ץ ב ֹו ִמ ְתאַּ זן ְ
ׁשל ִ
לִ ְשחוֹת כְ ֵדי ֶּשֹלא יִ ְש ְקעּו בַּ מַּ יִ ם.
.
@
@
@
ֵׁשם מדעִ י :מֻ ְרכָּב ִמשֵ ם כפּולֵ ,שם הַּ סּוג וְ ֵשם הַּ ִמין ֶּ ,של ְצמַּ ִחים ּובַּ ֲעלֵי-חַּ יִ ים לְ דֻ גְ מָּ ה :טּוסוֹן הּוא ֵשם הַּ סּוג וְ הַּ ִמין  -אֵ יל ִתי .בְ ִספְ ֵרי
מַּ ָּדע הּוא נִכְ ָּתב בַּ ָּשפָּ ה הַּ ּל ִָּטינִ ית.
ָאדם בִ ְמנִ יעָּ ה ּובְ ִתקּון הַּ ַּת ָּקלוֹת הַּ נִגְ ָּרמוֹת בְ עֶּ טיָּה.
ׁש ִמירת-טבע :עִ סּוק בָּ אֶּ ְמצָּ עִ ים ֶּשמַּ ְט ַּר ָּתם לְ הָּ גֵן עַּ ל הַּ טֶּ בַּ ע ִמּפְ נֵי ִה ְתעָּ ְרבּות הָּ ָּ
נְקן
יקר ּפַּ ְחמָּ ן דּו-חַּ ְמצָּ נִי וְ חַּ ָּ
סלֶּת ֶּשּלָּהֶּ םְ ,בעִ ָּ
ׁשתֻ פנִ יוֹת :אַּ צוֹת ִמיקרו ְֹסקוֹּפִ יוֹת הַּ שוֹכְ נוֹת בְ תוְֹך גּופָּ ם ֶּשל בַּ ֲעלֵי-חַּ יִ ים ,קוֹלְ טוֹת ֶּאת הַּ ּפְ ֹ
מּורה ְמ ַּסּפְ קוֹת לָּהֶּ ם מָּ זוֹן וְ חַּ ְמצָּ ן.
הַּ נְחֻ ִצים לְ תַּ הֲ לִ יְך הַּ פוֹטו ִֹסינְ ֶּתזָּ ה@ ֶּשּלָּהֶּ ן ּובִ ְת ָּ
תחנת-נִ קּויְ :מקוֹם ִהמָּ ְצָאם הַּ ָּקבּועַּ ֶּשל ְדגֵי הַּ נ ַַּּק ִאי א ֹו סַּ ְרטַּ נִים נ ַָּּק ִאיםֵ ,אלַּיו בָּ ִאים ָּדגִ ים כְ ֵדי לְ ִה ְתנַּקוֹת.
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ְת ֵריסָּ ר ָּדגִ ים נוֹסָּ פִ ים ִמי יו ֵֹדעַּ ?
שּורה הַּ ַּת ְחת ֹונָּה) וְ כִ ְתבּו אֶּ ת ְשמ ֹו בַּ ִמ ְשבֶּ צֶּ ת הַּ מַּ ְת ִאימָּ ה
הַּ ְדּפִ יסּו ָּלכֶּם ָאת הַּ ַּדף וְ זַּ הּו אֶּ ת הַּ ָּדג  -לְ פִ י הַּ ֵתאּור נַּחֲ שּו ִמיהּו ִמי (בַּ חֲ רּו מֵ הַּ ֵשמוֹת ֶּשבַּ ָּ

.
ָּדג ָּקטָּ ןִ ,צבְ ע ֹו זָּ הָּ ב (ּפָּ ז) הַּ ְמ ַּרחֵ ף בַּ מַּ יִ ם ְסבִ יב הַּ שּונִית

פזית

ָּדג בַּ עַּ ל ּפֶּ ה חַּ ד וָּ ָארְֹך כַּחַּ ָּדף

נ ְִראֶּ ה כְ מ ֹו גִ בְ עוֹל עֶּ ֶּשב וְ חַּ י בְ מו ָֹּשבוֹת ,כְ גַּן ֶּשל ָּדגִ ים

ָּדג ֶּשעַּ ל ִמ ְצח ֹו ֶּק ֶּרן אֲ רֻ כָּה ּוב ֹולֶּטֶּ ת

ּוש ֵתי עֵ ינָּיו בְ צַּ ד י ִָּמין
ָּדג ָּשטּוחַּ כְ מ ֹו סַּ נ ְָּדל ,נָּח עַּ ל הַּ חוֹל ְ

ָּדג לֵילִ י ָאדֹם ,לָּבּוש ּפִ י ַּג'מַּ ת ּפַּ ִסים

ּושמ ֹו ְמצַּ יֵן זֹאת
ָּדג ָּשטוחַּ הַּ ְמיַּצֵ ר חַּ ְשמַּ ל ְ

ָּדג לֵילִ י זַּ הּוב ִמ ְצטוֹפֵ ף בַּ יוֹם בֵ ין קוֹצֵ י ִקּפוֹד הַּ יָּם

ָּדג לֵילִ י הַּ ְמצּויָּד בְ פַּ נָּס ִמ ַּתחַּ ת לְעֵ ינ ֹו

ָּדג ַאלְ מֻ גִ ים ֶּשּפַּ סַּ יו כ ִֵהים ,חַּ י בֵ ין עַּ נְפֵ י הָּ אֲ לְמֻ גִ ים

ָּדג ֶּש ִמגַּב ֹו יוֹצֵ א ֶּדגֶּל ב ֹולֵט כְ ַּש ְרבִ יט

ָּדג ִמתנַּּפֵ חַּ ֶּ ,שמַּ ְס ִתיר אֶּ ת עֵ ינָּיו בְ ִמ ְש ָּקפַּ יִ ם ְשח ִֹרים

יטיתַ ,נפ ּוחִ ית הַ ִּ
ס ּולִ י ִָנית ,חַ ְׁש ַ
מ ְׁש ָקפַ יִּם
פ ּ ִזית ,חַ ְׁשמָ נ ּוןַ ,ש ְׁר ִב ִ
פ ָנסוֹ ןַ ּ ,ב ְׁר ָקןָ ּ ,
דפוֹ ןַ ,ק ְׁר ַנפוֹ ן ,אַ לְׁ מֻ ִּגיתַ ּ ,
מ ָּ
לןַ ּ ,גנ ּון ,חַ ָ ּ
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הכוֹתֵ ב
קב ַּדפְ נִי הּוא בִ יוֹלוֹג
ד"ר ַּי ֲע ֹ
י ִַּמיֶּ ,שאֶּ ת מֵ יטָּ ב ְשנו ָֹּתיו
בִ ילָּה עַּ ל חוֹפ ֹו ֶּשל יָּם אֵ י ַּלת
ּוספָּ ִרים
ּוּפִ ְרסֵ ם מַּ אֲ מָּ ִרים ְ
עַּ ל הַּ חַּ י ב ֹו .הּוא מַּ אֲ ִמין
ֶּשהָּ ַאהֲ בָּ ה ַּליָּם וְ י ֶַּּדע הַּ ָּים
כְ רּוכִ ים זֶּ ה בָּ זֶּ ה ,וְ אֵ ין
הָּ אֶּ חָּ ד בָּ א בְ לִ י הַּ ֵשנִי.
הָּ ַאהֲ בָּ ה ַּל ָּים ּולְ ש ֹוכְ נָּיו ִהיא הַּ ִת ְקוָּ ה הַּ חַּ שּובָּ ה בְ י ֹותֵ ר
ירת הַּ טֶּ בַּ ע הַּ ַּתת-י ִַּמי ֶּש ָּּלנּו .סֵ פֶּ ר הַּ יְ ָּל ִדים הָּ ִראשוֹן
לִ ְש ִמ ַּ
ֶּשּל ֹו" ,הרפתקה בים-סּוף" יָּצָּ א לָּאוֹר בְ ִספְ ִריָּת "ּפָּ שוֹש"
ֶּשל הוֹצָּ ַאת הַּ ְספָּ ִרים "ש ֹו ֶּקן" לִ פְ נֵי כְ ָּ 25-שנָּה.

הוֹצַאת יעֵ לה

הצל ִמים

הוֹצָּ ַאת ְספָּ ִרים אֵ יל ִַּתית לְ נו ְֹש ִאים אֱ זו ִֹריִ ים .בְ הוֹצָּ ָאה ז ֹו
י ְָּצאּו לָּאוֹר הַּ ְספָּ ִרים "ׁשּונִ ּיוֹת הַאלמֻ גִ ים ׁשל אֵ ילת במבט
ימי" וְ "ה ֵרי אֵ ילת" .זו ִֹהי מַּ צֶּ גֶּת ֶּשנ ֹוע ֲָּדה לִ יְ ל ִָּדים,
אוֹפ ִט ִ
ִראש ֹונָּה בְ הוֹצָּ ָאה ז ֹו.

ִאילָּן בֶּ ן-טוֹבָּ ,דנִ י בַּ רחָּ נָּאֶּ ,ק ֶּרן לֵוִ יִ ,מיכָּאֵ ל לֶּוִ ין ,א ֶֹּרן ל ֶֶּּד ְרמַּ ן,
לִ יאוֹר ַּדפנִ יַ ,אנְ ֶּג'ל ֹו קוֹלו ְֹרנִ י ,בֶּ ן ָּת ִמיר ,מ ֹועֲדוֹן ְצלִ ילָּה ִסי ָּגלָּה
לְ נ ֹועֲר וִ יל ִָּדים ,וַּ אֲ ִריאֵ ל ִדיַאמַּ נְ טֻ .רבָּ ם חֲ בֵ ִרים בְ פוֹרּום הַּ צוֹלְ לִ ים
ֶּשל אֲ תָּ ר הָּ ִאינְ טֶּ ְרנֶּט " ַּתּפּוז"ֶּ ,שהַּ ְמחַּ בֶּ ר מו ֶֹּדה לָּהֵ ם .תו ָֹּדה
ְמיֻחֶּ ֶּדת לְ יוֹסֵ ף וְ ָּרמָּ ה קוֹבִ י ּולְ ָּדנִ י זָּ ִמיר עַּ ל הַּ הֲ גַּהַּ ה וְ הַּ נִ יקּוד.
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