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ל ת עַּ גֶּ צֶּ מַּ ה ְראּו) הַּ רָּ עָּ מּוד הֶּ עַּ א בַּ בָּ  (הָּ
ֲחִמִשים ִלְפֵני נָּה כַּ א שָּ ַאת לָּאֹור יָּצָּ ִקבּוץ ְבהֹוצָּ ד הַּ ְמֻאחָּ ל ִסְפרוֹ  הַּ   שֶּ

ְריָּה ּלֹון ֲעזַּ ל ֵבית-ָאלֶּף" אַּ יֹות שֶּ תוֹ  אֹותוֹ  ִהְקִדיש הּוא ."חַּ ְלדָּ   ְליַּ
נָּה ְקטַּ ד .הַּ חָּ יִָּמים ְבאֶּ ְפִתי ,הַּ ִדְפדַּ ר ְכשֶּ ה ְבֵספֶּ ִתי ִעם זֶּ ֲאלָּה ,מֹוָאה נְֶּכדָּ   שָּ
דועַּ  אֹוִתי ר ֵאין מַּ ֵשם ֵספֶּ ל ֵבית-ָאלֶּף" בַּ ִגים שֶּ ה ֲעִניִתי ."דָּ ִנְראֶּ כַּ   ִאיש שֶּ
ב ֹלא שַּ ל חָּ ְך עַּ ְך .כָּ ְקִתי" כָּ ֲעיֹון "ִנְדלַּ רַּ ָאה ,לַּ תֹוצָּ ם ְוהַּ ה ִסְפִרי .ִלְפֵניכֶּ   זֶּ

ש ם ֻמְקדָּ ר ְלמֹוָאה ,ְלֹנעַּ י ּוְליֶּתֶּ דַּ ם ,ְנכָּ רֶּ טֶּ ת ִגּלּו שֶּ   ֵאילַּת יָּם אֶּ
יו ל ,ְוִנְפְלאֹותָּ ְלֵדי ְלכָּ ן ֵאילַּת יַּ עַּ ת ּוְלמַּ ע ְשִמירַּ בַּ טֶּ  .*הַּ

ר ֵספֶּ ֵרף הַּ ד ְמצַּ ִגים ְוִצּלּוֵמי ִסּפּוֵרי יַּחַּ ר דָּ אֹוִתיֹות ְכִמְסּפָּ ף הָּ ָאלֶּ  ,ֵבית בָּ
מֹוִפיִעים ְליֹון ְבִצדוֹ  הַּ עֶּ ל הָּ ל שֶּ מּוד כָּ יו .עַּ ְחתָּ ה ,ִמתַּ ה אֹות ְבאֹותָּ ְצמָּ  ,עַּ
ה יַּת מֹוִפיעָּ ת יָּם-חַּ רֶּ ה ,ַאְלמֹוג – ַאחֶּ ִכיכָּ ן ,רַּ ְרטָּ   ְבסֹוףְ  .יָּם-ִקּפֹוד אוֹ  סַּ
ר ֵספֶּ ר ִמּלֹון ִתְמְצאּו הַּ ְסִביר ְמֻקצָּ מַּ ת שֶּ ֻמנִָּחים אֶּ ִרים הַּ ִנְזכָּ ר הַּ ֵספֶּ  ,בַּ

ִנים ְקְסט ּוְמֻסמָּ טֶּ                                            .ְבכֹוְכִביֹות בַּ

ֵבר                                                                 ְמחַּ  הַּ

ִגים-ָאלֶּף ל דָּ  ֵבית שֶּ
יֹות  יָּם ֲאֵחרֹות ְביָּם ֵאילַּת-ְוחַּ

ב ְוִצֵּלם תַּ   כָּ

ְפִני ֲעֹקב דַּ   יַּ
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ִגים  ו  . א ֵריד  ס  ֵחִרים-ח  א  יוֹת ו    25-4 ֻחל 
ה    א   ְרִתיעָּ  ְבנּוִנית מַּ
ןב   חּום ְתרָּ  שָּ
כּוִכיםג    ְרִזינּון הַּ
ִסים ְפדּוףד   ּפַּ  הַּ
ְנֻקדֹות דּוִריתה    הַּ
 ִסיִסית ריֹולָּהו  
דּור ֲהרֹוןז    הָּ
ִניח    ִלילֹון ִזיפָּ
סֹוןט   ִתי  ּוָּ  ֵאילַּ
 סּוף-יָּם ּוִליתי
ןכ    ִריש ְסנִַּּפיְרתָּ
נּוןל   שּוִנית   טָּ  הַּ
ןמ   ִּפיִרים ְחְבטָּ סַּ  הַּ
ִתינ   ִאי ֵאילַּ  קַּ
ִני-ּוסֹוןס ְרבָּ  יָּם דַּ
ִניע    ְכנּון ֹכוְכבָּ
םפ   אֹודֶּ רֹון הָּ  ְרּפָּ
 ְבעֹון זֹוֵהרצִ 
דּורֵק  ר הָּ  יסָּ
חּוםר   ן שָּ  בִנְצרָּ
נַּתׁש נּון ְושֹושַּ  יָּם-ֹושַּ
ִּוים-ִכינּון ְיֹרקתֻ   קַּ
 

 

ןא   ן-ַאְלמֹוג) ְלֻמגָּ בֶּ   (אֶּ
ןב    ֳענַּק ּלּוטָּ
ןג   ם ְרִגירָּ  ְמגּושָּ
 ְרפּוִאי יֹונּוןד  
ִתִייםִה   ְדרַּ
ת נּוסו   רֶּ  ְמעּוטֶּ
ִביתז    אֹוְזִנית הָּ
לֶּתח   צֶּ  יָּם -בַּ
ִזיָּה ְמצּויָּהט   ּפֶּ  רָּ
הי   ְלִתית ְכתּומָּ  בַּ
ִני  כ ן קֹוצָּ בָּ  וכָּ
 ְחִמי ִחֵּורל  
ן מ מֹוחַּ )ֹוחָּ  (ַאְלמֹוג הַּ
נֹות נ   שֹושַּ ן הַּ ן נִָּזיר)ִזירָּ ְרטָּ  (סַּ
ִניתס   ִתית ִלילָּ  ֵאילַּ
בעֵ   יָּם-שֶּ
נֶּת פִ  ה ְמֻשנֶּ  יְטרָּ
ְרִני יָּם-בצ    קַּ
ִתי ק   ן ֵאילַּ  (יָּם-ִקּפֹוד)ִטיפַּ
ִכים)יְפיֹונִָּאים ִר    (ַאְלֻמִגים רַּ
ן ִׁש   (ַאְלֻמֵגי ִשיחַּ )יִטית ְוִשיחָּ
שּוִניתת   נּון הַּ   מָּ
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ִרים כ  תוָֹאִרים ועוֹד ִנז   *:ּומ 
 
 ְלֻמִגיתא  
ִניֹותא    צֹות ְשתּופָּ
ִנית ִזיִזיתא    ְרְגמָּ
ןבִ   יְנתָּ
ְסגֹוִניב   ן סַּ  ְתרָּ
תד   בַּ ִנית רַּ  קֹוִצים-ְרבָּ
ְקִריןז    ֲהרֹון מַּ
ִני  כ    ִריש ִלְוְיתָּ
 ְבִליתנִ 
תנִ   קֹוִצים-יזִרית ֲארּוכַּ
ִנית ֲענָּק ס    ִלילָּ
סֹוןפִ   יקָּ
 ִריִשיתפ  
ןפ   רֹון ְלבַּ ח -ְרּפָּ צַּ  מֶּ
רֹון ְשחֹורפ    ֵשת-ְרּפָּ
 ִסיֹוֵּפָאהק  
ןת   ְקיָּ נּון חַּ  מָּ
ֲהרֹוןִת  סַּ  ְפַאר הַּ
 

ן  ֹתכֶּ  עמוד                                         הַּ

ג ת צ  מ  ל ה   2                                                             ע 

ה ִמִלים                                   מ  כ  ִגים ב  ל ד   3               ע 

ֻמִגים ֵהן ׁשּוִנּיוֹת ַאל   26   ?                                               מ 
 28                                                              ִמילוֹן מּונ ִחים            
ִפים ִמי יוֵֹדע               ִגים נוֹס  ר ד  ֵריס     30                                ? ת 
ִסים          ּפַּ ן, ַאְלמּוִגית הַּ ְרקָּ נּון, בַּ פֹון, גַּ דָּ ן, חַּ ּלָּ ְשמַּ    פּוִחיתנ  , חַּ
ִים             פַּ ִמְשקָּ ִנית, הַּ ִזית, סּוִליָּ נָּסֹון, ּפָּ ְרנַּפֹון, ּפַּ נּון, קַּ ְשמָּ ְרִביִטית, חַּ  שַּ
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ה ר  ע  ְקְסט ,ְלֵעיל ְכָאמּור :ה  ה טֶּ ד זֶּ   ִלְהיֹות נֹועַּ
ר ּפָּ ס סַּ ְך ,ֻמְדּפָּ ְדמּות אַּ ע ִהְתקַּ דָּ ת מַּ ִתְקֹשרֶּ   הַּ
ה ְרמָּ ְך גָּ כָּ ִרים לַּ ְספָּ ְקְטרֹוִנִיים שֶּ לֶּ   דֹור ֵהם אֶּ
ִתיד עָּ ל הֶּ רֹות שֶּ ְספָּ ת .הַּ גֶּ צֶּ   ִתְהיֶּה ֹזאת מַּ

נֶּת ת ְמאּוְחסֶּ שֶּ ְרנֶּט ְברֶּ ִאיְנטֶּ   ְלקֹוְרֵאי ּוְזִמינָּה הָּ
ְחֵשִבים ְחֵשֵבי מַּ ְבלָּה ּומַּ ם טַּ  .ְלִמיֵניהֶּ



        

ל  ִגים עַּ ה דָּ מָּ  ִמִלים ְבכַּ

ִגים    ִנים ֵהם דָּ תָּ ִיים *חּוְליָּ חַּ ִים הַּ מַּ ְמרֹות .בַּ ֵהם לַּ ִגים דֹוִמים שֶּ ן ,ְלדָּ תָּ ִּלְויָּ דֹוְלִפין ,הַּ ְלֵבי הַּ יָּם-וכַּ ִגים ֵאינָּם הַּ א דָּ ּלָּ  אֶּ
ְרדּו ,*יֹוְנִקים יָּ ל שֶּ יָּם אֶּ ר הַּ בָּ עָּ נּו בֶּ ה תֹוְך ,ְוִהְשתַּ ְתָאמָּ ִיים הַּ חַּ ִים לָּ מַּ ְך .בַּ רֶּ ה ְבדֶּ ְרדּו דֹומָּ יָּם יָּ ִּפיְנְגִויִנים - עֹופֹות לַּ  - הַּ

ב ְכמוֹ  ,ְוזֹוֲחִלים יָּם-צַּ ם .הַּ יָּם ְיצּוֵרי גַּ ֵאינָּם הַּ ִנים שֶּ תָּ ַאְלֻמִגים ְכמוֹ  ,חּוְליָּ ִנים ,הַּ ְרטָּ סַּ ְדיֹונּוִנים הַּ ִאים ,ְוהַּ ִנְקרָּ   ְלִעִתים שֶּ
ִגים ֵאינָּם ,ְדיוֹ  ְדֵגי ִאים דָּ ְסֵרי ְוִנְקרָּ  .*ֻחִליֹות-חַּ

ִגים • דָּ ד לַּ לֶּ ִני שֶּ תָּ שּוי ,חּוְליָּ עָּ ם ֻחְליֹות הֶּ צֶּ ְשִריִרים ,עֶּ הַּ ִזים שֶּ ם ּוְמַאְפְשִרים בוֹ  נֱֶּאחַּ הֶּ ה לָּ ִגים .ּוְזִריזּות ְתנּועָּ דָּ  הַּ
ְמִשים ם ִמְשתַּ ם .ִבְסנִַּּפיִרים ִבְשִחיַּתָּ הֶּ ִּפיִרים זּוגֹות ְשֵני לָּ ִּפיֵרי - ְסנַּ ה ְסנַּ זֶּ ִּפיֵרי חָּ חֹון ּוְסנַּ ִּפיִרים ְוֵכן ,גָּ  - זּוִגִיים-ֹלא ּוְסנַּ

ב ְסנִַּּפיֵרי גַּ ֵשת הַּ ִּפיר והַּ נָּב ּוְסנַּ זָּ ִגים ֵיש .הַּ ְמדּו דָּ ּלָּ ֵּפס אוֹ  ִלְצֹעד שֶּ עּות ְלטַּ ְמצָּ ם ְבאֶּ    .ְסנִַּּפיֵריהֶּ
עֹולָּם ֵיש • ל שֹוִנים ִמיִנים 27,000-כְ  בָּ ִגים שֶּ ם ,דָּ ם יֹוֵתר ,סּוף-ְביַּם 1300-כְ  ֵמהֶּ ֲחִציתָּ ִיים ִממַּ ַאְלֻמִגים ְבשּוִנית חַּ   .הָּ

ן טָּ קָּ ם הַּ הֶּ ְדלוֹ  בָּ ר גָּ טֶּ ְנִטימֶּ ד ְכסֶּ חַּ ְך ,אֶּ דֹול ְוֹארֶּ גָּ ם הַּ הֶּ ִריש  -בָּ ִני כָּ ִגיעַּ  - ִלְוְיתָּ ה מַּ ֲחִמשָּ ר-לַּ שָּ ְטִרים עָּ   .מֶּ
ִגים • דָּ ן נֹוְשִמים הַּ ְמצָּ ִים חַּ מַּ ִים בֹוְלִעים ֵהם .ֵמהַּ עֹוְבִרים מַּ ְך הָּ רֶּ ם *ִזיִמים דֶּ הֶּ בָּ ן ִנְכנָּס שֶּ ְמצָּ ם חַּ דָּ ן ,לַּ ְחמָּ ִני-דּו ּופַּ ְמצָּ  - חַּ

ר ת ֹחמֶּ ְּפֹסלֶּ ה יֹוֵצא - הַּ חּוצָּ ְך הַּ רֶּ ִזיִמים ִּפְתֵחי דֶּ יָּם-ְליֹוְנֵקי .הַּ עּות ֲאִויר נֹוְשִמים ְוֵהם ,ִזיִמים ֵאין הַּ ְמצָּ ר ,ֵראֹות ְבאֶּ   ֵזכֶּ
ָאם ְשִתי ְלמֹוצָּ בַּ יַּ     .הַּ

ִגים • דָּ ְבֵרי לַּ ִחים חּוש אֶּ ד .ְמֻפתָּ ֵריחַּ  חּוש ִמְּלבַּ ם ֵיש ,הַּ הֶּ ר לָּ גּוף ְבִצֵדי חּוש ֵאבָּ ר) הַּ ו ֵאבָּ ד-קַּ צַּ ש (הַּ חָּ ה שֶּ ִים ִבְרִעידָּ מַּ  ,בַּ
ר ם ּוְמַאְפשֶּ הֶּ נּועַּ  לָּ ה לַּ ֲחֵשכָּ ת בַּ טֶּ ם .ֻמְחלֶּ חֹות ֵעיֵניהֶּ ְדלָּם ,ְמֻפתָּ מּות ֻהְתָאם ְוגָּ אֹור ְלכַּ ם הָּ תָּ ְבֵרי .ִבְסִביבַּ יֹוְצִרים חּוש אֶּ  הַּ

ה דֶּ ִּלי שָּ ְשמַּ ִים חַּ מַּ ִמים ִלְכִריִשים ֵיש בַּ ן ְמֻסיָּ ּלָּ ְשמַּ חַּ ם ְולַּ ר ְוגַּ ה לָּחּוש כֹושֶּ דֶּ שָּ ִלי בַּ ְשמַּ חַּ עּות .הַּ ְמצָּ   ֵהם ֵאלֶּה חּושִים ְבאֶּ
ם יָּחּושּו ְרּפָּ     .ְבטַּ

ִגים • דָּ ְלּפּוִחית ֵיש לַּ ִהיא ,ְשִחיָּה שַּ לֹון" שֶּ ֵלא "בָּ ז מָּ ץ ,גַּ חַּ ּלַּ הַּ זן בוֹ  שֶּ ג ּוְמַאְפֵשר ִמְתאַּ דָּ ל לָּצּוף לַּ ק ְבכָּ ל ֹעמֶּ ִים שֶּ מַּ  .הַּ
ְכִריִשים ְלּפּוִחית ֵאין לַּ ֹזאת שַּ ִצים ְוֵהם ,כָּ ֹלא ְכֵדי ִלְשחֹות נֱֶּאלָּ ִים ִיְשְקעּו שֶּ מַּ    .בַּ

ִגים • דָּ ְמִשים הַּ זֹון ְמשַּ ִרי מָּ ֱאנֹושּות ִעקָּ ּה לָּ ִיג .ֻכּלָּ ר-דַּ ֵכן יֶּתֶּ ת ְמסַּ ם אֶּ ל ,ִקיּומָּ ְדִלים ֵכן ְועַּ ֵדל ִמְשתַּ ל ְדֵגי ְלגַּ ֲאכָּ  ִבְבֵרכֹות מַּ
ה שָּ בָּ יַּ ִגים .בַּ ִבים דָּ ְמִשים רַּ ְדִלים ְלנֹוי ְמשַּ ם ּוְמגַּ ְריֹוִנים אֹותָּ ֲאְקוַּ ִית בַּ בַּ    .ְבמּוֵזאֹוִנים אוֹ  בַּ

ְסֵבר *                 מּונִָּחים ְלהֶּ מּוד ְּפנּו הַּ  3 28  ְלעַּ



הא   ְרִתיעָּ  ְבנּוִנית מַּ
הּו ג זֶּ א ,ְמשּונֶּה דָּ ִנְקרָּ ך שֶּ ה ִמשּום כַּ ִנְראֶּ ן ְכמוֹ  שֶּ בֶּ ה אֶּ ְמכּוסָּ  .ְבחֹול הַּ

ֲאְבנּוִנית ֹרב הַּ ה ֵאינָּה לָּ א ,שֹוחָּ לָּ ת אֶּ דֶּ ל צֹועֶּ ע עַּ ְרקַּ קַּ ת  ,הַּ ְזרַּ ע ְבעֶּ  ַאְרבָּ
ֹעות" ְצבָּ רֵני ְשֵהן "אֶּ יֹוְצִאים *ְסנִָּּפיִרים-קַּ ְסנִַּּפיִרים שֶּ ְבִצֵדי ֵמהַּ גּוף שֶּ  .הַּ

ך בֹוְלטֹות ֵעיֵניהַּ  קֹוִצים גַּם ְוכָּ ֲארּוִכים הַּ ַאְרִסִיים הָּ ּה ְוהָּ בָּ ְבגַּ   ,שֶּ
ְמִגִנים יּהָּ  הַּ לֶּ ן עָּ ִהיא ִבְזמָּ ה שֶּ ְצמָּ ת עַּ בֶּ ף אֹורֶּ רֶּ טֶּ ִגים ,לַּ ִנים דָּ נָּה ְקטַּ   .ִממֶּ
ֵרב ג ְבִהְתקָּ דֹול דָּ ן אוֹ  גָּ ם-בֶּ ְפִחיד ָאדָּ מַּ ה שֶּ ת ,אֹותָּ שֶּ ַאְבנּוִנית ּפֹורֶּ ת הָּ  אֶּ

ןא   ן-ַאְלמֹוג) ְלֻמגָּ בֶּ   (אֶּ

ן ַאְלֻמגָּ ל ִמין הּוא הָּ יֹום ִבְשעֹות .ַאְלמֹוג שֶּ ַאְלמֹוג הַּ ה הָּ ל ִנְראֶּ סֶּ ן ְכפֶּ בֶּ   אֶּ
ִלִיים ִקשּוִטים ִעם ֲעגָּ ב ְלֵעת .מַּ רֶּ ה ,עֶּ ֲחֵשכָּ ִלים ִמתֹוְך ְמִציִצים ,בַּ ֲעגָּ מַּ  הַּ

רֹות האלה ִחים-ְדמּוֵיי ֲעשָּ ְקרּוִיים ְבִהיִרים ְּפרָּ ן .*ּפֹוִליִּפים הַּ ַאְלֻמגָּ   הָּ
ֲעל הּוא ִיים-בַּ ת *חַּ כֶּ ֲערֶּ ְנבּוִבִיים ִממַּ ַאְלֻמִגים  .*הַּ ִלים ֵאינָּם הָּ נּועַּ  ְמסּוגָּ  לַּ

ם ל ,ִמְמקֹומָּ ִנים ְיצּוִרים ְואֹוְכִלים לֹוְכִדים ֵהם ַאבָּ ְנטַּ ִאים ,ְקטַּ ִנְקרָּ  שֶּ
ְנְקטֹון ֲחִפים ,*ְּפלַּ ִים ּוְמרַּ מָּ סֹוְבִבים בַּ ם הַּ ְנֵין .אֹותָּ ל :ְמעַּ ּפֹוִליִּפים כָּ ל הַּ  שֶּ

ד ַאְלֻמִגים גּוש חָּ ה ְכמוֹ  ,אֶּ ה זֶּ ִנְראֶּ ִמין הַּ דים ,ַאִחים ֵהם ִמיָּ נֹולָּ   אחד שֶּ
ד ְקשּוִרים ִנְשַאִרים ְוֵהם ,השני מן ה ְויֹוְצִרים יָּחַּ בָּ ִנְקֵראת ,*מֹושָּ  הַּ

ת בֶּ ן  ְַאְלֻמֵגי *ִשְלֵדי .ַאְלֻמִגים מֹושֶּ בֶּ אֶּ ְכִדים הָּ ר ִמְתלַּ ם ְלַאחַּ ם מֹותָּ  ּוֵמהֶּ
ִמים ִבְרבֹות יָּ ת הַּ רֶּ ַאְלֻמִגים *שּוִנית נֹוצֶּ      .הָּ

ְסֵבר *                                                        מּונִָּחים ְלהֶּ מּוד ְּפנּו הַּ  4 28  ְלעַּ

ִּפיִרים ְסנַּ ה הַּ ּלֶּ גֶּם ּוִמְתגַּ ל דֶּ ה-ִצְבֵעי שֶּ ֲאוָּ ְרִהיב *רַּ ֵים ,מַּ ְמאַּ   שֶּ
ְבִהיל ת ּומַּ אֹוֵיב אֶּ ר ֵאינוֹ  ְוִאם ,הָּ ץ ,ִנְזהַּ   ְבקֹוֵציהַּ  ֵיֲעקֶּ
ֲאֻרִכים ס הְמִכיִלים הָּ רֶּ ן אֶּ שֹוֵמר ,ְמֻסכָּ ֵמר נְַּפשוֹ  שֶּ ם ִישָּ       .ֵמהֶּ



ג הּוא חּום ְשִצְבעוֹ  ,דָּ ה-חּום) שָּ ן ִלְשמוֹ  .(ֵכהֶּ ְתרָּ ה בַּ כָּ   זָּ
ד ְלקֹוץ הֹודֹות ִכין ,ְמֹאד חַּ ל ְכסָּ מּוד ,ְמנְַּתִחים שֶּ צָּ  שֶּ
ם .ְזנָּבוֹ  ִלְבִסיס ן ְקרֹובוֹ לִ  גַּ ר  ת  ל ב  ִצְבעוֹ  ,סוֹה  ְסגֹוִני שֶּ   ,סַּ

ה קֹוץ ֲאִפילּו ,דֹומֶּ ן שֶּ ע ְמסּומַּ בַּ תֹום ְבצֶּ ְזִהיר ְכֵדי ,כָּ  .ְלהַּ
נָּה ְבֵעת כָּ ף ,סַּ טֹורֶּ ה כשֶּ ם ִלְבלועַּ  ְמנַּסֶּ ת ִיְשְלפּו ,אֹותָּ   אֶּ
קֹוץ ת ְוִיְדְקרּו הַּ ם אֶּ ְך .אֹוְיבָּ רֶּ ִלים ֵהם זֹאת ְבדֶּ   ִנצַּ

נֹות כָּ ן .ִמסַּ ְתרָּ בַּ ג הּוא הַּ ה ,*ִצְמחֹוִני דָּ רֹועֶּ ֲהקֹות שֶּ  ְבלַּ
צֹות ִבְשדֹות אַּ ְגֵדלֹות הָּ ל שֶּ ִעים עַּ ְסלָּ ֲחשּוִפים הַּ   .הַּ
יץ ְבעֹונַּת קַּ ִבים ֵהם הַּ ב ִלְפנֹות .ִמְתרַּ רֶּ   ְנֵקבֹות עֹולֹות עֶּ
ן ְתרָּ בַּ ל הַּ ִים ְּפֵני אֶּ מַּ ל ּופֹוְלטֹות הַּ ִים ְלֲחלָּ מַּ   ַאְלֵפי הַּ
ן ,ֵביִצים ֵמהֶּ ְדִגיִגים ִיְבְקעּו שֶּ ִרים .הַּ ְזכָּ   ִנְלִוים הַּ
ם    .ֲאֵליהֶּ

ןב   חּום ְתרָּ  שָּ

ןב    ֳענַּק ּלּוטָּ
ה שֶּ ֲאִמין קָּ ל ,ְלהַּ קֹוְנִכיָּה ֲאבָּ ִנְרֵאית הַּ ר ְכמוֹ  שֶּ ש הַּ עַּ ן גַּ ְנטַּ א ֵאינָּּה ,ְקטַּ ּלָּ נוֹ  אֶּ  ִמְשכָּ
ל ן שֶּ ְרטָּ ן ,ְמשּונֶּה סַּ ּלּוטָּ בַּ ת .הַּ יו אֶּ מָּ ִראשֹוִנים יָּ ּלֶּה הַּ ר ,ִבְשִחיָּה ְיבַּ ן ּוְלַאחַּ ה-ְזמַּ  מַּ

ֵשב ל ִיְתיַּ חֹוף ִסְלֵעי עַּ ְכִרית ְבְתחּום ,הַּ ה קֹוְנִכיָּה לוֹ  ְוִיְבנֶּה ,*הַּ ן ִיְשכֹון בָּ ּלּוטָּ בַּ ל הַּ  כָּ
יו מָּ ח .יָּ תַּ ת קֹוְנִכיָּתוֹ  ְבפֶּ יֶּמֶּ לֶּת" קַּ ה דֶּ ִנְרֵאית "ְכפּולָּ חּוץ הַּ נָּה ,ִמבַּ ִממֶּ   מֹוִציא הּוא שֶּ
ת יו" אֶּ ְגלָּ ֲעטּורֹות "רַּ ן ּפֹוֵרש ,נֹוצֹות ְדמּוֵיי ִזיִפים הַּ ֵנן אֹותָּ ִים ִמתֹוְך ּוְמסַּ מַּ ת הַּ  אֶּ

ְנְקטֹון ְּפלַּ ִעיר הַּ זָּ ֵמש ,הַּ ְמשַּ זֹון לוֹ  שֶּ ֵגאּות ְבֵעת .מָּ סּוהּו הַּ ִים ְיכַּ מַּ ל הַּ ֵשפֶּ ף ּובַּ   נְֶּחשָּ
ש הבלוטן יֹובֶּ ש ַאל ַאך .ולָּחֹום לַּ ה קֹוְנִכיַּתוֹ  .ֲחשָּ בָּ עָּ ת הֶּ מֶּ ְתנִָּאים ִלְשרֹוד מּוְתאֶּ  בַּ

לּו ּלָּ ְתמּונָּה .הַּ ם רֹוִאים בַּ ן ,ֵריקֹות קֹוְנִכיֹות גַּ ְרטָּ סַּ הַּ ר שֶּ גָּ ֵהן שֶּ ּף בָּ ל ִנְטרָּ זֹון ְיֵדי עַּ   ִחּלָּ
ִניתהַּ  מ  ג  ה ,ַאר  ִנְראֶּ ז הַּ ְרכָּ ְתמּונָּה ְבמֶּ ת הַּ רֶּ ִמְסגֶּ  5 .ּובַּ



 

 

כּוִכים   ְרִזינּוןג    הַּ
ג הּוא  ד ,ֵליִלי דָּ רּוי ,ְבִמינוֹ  ְמיֻחָּ ך קָּ ל כַּ ְסנִַּּפיר ְבשֶּ   ּהַּ
ָאֹרְך ְחִתית הָּ ְבתַּ ְזִכיר ,גּופוֹ  שֶּ מַּ ב שֶּ הַּ ל לַּ ן שֶּ ְרזֶּ   ֵאין .גַּ
ל אֹותוֹ  רֹוִאים קֹום ְבכָּ ן ,מָּ ת ִמֵכיוָּ אֶּ יֹום ְשעֹות שֶּ   הַּ
ּלֶּה הּוא א ְמבַּ ְותָּ ח ִמינוֹ  ִמְבֵני ֵמאֹות ִעם ְבצַּ תַּ  ְבפֶּ

רֹות שּוִנית ְמעָּ ב ִבְשעֹות .*בָּ רֶּ עֶּ ִדים הָּ רִזינֹוִנים ִנְפרָּ גַּ   הַּ
ה ה ֵאּלֶּ ל ֵמֵאּלֶּ ד ְוכָּ חַּ דוֹ  יֹוֵצא אֶּ ף ַאֲחֵרי לָּתּור ְלבַּ רֶּ   .טֶּ

ם ְרּפָּ ְנְקטֹון ְיצּוֵרי ֵהם טַּ ְּפלַּ ר ,*הַּ ְילָּה עֹוִלים ֲאשֶּ ּלַּ  בַּ
ֵקיִמ  ֲעמַּ יָּם מַּ ל הַּ ִים ְּפֵני אֶּ מַּ ֵּפש ,הַּ זֹון ְלחַּ ר ִלְפנֹות .מָּ   ֹבקֶּ

ְנְקטֹון ְּפלַּ הַּ ב ְכשֶּ ֵקי שָּ ֲעמַּ יָּם ְלמַּ ִבים ,הַּ רִזינּוִניםהַּ  שָּ  גַּ
ה ִלְמקֹום ְמנּוחָּ יֹוִמי הַּ ם הַּ הֶּ ּלָּ   .שֶּ

                

ןג   ם ְרִגירָּ    ְמגּושָּ

 
ןהַּ  ְרִגירָּ ב הּוא גַּ דֹול יָּם-כֹוכָּ ם גָּ ל ,ּוְמֻגשָּ עַּ ֵמש בַּ  חָּ

ֹרב אֹותוֹ  מֹוְצִאים .ְזרֹועֹות ל ְבִאִטיּות זֹוֵחל לָּ ֵבי עַּ  גַּ
שּוִנית יּהָּ  ,*הַּ ד הּוא ֵאלֶּ ת ִנְצמַּ ְזרַּ ְקרּוֹית ִצינֹוִריֹות ְבעֶּ  הַּ

ְגֵלי" ִים-רַּ ְתמּונָּה) "מַּ ל .(בַּ ל ְלכָּ גֶּ ִים-רֶּ ְפתֹור" מַּ  כַּ
ה דָּ ְצמָּ ז ,"הַּ נֱֶּאחָּ לַּע הַּ סֶּ ק בַּ מּוצָּ ל ְמזֹונוֹ  .הַּ ן שֶּ ְרִגירָּ גַּ  הַּ

ְלזֹונֹות הּוא פֹות אוֹ   חֶּ הּוא ,ְצדָּ ם בֹוֵלעַּ  שֶּ   ,ִבְשֵלמּותָּ
ר ּופֹוֵלט ת ִמֵכן ְלַאחַּ קֹוְנִכיֹות אֶּ ֵריקֹות הַּ  .ִמִּפיו הַּ
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ִסים   ְפדּוףד   ּפַּ  הַּ
ג הּוא  ת דָּ חַּ ִגים *ִמִמְשּפַּ דָּ ִנְקֵראת הַּ ִנִיים הַּ   ֵהם כּולָּם ִכי ,שּוִניתָּ
ִטיִלים ,*שּוִנית שֹוְכֵני מַּ ת שֶּ ם אֶּ ל ֵביֵציהֶּ ְלֵעי עַּ שּוִנית סַּ   ֵבין אוֹ  הַּ
ְנֵפי ַאְלֻמִגים עַּ ְאת .הָּ ְרִביָּה עֹונַּת ִלְקרַּ ְפדּוף הָּ דַּ ר הַּ כָּ זָּ ֵשט הַּ   ִמְתקַּ

ֵבל ן ּוְמקַּ וֶּ ֹגל גָּ ח ֵמִכין הּוא .סָּ ע ִמְשטַּ לַּ יו ,נִָּקי סֶּ לָּ עָּ ְזִמין הּוא שֶּ   מַּ
ת ִטיל זּוגוֹ  ְבנֹות אֶּ ה ְבֹתם .ֵביִצים ְלהַּ לָּ טָּ הַּ   ִלְשֹמר ִנְשַאר הּוא ,הַּ
ל ֵביִצים עַּ ְדבּוקֹות ,הַּ ע שֶּ לַּ סֶּ ד לַּ ן עַּ תָּ ְדִגיִגים ְוֵצאת ִלְבִקיעַּ יָּם הַּ   .לַּ

ב" לוֹ  קֹוְרִאים ְבַאְנְגִלית ל-רַּ מַּ ִסים ִכי ,"סָּ ּפַּ ל הַּ עַּ ְזִכיִרים גּופוֹ  שֶּ  מַּ
גֹות ל ְדרָּ ִלים שֶּ מָּ א סַּ בָּ צַּ ִגים .בַּ יָּ ְרִבִיים דַּ ִנים עַּ -ֲאבּו" אֹותוֹ  ְמכַּ
ְפדּוף אן ."דֶּ ם ִמכַּ ִעְבִרי ְשמוֹ  גַּ ְפדּוף – הָּ  .דַּ

ְרפּוִאי יֹונּוןד    

ְמרֹות  ֵהם לַּ ִאים שֶּ ְדיוֹ  ְדֵגי" ְלִעִתים ִנְקרָּ ְדיֹונּוִנים ,"הַּ   ֵאינָּם הַּ
ִגים ִכיכֹות ֵהם .דָּ ה ְוֵיש ,רַּ נּוִנים ְלֵבין ֵבינָּם ִקְרבָּ ְתמָּ  ְכמוֹ  .הַּ

נּוִנים ְתמָּ ם ,הַּ ִנים ֵהם גַּ ְחיָּ ם טֹוִבים שַּ ֵעיֵניהֶּ   .ּוְנבֹונֹות ְגדֹולֹות שֶּ
ל ִּפיו ְדיֹונּון שֶּ ף הַּ רֹות ְזרֹועֹות ִבְשמֹונֶּה מּוקָּ   ְזרֹועֹות ְשֵתי ְועֹוד ְקצָּ
ִיד ן ,ֲאֻרכֹות צַּ תָּ ְזרָּ ְבעֶּ ד הּוא שֶּ ִנים צָּ רטָּ ִגים אוֹ  סַּ ך .דָּ נָּה ְלצֹורֶּ  ֲהגַּ

ְחִליִפים דיֹונּוִנים מַּ נּוִנים הַּ ְתמָּ ע ְוהַּ בַּ לּות צֶּ ם ,ּוִבְמִהירּות ְבקַּ   ְוגַּ
ה ְדיוֹ  ּפֹוְלִטים ת ,ְשחֹורָּ יֹוֵצרֶּ ְך שֶּ סָּ חֹור מָּ יו שָּ ֵמֲאחֹורָּ  ֵהם שֶּ

ְצִליִחים ֵמק מַּ ְדיוֹ  .ְלִהְתחַּ ם הַּ הֶּ ּלָּ ה שֶּ ר ִשְמשָּ בָּ עָּ ה בֶּ נַּת ִלְכִתיבָּ כָּ   ְּוְלהַּ
ה .ְתרּופֹות ְסִביר זֶּ ת מַּ ר אֶּ  ְנֵקבֹות .ְרפּוִאי ִדיֹונּון - ְשמוֹ  ֵּפשֶּ
ְדיֹונּון ִטילֹות הַּ ת ֵביִצים מַּ חַּ ִנים ִמתַּ ֲאבָּ ְדיֹונּוִנים (ִמְשֹמאל) לַּ   ְוהַּ

ְצִעיִרים בֹוְקִעים הַּ ם שֶּ ד יֹוְצִאים ,ֵמהֶּ ִים ִלְשחֹות ִמיָּ מַּ  בַּ
ְּפתּוִחים    .הַּ

 
ְסֵבר *                          מּונִָּחים ְלהֶּ מּוד ְּפנּו הַּ   28 ְלעַּ

 ְדיֹונּון ּוֵביִצים
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ְנֻקדֹות דּוִריתה     הַּ

 

ִתִייםִה  ְדרַּ  

   

הּו ג זֶּ ת דָּ חַּ ִשְפתֹוִנִיים *ֵמִמְשּפַּ שֹוֵכן ,הַּ  ְמֲערֹות ְבִפְתֵחי שֶּ
שּוִנית ר *הַּ ְפשָּ ם ִלְראֹותוֹ  ְואֶּ ה גַּ ִמְצּפֶּ ת בַּ תַּ ִמי-הַּ   הּוא .יָּ
ד ך ְמיֻחָּ ְצִעיִרים ְבכַּ ִדים ְשחֹוִרים שהַּ  ִבְנֻקדֹות ּוְמנֻקָּ
נֹות ִנְראֹות ְלבָּ ִבים הַּ ל ְככֹוכָּ ע עַּ קַּ רֶּ חֹור הָּ שָּ    ְוִאילּו ,הַּ

ם ְגרָּ ְבִהיר ְבִהְתבַּ ם מַּ גֶּ דֶּ ה הַּ ֵכהֶּ  ְנֻקדֹות ּומֹוִפיעֹות הַּ
ל ֵכהֹות ע עַּ קַּ ִהיר רֶּ ה ִכי ְסבּוִרים .יֹוֵתר בָּ ִסבָּ ך הַּ   ְלכָּ
בֹוֵגר ִהיא הַּ ן שֶּ תֹוְקּפָּ נּו הַּ ה ֵאינֶּ הֶּ ת ְמזַּ ְצִעיִרים אֶּ   הַּ

אּו ִכְיִריִבים בָּ רֹות שֶּ ך ,בוֹ  ְלִהְתחָּ   ִלְחיֹות ְיֹכִלים ֵהם ְוכָּ
א ְותָּ ִריב ְבִלי ,ְבצַּ                                      .לַּ

ֵהם ַאף ִחים ִנְרִאים שֶּ ִנים ִכְפרָּ ם ֵהם ,ְקטַּ צֶּ יֹות ְבעֶּ -חַּ
אֹות ְזִעירֹות יָּם ִנְקרָּ ם .*ּפֹוִליִּפים הַּ  ְזרֹועֹות לָּהֶּ

צֹוְרבֹות ְדִקיקֹות ְתקֹות הַּ ת ּוְמשַּ ְנְקטֹון ְיצּוֵרי אֶּ ְּפלַּ   *הַּ
ִנים ְקטַּ ם הַּ ם ְכֵדי ,ֵמהֶּ ְרפָּ  בֹוְדִדים ֵהם ְלִעִתים  .ְלטָּ

ְתמּונָּה ְכמוֹ ) אִלית בַּ ְשמַּ ְך (הַּ ֹרב אַּ ִיים ֵהם לָּ   חַּ
ִנים ,ִבְקבּוצֹות ְדעָּ מַּ הַּ ִנים שֶּ בֹות ְמכַּ  ְקרֹוֵבי ֵהם .*מֹושָּ
ה חָּ ַאְלֻמִגים *ִמְשּפָּ נֹות לָּ יָּם-ּוְלשֹושַּ י .הַּ ְנֵין אּולַּ   ְמעַּ
ם ְתכֶּ ת אֶּ עַּ דַּ ִתִיים לַּ ִהְדרַּ ִיים ֵיש לַּ ל ְכמוֹ  ,ְכפּוִלים חַּ חָּ   זַּ
ר ְרּפָּ ֵהם ,ּופַּ ם שֶּ צֶּ ה :ְיצּור אֹותוֹ  ְבעֶּ  ֵהם ִבְתִחּלָּ

ם ,ּפֹוִליִּפים ִמתֹוכָּ דּוזֹות ֵיְצאּו שֶּ נֹות מֶּ ֲחפּו ְקטַּ ְירַּ  שֶּ
יָּם-ְבֵמי ִקים  ְוִיְנְדדּו ,הַּ ְרחַּ    .ְגדֹוִלים ְלמֶּ

ְסֵבר *                        מּונִָּחים ְלהֶּ מּוד ְּפנּו הַּ   28 ְלעַּ

 
8 



 

 

ל קֹוְנִכיָּה זֹוִהי         ה שֶּ ה ,*ִצְדּפָּ ִכיכָּ ת *רַּ בֶּ ֻמְרכֶּ וֹות ִמְשֵתי שֶּ   *ְקשָּ
ֲצֵאי) פֹות חַּ ק ,(ְצדָּ רַּ ִטים שֶּ ה זֹוִכים ְמעַּ יָּה ִלְראֹותָּ ע חַּ בַּ טֶּ   ,בַּ

ת .ִסבֹות ִמְשֵתי ַאחַּ ה ִהיא ,הָּ ְשִניָּה ,ְנִדירָּ ת ִהיא - ְוהַּ רֶּ   ֻמְסתֶּ
ִמיד חֹול תָּ ע בָּ ְרקַּ ְבקַּ יָּם שֶּ נּוס .הַּ ה וֶּ ְיתָּ ת הָּ יֹוִפי ֵאלַּ רֹוִמית הַּ   ,הַּ
ְלִפי ה שֶּ דָּ גָּ אַּ ה הָּ ה ִמתֹוך נֹוְלדָּ   ִהיא ֵאיְך :ִתְשֲאלּו ִאם .*ִצְדּפָּ

ת לֶּ ה אֹוכֶּ יּהָּ  ּומָּ ֲעשֶּ ם מַּ ת ִהיא ִכי נְַּענֶּה ?שָּ חַּ ק שֹולַּ חֹול ֵמֹעמֶּ   הַּ
ד ִצנֹורֹות ְשֵני חָּ אֶּ בָּ ּה ִנְשָאִבים שֶּ ִים ְלתֹוכָּ ן ְרוּוֵיי מַּ ְמצָּ ה חַּ   ִלְנִשימָּ

זֹון ְנְקטֹון – ּומָּ ֵשִני *ְּפלַּ ִים ּובַּ מַּ ִטים הַּ ה ִנְפלָּ חּוצָּ  ִכְמתֹוְך ,הַּ
ה ה .ֲאֻרבָּ ה" זוֹ  ִצְדּפָּ ל "ִכיְכבָּ ל ֹדַאר בּול עַּ ֵאל ְמִדינַּת שֶּ  ִיְשרָּ
ֲהֵריהּו ם וַּ    .(ִמְשֹמאל) ִלְפֵניכֶּ

ת נּוסו   רֶּ    ְמֻעטֶּ

   ִסיִסית ְריֹולָּהו  

 
הּו       ג זֶּ דֹול דָּ ך גָּ יָּ שַּ ת הַּ חָּ ִרִיים *ְלִמְשּפָּ קַּ דָּ  ,הַּ

ִגים ֵהם דָּ ִגים טֹוְרֵפי שֶּ ִקים דָּ ה .מּוְבהָּ  ִצְבעָּ
ֹדם אָּ ם הָּ גֶּ ְנֻקדֹות ְודֶּ ְבִהירֹות הַּ ל הַּ ה שֶּ ִריֹולָּ ּוַּ   הַּ
חֹוק בֹוֵלט ה ֵלב ִשימּו .ְלֵמרָּ ל ִלְזנַּבָּ ְמפּוצָּ   הַּ
ְזִכיר ,אּונֹות ִלְשֵתי מַּ ת שֶּ עֹופֹות ְזנַּב אֶּ  הַּ
הּו ,ִסיס אוֹ  ְסנּוִנית ֵשם ֵּפרּוש ְוזֶּ  .ִסיִסית הַּ
ִגים ְחתוֹ  ֲאֵחִרים דָּ ר ֵהם ִמִמְשּפַּ קַּ דָּ ן ,הַּ ְקרַּ דַּ   הַּ

ִזית ּפָּ ת) ְוהַּ ִזית אֶּ ּפָּ ֲעמּוד ְראּו הַּ    .(31 בַּ
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דּור   ֲהרֹוןז    הָּ

 

ִביתז    אֹוְזִנית   הָּ

ֲהרֹון זָּ ג הּוא הַּ ֵיש ,*טֹוֵרף דָּ ה שֶּ ְבנּון ְלֵבין ֵבינוֹ  ִקְרבָּ ֲעְקרַּ ַאְבנּוִנית הָּ   ,ְוהָּ
ֵדר הּוא אולם יו ִמְתהַּ ֲארּוִכים ִבְסנִַּּפירַּ ל הָּ ִעים ּוִבְשלַּ ם ְוִאלּו ְצבָּ הֶּ  ִצְבֵעי לָּ

ָאה סוָּ ְדגֹוִנִיים *הַּ ה ַאל אך .חַּ ם :בוֹ  ִנְטעֶּ תוֹ  ,ְמֹאד ַאְרִסי הּוא ְכמֹותָּ  ּוְדִקירָּ
ה ְכִאיבָּ ג" לוֹ  קֹוְרִאים ְבַאְנְגִלית .מַּ הּוא ִמשּום ,"ַאְרֵיה-דַּ   ֵבין ְמשֹוֵטט שֶּ
ֲהקֹות ִגים לַּ ֲאְרֵיה קטנים דָּ ִאים ֵבין כַּ ְצבָּ ה הַּ   ַאֲחר ִבְשעֹות .ְבַאְפִריקָּ

ים ֳהרַּ צָּ ר ּוִבְשעֹות הַּ ֹבקֶּ מֹות הַּ ֻמְקדָּ שּוִנית ִמְמֲערֹות יֹוֵצא הּוא הַּ ִיד *הַּ   .ְלצַּ
ֲעיו ְסבּוִרים ְצבַּ ְזִגים שֶּ ִמְתמַּ שּוִנית ִצְבעֹוִניּות ִעם שֶּ ל סּוג ֵהם הַּ ָאה שֶּ ְסוָּ  .הַּ

ִבית הָּ זֶּ ה ִהיא הַּ דּוזָּ נָּּה מֶּ ת שֵאינֶּ בֶּ דּוזֹות צֹורֶּ  ,ַאֵחרֹות ְכמֶּ
ר ְפשָּ ּה ִלְצּפֹות ְואֶּ ה ְבֵעת בָּ ְצִלילָּ ֲאִביב הַּ ה ֵיש .בָּ   ְלֵבין ֵבינָּה ִקְרבָּ

ִתִיים ִהְדרַּ ם ,הַּ ף ְוגַּ ה :ְמֻשתָּ ה .*ּפֹוִליּפ ִהיא ִבְצִעירּותָּ ְגרָּ   ְבִּהְתבַּ

נָּה ִהיא ת ,ִמְשתַּ כֶּ ה הֹופֶּ דּוזָּ ֵחף ְויֹוֵצאת ְלמֶּ   ְיצּוֵרי ֵבין ְלרַּ
ְנְקטֹון ְּפלַּ ְרִביָּה ְבעֹונַּת .*הַּ ת הַּ טֶּ ִבית ּפֹולֶּ הָּ זֶּ יָּם ֵביִצים הַּ   לַּ

ְתחֹות ִמְתּפַּ ְתִחים ,ְלּפֹוִליִּפים שֶּ ִמְתּפַּ דּוזֹות שֶּ ה ְוחֹוֵזר ְלמֶּ   .ֲחִלילָּ
ִסיוֵֹפָאה ְתמּונָּה) *ק  אל בַּ ה ִהיא (ִמְשֹמָּ דּוזָּ ת מֶּ רֶּ יָּה ַאחֶּ חַּ ֹרב שֶּ   לָּ

ִהיא ת ְכשֶּ ל ֻמנַּחַּ ֵבי עַּ חֹול גַּ ת ,הַּ יֶּמֶּ ֲחֵסי ְמקַּ צֹות ִעם ִשתּוף-יַּ   אַּ
ִניֹות ְּפקֹות *ְשֻתפַּ ְמסַּ ּה שֶּ זֹון לָּ ֲהִליְך מָּ ה ְבתַּ זָּ פֹוטֹוִסיְנתֶּ    .*הַּ

ר *                                               מּונִָּחים ְלֵהְסבֶּ מּוד ְּפנּו הַּ  28  ְלעַּ

 

רוֹן ה  ז  ִרין ה  ק  מ  א ה  ֹרב ִנְמצָּ שּוִנית ְבכּוֵכי לָּ ֲאֵפִלים הַּ יו ,הָּ   ְוקֹוצָּ
ִנים ְּלבָּ ְרֵני ִנְרִאים הַּ ש ְכקַּ מֶּ שֶּ ֵכן .הַּ ְלֵדי אֹותוֹ  ִכינּו לָּ ת יַּ   ֵאילַּ

ג" ש-דַּ מֶּ                                         ."שֶּ
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ִני ִלילֹוןח    ִזיפָּ
 

   

ֲחִלילֹון ג הוא הַּ ד דָּ י ְמיֻחַּ חַּ ִים הַּ מַּ ְּפתּוִחים בַּ ל הַּ ֵמעַּ שּוִנית שֶּ ן ּוִפיו ,ָארֹוך ֹראשוֹ  ִכי ֲחִלילֹון ְשמוֹ  .ַאְלֻמֵגיהַּ  ּוֵבין *הַּ -ְקטַּ
תֹות ְלסָּ צּוי הַּ ְרטֹום ִבְקֵצה מָּ ִליל ָאֹרְך חַּ ְך ָאֹרְך חּוט .ְכחָּ ֵיין הּוא .ְזנָּבוֹ  ֵמֲאחֹוֵרי ִנְמשָּ ה ְבִזנּוק ִמְצטַּ ִדימָּ ְך ,קָּ ל אַּ  ְמסּוגָּ
ִנית ִלְשחֹות ת ֲאחֹורָּ גֶּ סֶּ ְמרֹות .ִבְמִהירּות ְולָּ נּו לַּ ֵאינֶּ ה שֶּ ֵים ִנראֶּ ד הּוא ,ְמאַּ חַּ טֹוְרִפים אֶּ ִרִיים הַּ ִעקָּ ל הָּ ִגים שֶּ דָּ  הַּ
ִנים ְקטַּ ְסִביב הַּ שּוִנית שֶּ   .הַּ

                                           

לֶּת צֶּ יָּם-ֲחבַּ יָּה ִהיא הַּ   ִהיא .ְמֻשנָּה חַּ
ח ִנְרֵאית מַּ ה ,ְכצֶּ פֹות ֵמְזרֹועֹות ֲעשּויָּ   ,ְמֹסעָּ
יֹוְצאֹות ,נֹוצֹות ְכֵעין ה הַּ ת ִמְנֻקדָּ ם ,ַאחַּ  שָּ

ִאים ה ִּפיּהָּ  ִנְמצָּ ְמרֹות .ְוגּופָּ ֵאין לַּ ה שֶּ   לָּ
ִים ת ,ֵעינַּ לֶּ צֶּ יָּם-ֲחבַּ ְבִחינָּה הַּ אֹור מַּ  ,בָּ

ר ֲאשֶּ ב ֹבא ִעם ,ּפֹוֵחת הּוא ְוכַּ רֶּ עֶּ  ִהיא ,הָּ
ת סֶּ ּפֶּ ל ְמטַּ שּוִנית ֹראש אֶּ   ּוְזרֹועֹוֵתיּהָּ  *הַּ

ְּפרּושֹות ל הַּ ִמים מּול אֶּ ְזרָּ   לֹוְכדֹות ,הַּ
ִים מַּ ְנְקטֹון ֵמהַּ ִעיר *ְּפלָּ ר ִעם .זָּ  ִהיא ֹבקֶּ
ת לֶּ ְלגֶּ ת ְמגַּ ה ִלְסִליִלים ְזרֹועֹוֵתיּהָּ  אֶּ בָּ   ְושָּ

ה טָּ יֹוִמי ְלִמְקלָּ שּוִנית ְלִסְדֵקי ,הַּ  .הַּ

לֶּתח   צֶּ   יָּם-בַּ
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סֹוןט   ִתי ּוָּ    ֵאילַּ

 

צּויט   ז מָּ ּפֶּ    רָּ
   

סֹון ּוָּ טַּ ג הּוא הַּ ת דָּ חַּ ִשְפתֹוִנִיים *ִמִמְשּפַּ   ,הַּ
יו עָּ ְצבָּ ְרִהיִבים שֶּ ס ְכִצְבֵעי מַּ וָּ ר .טַּ תֶּ   ְבֵני ְכיֶּ
ְחתוֹ  ֵין הּוא ִמְשּפַּ ִים ִמְצטַּ תַּ   .בֹוְלטֹות ִבְשפָּ

ְנפֹוִצים הּוא ַאְלֻמִגים ְדֵגי ֵבין ֵמהַּ  הָּ
 הּוא ַאףְ  ,ֲאֵחִרים ְכִשְפתֹוִנִיים .ְבֵאילַּת
ל זֹוֵלל א ִמכָּ בָּ ר ,ְלִפיו הַּ ף ְבִעקָּ רֶּ ן טֶּ טָּ  .קָּ

ְילָּה ּלַּ ֵתר הּוא בַּ ְרְגֵרי ֵבין ִמְסתַּ חֹול גַּ ל הַּ  עַּ
ע ְרקַּ יָּם קַּ יו ֵמֵעיֵני נְֶּעלַּם ,הַּ    .אֹוְיבָּ

 
  

ִנים סּוג ְרטָּ ְּלִשְריֹונָּם סַּ ת שֶּ ז צּורַּ ּפֶּ ר ,ְטרָּ   ֲאשֶּ
שּוִנית ַאְלֻמֵגי ֵבין שֹוְכִנים ז .*הַּ ּפֶּ ְטרָּ צּוי הַּ מָּ   הַּ
ד ְמנֻקָּ ִנים ְוהַּ ְנטַּ ְקטַּ ִרים הַּ ְנֵפי ֵבין גָּ   ַאְלֻמֵגי עַּ
ִשיחַּ  ם מֹוְצִאים ֵהם .הַּ ה שָּ ֲחסֶּ   וִניזֹוִנים מַּ

ַאְלֻמִגים ִמֵּפירּוִרים הָּ ְשִאיִרים שֶּ ם מַּ  ֵהם .לָּהֶּ
ֲחִזיִרים ה מַּ ְך לַַּאְלמֹוג טֹובָּ ֵהם ְבכַּ  צֹוְבִטים שֶּ
ה ְזקָּ ִאים ְיצּוִרים ְבחָּ בָּ ע שֶּ רַּ  לַָּאְלֻמִגים ְלהָּ

ְרִשים ם ּוְמגָּ ר .אֹותָּ ִציִקים ֵהם ְבִעקָּ   מַּ
ן בָּ כֹוכָּ ב ,לַּ   יָּדּועַּ  ַאְלֻמִגים טֹוֵרף ְשִהנוֹ  יָּם-כֹוכַּ

ֲעמּוד  ְראּו)  12   .(14 בַּ



 

 

 סּוף  -יָּם ּוִליתי
 

הי   ְלִתית ְכתּומָּ  בַּ

   

הּו ד זֶּ חָּ ִגים אֶּ דָּ ְגדֹוִלים הַּ ת הַּ חַּ ִשְפתֹוִנִיים ִמִמְשּפַּ   .הַּ
ֵין הּוא ִעים ְבִחּלּוֵפי ִמְצטַּ ְצבָּ ֵבין הַּ ִעים שֶּ ְצבָּ   הַּ

ְרִהיִבים מַּ ל הַּ ג שֶּ דָּ ִעיר הַּ צָּ ע הַּ בַּ צֶּ ה לַּ ֵכהֶּ ט ,הַּ ִכְמעַּ  הַּ
ל ָאִחיד ר שֶּ כָּ זָּ בֹוֵגר הַּ   ֵעינִַּים"לַּ  ֵלב ִשימּו .הַּ

ְמדּומֹות ְמֻציָּרֹות "הַּ ל הַּ ל גּופוֹ  עַּ ִעיר שֶּ צָּ הּו .הַּ גֶּם זֶּ   דֶּ
ל ה-ִצְבֵעי שֶּ עָּ ְרתָּ ה *הַּ ִנְראֶּ יו שֶּ ִביטֹות ְכִאּלּו ְלאֹוְיבַּ  מַּ

ם הֶּ ה ,ְגדֹולֹות ֵעינִַּים בָּ ְפִחיד ְוזֶּ ם מַּ ג .אֹותָּ יּוִלית דָּ   הַּ
בֹוֵגר ֵצחַּ  הַּ ת ְמפַּ ְּלזֹונֹות קֹוְנִכיֹות אֶּ חֶּ יָּם-ְוִקּפֹוֵדי הַּ   הַּ
קֹות ְבִשנָּיו ֲחזָּ    .הַּ

ְלִתית בַּ יָּ ִנְרֵאית הַּ זֹון ִהיא ִמְשֹמאל הַּ ר ִחּלָּ   ֲחסַּ
ת ,קֹוְנִכיָּה ֲחשּופיֹות ִמְקבּוצָּ ה .*הַּ ְלזֹונֹות ֵאּלֶּ   חֶּ
ם עֹורָּ ה שֶּ בֶּ ה עָּ לֹות ּוְמכּוסֶּ בָּ הּוא ,יַּ ם שֶּ ִעיל גַּ   ּוִמי ,רָּ
אֹוֵכל ם שֶּ לּול אֹותָּ מּות עָּ לָּה לָּ ְרעָּ ְבִטיחַּ  ְכֵדי .ֵמהַּ  ְלהַּ

ם ְרִעילּותָּ ֵגן ָאְמנָּם שֶּ ם תָּ  ְצִריִכים ֵהם ,ֲעֵליהֶּ
ְרֵסם ת ְלפַּ ם אֶּ יֹותָּ ִנים הֶּ ך .ְמסּוכָּ ְשִטים ֵהם ְלכַּ   ִמְתקַּ
ה-ְבִצְבֵעי רָּ בֹוְלִטים *ַאְזהָּ חֹוק שֶּ    .ְלֵמרָּ

ְתמּונֹות ִמין בַּ ָאה ,ִמיָּ ְשוָּ ת ִתְראּו ,ְלהַּ ִנְבִלית אֶּ   הַּ
יָּה חַּ ִהיא הַּ זֹון שֶּ ִגיל" ִחּלָּ  ִגיר קֹוְנִכית ְולוֹ  ,"רָּ

ת קֶּ ֲעֵליהַּ  ,מּוצֶּ ִסים שֶּ ת ְרכָּ ל ְבצּורַּ ְך ְוגּוף ,נֶּבֶּ   .רַּ
 

ְסֵבר *                                            מּונִָּחים ְלהֶּ מּוד ְּפנּו הַּ  28  ְלעַּ
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ןכ   ִּפיְרתָּ    ִריש ְסנַּ

 

ןכ  בָּ ִני ֹוכָּ  קֹוצָּ

   

ה סּוף-ְביַּם מָּ ן .ְכִריִשים ִמיֵני כַּ ְסנִַּּפיְרתָּ ר ,הַּ ִנכָּ ב-ִבְסנִַּּפיר הַּ  בֹוֵלט גַּ
ד ד הּוא ,ִבְמיּוחָּ חָּ ם אֶּ ִגים ,*ְסחּוס-ְדֵגי ֵהם ְכִריִשים .ֵמהֶּ דָּ ִתיִקים הַּ עַּ   הָּ
ִיים ְביֹוֵתר חַּ ֵמינּו הַּ ם .ְביָּ ה ,גּופָּ דֹומֶּ טֹוס שֶּ יָּם ִלְשִחיָּה ֻמְתָאם ,ְלמָּ  בַּ
תּוחַּ  ּפָּ ְך ,הַּ ִטים ִמיִנים אַּ ֲחִיים ֻהְתָאמּו ְמעַּ ת לַּ ִעית ְבִקְרבַּ ְרקָּ קַּ ם .הַּ  ֹראשָּ

ד ה ,חַּ יָּאֶּ ם ,ְלטֹוְרִפים ְוכַּ דֹות ִשֵניהֶּ ד .חַּ ֹראש ִמצַּ ה הָּ  ִזיִמים ִּפְתֵחי ֲחִמשָּ
ה ם ֵאין .ִלְנִשימָּ הֶּ ְלּפּוִחית לָּ ם ,*ְשִחיָּה-שַּ ֲעֵליהֶּ ן ִלְשחֹות וָּ צּוף ְבֹאפֶּ  ְכֵדי רָּ

ְשִריִצים ֵהם .ִלְשֹקעַּ  ֹלא ר מַּ דֹות ִמְסּפָּ יֹון ַאֲחֵרי ְולַּ ל ֵהרָּ נָּה שֶּ ִטים .ְכשָּ   ְּפרָּ
ה ִמִמין ֵאינוֹ  ,זֶּ ן שֶּ ְמֻסכָּ ְכִריִשים הַּ ת ִתְראּו ,בַּ ה ִבְבֵרכַּ ִמְצּפֶּ ת הַּ תַּ ִמי-הַּ   יַּ

ִריּׁש .ְבֵאילַּת ִני כ  ת  י  דֹול ,ִלו  גָּ ְכִריִשים הַּ   .ְבֵאילַּת הּוא ַאף מֹוִפיעַּ  ,בַּ

ִקְדִמי ל הַּ תוֹ  שֶּ ל ֵקיבָּ ה ִמחּוץ אֶּ ּפֶּ ּה ְועֹוֵטף לָּ ת  בָּ  אֶּ
ַאְלמֹוג ְפִריש הּוא .הָּ יו מַּ לָּ ֵכך ,ִריר עָּ ְמרַּ ת שֶּ  אֶּ

ר ַאְלמֹוג ְבשַּ   ִתְראּו .ְלתֹוכוֹ  אֹותוֹ  סֹוֵפג ְוָאז הָּ
ְתמּונָּה ל ַאֵחר ִמין בַּ ב שֶּ ן ,יָּם-כֹוכַּ טָּ  ,יֹוֵתר קָּ
ִנית ב  ר  ת ד  ב  אן ,קוִֹצים-ר  ְּפכּות ְבֵעת כָּ  ,ִהְתהַּ
ְבִליט ת מַּ ה אֶּ ּפֶּ ז הַּ ְרכָּ ְבמֶּ ְחתֹון ִצדוֹ  שֶּ תַּ    .הַּ

ְמרֹות הּוא לַּ רֹוב שֶּ יָּם-ְלִקּפֹוֵדי קָּ ב ,הַּ יָּם-כֹוכָּ ם ,*ִצְמחֹוִני ֵאינוֹ  הַּ  ֹלא ְוגַּ
ֵנן ת ְמסַּ ְנְקטֹון ְמזֹונוֹ  אֶּ ְּפלַּ ת ,*ֵמהַּ לֶּ צֶּ ֲחבַּ יָּם-כַּ ַאף הַּ תוֹ  ִהיא שֶּ  הּוא .ְקרֹובַּ

ִזים נֹועָּ טֹוְרִפים ֵמהַּ בַּ ת .שֶּ ְרּפוֹ  אֶּ זֹון ,טָּ ה או ִחּלָּ ע ,*ִצְדּפָּ  .ִבְשֵלמּות ִיְבלַּ
ן בָּ כֹוכָּ ִני הַּ קֹוצָּ ן ֵמַאְלֻמֵגי ִנזֹון הַּ בֶּ ְך אֶּ רֶּ לוֹ  ְבדֶּ ת שֹוֵלף  הּוא  .ִמשֶּ ה  אֶּ ְלקָּ  חֶּ
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נּוןל   שּוִנית   טָּ  הַּ

 ִחֵּור ְחִמיל  

 
   

ג ה דָּ דֹוֵמה ,זֶּ ָאה הַּ   אֹוֵרב ,ִלְלטָּ
ְרּפוֹ  ל ְלטַּ ע עַּ ְרקַּ קַּ הּוא הַּ בּור ְכשֶּ   קָּ
חֹול ק בַּ יו ְורַּ נּו ְמִציצֹות ֵעינָּ   אוֹ  ,ִממֶּ
ב ל  נֹועַּ  ְבִלי ִניצָּ שּוִנית ַאְלֻמִגים עַּ   .*בַּ

ֵנק הּוא ִבְמִהירּות ל ְמזַּ ִגים עַּ   דָּ
ִנים ם ּובֹוֵלע ,ְקטַּ   .ִבְשֵלמּות אֹותָּ
דֹול לֹועוֹ  יו גָּ נו ְוִשנָּ   ְלָאחֹור טֹותֹהַּ

ף אֹוֲחזֹות רֶּ טֶּ אן אֹותוֹ  ִתְראּו .בַּ   כַּ
ֹראשוֹ  ל ְכשֶּ ג שֶּ ִנצֹוד דָּ  .ִמִּפיו ֵמִציץ שֶּ

 

ְמרֹות ְפפֹון ִדְמיֹונוֹ  לַּ ִגינָּה ִלְמלָּ הּו הַּ י ְיצּור זֶּ זֹוֵחל חַּ ל הַּ   עַּ
ע ְרקַּ יָּם קַּ ה ִמין .הַּ ה זֶּ כָּ ִיחּוִדי ִלְשמוֹ  זָּ ל הַּ ר ִדְמיֹונוֹ  ְבשֶּ   ְלִככָּ
ם חֶּ ֵקט ,ְבִאִטיּות נָּע הּוא .לֶּ ְזרֹועֹות חֹול ְמלַּ עֹוְטרֹות בַּ ת הָּ   אֶּ
תוֹ  .ּובֹוְלעוֹ  ,ִּפיו ִפיק ְבֵקבָּ נּו יָּ ת ִממֶּ זֹון אֶּ מָּ נָּחּוץ הַּ ת .לוֹ  הַּ   אֶּ

חֹול נִָּקי הַּ ח מֹוִציא הּוא הַּ תַּ ְקִניִקים ,ְבגּופוֹ  ֲאחֹוִרי ִמּפֶּ   ְכנַּ
ל ְפפֹוֵני .חֹול שֶּ יָּם-ְמלָּ שֹוִנים הַּ ְמִשים הַּ זֹון ְמשַּ ִרים מָּ גָּ   לַּ

ח ְבַאְרצֹות שֹוְכנֹות ַאְסיָּה ִמְזרַּ ל הַּ יָּם חֹוֵפי עַּ א הּוא .הַּ  ִנְקרָּ
ם ֵשם שָּ ְנג" בַּ ּפַּ     ."ְטרֶּ

ְסֵבר *                                          מּונִָּחים ְלהֶּ מּוד ְּפנּו הַּ  28  ְלעַּ
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ןמ   ִּפיִרים ְחְבטָּ סַּ  הַּ
 

ן מ ֹמחַּ )ֹוחָּ  (ַאְלמֹוג הַּ

   

ג ה דָּ ג הּוא זֶּ חּוס דָּ ֹלא .*ס  ַאף ,ִכְכִריִשים שֶּ -ְדֵגי ֵהם שֶּ
ן ,ְסחּוס ְחְבטָּ מַּ טּוחַּ  הּוא הַּ ְלקוֹ  ,שָּ ִקְדִמי ְוחֶּ ל הַּ   גּופוֹ  שֶּ

ֵחב ְחֵבט ִהְתרַּ ִניס ְכמַּ ְלקוֹ  טֶּ ֲאחֹוִרי ּוְבחֶּ נָּב הָּ ר ָאֹרְך זָּ צַּ  .וָּ
ד הּוא ת צָּ ְרּפוֹ  אֶּ ל טַּ ע עַּ ְרקַּ חֹול קַּ הּוא הַּ ר ְכשֶּ ֱעזָּ ה נֶּ דֶּ   ְבשָּ

ִּלי ְשמַּ הּוא חַּ ְצמוֹ  שֶּ   ּוְנקּודֹות ,יָּרֹוק-חּום ִצְבעוֹ  .יֹוֵצר ְבעַּ
דֹומֹות ְכחּולֹות ִּפיִרים הַּ ְשטֹות ,ֵחן-ֲאְבֵני ְשֵהם ,ְלסַּ   ְמקַּ
רֹוב .אֹותוֹ  ה קָּ ןהַּ  לוֹ  ְודֹומֶּ ל  מ  ׁש  ֲעמּוד ִתְראּו אֹותוֹ  ,ח      .30 בַּ

ן מֹוחָּ ן-ַאְלמֹוג הּוא הַּ בֶּ ן ,אֶּ ְחתוֹ  בֶּ ל ִמְשּפָּ ן שֶּ ַאְלֻמגָּ ה הָּ  ְודֹומֶּ
יו .לו ִלים ֲערּוִכים *ּפֹוִליּפַּ ֹמחַּ  ְכִקְפֵלי ִבְקפָּ ְילָּה .הַּ ּלַּ  ,בַּ

עֹוִלים ְנְקטֹון ְיצּוֵרי ְכשֶּ ְּפלָּ ק *הַּ ִים ֵמעֹומֶּ מַּ ל הַּ יָּם ְּפֵני אֶּ ם ,הַּ   גַּ
ם ִנזֹון הּוא ן-ְכַאְלֻמֵגי .ֵמהֶּ בֶּ ֵים הּוא גַּם ָאֵחִרים אֶּ ֲחֵסי ְמקַּ -יַּ

צֹות ִעם ִשתּוף ִניֹות *אַּ ְגֵדלֹות ,*ְשתּופָּ בֹות הַּ ֵאי ּוִמְתרַּ  ְבתַּ
ְּפקֹות ,גּופוֹ  זֹון לוֹ  ּוְמסַּ ְצרּו מָּ יָּ הבְ  שֶּ זָּ זֹון .*פֹוטֹוִסיְנתֶּ ה מָּ   ,זֶּ

ֵמש ְמשַּ ת אֹותוֹ  הַּ ֲעֵלי ְואֶּ ִיים-בַּ חַּ תוֹ  *הַּ ִבְסִביבָּ ר ,שֶּ ק נוצַּ  רַּ
ש ְבאֹור מֶּ שֶּ ך ִמשּום .הַּ ן-ַאְלֻמֵגי ְגֵדִלים ֹלא כַּ בֶּ ֵקי אֶּ ֲעמָּ  ְבמַּ
יָּם ם ,הַּ י ֵאין שָּ  .אֹור דַּ

ה זוֹ  ִבְתמּונָּה ק ִנְראֶּ ֲאבָּ ן ֵבין מַּ מֹוחָּ ַאְלמֹוג ְלֵבין הַּ  ,*ִׁשיִטית הָּ
ה ְמנַּסֶּ ל שֶּ ֵלט אֹותוֹ  ִלְדחֹוק כֹוחוֹ  ְבכָּ ל ּוְלִהְשתַּ   זֹוִהי .ְמקֹומוֹ  עַּ
ת מֶּ ִקיּום ִמְלחֶּ ל הַּ ַאלֻמִגים שֶּ ֲחִיים הָּ ַאלֻמִגים ְבשּוִנית הַּ   .הָּ
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ִאינ    ִתי קַּ  ֵאילַּ
 

ןנ    נֹות -ִזירָּ שֹושַּ ִזיר)הַּ ן נָּ ְרטָּ  (סַּ

   

ִאי נַּקַּ ג הּוא הַּ ד דָּ מַּ ּלָּ ֵתף שֶּ ה ְלשַּ ִגים ִעם ְּפֻעּלָּ נּו ְגדֹוִלים דָּ ְזקּוִקים ,ִממֶּ   הַּ
ם ִנגָּש הּוא .ְלִנקּוי ה ֲאֵליהֶּ ם ּוְמנַּקֶּ ִּפיִלים אֹותָּ ִקים* ִמטַּ ִנְדבָּ ל הַּ ם אֶּ   גּופָּ

ֲחלֹות ְוגֹוְרִמים ם ְלמַּ ְצָאם ְמקֹום .ְבעֹורָּ בּועַּ  ִהמָּ קָּ ל הַּ ִאים שֶּ נַּקַּ א הַּ   ְבִפי ִנְקרָּ
ִנים ְדעָּ מַּ ֲחנַּת" הַּ ֵמש הּוא .*"ִנקּוי-תַּ ָאה ְמשַּ כֹון ִמְרּפָּ יו ֹיִפי ּומָּ קֹוחֹותַּ   ֵהם ,ְללָּ

שּוִנית ְדֵגי קֹור ,*הַּ זֹון ּומָּ ְצמוֹ  מָּ ה זֹוִהי .ְלעַּ ֲחֵסי ֻדְגמָּ ֲעֵלי ֵבין ִשתּוף-ְליַּ -בַּ
ִיים ְתמּונָּה .שֹוִנים *חַּ ת בַּ ַאחַּ ג ִתְראּו הָּ דֹול דָּ ַאר ,גָּ רוֹן ִתפ  ה  ס  ּפֹוֵרש ,ה  ת שֶּ  אֶּ

יו ל ְלִטיּפּולוֹ  ְסנִַּּפירָּ ִאים זּוג שֶּ ת ,נַּקָּ רֶּ ַאחֶּ ג - ּובַּ ן דָּ ת  ת ּפֹוֵער ִבינ    ִּפיו אֶּ
ִאי נַּקַּ ה ְוהַּ יו ֵבין ְמנָּקֶּ  .ִשנָּ

יָּדּועַּ  ְלזֹונֹות ,כַּ ִית בֹוִנים חֶּ ת בַּ ר .קֹוְנִכיָּה ְבצּורַּ ם ְלַאחַּ ת מֹותָּ בֶּ   נֱֶּעזֶּ
קֹוְנִכיָּה ל הַּ ע עַּ ְרקַּ יָּם קַּ ִנים ִלְפֵני .הַּ בֹות שָּ ן ִנְכנָּס רַּ ְרטָּ  קֹוְנִכיָּה ְלתֹוְך סַּ
א צָּ מָּ ל שֶּ ע עַּ ְרקַּ יָּם קַּ ְרא" הַּ יַּ ל ,ֵמָאז ."טֹוב ִכי וַּ ִנים כָּ ְרטָּ סַּ   ִמסּוגוֹ  הַּ

ְמִצים ן ְוגֹוְרִרים ,ֲעזּובֹות קֹוְנִכיֹות ְמאַּ ם אֹותָּ ל ִאתָּ ר ְלכָּ ם .ֵיְלכּו ֲאשֶּ   ְשמָּ
א ל ִנְקרָּ ְנִזיִרים ֵשם עַּ ת ַאְנֵשי ,הַּ ִמְתבֹוְדִדים דָּ ר הַּ ִמְדבָּ ר אוֹ  בַּ ִמְנזָּ   .בַּ

ִיְגְדלּו ְרכּו ְכשֶּ ֵּפש ִיְצטָּ ם ְלחַּ הֶּ ִית לָּ ש בַּ דָּ ְתִאים חָּ יַּ ם שֶּ תָּ ה ְלִמידַּ שָּ ֲחדָּ  .הַּ
ֵני נֹות-ִלְנִזירָּ שֹושַּ ם ,הַּ הֶּ ֵני שֶּ ְרטָּ ֲחֵסי ,ְגדֹוִלים נִָּזיר סַּ  ִעם ִשתּוף-יַּ
נֹות ן ,יָּם-שֹושַּ אֹותָּ ל ִיְשאּו שֶּ ֵבי עַּ ם גַּ ֲעְברּו"ְכשֶּ  .קֹוְנִכיתָּ ה יַּ  יֲַּעִבירּו "ִדירָּ

ת נות אֶּ שֹושַּ ם הַּ ם ִעמָּ ש ְלֵביתָּ דָּ חָּ    .הֶּ
ן רטָּ ִריִׁשיתהַּ  ,ַאֵחר נִַּזיר סַּ ל ְלשֹוֵטט נֹוֵהג ,פ  חֹוףְ  חֹולֹות עַּ   ִמחּוץ הַּ
ִים מַּ ה ,לַּ ְילָּ ּלַּ ֵתר ּובַּ ת ִיְסתַּ חַּ ִנים ִמתַּ ֲאבָּ חֹוף לַּ בָּ   .שֶּ
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 קולורני. א: צילום

ִני-ּוסֹוןס ְרבָּ  יָּם דַּ
יָּם-סּוסֹון ג הּוא הַּ י דָּ חַּ צֹות ְבֵאזֹור הַּ אַּ יָּם ְוִעְשֵבי הָּ   .הַּ
ְך גּופוֹ  ֳארָּ ְך ,מָּ ד ּוִפיו ֹראשוֹ  אַּ ְמֻחדָּ ל ְלֹראשוֹ  דֹוִמים הַּ   שֶּ
ְך הּוא .סּוס ל ִנְכרָּ ה ִגְבעֹוֵלי עַּ צָּ אַּ עּות *הָּ ְמצָּ   ְזנָּבוֹ  ְבאֶּ

ֵתל ִמְתּפַּ ֵקט ,הַּ ד ְבִחְדקוֹ  ְזִעיִרים יָּם-ְיצּוֵרי ּוְמלַּ ְמֻחדָּ   .הַּ
סּוסֹוִנים ִיים הַּ ֹרב חַּ ר ,ְבזּוגֹות לָּ כָּ ה זָּ ת .ּוְנֵקבָּ דֶּ  ְמיֻחֶּ

ְך ִהיא ְבִמינָּה רֶּ ם דֶּ בּותָּ ָאב .ִהְתרַּ ה הּוא הָּ ֵּפל זֶּ ְמטַּ  שֶּ
ַאיו ֱאצָּ ר ִחזּור  ַאֲחֵרי  .ְבצֶּ צָּ ה  קָּ ֲחִדירָּ סּוסֹוִנית מַּ ת הַּ  אֶּ

ִניתס   ִתית ִלילָּ  ֵאילַּ
ה סּוג ל זֶּ ִעים שֶּ ִמיֹות תֹולַּ ה ,יָּ לָּ ִראשֹונָּה ִנְתגַּ   לַּ

ת יֹות ֵהן .ְבֵאילַּ ן *ִגיר ִצנֹורֹות ְבתֹוְך חַּ טּור ּוְלֹראשָּ  עַּ
ל ֵזר ִנים שֶּ ְששָּ ֵנן מַּ ְמסַּ ִים הַּ מַּ ְנְקטֹון ְיצּוֵרי ֵמהַּ   ְּפלַּ

ֲחִפים ִנית מֹוְשבֹות .ְמרַּ ְסִלילָּ ִתית הַּ ֵאילַּ   בֹונֹות הַּ
ְרִהיבֹות ְזִעירֹות שּוִניֹות ן מַּ ְפיָּ ן ,ְביָּ ְדלָּ גָּ ִגיעַּ  שֶּ ר מַּ טֶּ   ְלמֶּ
ה ְויֹוֵתר ף ִמין ִתְראּו ִמְשֹמאל .ִמזֶּ ִנית ,נֹוסָּ ִליל   ס 
נ ק ה ,ע  מֹוִפיעָּ ל שֶּ ת ִצְבֵעי ִבְשלָּ שֶּ קֶּ שּוִנית הַּ  בַּ

ִתית ֵאילַּ ֹרק ,הַּ ֹחל ,יָּ ֹהב ,ָאֹדם ,כָּ    .חּום אוֹ  צָּ
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יּהָּ  ל ֵביצֶּ ה ִכיס אֶּ ל ְדִגירָּ עַּ ל ִבְטנוֹ  שֶּ ן שֶּ ם .זּוגָּה-בֶּ ְתחֹות שָּ  ִמְתּפַּ
ֵביִצים ן הַּ טֶּ בֶּ ל ְוהַּ ר שֶּ כָּ זָּ ת הַּ חַּ יֹון ְבסֹוף .תֹופַּ ֵהרָּ ח יֹוְצִאים הַּ תַּ   ִמּפֶּ

ן טָּ ְבִכיסוֹ  קָּ ְשרֹות שֶּ ְתִחיִלים ְזִעיִרים יָּם-סּוסֹוֵני עֶּ מַּ ת שֶּ ם אֶּ ֵייהֶּ  חַּ
יָּם ִבְשִחיָּה  .בַּ



 

 

בעֵ   יָּם-שֶּ
 

   

ִני ְכנּוןע      ֹכוְכבָּ
הּו  ג זֶּ ש ְדמּוי דָּ ת נָּחָּ חַּ  ְצלֹוְפֵחי *ִמִמְשּפַּ

שּוִנית ִאים ,*הַּ ִנְקרָּ ִנִיים הַּ ָאֹפר ִצְבעוֹ  .מּורֶּ -הַּ
ן ְנבַּ ִבים"ְוהַּ  ְלבַּ ֵכִהים "כֹוכָּ ִרים הַּ ְמֻציָּ ל הַּ   ִצֵדי עַּ
ת לוֹ  ִהְקנּו גּופוֹ  ִני השם אֶּ ִגיעַּ  ָאְרכוֹ  .ֹכוְכבָּ  מַּ

ה ְלִשְבִעים ֲחִמשָּ ְטִרים וַּ ְנִטימֶּ ְביוֹ  סֶּ ה ְועָּ  ֲחִמשָּ
ְטִרים ְנִטימֶּ ד סֶּ ת .ִבְלבַּ ת זוֹ  גּופוֹ  צּורַּ רֶּ  לוֹ  ְמַאְפשֶּ

ֲחֹדר כּוִכים לַּ ִרים ֲעֻמִקים ֲהִכי לַּ צָּ   ִלְטֹרף ְכֵדי ְוהַּ
ִגים ֲעֵלי דָּ ִיים-ּובַּ ִאים ֲאֵחִרים *חַּ נְֶּחבָּ ם הַּ הֶּ  .בָּ
יו ֲחדֹות ִשנָּ ן הַּ תָּ ה ּוְנִשיכַּ ְכִאיבָּ מַּ  הֹוְפִכים הַּ
ד אֹותוֹ  חָּ טֹוְרִפים ְלאֶּ ֲחשּוִבים הַּ שּוִנית הַּ  הּוא .בַּ
ִעיל ר ּפָּ ה ְבִעקָּ ילָּ ּלַּ  .בַּ

 

ב ח הּוא יָּם-ֵעשֶּ מַּ ֵאינוֹ  צֶּ ה שֶּ צָּ ֲאצֹות ִאם .*אַּ -ִצְמֵחי ֵהן הַּ
יָּם ֲאִמִתִיים הַּ יָּם-ִעְשֵבי ,הָּ יָּם ִהִגיעּו הַּ ה לַּ שָּ בָּ יַּ י – ֵמהַּ   אּולַּ

עּות בֹות ְוֵהֵחלּו - ְבטָּ ֵרי ְוִליֹצר ְלִהְתרַּ א כַּ שֶּ ת דֶּ ִמִיים-תַּ   ,יַּ
ֵשִטים ִמְתּפַּ ִדים הַּ עּות ִלְצדָּ ְמצָּ זֹוֵחל ִגְבעֹול ְבאֶּ ל הַּ ע עַּ ְרקַּ קַּ  הַּ

א ִנְקרָּ ש-ְקֵנה שֶּ ב .*ֹשרֶּ יָּם-ֵעשֶּ נָּפֹוץ הַּ ת הַּ רּוי ְבֵאילַּ מוֹן קַּ   י 
ִשים ק  ש  ק  ת .ה  ֵרי אֶּ א כַּ שֶּ דֶּ ל הַּ יָּמֹון שֶּ ק ִתְראּו הַּ ל ְבֹעמֶּ  שֶּ

ל ְטִרים ְשֵני ֵמעַּ ֵאינָּם חֹוִלִיים ְבחֹוִפים מֶּ   ְמכּוִסים שֶּ
א .ְבַאְלֻמִגים שֶּ דֶּ ה הַּ זֶּ ֵּפק הַּ זֹון ְמסַּ ְרֵבה מָּ ִגים ְלהַּ  דָּ
ט ,ִצְמחֹוִנִיים ֲהמֹון ּוִמְקלָּ ִנים ְדִגיִגים לַּ מֹוְצִאים ְקטַּ   בוֹ  שֶּ

ה ֲחסֶּ ד מַּ גֶּ   .טֹוְרִפים נֶּ
ר *                                    מּונִָּחים ְלֵהְסבֶּ מּוד ְּפנּו הַּ  19  28  ְלעַּ



 

 

ה ְמֻשנֶּנֶּתפִ    ְטרָּ

   

םפ    ֹאדֶּ רֹון הָּ  ְרּפָּ
ה יֹוֵתר ֵיש רָּ רֹון ִמיֵני ֵמֲעשָּ ְרּפָּ ץ ּפַּ ת ְבִמְפרָּ  ,ֵאילַּ

ְך ְצֻהִבים ֻכּלָּם רֶּ ל ְבדֶּ רֹון .ְכלָּ ְרּפָּ ם ּפַּ ֹאדֶּ ד הָּ   ְמיֻחַּ
ך ע ְבכַּ בַּ צֶּ הַּ ָאֹדם שֶּ יו שֹוֵלט הָּ עָּ רֹון ִמיֵני .ִבְצבָּ ְרּפָּ   ּפַּ

ִפים רוֹן ֵהם נֹוסָּ פ  ר  ן פ  ב  ח-ל  רוֹןּו ֵמצ  פ  ר  חוֹר פ  -ׁש 
ם( ֵׁשת אֹותָּ ִמין ִתְראּו שֶּ ר ְבֻכּלָּם .(ִמיָּ כָּ זָּ ה הַּ  דֹומֶּ

ה ְנֵקבָּ ל לַּ ע ְבֹגדֶּ בַּ ִמיד ּוְבצֶּ   ,ְבזּוגֹות שֹוִחים ֵהם ְותָּ
ֵנס ִמְתכֹוְנִנים ְכִאּלּו ת ְלִהכָּ ל .נֹוחַּ  ְלֵתבַּ  כָּ

ְרְּפרֹוִנים ּפַּ חּו הַּ ת ִהְתמַּ ַאְלֻמִגים *ּפֹוִליֵּפי ִבְטִריפַּ  הָּ
נֹות יָּם-ְושֹושָּ ְך ,הַּ ק אַּ ֵנזֶּ ֵהם הַּ ן גֹוְרִמים שֶּ טָּ   .קָּ

רֹון ְצִעיֵרי ְרּפָּ ּפַּ ם שֹוִנים הַּ ם ֵמהֹוֵריהֶּ  .ְבִצְבֵעיהֶּ

ַאְלֻמִגים רֹוב ִיים הָּ בֹות חַּ   ,ְזִעיִרים *ּפֹוִליִּפים ְמרּובֹות ְבמֹושָּ
ם הֶּ ּלָּ ד שֶּ לֶּ ף *שֶּ שּוי ,ְמֻשתָּ ה *ֵמִגיר עָּ שֶּ ִמים קָּ ד ּוִלְפעַּ לֶּ שֶּ  הַּ

ְך ִריְפיֹונִָּאים ְכמוֹ  ,רַּ ה .*בַּ ִּפְטרָּ ת  הַּ דֶּ ְך ְמיֻחֶּ ִהיא ְבכַּ   *ּפֹוִליּפ שֶּ
ד חַּ ִחיד ,אֶּ ְדלוֹ  ,יָּ גָּ ִגיעַּ  ְלִעִתים שֶּ רֹות מַּ ֲעשָּ ְטִרים לַּ ְנִטימֶּ   .סֶּ

ְתמּונָּה ִגים בַּ שֹוִנים ִמיִנים ְשֵני ֻמצָּ ה הַּ ה זֶּ ה ִמזֶּ מָּ   ְבכַּ
ִנים ִים ְכמוֹ  ,ִסימָּ ִשינַּ ְזִעירֹות הַּ ה הַּ ִּפְטרָּ אִלית בַּ ְשמַּ   .הַּ
ה ֲעשֶּ ם ,ְלמַּ תֶּ ר רֹוִאים אַּ ת ְבִעקָּ ד אֶּ לֶּ שֶּ ת ִכי ,הַּ ַאְלמֹוג ִרְקמַּ  הָּ
יָּה חָּ ת הַּ חַּ ת ִנְפתַּ חַּ ה ִבְשעֹות ּוִמְתנַּּפָּ ְילָּ ּלַּ יו ְבֵעת ,הַּ ְזרֹועֹותָּ   שֶּ

שֹות ה ְוָאז ִנְפרַּ ִּפְטרָּ נַּת ִנְרֵאית הַּ ֲאִמינּו .יָּם-ְכשֹושַּ תַּ ִהיא הַּ  שֶּ
לֶּת ן ִלְטֹרף ְמֻסגֶּ ְרטָּ ג אוֹ  סַּ ן דָּ טָּ  ?ֹקִשי ְבִלי קָּ
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ה ְמֻשנֶּנֶּתפִ    ְטרָּ

   

םפ    ֹאדֶּ רֹון הָּ  ְרּפָּ
ה יֹוֵתר ֵיש רָּ רֹון ִמיֵני ֵמֲעשָּ ְרּפָּ ץ ּפַּ ת ְבִמְפרָּ  ,ֵאילַּ

ְך ְצֻהִבים ֻכּלָּם רֶּ ל ְבדֶּ רֹון .ְכלָּ ְרּפָּ ם ּפַּ ֹאדֶּ ד הָּ   ְמיֻחַּ
ך ע ְבכַּ בַּ צֶּ הַּ ָאֹדם שֶּ יו שֹוֵלט הָּ עָּ רֹון ִמיֵני .ִבְצבָּ ְרּפָּ   ּפַּ

ִפים רוֹן ֵהם נֹוסָּ פ  ר  ן פ  ב  ח-ל  רוֹןּו ֵמצ  פ  ר  חוֹר פ  -ׁש 
ם( ֵׁשת אֹותָּ ִמין ִתְראּו שֶּ ר ְבֻכּלָּם .(ִמיָּ כָּ זָּ ה הַּ  דֹומֶּ

ה ְנֵקבָּ ל לַּ ע ְבֹגדֶּ בַּ ִמיד ּוְבצֶּ   ,ְבזּוגֹות שֹוִחים ֵהם ְותָּ
ֵנס ִמְתכֹוְנִנים ְכִאּלּו ת ְלִהכָּ ל .נֹוחַּ  ְלֵתבַּ  כָּ

ְרְּפרֹוִנים ּפַּ חּו הַּ ת ִהְתמַּ ַאְלֻמִגים *ּפֹוִליֵּפי ִבְטִריפַּ  הָּ
נֹות יָּם-ְושֹושָּ ְך ,הַּ ק אַּ ֵנזֶּ ֵהם הַּ ן גֹוְרִמים שֶּ טָּ   .קָּ

רֹון ְצִעיֵרי ְרּפָּ ּפַּ ם שֹוִנים הַּ ם ֵמהֹוֵריהֶּ  .ְבִצְבֵעיהֶּ

ַאְלֻמִגים רֹוב ִיים הָּ בֹות חַּ   ,ְזִעיִרים *ּפֹוִליִּפים ְמרּובֹות ְבמֹושָּ
ם הֶּ ּלָּ ד שֶּ לֶּ ף *שֶּ שּוי ,ְמֻשתָּ ה *ֵמִגיר עָּ שֶּ ִמים קָּ ד ּוִלְפעַּ לֶּ שֶּ  הַּ

ְך ִריְפיֹונִָּאים ְכמוֹ  ,רַּ ה .*בַּ ִּפְטרָּ ת  הַּ דֶּ ְך ְמיֻחֶּ ִהיא ְבכַּ   *ּפֹוִליּפ שֶּ
ד חַּ ִחיד ,אֶּ ְדלוֹ  ,יָּ גָּ ִגיעַּ  ְלִעִתים שֶּ רֹות מַּ ֲעשָּ ְטִרים לַּ ְנִטימֶּ   .סֶּ

ְתמּונָּה ִגים בַּ שֹוִנים ִמיִנים ְשֵני ֻמצָּ ה הַּ ה זֶּ ה ִמזֶּ מָּ   ְבכַּ
ִנים ִים ְכמוֹ  ,ִסימָּ ִשינַּ ְזִעירֹות הַּ ה הַּ ִּפְטרָּ אִלית בַּ ְשמַּ   .הַּ
ה ֲעשֶּ ם ,ְלמַּ תֶּ ר רֹוִאים אַּ ת ְבִעקָּ ד אֶּ לֶּ שֶּ ת ִכי ,הַּ ַאְלמֹוג ִרְקמַּ  הָּ
יָּה חָּ ת הַּ חַּ ת ִנְפתַּ חַּ ה ִבְשעֹות ּוִמְתנַּּפָּ ְילָּ ּלַּ יו ְבֵעת ,הַּ ְזרֹועֹותָּ   שֶּ

שֹות ה ְוָאז ִנְפרַּ ִּפְטרָּ נַּת ִנְרֵאית הַּ ֲאִמינּו .יָּם-ְכשֹושַּ תַּ ִהיא הַּ  שֶּ
לֶּת ן ִלְטֹרף ְמֻסגֶּ ְרטָּ ג אוֹ  סַּ ן דָּ טָּ  ?ֹקִשי ְבִלי קָּ
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ְרִני יָּם-בצ    קַּ

   

ן) ְבעֹון זֹוֵהרצִ   (ִצְבעֹון ְפִריְדמָּ
ת ג אֶּ דָּ ד הַּ ְמיֻחַּ ה הַּ זֶּ ר רֹוִאים הַּ ְמִציִצים ְבִעקָּ   כשֶּ

רֹות כּוֵכי ְלתֹוְך ְמעָּ שּוִנית הַּ  ְבאֹור זֹוֵהר הּוא .*בַּ
ֹגל בֹוֵלט ,ִחֵּור סָּ ל הַּ ע עַּ קַּ כּוְך רֶּ ל הַּ מּוצָּ ג .הַּ דָּ   הַּ

ן טָּ קָּ ה הַּ זֶּ א ,הַּ ִנְמצָּ ק שֶּ ה ,סּוף-ְביַּם רַּ ּלָּ  ִנְתגַּ
ִראשֹונָּה ת לָּ ל ְבֵאילַּ ה ְיֵדי עַּ ִגים מּוְמחֶּ דָּ ל הַּ   שֶּ
ה ִמְצּפֶּ ת הַּ תַּ ִמי-הַּ ִוד ,יַּ ן דָּ ִעי ּוְשמוֹ  ,ְפִריְדמָּ דָּ מַּ   *הַּ
א רֹות גַּם אֹותוֹ  ִתְראּו .ִבְשמוֹ  ִנְקרָּ ה ִבְמעָּ ִמְצּפֶּ  הַּ
ת תַּ ִמי-הַּ    .יַּ

ֵבי יָּם-צַּ ם ,זֹוֲחִלים ֵהם הַּ ל ְקרֹוֵביהֶּ ֵבי שֶּ ה צַּ שָּ בָּ יַּ  הַּ
ְרדּו יָּ ל שֶּ יָּם אֶּ ִנים ִמְליֹוֵני ִלְפֵני הַּ ְמרֹות  .שָּ ל לַּ כָּ  שֶּ
א ְמזֹונָּם יָּם ִנְמצָּ ִלים ְוֵהם ,בַּ ֲחצֹות ְמסּוגָּ ִקים לַּ ְרחַּ   מֶּ

ם ,ִבְשִחיָּה ֲעצּוִמים ֲעלֹות ֲעֵליהֶּ יָּם ִלְפֵני לָּ   ְכֵדי הַּ
ת .ֲאִויר ִלְנֹשם ם אֶּ ִטילו ֵביֵציהֶּ חֹול יַּ ִים ִמחּוץ בַּ מַּ   .לַּ

ב יָּם-צַּ ְרִני הַּ קַּ ם .סּוף-ְביַּם נָּפֹוץ הַּ רֶּ ה ְבטֶּ לָּ  ִנְתגָּ
ר חֹומֶּ ְסִטי הַּ ְּפלַּ יּו הַּ ְצִרים הָּ ְסֵרִקים ִמִשְריֹונו ְמיַּ   .מַּ
ִבים צַּ ִעים ְוֵהם ,*ְלִזהּום ְרִגיִשים הַּ ֵהם ִנְפגָּ  ְכשֶּ
ִקיֹות אֹוְכִלים ְסִטיֹות שַּ כֹות ְּפלַּ ֻמְשלָּ יָּם הַּ   ,לַּ
ם ְשבָּ דּוזֹות ְשֵאּלּו ְבחָּ נֹות מֶּ ִניתָּ ֲאִכילָּה הַּ ם .לַּ  ֵביֵציהֶּ
לֹות ֻמטָּ חֹול הַּ לֹות בָּ ל ִנְגזָּ ם ְבֵני ְיֵדי עַּ ה .ָאדָּ ִמְצּפֶּ   בַּ

ת תַּ ִמי-הַּ ת יַּ ְרִבים ְבֵאילַּ ת מַּ ֵבי אֶּ יָּם-צַּ  הַּ
ְחְרִרים נָּה ִמֵדי ּוְמשַּ רֹות שָּ בֹוִנים" ֲעשָּ יָּם "צַּ  .לַּ
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ןק   ִתי ִטיפַּ  ) יָּם-ִקּפֹוד) ֵאילַּ

   

רֵק  דּור   יסָּ  הָּ

ת  חַּ ִרים *ְלִמְשּפַּ ֵקיסָּ ִכים הַּ יָּ ה שַּ מָּ ִגים כַּ דָּ ֲהדּוִרים ֵמהַּ   ְביֹוֵתר הַּ
ץ ת ְבִמְפרָּ ֵשם ,ֵאילַּ ר ְוהַּ ֵּפרּושוֹ  ֵקיסָּ ך שֶּ לֶּ ה מֶּ אֶּ ם יָּ הֶּ ם .לָּ   ִצְבֵעיהֶּ

בֹוְלִטים ִסים ְוִדְגֵמי ,הַּ ְכִריִזים ְכִאילּו ִעגּוִלים אוֹ  ּפַּ ל מַּ ם עַּ תַּ ְצמָּ   עָּ
ד גֶּ ד ְואֹוְיִבים ְיִריִבים נֶּ חָּ ְתמּונָּה .ְכאֶּ ת ִתְראּו בַּ גֶּם אֶּ ִסים דֶּ ּפַּ  הַּ

ִצְבעֹוִני ל הַּ ר שֶּ ֵקיסָּ דּור הַּ הָּ בֹוֵגר הֶּ תוֹ  הַּ ת ּוְלעּומָּ ם אֶּ גֶּ ִעגּוִלים דֶּ   הַּ
ל ר שֶּ ִעיר ֵקיסָּ ם צָּ רֶּ ר ְשטֶּ גַּ ע ִדְגֵמי .בָּ בַּ שֹוִנים צֶּ ה ֵהם הַּ ִנְראֶּ  כַּ

ִעי ְמצָּ ֲחרּות ִלְמֹנעַּ  אֶּ ם הֹוִרים ֵבין תַּ ֵאיהֶּ ֱאצָּ  .ְוצֶּ

ם ִאם ְשתֶּ רֹוב אֹותוֹ  ְּפגַּ ִאי ,ִמקָּ דַּ ר ְבוַּ ם ְכבָּ ְמתֶּ ך ֵלב שַּ   ְלכַּ
ִקּפֹוד יָּם-שֶּ ר הּוא הַּ ל מּוזָּ ם ֹראש לוֹ  ֵאין .ְבִחינָּה ִמכָּ  ְוגַּ

ִים לוֹ  ֵאין ְגלַּ ב ְכמוֹ  .רַּ יָּם-כֹוכָּ ם ,הַּ ז ּפֹוֵסעַּ  הּוא גַּ   ְונֱֶּאחַּ
ת ְזרַּ ְפתֹוֵרי ְזִעירֹות ִצינֹוִריות ְבעֶּ כַּ ה שֶּ קָּ ְדבָּ ן הַּ   ְבְקצֹוֵתיהֶּ

ְקרּויֹות ְגֵלי" הַּ ִים-רַּ ִים לוֹ  ֵאין ."מַּ ְך ,ֵעינַּ ל אַּ   זֹאת ְבכָּ
ש הּוא ֵּון ְויֹוֵדעַּ  ,ְבאֹור חָּ ְצמוֹ  ְלכַּ ִלים ִלְמקֹומֹות עַּ   .מּוצָּ

ן ְקִטיפַּ ר הּוא הַּ ִריתהַּ  ְוִאלּו ,וִצְבעֹוִני קֹוִצים-ְקצַּ   ִניז 
ת רּוכ  קוִֹצים-א  ִנית ה  ם .ְוַאְרִסית דֹוְקרָּ ְלתָּ ל תֹועַּ   שֶּ
יָּם-ִקּפֹוֵדי ה הַּ בָּ ק רַּ נֶּזֶּ ֵהם ֵמהַּ   אֹוְכֵלי ֵהם .גֹוְרִמים שֶּ
צֹות ְמנִָּקים אַּ ת הַּ ִצְמִחיָּה אֶּ נֹות ְכֵדי *הַּ קֹום ְלפַּ  מָּ

ַאְלֻמִגים ְשִבים לָּ ִמְתיַּ ִניְזִריות .הַּ ה יֹוְצאֹות הַּ ִמְרעֶּ  לַּ
ה ְילָּ ּלַּ ְבצֹות בַּ יֹום ּוִמְתקַּ ל בַּ חֹול עַּ ֵכי ֵבין אוֹ  הַּ רָּ  חַּ
שּוִנית ַאל-  *הַּ סּו ו  נ  ִים ִתכ  מ  ֵגל ל  ר  ה ב  ֵחפ   !(י 
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ִכים) יְפיֹונִָּאיםִר        (ַאְלֻמִגים רַּ

ןר   חּום ְבִנְצרָּ    שָּ
ן ְדֵגי  ִנְצרָּ ְנט ִגּלּו הַּ טֶּ   טֹוְרִפים ִמְּפֵני ְלִהְתגֹוֵנן ְכֵדי :ּפָּ

ְמנִַּסים ם ִלְבלֹועַּ  הַּ ְזִקיִפים ֵהם ,אֹותָּ ת מַּ ִּפיר קֹוֵצי אֶּ   ְסנַּ
ב גַּ ִעים ,הַּ ִנְתקָּ ה ְלִמי שֶּ ְמנַּסֶּ ם ִלְטֹרף שֶּ   .ִּפיו ְבתֹוְך אֹותָּ

טֹוֵרף כֹול ֵאינוֹ  הַּ ת ְלכֹוֵפף יָּ קֹוִצים אֶּ ִלים ֵהם ִכי ,הַּ ל ִנְנעָּ   עַּ
ה ְיֵדי ק ,ִנְצרָּ ן ורַּ ִנְצרָּ ְצמוֹ  הַּ ֹכל ְבעַּ ם ְלֲשְחֵרר יָּ  .אֹותָּ

ן בִנְצרָּ רַּ דֹול הּוא הָּ גָּ ְחתוֹ  ִבְבֵני הַּ   אֹוְיבוֹ  הּוא .*ִמְשּפַּ
ע מּוְשבָּ ל הַּ יָּם-ִקּפֹוד שֶּ ת ִניְזִרית הַּ   הּוא .קֹוִצים-ֲארּוכַּ

ת ְבִפיו תֹוֵפס קֹוִצים ְקצֹות אֶּ ה ,הַּ ֲעלֶּ ת מַּ ִקּפֹוד אֶּ  הַּ
ע ְרקַּ קַּ ְחֵררוֹ  ,ֵמהַּ ְך ִמִצדוֹ  אֹותוֹ  תֹוֵקף ְוָאז ְמשַּ רַּ ֵאינוֹ  ,הָּ  שֶּ

ן ְתמּונָּה זֹאת ִתְראּו .מּוגָּ ת בַּ פֶּ ְמצֹורֶּ ְתמּונָּה .הַּ ת בַּ רֶּ ֲאחֶּ  ,הַּ
ג ה דָּ ה ְיֵפהפֶּ ה ֵמאֹותָּ חָּ סוֹן ,*ִמְשּפָּ ם ,ְשמוֹ  ִפיק  גֶּ דֶּ יו שֶּ עַּ   ְצבָּ

ְזִכיר ת מַּ ר ִציּוֵרי אֶּ יָּ צַּ ל הַּ ְמֻהּלָּ סוֹ  הַּ  .ִּפיקָּ

ְסֵרי ַאְלֻמִגים ֵהם ִריְפיֹונִָּאים ד חַּ לֶּ ק *שֶּ ֵכן ,מּוצָּ  ֵהם ְולָּ
ִכים ִחים ְוִנְדִמים רַּ ִמְתנֹוֲעִעים ִלְצמָּ ם שֶּ רֶּ זֶּ ם .בַּ  ֻרבָּ

  ְבעֹוד .ְשקּוִפים ֵהם ִלְפֲעִמים ַאך ,ְמֹאד ִצְבעֹוִנִיים
ִאים ִריְפיֹונָּ הַּ ִצְבעֹוִנִיים שֶּ ִּלים ִבְמקֹומֹות שֹוְכִנים הַּ   ,מּוצַּ

רֹות ק ִבְמעָּ יָּם ּוְבֹעמֶּ ִמיִנים ,הַּ חֹות הַּ ּפָּ   ,ִצְבעֹוִנִיים-הַּ
ם ִצְבעַּ הֹוב שֶּ ק-צָּ ְקרַּ ִיים ,ְירַּ   ְבאֹור מּוֲאִרים ִבְמקֹומֹות חַּ
ש מֶּ ֵלא שֶּ ה .מָּ ִסיבָּ ם ִהיא הַּ הֶּ לָּ ֹצות ֵיש שֶּ ִניֹות אַּ   *ְשֻתפָּ

ם ְימֹות ,ְבעֹורָּ ְמקַּ ת שֶּ ֲהִליְך אֶּ ה תַּ זָּ ה ,*הפֹוטֹוִסיְנתֶּ נֲַּעשֶּ  שֶּ
אֹור ִריְפיֹונִָּאים .בַּ ע מֹוִסיִפים הַּ בַּ נֹוף ְוִגוּון צֶּ ת לַּ תַּ ִמי-הַּ   יַּ
ל ַאְלֻמִגים שּוִניֹות שֶּ    .ְבֵאילַּת הָּ
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   (ַאְלמֹוג ִשיחַּ )יִטית ִׁש 
 

   

נַּתׁש נּון ְושֹושַּ    יָּם-ֹושַּ
ִכיר ֹלא ִמי  ת מַּ נ ת אֶּ ם-ׁשוֹׁש  ּי  ם ?ה  ְעתֶּ ְידַּ ִהיא הַּ נָּה שֶּ   ֵאינֶּ
ח מַּ א *צֶּ ּלָּ יָּה אֶּ ם ?חַּ צֶּ עּות ,*ּפֹוִליּפ ִהיא ְבעֶּ ְמצָּ ְבאֶּ ֵאי שֶּ   תַּ

ה ְתִקיף ,ְצִריבָּ ת מַּ ּפֹוְלִשים אֶּ ִנְכנִָּסים הַּ ם .ִלְתחּומוֹ  הַּ ת גַּ   אֶּ
נּוןהַּ  ִאי ּׁשוֹׁש  דַּ ם ְבוַּ תֶּ ִכיִרים אַּ הּו ֲהֵרי .מַּ ט "נֶּמוֹ " זֶּ רֶּ סֶּ  ֵמהַּ

ם ְמֻפְרסָּ ג .הַּ דָּ ה הַּ זֶּ ֵבא הַּ נַּת ְזרֹועֹות ֵבין ִמְתחַּ יָּם-שֹושַּ  ,הַּ
ן ּה ִמְּפֵני מּוגָּ תָּ ם .ְצִריבַּ ְעתֶּ ְידַּ ְלדוֹ  הַּ נּון ְשְבִהּוָּ שֹושַּ  הּוא הַּ
ר כָּ ק זָּ ר ְורַּ ֲהפֹוְך יֹוֵתר ְמֻאחָּ ה יַּ נּוִנית .ִלְנֵקבָּ שֹושַּ ִטיל הַּ   תַּ

ם ,ֵביִצים אֹותָּ ְדִביק שֶּ ע תַּ לַּ ן ְלסֶּ מּוגָּ ל שֶּ נַּת ְיֵדי עַּ יָּם-שֹושַּ   .הַּ
זּוג ְבֵני נּון הַּ ִיים שֹושַּ ד חַּ נַּת ִעם יַּחַּ יָּם-שֹושַּ ה זֹוִהי .הַּ   ֻדְגמָּ

ת מֶּ ֲחֵסי ֻמְשלֶּ ֲעֵלי ֵבין ִשתּוף-ְליַּ ה ְקִרי ,ֲחִיים-בַּ  .*ִסְמִביֹוזָּ

ִפים ְוִשְלדוֹ  גּופוֹ שֶּ  ,ִשיחַּ -ַאְלמֹוג ִהיא ִּׁשיִטיתהַּ    ְמסֹועָּ
ְנֵפי ִלים .ִשיִחים ְכעַּ לָּ חָּ ְּפִניִמִיים בַּ ֵבין הַּ ֲענִָּפים שֶּ ִיים הַּ   חַּ

ִגים ּוְגֵדִלים ִנים ,דָּ ְרטָּ ִעים סַּ ם ְותֹולָּ ּפֹוִליִּפים .ְלִמיֵניהֶּ   *הַּ
ל ִשיחַּ -ַאְלֻמֵגי שֶּ ק ְוִנְרִאים ,ְזִעיִרים הַּ ש רַּ מָּ רֹוב מַּ  .ִמקָּ

ִשיחַּ -ְלַאְלֻמֵגי ה ֲחִשיבּות הַּ בָּ ן רַּ י ְלִמְגוָּ חַּ ל ִכי ,הַּ ד כָּ חָּ  אֶּ
ם ְתִאים ֵמהֶּ ל שֹונֶּה ְלִמין מַּ ִרים" שֶּ יָּ ִשיִטית ."דַּ   הַּ

ל ִנְקֵראת ל ְשמוֹ  עַּ ה ֵעץ שֶּ ִשטָּ ֵעץ ,הַּ נָּפֹוץ הָּ  ְביֹוֵתר הַּ
ה בָּ ֲערָּ ה בָּ ְסמּוכָּ ת הַּ  .ְלֵאילַּ
ְסֵבר *                                    מּונִָּחים ְלהֶּ מּוד ְּפנּו הַּ    28 ְלעַּ
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נּוןת   שּוִנית מָּ   הַּ
 

   

ִּוים-ְיֹרק ִכינּוןתֻ   קַּ
 

נּון ְתמָּ ְּלזֹונֹות ְכמוֹ  ,הַּ חֶּ פֹות הַּ ְצדָּ ה הּוא ,ְוהַּ ִכיכָּ  ,*רַּ
א ּלָּ הּוא אֶּ ְך שֶּ ֵהפֶּ מּור הַּ גָּ ם הַּ   נִָּעים ֵהם .ֵמהֶּ

ל אוֹ  ,ְבִאִטיּות ם ְצֻמִדים ִבְכלָּ   ְוִאּלּו ,ִלְמקֹומָּ
נּון ְתמָּ ְדיֹונּון דֹודו-ֵבן ְכמוֹ  ,הַּ ִריז הּוא ,הַּ ם ,זָּ כָּ  חָּ

ב נּון .תּוִשיָּה-ְורַּ ְתמָּ ד ֵאין לַּ לֶּ ל *שֶּ כֹול ְוהּוא ,ִבְכלָּ  יָּ
נֹות ת ְלשַּ תוֹ  אֶּ ה ִבְמִהירּות ְוִצְבעוֹ  צּורָּ בָּ הּוא .רַּ  ְכשֶּ
נָּה כָּ ה ְדיוֹ  ּפֹוֵלט הּוא ְבסַּ ת ְשחֹורָּ רֶּ יֹוצֶּ ך הַּ סָּ ֹחר מָּ   שָּ
ִים מַּ ֵנק ,בַּ ל ִחיש ּוְמזַּ ַאֲחרֹונָּה .ּובֹוֵרחַּ  קַּ ם לָּ  גַּ
ְענּו מַּ ל שָּ נּון עַּ ף ְתמָּ רַּ טָּ ֲאִמינּו  .ְכִריִשים שֶּ תַּ ּך הַּ    ?ְלכַּ
נּון מ  ן-ת  ּי  ק  ְתמּונָּה) ח  ִמין בַּ ֵּפש ,(ִמיָּ ג ִמְתחַּ   ,ְלדָּ
ח ת אוֹ  ְצלֹופָּ יָּה צּורַּ ת חַּ רֶּ ת ְועֹוֵבר ,ַאחֶּ ְחֹּפשֶּ  ִמתַּ

ת ְחֹּפשֶּ ף ְלתַּ רֶּ ִין-ְכהֶּ    .עַּ

הּו ג זֶּ דֹול דָּ ְך גָּ רֶּ ל ְבדֶּ ה ִצְבעֹוִני ,ְכלָּ ר ,ִוְיֵפהפֶּ צּוי ֲאשֶּ ְך מָּ   אַּ
ק ת ְורַּ ַאְלֻמִגים *שּוִנית ְבִקְרבַּ לֶּא ֹלא .הָּ  אֹוֵכל הּוא ֲהֵרי ,ּפֶּ
ת ַאְלֻמִגים אֶּ יו ְבִפיו .הָּ קֹות ְוְבִשנָּ ֲחזָּ דֹוִמים הַּ קֹור שֶּ ל ְלמָּ   שֶּ
ע נֹוֵגס הּוא ֻתִכי לַּ שּוִנית ְבסֶּ ן ַאְלמֹוג ֲחִתיכֹות בֹוֵלעַּ  ,*הַּ בֶּ   .ְואֶּ

תוֹ  ֵכל הּוא ְבֵקיבָּ ת ְמעַּ ר אֶּ ֹחמֶּ ִצְמִחי הַּ   ִמִּפְתחוֹ  ּופֹוֵלט *הַּ
ֲאחֹוִרי ת הָּ ת ,*ִגיר ַאְבקַּ דֶּ ּפֶּ ְמרַּ ת הַּ ע אֶּ ְרקַּ יָּם קַּ ְבֵדֵלי ֵיש .הַּ  הֶּ

ע בַּ ר ֵבין צֶּ כָּ ה זָּ ם ּוְנֵקבָּ ְצִעיִרים ְוגַּ ֵעי לַּ ע מֹופָּ בַּ ם צֶּ הֶּ ּלָּ  .ִמשֶּ
ש מַּ ף מַּ ֵסכֹות נֶּשֶּ  !מַּ
נֶּת ְתכּונָּה עוד ְניֶּ ם ְמעַּ תּוִכינּוִנים :לָּהֶּ ה ְיֵשִנים הַּ ְילָּ ּלַּ  בַּ

שּוִנית ִבְמֲערֹות ת ֲעטּוִפים ְכֵשֵהם הַּ קּוף ִריר ִבְשִמיכַּ  .שָּ
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ֵהן  ?ַאְלֻמִגים שּוִניֹות מַּ
ַאְלֻמִגים שּוִניֹות ת נֹוִפים ֵהם הָּ ִמִיים-תַּ   יַּ
נֹוְצרּו ל שֶּ יֹות ,ַאְלֻמִגים ְיֵדי עַּ נֹות יָּם-חַּ   ְקטַּ
דֹומֹות ִחים שֶּ יֹות ,ִלְפרָּ בֹות ְוחַּ   ְבמֹושָּ
ַאְלֻמִגים .ְצפּופֹות ְנְקטֹון ִנזֹוִנים הָּ   *ִמְּפלַּ
ה ם ְוֵאּלֶּ ִאים ֵמהֶּ ִנְקרָּ ן ַאְלֻמֵגי שֶּ בֶּ  בֹוִנים אֶּ
לֶּד ק *שֶּ הֹוֵפְך ,*ֵמִגיר מּוצָּ ן שֶּ בֶּ ֵמר ְלאֶּ  ּוִמְשתַּ
ְך דֹורֹות ְלֹארֶּ ע הַּ לַּ ע ְכסֶּ ם ֵיש .*ִמְשקַּ   גַּ

ְסֵרי ַאְלֻמִגים ד חַּ לֶּ ק שֶּ ִאים ,מּוצָּ ִנְקרָּ  הַּ
ִכים ְוֵהם ,*ִריְפיֹונִָּאים ֹרב ְוִצְבעֹוִנִיים רַּ   .לָּ

ם ל ִצְבעַּ ן ַאְלֻמֵגי שֶּ בֶּ אֶּ ֹרב הָּ ֹהב לָּ ק-צָּ ְקרַּ  ,ְירַּ
ל ר ְבשֶּ שֶּ קֶּ צֹות ְלֵבין ֵבינָּם הַּ ִניֹות אַּ   ,*ְשתּופַּ

יֹות חַּ ם ְבתֹוְך הַּ ְצרֹות גּופָּ זֹון ּוְמיַּ ְך ,מָּ רֶּ   ְבדֶּ
ה ל ְלזוֹ  דֹומָּ ר ִצְמֵחי שֶּ עַּ יַּ ן הַּ גַּ ף .ְוהַּ  ְבנֹוסָּ
ם הֶּ ת ,לָּ סֶּ שּוִנית ְמֻאְכלֶּ ם הַּ  ְבַאְלֻמִגים גַּ
ִכים ֵהם – *ִריְפיֹונִָּאים – רַּ ֹרב שֶּ  לָּ

ם ִצְבעֹוִנִיים הֶּ   *ְספֹוִגים .ְמֻשנֹות צּורֹות ְולָּ
ֵהם   ,ֲאֹפִרים אוֹ  ְיֻרִקים ,ֲאֻדִמים ְלִעִתים שֶּ
ם ְתִפים ֵהם גַּ ת ִמְשתַּ ְברַּ י ְבחֶּ חַּ נֶּת הַּ שֹוכֶּ   הַּ
ל שּוִנית עַּ רֹות ּוְבתֹוְך הַּ שּוִנית ְמעָּ    .הַּ
 
 
ְסֵבר * מּונִָּחים ְלהֶּ מּוד ְּפנּו הַּ  26 28 ְלעַּ



ַאְלֻמִגים *שּוִנית ע ֵאפֹוא ִהיא הָּ לַּ   סֶּ
ק ר ,מּוצָּ נֹוצָּ יָּם ְבתֹוך שֶּ ה ,הַּ  ּוְמכּוסֶּ
ֹרב ְגְשגֹות ַאְלֻמִגים ְבמֹוְשבֹות לָּ  ְמשַּ

יֹות ף ,ֲאֵחרֹות ְוחַּ מֹון ּוֻמקָּ ִגים ְבהָּ   ,דָּ
ם ֻרבָּ   ְמצּוִיים ַאְלֻמִגים .ִצְבעֹוִנִיים שֶּ
ר יָּם ְבִעקָּ ם בַּ חַּ רּוי ,הַּ קָּ   ,ְטרֹוִּפי הַּ
נֹוף ֵהם ְוהַּ   ִצְבעֹוִני הּוא יֹוְצִרים שֶּ
ן ַאְלֻמִגים שּוִנית .ְמֹאד ּוְמֻגּוָּ ְביַּם הָּ -שֶּ
ִשיר *ִגדּול-ֵבית ִהיא *סּוף ה ,עָּ זֶּ   כָּ

מֹוִפיעַּ  ְתמּונֹות הַּ ר .ִמְשֹמאל בַּ ְפשָּ  אֶּ
ּה ִלְמצֹוא ף יֹוֵתר בָּ לֶּ ִגים ִמיֵני ֵמאֶּ   דָּ
יֹות ּוֵמאֹות ְּלזֹונֹות – ֲאֵחרֹות יָּם-חַּ   ,חֶּ
פֹות ִנים ,ְצדָּ ְרטָּ עֹוד סַּ ת .וָּ ם אֶּ ְלקָּ  חֶּ
ר ְפשָּ ת ִלְראֹות אֶּ ַאְלֻמִגים ִבְשמּורַּ  הָּ
ְך ְבֵאילַּת רֶּ ּלֹונֹות ְודֶּ ה חַּ ִמְצּפֶּ ת הַּ תַּ -הַּ

ִמי ן ,יַּ מּובָּ יו ְוכַּ ְריֹונָּ    .ְבַאְקוַּ
ל ַאְלֻמִגים שּוִנית ,ֲאבָּ ה ִהיא הָּ   ְרִגישָּ

ה ת *ְבִזהּום ִלְפִגיעָּ  .ַאְלֻמִגים ּוִבְשִבירַּ
ֵכן   שּוִניֹות ֵבין ִלְשחֹות ְבבֹוֵאנּו ,לָּ

ַאְלֻמִגים ֵהר ,הָּ ל ְמֹאד ִנזַּ ע ְלבַּ ן ִנְפגַּ הֶּ   .בָּ
ל נּו עַּ ת ֻכּלָּ לֶּ ה מּוטֶּ חֹובָּ ל ִלְשמֹור הַּ   עַּ

נֹוף ת הַּ תַּ ִמי-הַּ ל ,יָּ ֵחד ְלבַּ עֹולָּם ִיכָּ  .ֵמהַּ
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ִחים  @ִמילוֹן ֻמנ 

ה צ  ח :א  מַּ ר צֶּ ִחים ֲחסַּ י ְּפרָּ חַּ ִים הַּ מַּ ְך בַּ רֶּ ל ְבדֶּ יָּם ,ְכלָּ ט ּובַּ צֹות ֵיש .ִבְפרָּ ד אַּ ִאיֹות-חַּ ִנְראֹות ,תָּ ק שֶּ ם ְוֵיש ְבִמיְקרֹוְסקֹוּפ רַּ צֹות גַּ ב אַּ ִאיֹות-רַּ   תָּ
   .ְגדֹולֹות

קֹום :ִגדּול-ֵבית מָּ ֵאי הַּ ה ּוְתנָּ ְסִביבָּ ם הַּ הֶּ בָּ י שֶּ ֵדל אוֹ  חַּ ל גָּ עַּ ִיים-בַּ ח אוֹ  @חַּ מַּ ל .@צֶּ ְתִאים ִגדּול ֵבית ְיצּור ְלכָּ מַּ    .לוֹ  הַּ

ל ע  ִּיים-ב  יָּה ַאֵחר ֵשם :ח  ל .ְלחַּ ְיצּוִרים כָּ ִנזֹוִנים הַּ ת הַּ ִחים ֵמֲאִכילַּ ף אוֹ  ְצמַּ רֶּ ל טֶּ ֲעֵלי שֶּ ִיים-בַּ  .ֲאֵחִרים חַּ

ר :ִגיר לי ֹחמֶּ רַּ נּו ִמינֶּ ִממֶּ קֹוְנִכיֹות ֲעשּוִיים שֶּ ַאְלֻמִגים @ִשְלֵדי ,@הַּ יָּם-ְוִקּפֹוֵדי הָּ ם ,הַּ ִגיר ִסְלֵעי ְוגַּ בֹוִנים ,הַּ ת הַּ ֵרי ֹרב אֶּ ץ הָּ ָארֶּ  .הָּ

ת ִלְכלּוְך :ִזהּום תַּ ְשחָּ הַּ ת וָּ ִיים ְסִביבַּ חַּ ל הַּ ֲעֵלי שֶּ ִיים-בַּ ם חַּ ָאדָּ ל וָּ ת ְיֵדי עַּ ה ְשִפיכַּ ְשּפָּ ִלים אַּ    .ּוְרעַּ

ן ת  י  ל) חּול  ע  יוֹת-ב  ֲעל :(ֻחל  ִיים-בַּ ּלוֹ  חַּ ד שֶּ לֶּ שּוי @שֶּ עָּ ם ֻחְליֹות הֶּ צֶּ ג כמוֹ  ,עֶּ ה ,זֹוֵחל ,דָּ ב ְלדּוְגמָּ    .@ְויֹוֵנק עֹוף , צַּ
ר ס  ּיוֹת-ח  ֲעל :חּול  ִיים-בַּ ּלוֹ  חַּ ד שֶּ לֶּ ם ֻחְליֹות ֲעשּוי ְשֵאינוֹ  @שֶּ צֶּ ה ,ַאְלמֹוג כמוֹ  ,עֶּ ִכיכָּ ל-ּוְפרּוק רַּ גֶּ ֵאין אוֹ  ,@רֶּ ד לוֹ  שֶּ לֶּ ל שֶּ   .ְכלָּ

ְך :טוֵֹרף רֶּ ל ְבדֶּ יָּה ְכלָּ ת חַּ גֶּ הֹורֶּ יָּה שֶּ ת חַּ רֶּ ֱאֹכל ְכֵדי ַאחֶּ ת לֶּ ה אֶּ רָּ    .ְבשָּ

ִפיל י ִמי :ט  חַּ ל שֶּ זֹון עַּ הּו מָּ ִמישֶּ ְצמוֹ  ֵהִכין שֶּ הּוא אוֹ  ְלעַּ ק לוֹ  גֹוֵרם שֶּ  .ַאֵחר ֵנזֶּ

ֲעל :יוֵֹנק ִיים-בַּ ִנים חַּ תָּ ֻחְליָּ יו ,ֵמהַּ ְלדֹותָּ ה .ֵאם-ֵמֲחֵלב ִנזֹוִנים שוַּ ם ְלדּוְגמָּ ן ,סּוס ,ָאדָּ ב אוֹ  ִלְויָּתָּ לֶּ    .יָּם-כֶּ

יָּם :סּוף-י ם רֹום הַּ ִמדָּ ֵאל שֶּ פֹות ְמִדינֹות ּוְלחֹופוֹ  ,ְלִיְשרָּ ִים ְכמוֹ  נֹוסָּ ְרֵדן ִמְצרַּ עּוִדיָּה ,יַּ ן סַּ  .ְוסּודָּ
ִרית ת :כ  עַּ ֵגאֹות תֹופָּ ל הַּ ֵשפֶּ ְכִרית ֵאזֹור .ְוהַּ ף הַּ ל נְֶּחשָּ ֵשפֶּ ה בַּ סֶּ ֵגאּות ּוִמְתכַּ    .בַּ

ה ב  ת :מוֹׁש  ֲעֵלי ְקבּוצַּ ִיים-בַּ ְסֵרי חַּ נֹוְלדּו ,@ֻחְליֹות-חַּ ם שֶּ ִרים ִלְחיֹות ְוִנְשֲארּו ,הֹוִרים ֵמאֹותָּ ה ְמֻחבָּ ה זֶּ זֶּ ה .לַּ   .ַאְלֻמִגים :ְלדּוְגמָּ

ה :ִמין ל ְקבּוצָּ ִחים שֶּ יֹות אוֹ  ְצמַּ דֹוִמים חַּ ה שֶּ ה זֶּ ם ְלזֶּ גַּ ִאים יֹוְלִדים שֶּ ֱאצָּ ר ,צֶּ ְוגּו ְלַאחַּ ִהְזדַּ ה - סּוג .שֶּ ּה ְקבּוצָּ ִלים בָּ ה ִנְכלָּ מָּ    .ִמיִנים כַּ

ה ח  פ  ת :ִמׁש  ִחים ְקבּוצָּ יֹות אוֹ  ְצמַּ לֶּת חַּ כֹולֶּ ה הַּ מָּ ִדְמיֹונַּם סּוִגים כַּ ה שֶּ ה זֶּ ל ֵמִעיד ְלזֶּ ה עַּ   .ִקְרבָּ

בּוִבִּיים ה : נ  כָּ ֲערָּ ל מַּ ְסֵרי שֶּ ת ,ֻחְליֹות-חַּ לֶּ כֹולֶּ ת הַּ ִתִיים אֶּ ִּהְדרַּ דּוזֹות ,הַּ מֶּ נֹות ,הַּ יָּם-שֹושַּ ַאְלֻמִגים הַּ   .ְוהָּ

חּוס ר :ס  ְלבֹוִני ֹחמֶּ ְך חֶּ בֹונֶּה רַּ ת הַּ ְכִריִשים @ִשְלֵדי אֶּ ל הַּ ֵרי ְושֶּ יֹוְנִקים עּובָּ ר ,הַּ ַאחַּ ְך שֶּ ְרִמים כָּ ם ְוהֹוְפִכים ִמְתגַּ צֶּ ה ְלעֶּ שָּ  .קָּ

ל ע ע ס  ק  לַּע :ִמּׁש  ר סֶּ נֹוצַּ ל שֶּ ע עַּ רקַּ יָּם קַּ ה אוֹ  הַּ שָּ יַּבָּ ר בַּ ִלי ֵמחֹומֶּ ע ִמינֶּרַּ קַּ שָּ    .שֶּ

ה יוֹז  ב  ֵסי (ִסמ  ח  ר :(ִׁשתּוף-י  שֶּ יֹות ְשֵתי ֵבין קֶּ יָּה אוֹ  חַּ ח חַּ מַּ צֶּ לֶּת ,וָּ ִדים ְשֵני ְלתֹועֶּ ְצדָּ   .הַּ

פוִֹגים ְסֵרי :ס  ת@ חּוִליֹות-חַּ צּורַּ ם שֶּ ה ֵאינָּה גּופָּ ם ,ְקבּועָּ ְנִנים ֵהם .ועֹוד חּום ,ָאדֹום ,יָּרֹוק – שֹוִנים ּוִצְבֵעיהֶּ ִים ְמסַּ יָּם מַּ  ְוִנזֹוִנים ֵמהַּ
ְנְקטֹון ְּפלַּ  .ֵמהַּ

ט :פוִֹליפ ד ְּפרָּ חָּ ה ִמתֹוְך אֶּ בָּ ל מֹושָּ נַּת ,@ְנבּוִבִיים שֶּ ְרִתי אוֹ  ַאְלמֹוג ,יָּם-ְכשֹושַּ    .ִהדַּ

ז ה ת  ֲהִליְך ִיצּור: פוֹטוִֹסינ  ִחים תַּ זֹון ִבְצמַּ מָּ ן דּו, @הַּ ְחמָּ ִרים ְבאֹור-בֹו הֹוְפִכים ּפַּ ן ּוְלֻסכָּ ְמצָּ ִים ְלחַּ ִני ּומַּ ְמצָּ ש חַּ מֶּ שֶּ  .הַּ

ה @ זֶּ ֻמנִָּחים הַּ יָּה ְלמּונַּח ַאֵחר ְבִמילֹון הַּ ְפנַּ ֵין הַּ ְמצַּ ִן הַּ א.                                                             ִסמָּ ב  מּוד ה  ע  ך ב  ׁש  מ   ה 
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טוֹן ק  נ  ל  ִפים ְיצּוִרים :פ  צָּ ֲחִפים אוֹ  שֶּ ִים ְמרַּ מַּ ִפים , בַּ ִנְסחָּ ִים ִזְרֵמי ִעם הַּ מַּ ם .הַּ הֶּ ִלים בָּ ִחים ֵהן ִנְכלָּ ֲעֵלי ְוֵהן @ְצמַּ ִיים-בַּ דּוזֹות כמוֹ  @,חַּ   .מֶּ
ם ִנים רּובָּ  .ְמֹאד ְקטַּ
רּוֵקי ל-פ  ג  ֲעֵלי :ר  ִיים-בַּ ִנים ְכמוֹ  @חַּ ְרטָּ ִקים סַּ ֲחרָּ ם וַּ גּופָּ ה שֶּ   .ִשְריֹון ְמכּוסֶּ

ע ב  ה צ  ר  ה  ע ,ַאז  ב  ה צ  ו  א  ע ,ר  ב  ה צ  ע  ת  ר  ע ִדְגֵמי :ה  בַּ ְמִשים צֶּ ְמשַּ ת הַּ דָּ ֲהְפחַּ ֲעֵלי לַּ ִיים-בַּ ה הּוא .טֹוְרִפים חַּ וֶּ ת" ְמהַּ ֲעֵלי "ִּפְרסֹומֶּ ִיים-ְלבַּ   .ְרִעיִלים חַּ
ה פ  ה :ִצד  ִכיכָּ ה @רַּ קֹוְנִכיתָּ ת שֶּ בֶּ ֻמְרכֶּ וֹות ִמְשֵתי הַּ ֹרב .ְקשָּ ה לָּ ע ְשקּועָּ ְרקַּ יָּם ְבקַּ ה ְלִעִתים ַאך ,הַּ ִעים ְצמּודָּ זֹון  .ִלְסלָּ ִחלָּ ה לַּ שוָּ   ,ַאֲחת @קַּ

לֶּת       .ְמסּוְלסֶּ

ח מ  כֹוֵלל ֵשם :צ  ת הַּ ל אֶּ ְיצּוִרים כָּ ְיֻרִקים הַּ ִלים הַּ ְמֻסגָּ ֵצר הַּ ְמִרי ְליַּ זֹון חָּ זה מָּ ם .@בפֹוטֹוִסיְנתֶּ ל ֵביֵניהֶּ ְנְקטֹון ִנְכלַּ ְּפלַּ ִצְמִחי @הַּ ִחים ,הַּ   ְזִעיִרים ְצמַּ
ֲחִפים ְמרַּ ִים הַּ מַּ צֹות ,בַּ ְמִשים ֻכּלָּם .יָּם-וִעְשֵבי ְגדֹולֹות אַּ זֹון ְמשַּ ֲעֵלי מָּ ִיים-ְלבַּ חַּ  .@הַּ

חוִֹני ֲעל : ִצמ  ִיים-בַּ ִניזֹון חַּ ת הַּ ִחים ֵמֲאִכילַּ  .ְצמַּ

ֻווֵצי ה :עוֹר-ק  כָּ ֲערָּ ת מַּ דֶּ גֶּ ְמאַּ ת הַּ יָּם-ִקּפֹוֵדי אֶּ ְפפֹוֵני ,הַּ יָּם-ְמלָּ לֹות ,הַּ צָּ יָּם-ֲחבַּ יָּם-נְַּחשֹוֵני ,הַּ יָּם-ְוכֹוכֵבי הַּ ם .הַּ ְצִמיֹות אוֹ  קֹוִצים ְלֻרבָּ אן .ִגיר עַּ   ִמכָּ
ם  .ְשמָּ

ֵנה ׁש-ק  יָּם ְבִעְשֵבי :ֹׁשר  זֹוֵחל ִגְבעֹול ,הַּ ל הַּ ע עַּ ְרקַּ קַּ נּו הַּ ִממֶּ ִלים ִגְבעֹוִלים יֹוְצִאים שֶּ עָּ ֵּפי וָּ ְעלָּה כלַּ ש ְ מַּ חֹוֵדר ּוֹשרֶּ ל הַּ ע אֶּ ְרקַּ קַּ    .הַּ
ֵני ר  ִפיִרים ק  נ  ִגים :ס  מֹות ,ְבדָּ תֹוְמכֹות ֲעצַּ ְקרּום הַּ ְך בַּ רַּ ל הָּ ִּפיִרים שֶּ ְסנַּ ִרֹות ֵהן ְלִעִתים .הַּ ְיִעֹות ְמֻשְחרָּ ה ּוְמסַּ ְתנּועָּ עֹות ,בַּ ְצבַּ ִים אוֹ  ְכאֶּ ְגלַּ   .רַּ

ִכי ה לֶּד :קוֹנ  שֶּ ִחיצֹוִני @הַּ ל הַּ ִכיכֹות שֶּ רַּ ל הּוא ְלִעִתים .@הַּ ִתי-דּו ּוְלִעִתים ,ְמֻּפתָּ שוָּ  .קַּ
ה שו  ד : ק  חָּ ִקים ִמְשֵני אֶּ ֲחלָּ ם הַּ ת ֵמהֶּ בֶּ ה @קֹוְנִכיָּת ֻמְרכֶּ ִצְדּפָּ  .@הַּ

ה ִכיכ  ִכיכוֹת ,ר  ת :ר  ֲעֵלי ְקבּוצַּ ִיים-בַּ ת חַּ לֶּ כֹולֶּ פֹות ,ְחְּלזֹונֹות הַּ נּוִנים ְדיֹונֹוִנים ,ְצדָּ ְּלזֹונֹות .ּוְתמָּ פֹות ְלחֶּ ך גּוףְ  ּוִלְצדָּ א רַּ נְֶּחבָּ ן @ְבקֹוְנִכית הַּ בֶּ    .אֶּ

ע :ׁשּוִנית לַּ ר סֶּ נֹוצָּ ל הַּ ֲעֵלי ְיֵדי עַּ ִיים-בַּ ִחים אוֹ  @חַּ ת ַאְלֻמִגים שּוִנית .@ְצמַּ רֶּ ל נֹוצֶּ ֵרי ֵחלֶּק .ַאְלֻמִגים ְיֵדי עַּ ץ ֵמהָּ ָארֶּ   @ִמשּוִניֹות ֲעשּוִיים הָּ
בנּו ִהְתאַּ  .שֶּ

ל ד ת :ׁש  ר ִרְקמַּ לי ֹחמֶּ תֹוֵמְך ִמינֶּרַּ ת הַּ גּוף ְבצּורַּ ל הַּ ֲעֵלי שֶּ ִיים-בַּ ֲעֵלי .@חַּ ִיים-ְבבַּ ִגים ְכמוֹ  ,ְגדֹוִלים חַּ ד ְויֹוְנִקים זֹוֲחִלים ,דָּ לֶּ שֶּ ם ֻחִליֹות ֲעשּוי הַּ צֶּ  .עֶּ

פּוִחית ל  ה ׁש  ִחּי  לֹון" :ׁש  ֵלא "בָּ ז מָּ ץ ,גַּ חַּ ּלַּ הַּ זן בוֹ  שֶּ ג ּוְמַאְפֵשר ִמְתאַּ דָּ ל לָּצּוף לַּ ק ְבכָּ ל ֹעמֶּ ִים שֶּ מַּ ְכִריִשים .הַּ ְלּפּוִחית ֵאין לַּ ֹזאת שַּ ִצים ְוֵהם ,כָּ   נֱֶּאלָּ
ֹלא ְכֵדי ִלְשחֹות ִים ִיְשְקעּו שֶּ מַּ     .בַּ

ִעי ֵׁשם ד  ב :מ  סּוג ֵשם ,כפּול ִמֵשם ֻמְרכָּ ִמין ְוֵשם הַּ ל ,@הַּ ִחים שֶּ ֲעֵלי @ְצמַּ ִיים-ּובַּ ה .@חַּ סוֹן :ְלֻדְגמָּ ּו  סּוג ֵשם הּוא ט  ִמין הַּ ִתי - ְוהַּ   ְבִסְפֵרי .ֵאיל 
ע דָּ ב הּוא מַּ ה ִנְכתָּ פָּ שָּ ִטיִנית בַּ ּלָּ   .הַּ

ת ִמיר  ע-ׁש  ב  ִעים ִעסּוק :ט  ְמצָּ אֶּ ם בָּ תָּ ְטרַּ מַּ ֵגן שֶּ ל ְלהָּ ע עַּ בַּ טֶּ ְרבּות ִמְּפֵני הַּ ם ִהְתעָּ ָאדָּ ה הָּ לֹות ּוְבִתקּון ִבְמִניעָּ קָּ תַּ מֹות הַּ ִנְגרָּ טיָּה הַּ  .ְבעֶּ

ִניוֹת ֻתפ  צֹות :ׁש  שֹוְכנֹות ִמיקרֹוְסקֹוִּפיֹות אַּ ם ְבתֹוְך הַּ ל גּופָּ ֲעֵלי שֶּ ִיים-בַּ ת קֹוְלטֹות ,חַּ ְּפֹסלֶּת אֶּ ם הַּ ּלָּהֶּ ר ,שֶּ ן ְבִעיקָּ ְחמָּ ִני-דּו ּפַּ ְמצָּ ן חַּ ְנקָּ   ְוחַּ
ְנֻחִצים ֲהִליְך הַּ ה ְלתַּ זָּ פֹוטֹוִסיְנתֶּ ן @הַּ הֶּ ּלָּ ה שֶּ ְּפקֹות ּוִבְתמּורָּ ם ְמסַּ זֹון לָּהֶּ ן מָּ ְמצָּ    .ְוחַּ

נ ת ח  ְצָאם ְמקֹום :ִנקּוי-ת  בּועַּ  ִהמָּ קָּ ל הַּ ִאי ְדֵגי שֶּ נַּקַּ ִנים אוֹ  הַּ ְרטַּ ִאים סַּ יו ,נַּקָּ ִאים ֵאלַּ ִגים בָּ  .ְלִהְתנַּקֹות ְכֵדי דָּ

29 



ִפים ִמי יֹוֵדעַּ  ִגים נֹוסָּ ר דָּ    ?ְתֵריסָּ
הּו ף ְוזַּ דַּ ם ָאת הַּ ְדִּפיסּו לָּכֶּ ג  הַּ דָּ ת הַּ ֵתאּור - אֶּ ֵשמֹות)נֲַּחשּו ִמיהּו ִמי  ְלִפי הַּ ֲחרּו ֵמהַּ ה בַּ שּורָּ בַּ ְחתֹונָּה שֶּ תַּ ת ְוִכְתבּו( הַּ ה אֶּ ְתִאימָּ מַּ ת הַּ צֶּ ִמְשבֶּ  ְשמֹו בַּ

ן  טָּ ג קָּ ב , דָּ הָּ ז)ִצְבעֹו זָּ שּוִנית ( ּפָּ ִים ְסִביב הַּ מַּ ֵחף בַּ ְמרַּ  הַּ

י  ב ְוחַּ שֶּ ה ְכמֹו ִגְבעֹול עֶּ בֹות ִנְראֶּ ִגים, ְבמֹושָּ ל דָּ ן שֶּ  ְכגַּ

ל  ְנדָּ טּוחַּ ְכמֹו סַּ ג שָּ ִמין  , דָּ ד יָּ חֹול ּוְשֵתי ֵעינָּיו ְבצַּ ל הַּ  נָּח עַּ

ֵין ֹזאת   ל ּוְשמֹו ְמצַּ ְשמַּ ֵצר חַּ ְמיַּ טוחַּ הַּ ג שָּ  דָּ

ת ְלֵעינוֹ   חַּ נָּס ִמתַּ ְמצּויָּד ְבפַּ ג ֵליִלי הַּ  דָּ

בוֹ   ִמגַּ ג שֶּ ְרִביט דָּ ל בֹוֵלט ְכשַּ גֶּ   יֹוֵצא דֶּ

ן, סּוִליִָנית ַמּלָ ְׁ נּון, ַחש  פֹון, ּגַ ַנפֹון, ַחּדָ ית, ַקרְׁ ֻמּגִ ָנסֹון, ַאלְׁ ָקן, ּפַ רְׁ ית, ּבַ ּזִ ָמנּון, ּפָ ְׁ ִביִטית, ַחש  רְׁ ַ ָקַפיִּם, ש  ְׁ ש   ַנפּוִחית ַהּמִ

ף  דָּ חַּ ָאֹרְך כַּ ד וָּ ה חַּ ל ּפֶּ עַּ ג בַּ  דָּ

ת   ה ּובֹולֶּטֶּ ן ֲאֻרכָּ רֶּ ל ִמְצחֹו קֶּ עַּ ג שֶּ  דָּ

ג ֵליִלי ָאֹדם  ִסים'לָּבּוש ִּפיגַּ , דָּ ת ּפַּ  מַּ

יָּם  יֹום ֵבין קֹוֵצי ִקּפֹוד הַּ הּוב ִמְצטֹוֵפף בַּ ג ֵליִלי זַּ  דָּ

יו ֵכִהים  סַּ ּפַּ ג ַאְלֻמִגים שֶּ ֲאְלֻמִגים, דָּ ְנֵפי הָּ י ֵבין עַּ  חַּ

ֵּפחַּ   ג ִמתנַּ ִים ְשֹחִרים, דָּ פַּ ת ֵעינָּיו ְבִמְשקָּ ְסִתיר אֶּ מַּ  שֶּ

 פזית

.   
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ַאת ֵעל ה הוֹצ     י 

ַאת ִרים הֹוצָּ ִתית ְספָּ ָא .ֱאזֹוִרִיים ְלנֹוְשִאים ֵאילַּ   זוֹ  הְבהֹוצָּ
ִרים לָּאֹור יְָּצאּו ְספָּ ֻמגִ  וֹתׁשּוִנּי" הַּ ַאל  ל יםה  ט ֵאיל ת ׁש  ב  מ   ב 

ִטיִמי ֵר "וְ  "אוֹפ  ת יזֹוִה  ."ֵאיל ת יה  גֶּ צֶּ ה מַּ נֹוֲעדָּ ִדים שֶּ  ,ִלְילָּ
ָאה נָּהִראשוֹ   .זוֹ  ְבהֹוצָּ

כוֵֹתב   ה 
ֲעקֹ  ר"ד ְפִני ביַּ   ִביֹולֹוג אהּו דַּ
ִמ  אֶּ  ,ייַּ יו בֵמיטָּ  תשֶּ   ְשנֹותָּ
הִבי ל לָּ   תֵאילַּ  יָּם לשֶּ  חֹופוֹ  עַּ

ִרים ּוִּפְרֵסם ֲאמָּ ִרים מַּ  ּוְספָּ
ל י עַּ חַּ ֲאִמין הּוא .וֹ ב הַּ   מַּ

ה ַאֲהבָּ הָּ יָּם שֶּ ע לַּ דַּ יָּ  ְויֶּ  םהַּ
ה ְכרּוִכים ה זֶּ זֶּ   ְוֵאין ,בָּ
ד חָּ אֶּ ֵשִני יְבלִ  אבָּ  הָּ    .הַּ

ה ַאֲהבָּ יָּ  הָּ יוּוְלשוֹ  םלַּ ִתְקוָּ  ִהיא ְכנָּ ה ההַּ שּובָּ חַּ  ֵתרְביוֹ  הַּ
ת בַּ  ִלְשִמירַּ טֶּ תַּ  עהַּ ִמי-תהַּ ּלָּ  יַּ ר .נּושֶּ ְילָּ  ֵספֶּ ִראשֹון ִדיםהַּ   הָּ

ה" ,ּלוֹ שֶּ  ק  ת  פ  ר  א "סּוף-י םב   ה  אֹור יָּצָּ ת לָּ שֹוש" ְבִסְפִריָּ   "ּפָּ
ל ַא שֶּ ִרים תהֹוצָּ ְספָּ ןשוֹ " הַּ נָּה 25-כְ  ִלְפֵני "קֶּ  .שָּ

ִמים ל  צ     ה 

ן ן ִאילָּ ִני ,טֹוב-בֶּ נָּא דָּ רחָּ ן ,בַּ רֶּ ֵאל ,ֵלִוי קֶּ ִוין ִמיכָּ ן ,לֶּ ן ֹארֶּ ְרמַּ דֶּ  ,לֶּ
פִני ִליאֹור ן ,קֹולֹוְרִני לוֹ 'ַאְנגֶּ  ,דַּ ִמיר בֶּ ה מֹוֲעדֹון ,תָּ ה ְצִלילָּ לָּ   ִסיגָּ
ִדים ְלנֹוֲער ֲאִריֵאל ,ִוילָּ ְנט וַּ ם .ִדיַאמַּ צֹוְלִלים ְבפֹורּום ֲחֵבִרים ֻרבָּ   הַּ
ל ר שֶּ ְרנֶּט ֲאתָּ ִאיְנטֶּ ּפּוז" הָּ ר ,"תַּ בֶּ ְמחַּ הַּ ה שֶּ ה .לֵָּהם מֹודֶּ  תֹודָּ

ת דֶּ ה ְליֹוֵסף ְמיֻחֶּ מָּ ִני קֹוִבי ְורָּ ִמיר ּוְלדָּ ל זָּ ה עַּ הַּ ֲהגַּ ִניקּוד הַּ  .ְוהַּ

נֶּת   © ת זֹו מּוגֶּ גֶּ צֶּ יֹוְצִריםֹות ק ְזֻכיי חֹ ל ּפִ עַּ מַּ ִדים . הַּ ְילָּ ה לַּ ,  ּהבָּ ִלְצפֹות ר תָּ ּומֻ ִהיא נֹוֲעדָּ
ֲעִת  ה ְלהָּ ְּלָאה יקָּ ה הַּ ֲעִבירָּ ּהִמבְ ּוְלהָּ נֹותָּ ְרֵסם . ִלי ְלשַּ ר ְלפַּ ְטרֹות ִלמּוִדים אֹותָּ ֻמתָּ דִבלְ ה ְלמַּ  בַּ


