עַ ל הַ סֵּ פֶר
כְ ׁשֶ ִּהגִּ יעּו חַ ָי ֵּלי צַ ַה"ל לִּ ְשפַ ת יַם-סּוף ְבסֹוף ִּמלְ ֶחמֶ ת ָהעַ ְצמָ אּותִּ ,הכִּ ירּו לָ ִּראׁשֹונָה ֶאת הָ ַאלְ מֻ גִּ ים.
תֹור ִּיים ,הַ שֹוכְ ִּנים ְבמֵּ ימֵּ י ַה ִּמפְ ָרץ ָק ְסמּו ָל ֶהםּ ,ובְ טֶ ֶרם ׁשָ בּו לְ בָ ֵּתיהֶ ם עָ ְקרּו
"ּפִּ ְרחֵּ י הָ ֶאבֶ ן" הַ ִּמ ְס ִּ
מֹוׁשבֹות ַאלְ מֻ גִּ ים ּול ְָקחּום לְ מַ זְ כֶ ֶרת .הֵּ ֵּחל ׁשֹוד ָה ַאלְ מֻ גִּ ים הַ גָדֹול בְ ֵּאילַ ת .בִּ ְׁשנַת ִּ 1960הגַעְ ִּתי
ְ
ל ְֵּאילַת כְ מַ ְד ִּריְךַּ -פ ָקח ֶׁשל ַהחֶ בְ ָרה לַ הֲ ַגנַת הַ טֶ בַ ע ,כְ דֵּ י לְ עֲצֹור ֶאת ְׁשלִּ יָת הָ ַאלְ מֻ גִּ ים הַ ּפִּ ְר ִּאית וְ לִּ ְׁשמֹר
עֹוק ִּרים ַאלְמֻ גִּ ים
מּורת ָה ַאלְ מֻ גִּ ים בְ ֵּאילַ ת ׁשֶ הֻ ְק ְצ ָתה לְ ֵּׁשם כָ ְךָ .חלְ פּו ְׁשנֹות דֹור .כְ בָ ר ל ֹא ְ
עַ ל ְׁש ַ
פֹוספ ִָּטים
מֵּ הַ יָםּ ,ובִּ ְרבֹות הַ ָשנִּים צָ לְ חּו ַאלְ מֻ גֵּי ֵּאילַת סַ כָ נֹות ַרבֹותִּׁ :שפְ כֵּ י בִּ יּוב ,נֵּפְ ט ִּממֵּ כָלִּ יֹותְ ,
ִּמנְמַ ל ֵּאילַ ת ,זִּ הּום מֵּ חַ ַּות הַ דָ גִּ ים ּופְ גִּ יעֹות ׁשֶ ל צֹולְלִּ ים .לְ ַמזָלָ ם ,תֹודָ עַ ת הָ ַאלְ מֻ גִּ ים גָבְ ָרה ,וְ הָ עֹו ָלם
הַ ַתת-י ִַּמי ָה ַפך לְ ֶאבֶ ן ְיסֹוד בְ כַלְ כָ לַ ת ָהעִּ יר ֵּאילַ תַ .ה ִּמפְ גָׁש עִּ ם ָה ַאלְ מֻ גִּ ים וְ עֹולָ ם הַ יָם הַ ְטרֹוּפִּ י ג ַָרם
הֹור ַאת מַ דָ ע הַ יָם לַ צִּ בּור הָ ָרחָ ב,
ִּלי ִּל ְרצֹות לִּ ְהיֹות ִּביֹולֹוג י ִַּמיּ ,ולְ ַה ְק ִּדיׁש ֶאת חַ יַי הַ ִּמ ְקצֹועִּ יִּים לְ ָ
ידים .לָמַ ְד ִּתי וְ לִּמַ ְד ִּתי ע ְֲשרֹות ׁשָ נִּים בְ ִּמ ְסגְ רֹות ׁשֹונֹות ֶאת הַ נֹושֵּ א הַ זֶה.
מֹורים ּול ְַתל ְִּמ ִּ
ּובִּ ְמיֻחָ ד ְל ִּ
לֶסים ֶאת ׁשּונִּ ית הָ ַאלְמֻ גִּ ים
צּורים הָ אֲ ֵּח ִּרים ַה ְמ ַאכְ ִּ
לִּפְ נֵּי כְ עָ שֹור ִּה ְתחַ לְ ִּתי בְ ֵּתעּוד הָ ַאלְ מֻ גִּ ים וְ הַ ְי ִּ
אתי לָ אֹור ֶאת הַ מַ ְד ִּריְך הַ ִּאינְ טֶ ְרנ ִֶּטי
בְ ִּמפְ ָרץ ֵּאי ַלת .כָ ַתבְ ִּתי ֶאת ִּספְ ֵּרי הֹוצָ ַאת "יְ עֵּ לָ ה" ,וְ הֹוצֵּ ִּ
"מַ ְד ִּרי ֵּכי הַ יָם ֶׁשל ד"ר ַי ֲעקֹב דַ פְ נֵּי"ׁ ,שֶ ֶאחָ ד הַ חֲ ׁשּובִּ ים בָ הֶ ם הּוא מַ ְד ִּריְך הָ ַאלְ מֻ גִּ יםְ .מתֹועָ ִּדים בֹו
דֹורנּו ,הַ ְספָ ִּרים הַ מֻ ְדּפ ִָּסים עֲבַ ר
ְל ַמעֲלָ ה מֵּ ִּ 200-מינֵּי ַאלְ מֻ גִּ ים בִּ ְתמּונֹות וְ הֶ ְסבֵּ ר ׁשֶ נֹועַ ד לְ זִּ הּוי .בְ ֵּ
זְ מַ נָם וְ הֶ עָ ִּתיד ָטמּון בַ ִּספְ רּות הָ ֶאלֶ ְק ְטרֹונִּ ית .הַ ֵּספֶ ר הַ נֹוכְ ִּחיׁ ,שֶ הּוא ִּאינְ טֶ ְרנ ִֶּטיִּ ,חינ ִָּמי ,עָ ִּׁשיר
בְ מֵּ ידָ עָ ,קצַ ר בְ ִּמלִּ ים ַאְך עָ ִּתיר ְתמּונֹות ,בָ א ַאחֲ ֵּרי הַ ֵּס ֶפר " ָא ֶלף-בֵּ ית ׁשֶ ל דָ גִּ ים וְ חַ יֹות-יָם אֲ חֵּ רֹות".
ידיעַ ת הַ נֹועַ רּ ,ובְ עִּ ָקר ַתלְ ִּמידֵּ י בָ ֵּתי
כְ מֹותֹו גַם הּוא נֹועַ ד לְהָ בִּ יא ֶאת הַ מֵּ ידָ ע ׁשֶ בִּ ְספָ ַרי ּובַ אֲ ָת ַרי לִּ ִּ
יקם בְ ַאהֲ בַ ת עֹולָם הַ חַ י הַ ַתת-י ִַּמי ׁשֶ ל ֵּאילַת.
ְסֹוד ִּייםּ ,ולְהַ ְדבִּ ָ
הַ סֵּ ֶפר הַ י ִּ
ַי ֲעקֹב דַ פְ ִּני
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הָ ַאלְמֻ גִּ ים ,עֵּ צִּ ים הֵּ ם אֹו חַ יֹות?
קֹור ִּלים.
בַ עֹולָ ם הֵּ ם ְידּועִּ ים בַ שֵּ ם ָ
עַ ד ַהמֵּ ָאה ה 19-כּונּו בְ ׁשֵּ ם
יטים" (ּפִּ ְרחֵּ י ֶאבֶ ן)ָ ,ספֵּ ק
" ִּליתֹופִּ ִּ
אֲ בָ נִּים ָספֵּ ק צְ ָמ ִּחים .הַ צָ ְרפ ִָּתי
בִּ ְתנּועַ ת
ִּהבְ ִּחין
ֵּּפיסֹונֶל
מַ ְׁששָ נֵּיהֶ ם* ֶׁשל ּפֹולִּ י ֵּפי ָה ַאלְ מֻ גִּ ים
וְ ִּהגִּ יעַ לַ מַ ְס ָקנָה ֶׁש ֵּאינָם צְ ָמ ִּחים.
לִּ ינֵּאּוס  -מַ ְמצִּ יא ִּׁשיטַ ת הַ ִּמיּון
הַ מֹודֶ ְר ִּנית ָ -ר ָאה בָ הֶ ם ְצמָ ִּחים,
ַאְך
לְ פִּ ְט ִּריֹות,
קֹורבִּ ים
הַ ְמ ָ
צּורתַ -מעֲבָ ר
בַ הֶ ְמׁשֵּ ְך ָקבַ ע ׁשֶ ֵּהם ַ
בֵּ ין צְ מָ ִּחים ְלבַ ֲע ֵּלי-חַ יִּ יםַ .רק
אׁשית הַ מֵּ ָאה הַ  19-הֵּ חֵּ לּו
בְ ֵּר ִּ
לְסַ וְ גָם כִּ בְ עָ ֵּלי-חַ יִּ ים ,בְ נֵּי ַמע ֲֶרכֶ ת
הַ ְנבּובִ יִים* ,יַחַ ד עִּ ם ׁשֹוׁשַ נֹות-
יד ַר ִּתיִּים*.
הַ יָם* הַ מֶ דּוזֹות* וְ הַ ִּה ְ
עֲצֵּ י ַאלְ מֻ גִּ ים נִּ זְ כְ רּו בַ ַת ַנ"ְך
יְקרֹות ׁשֶ הּובְ אּו עַ ל ְידֵּ י
כִּ ְסחֹורֹות ָ
ְׁשֹלמֹה הַ ֶמ ֶלְך מֵּ ַא ְרצֹות הַ ִּמזְ ָרח.
עֵּ צִּ ים,
ׁשֶ ֵּאינָם
כְ ׁשֶ ִּה ְתבָ ֵּרר
קֹור ִּלים
"עִּ יבְ ְרתּו" ֶאת ְׁשמָ ם ִּמ ָ
ל ְַאלְמֻ גִּ ים.

ָקׁשֶ ה לְהַ ְחלִּיט

מ .לוין

ַא ְס ַּפ ְרגִּ ית

סַ ְסגֹונִּית

ּפֹולִּיּפ :יְצּור חַ י ׁשֶ מֵּ אֹות וַאֲ לָפִּ ים ִּממֶ נּו ְמהַ ּוִּ ים ֶאת מֹוׁשָ בֹות הָ ַאלְמֻ גִּ ים ׁשֶ בַ ְתמּונֹות
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ְמנִּיפ ַָתן

א .בן-טוב

נֹוצַ ת-יָם

מ .לוין
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הֶ בְ דֵּ ל בֵּ ין ַאלְמֹוג וְ ׁשֹוׁשַ נַת-יָם
יצּורים זְ עִּ ִּירים ׁשֶ בְ ִּמ ְק ֶרה
טֹורפֶ ת ֶׁש ְמזֹונָה הּוא ַהּפְ לָ נְ ְקטֹון* הַ ְמ ַרחֵּ ף וִּ ִּ
ֶ
ׁשֹוׁשַ נַת הַ יָם ִּהיא חַ יָה
אֹותם ,בְ ֶא ְמצָ עּות גּופִּ יפֵּ י צְ ִּריבָ ה* ׁשֶ בְ מַ ְׁשׁשָ נֵּיהַ * הַ ְמׁשַ ְת ִּקים ֶאת
ָ
ִּמזְ דַ ְמ ִּנים ל ְִּסבִּ יבָ ָתּה וְ ִּהיא לֹוכֶ דֶ ת
הַ טֶ ֶרף .הָ ַאלְמֹוג ַאף הּוא צַ יָדַ ,אְך כְ פִּ י ׁשֶ ִּנ ְר ֶאה בַ הֶ ְמׁשֵּ ְך ,צַ ִּיד ֵּאינֶנּו ְמזֹונֹו הָ עִּ ָק ִּרי.

גְ לִּילָן

ל .דפני

גְ לִּילָן

א .בן-טוב

יאנט
צֶ ִּר ַ

מ .לוין

הֶ בְ דֵּ ל ֶאחָ דׁ ,שֶ ִּת ְראּו כְ בָ ר ִּמ ְתמּונֹות ֵּאלּוׁ ,שֶ הֵּ ן ְתמּונֹות ֶׁשל ׁשֹוׁשַ נָת-יָם ַאחֶ ֶרת וְ גַם ַאלְ מֹוג ׁשֹונֶה,
הּוא ֶׁשהָ ַאלְמֹוג יָכֹול לִּ ְהיֹות גַם ְמרּובֶ ה ּפֹוליּפִּ ים* ,וְ ִּאלּו ַהשֹוׁשַ נָה לָ רֹוב ִּהנָה ּפֹולִּיּפ י ִָּחיד .עֹוד הֶ בְ דֵּ ל,
ׁשֶ ֶאפְ ׁשָ ר ִּל ְראֹותֹו ָכאן ,הּוא ֶׁשלָ ַאלְ מֹוג יֵּׁש ֶׁשלֶ ד – ִּמבְ נֶה ׁשֶ ל גְ בִּ יעִּ ים ,מֵּ הֵּ ם יֹוצְ ִּאים הַ ּפֹו ִּליּפִּ ים
(בְ עִּ ָקר בִּ ְׁשעֹות הַ ַל ְילָה) וְ הּוא מּוצָ ק ,עֲשּוי מֵּ ֶאבֶ ן ,בְ עֹוד ׁשֶ שֹוׁשַ נַת-הַ יָם חָ סֵּ ָרה ׁשֶ לֶ ד לְ ג ְַמ ֵּרי.
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הַ ּפֹולִּיּפ מַ הּו?
חוט עם קוצים דוקרניים

הדק
ארס
חוט מקופל בסליל

ויקיפדיה

ַאצֹות ְׁשתּו ָפנִּיֹות

נֹורה
גּופִּ יפֵּי צְ ִּריבָ ה ׁ -שָ לֵּם ,וְ גּופִּ יף ׁשֶ ָ

גּופִּ יפֵּי צְ ִּריבָ ה
ה .שומכר

ה .שומכר

ִּמ ִּספ ָָרם ׁשֶ ל הָ ַאצֹות וְ גופִּ יפֵּי
הַ צְ ִּריבָ ה מַ גִּ יעַ ל ְִּמלְיֹון ְל ָכל
ִּמילִּימֶ טֶ ר ְמרֻ בָ ע ׁשֶ ל ֹדפֶן הַ גּוף

ויקיפדיה

ּפְ ַלנ ְְקטֹון ׁשֶ נֶאֱ סַ ף בַ יָם בַ חֲ ׁשֵּ כָה

פֹוטֹוסינְ ֶתזָה* ְממַ לְ אֹות ְׁשתּו ָפ ִּניֹות*ַ ,אצֹות
ִּ
ידיםֶ :את ַה
יטב כְ דֵּ י לְ ָמלֵּ א ֶאת ְׁשנֵּי ַה ַתפְ ִּק ִּ
הַ ּפֹו ִּליּפ ְמ ֻציָד הֵּ ֵּ
הַ שֹוכְ נֹות בְ ֹד ֶפן הַ גּוף הַ גָלּוי לְ אֹור הַ ֶשמֶ ׁש ,וְ ִּאלּו בַ ַמ ְׁששָ נִּים*ַ ,ה ְמ ַׁש ְמ ִּׁשים כִּ זְ רֹועֹות צַ ִּיד* ִּמ ְת ַרכְ זִּ ים גּופִּ יפֵּ י
חּוטים קֹוצָ ִּנ ִּיים וְ ַא ְר ִּסיִּ ים
ִּ
יֹורה מֵּ הֶ ם
צְ ִּריבָ ה זְ עִּ ִּירים ,הַ נִּ ְר ִּאים בַ ְתמּונָה הַ יְ מָ נִּ ית ַה ַת ְחתֹונָהׁ ,שֶ ַהּפֹולִּ יּפ ֶ
ְלכִּ ּוּון טָ ְרּפֹו ,הַ ּפְ ַלנְ ְקטֹון* הַ זָ עִּ יר ֶׁש ְמרּובֶ ה בִּ ְמיֻחָ ד בִּ ְׁשעֹות ַהלַ יְלָ ה .כַ ך ְמצּויָד הַ ּפֹולִּ יּפ הֵּ ן לְ ִּיצּור מָ זֹון וְ הֵּ ן
לִּט ִּריפָה.
ְ
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ֵּאיְך ִּמ ְת ַרבִּ ים הָ ַאלְמֻ גִּ ים?

ִּרבּוי ִּמינִּי

כִּ ְלכָל בַ ֲע ֵּלי הַ חַ יִּ יםְ ,לכָל ַאלְ מֹוג יֵּׁש ָאב וַ ֵּאם .הָ ָאב ְמיַצֵּ ר ֶאת
ָת ֵּאי הַ ֶז ַרע ַה ַמפְ ִּרים ֶאת הַ בֵּ יצִּ יֹות* ׁשֶ ִּיצְ ָרה ַה ֵּאם .לְ עִּ ִּתים
נְׁשימָ ה ,וְ ִּהיא ְמׁשַ ְח ֶר ֶרת
חֹודֵּ ר הַ ֶז ַרע ְלגּוף ַה ֵּאם עִּ ם הַ מָ ים לִּ ִּ
ַליָם בֵּ יצִּ ית ׁשֶ כְ בָ ר הּופְ ְר ָתה .לַ רֹב נִּ פְ לָ טֹות הַ בֵּ יצִּ יֹות לַ מַ יִּ ם
וְ הַ ִּמפְ גָׁש עִּ ם ָת ֵּאי הַ זֶ ַרע ַנעֲשֶ ה בְ מֵּ י הַ יָםִּ .מ ְליֹונֵּי הַ בֵּ יצִּ ים
נִּק ָראֹות
הַ מּופְ רֹות הֹופְ כֹות ְלפַגִּ יֹותִּ ,תינֹוקֹות הָ ַאלְ מֻ גִּ ים שֶ ְ
יִּמ ְצאּו
ּפְ ָלנּולֹות* ִּבלְׁשֹון ַהמַ ְדעָ ִּניםְ ,מ ַרחֲ פֹות בַ מַ יִּם עַ ד ׁשֶ ְ
מָ קֹום מַ ְת ִּאים לְ ִּה ְתיַשֵּ בָׁ .שם הֵּ ן הֹופְ כֹות לְ ּפֹולִּ יּפִּ ים*,
מֹוׁשבֶ ת
יחים גְ בִּ יעַ ֶאבֶ ן ,הַ ִּמ ְתּפַ ֵּת ַח בְ הַ ְד ָרגָה לְ ֶ
ׁשֶ מַ ְצ ִּמ ִּ
ַאלְ מֻ גִּ ים .בַ ָש ָלב ָה ַאחֲ רֹון ,הָ ִּרבּוי ֵּאינֹו ִּמינִּ י.
ְנדַ בֵּ ר עָ ָליו בַ הֶ ְמשֵּ ְך...
מֹוחָ ן

נאסא

ַאלְמּוגָן
חזרה לתוכן העניינים
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ֵּאיְך ִּמ ְת ַרבִּ ים הָ ַאלְמֻ גִּ ים? ִּרבּוי ַאלִּ -מינִּי
נִּק ֵּראת מֹוׁשָ בָ ה – יֹוצְ ִּאים
בַ ְתמּונָה ִּמי ִָּמין בַ עַ מּוד ְ 5יכָ לְ ֶתם לִּ ְראֹות כֵּ יצַ ד ִּמצִּ דֵּ י ְקבּוצַ ת ַהּפֹולִּיּפִּ ים – הַ ְ
חּורים בְ צֶ מַ ח ,אֹו נִּ יצָ נֵּי ּפְ ָר ִּחים .בְ ׁשֹוׁשַ נַת-
זֹוהי תֹוצָ ָאה ֶׁשל ִּרבּוי ל ֹאִּ -מינִּ י ,כְ מֹו יִּ ִּ
ִּניצָ נֵּי ּפֹולִּיּפִּ ים ְקטַ נִּיםִּ .
יֹוצ ִּאים לַ חַ יִּ ים כׁשֹוׁשָ נֹות-יָם עַ צְ מָ ִּאיֹותֶ .את ִּסימָ נֵּי
הַ יָםִּ ,אם יֵּׁש ִּנצָ ִּנים ַכ ֵּא ֶלה ,הֵּ ם ִּמ ְתנ ְָת ִּקים ֵּמהַ בֹוגֵּר ,וְ ְ
רֹואים הֵּ יטֵּ ב עַ ל גְ בִּ יעֵּ י הַ שֶ לֶ דׁ ,שֶ בָ ֶהם
יֹותרִּ ,
הַ הֲ נָצָ ה ,אֹו הַ ִּרבּוי בְ ֶא ְמצָ עּות ִּה ְת ַחלְ קּות ַהּפֹולִּ יּפ לִּ ְׁש ַתיִּ ם וְ ֵּ
קֹורה ,בַ ְתמּונָה ׁשֶ ִּמ ַתחַ ת.
לִּתזּונָהִּ .שימּו לֵּ ב כֵּ יצַ ד זה ֶ
יֹוׁשבִּ ים הַ ּפֹולִּיּפִּ ים ּומֵּ הֵּ ם הֵּ ם נִּפְ ָת ִּחים ְ
ְ
בּוקן,
ְל ָמׁשָ ל ,בַ מֹוׁשָ בָ ה ֶׁשל הָ ַאלְ מֹוג אֲ ָ
רֹואים ּפֹולִּיּפִּ ים בִּ ְׁש ַלבֵּ י ִּה ְתחַ לְ קּות:
ִּ
א – ֶח ְלקֹו ַהעֶ ְליֹון ׁשֶ ל הַ ּפֹולִּ יּפ
ִּמ ְת ָא ֵּרְך
ב – הּוא הֹו ֵּפְך ל ְִּהיֹות צַ ר בְ ֶא ְמצַ עֹו
לִּׁשנֵּי חֲ צָ ִּאים.
ג – מַ ְת ִּחילָה הַ ִּה ָּפ ְרדּות ְ
ד– נֹוצְ רּו ְׁשנֵּי ּפֹו ִּליּפִּ ים ְׁשכֵּ נִּים ׁשֶ הָ יּו
ִּמקֹדֶ ם ֶאחָ ד.
וְ ָכְך ,גָדֵּ ל ִּמ ְס ָּפר הַ ּפֹולִּיּפִּ ים בַ ַאלְ מֹוג עַ ד
ַלעֲשָ רֹותֵּ ,מאֹות וְ ַאף אֲ לָ פִּ ים ,וְ הַ ּפֹולִּ יּפ
הַ ְמיַסֵּ ד ָיכֹל לֹומַ ר:
" ֻּכלָם הָ יּו בָ נַי"

ב
א
א

ב

ד
ד
ג

ג
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מֹוׁשבֹות הָ ַאלְמֻ גִּ ים?
ֵּאיְך נֹוצָ רֹות ְ

1

לְה ְתי ֵַּשב
בְ עֹוד ׁשֶ ּהָ ִּרבּוי ַה ִּמי ִּני ְמיַצֵּ ר ּפֹולִּ יּפִּ ים חֲ ָד ִּׁשים ׁשֶ בָ חֲ רּו ִּ
בַ מָ קֹום ׁשֶ בָ חֲ רּו ,מֵּ עֵּ ת ֶׁש ִּה ְתי ְַׁשבּו ,כָ ל ּפֹולִּיּפ ְמכַלְ כֵּ ל ֶאת מַ עֲשָ יו עַ ל
לְקים לִּ ְשנַיִּם וְ כָ ל
בֹותיו .יֵּׁש ַאלְ מֻ גִּ ים הַ ִּמ ְת ַח ִּ
ּפִּ י ִּמ ְתוֶ ה ׁשֶ בָ חֲ רּו לֹו אֲ ָ
יּהם.
מּודים לַ אֲ חֵּ ֶ
נִּׁש ָא ִּרים צְ ִּ
ּפֹו ִּליּפ-צֶ אֱ צָ א נִּ פְ ַרד מֵּ ָא ִּחיו ,וַ אֲ חֵּ ִּרים ְ
נָדּון כָ אן בַ ִּראׁשֹונִּ ים.
ַאלְמֻּ גִ ים י ְִחידָ ִאים
כְ מֹו הַ צְ מַ ִּחים ,יֵּׁש ַאלְ מֻ גִּ ים ְקטַ ִּניםׁ ,שֶ כָלֻ -כ ָלם ֵּהם ּפֹו ִּליּפ ֶאחָ ד,
ׁשֶ מֵּ חֲ מַ ת ָק ְטנֹו הּוא ִּמ ְתגַמֵּ ד לְ יַד מֹוׁשָ בֹות הָ ַאלְמֻ גִּ ים ָה ֲענ ִָּקיֹותַ .אְך
גַם לְ ֵּאלֶ ה יֵּׁש ַתפְ ִּקיד ּומָ קֹום ִּמ ֶׁשלָ ֶהם בְ עֹולָ ם הָ ַאלְמֻ גִּ יםִּ .הצַ גְ נּו
מּודים לַסֶ לָע.
יְחידָ ִּאיםְׁ .שנֵּיהֶ ם צְ ִּ
ָכאן ֶזה מּול זֶה ְׁשנֵּי ַאלְמֻ גִּ ים ִּ
אֹותם לְ עִּ ִּתים " ַאלְ מֻ גֵּי ּפִּ ְט ִּריָה",
ַאלְ מֻ גֵּי הַ פִ ְט ָרה ,אֹו כְ מֹו ֶׁש ְמכַ נִּ ים ָ
מֵּ חֲ מַ ת ִּד ְמיֹונָם לְ פִּ ְט ִּריֹות הַ כֹובַ ע ,חַ ִּיים עַ ל ּפְ נֵּי ַהחֹול ,ל ֹא
אֹותם ,עֲדַ יִּ ן ֵּהם
ָ
ְמחּובָ ִּריםִּ .אם יִּ פְ גַע בָ ֶהם דָ ג כָ לְ ׁשֶ הּו וְ יַהֲ פֹוְך
ְיכֹו ִּלים ל ְִּה ְתהַ ֵּּפך וַאֲ פִּ ילּו ָלנּועַ עַ ל מַ צָ ע הָ חֹול.

ְׁש ֵּתי צּורֹות הָ ִּרבּוי הָ ַאלִּ -מינִּי הֵּ ן הַ נָצָ ה ִּמחּוץ
לִּגְ בִּ יעַ הַ ּפֹולִּיּפ אֹו ִּה ְתחַ לְקּות הַ ּפֹולִּיּפ ל ְִּׁש ַתיִּם

צִּ ינ ִָּרית
נַסּו ְלזַהֹות ַאלְמֻ גִּ ים י ְִּחידָ ִּאים בַ שּונִּית

דפני ה
י.צְ מּודָ
ּפִּ ְט ָרה
חזרה לתוכן העניינים
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ֵּאיְך נֹוצָ רֹות

מֹוׁשבֹות הָ ַאלְמֻ גִּ ים ? 2
ְ

מֹוׁשבָ ה .כָ ל
ָ
לְהצָ מֵּ ד יַחַ ד ּולְ יַסֵּ ד
בְ כָל ז ֹאת ,רֹוב הָ ַאלְ מֻ גִּ ים בֹוחֲ ִּרים ִּ
כּונֹותיהֶ םַ ,אְך
ֵּ
זֵּהים זֶה לַ זֶ ה בִּ ְת
ּפֹו ִּלי ֵּּפי הַ מֹוׁשָ בָ ה הֵּ ם ַא ִּחים ִּ
צּורת ִּרבּויָם.
לְ עִּ ִּתים ְקרֹובֹותִּ ,מיקּומָ ם בָ מֹוׁשָ בָ ה קֹובֵּ עַ ֶאת ֶקצֶ ב וְ ַ
צּורת ַהמֹוׁשָ בָ ה נֹובַ עַ ת ֵּאפֹוא ֵּמהַ אֹפֶ ן ֶׁשבֹו ַנע ֲֶשה הָ ִּרבּוי הַ ַאלִּ -מינִּ י.
ַ
בַ דַ ּפִּ ים הַ בָ ִּאים ִּנ ְר ֶאה דֻגְ מָ אֹות לְ כָ ְך.

צּורת הָ ִּרבּוי הָ ַאלִּ -מינִּי
חֲ ׁשּוב ָלדַ עַ תַ :
צּורת הַ מֹוׁשָ בָ ה
קֹובַ עַ ת ֶאת ַ

ַאלְמֻּ גִ ים ְשרּועִ ים
יֹותר ,וְ ִּהיא ְמׁשֻ ֶתפֶת לְ רֹוב הָ ַאלְ מֻ גִּ ים
צּורה ַהּפְ ׁשּוטָ ה בְ ֵּ
זֹוהי הַ ָ
ִּ
בִּ ְׁש ַלבֵּ י הַ גִּ דּול הָ ִּראׁשֹו ִּנים .כָאן ִּמ ְת ַרבִּ ים בְ עִּ ָקר ַהּפֹולִּ יּפִּ ים
הַ ְסמּוכִּ ים לַ ָקצֶ הּ ,ומַ ְר ִּחיבִּ ים ֶאת הַ מֹוׁשָ בָ הַ ,אְך בְ ַה ְד ָרגָה
מַ ְת ִּחי ִּלים לִּגְ דֹול גַם כְ ַל ֵּּפי ַמעֲלָ ה וְ נֹוצָ רֹות מֹוׁשָ בֹות ְדמֻ יֹות
ִּשיחַ  ,אֹו גּוׁש .וְ כֵּ ן ,יֵּׁש ַאלְמֻ גִּ ים ׁשֶ נ ְִּׁש ָא ִּרים ְשרּועִּ ים כָל חַ יֵּיהֶ ם.

יטית
ִּׁש ִּ

ירֹוס ִּמי ְליָה
ְ
גִּ

צּורת הַ מֹוׁשָ בָ ה
הַ ְשּפַעַ ת דֶ ֶרְך הָ ְרבִּ יָה עַ ל ַ
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מֹוׁשבֹות הָ ַאלְמֻ גִּ ים?
ֵּאיְך נֹוצָ רֹות ְ

3

גּושיִ ים
ַאלְמֻּ גִ ים ִ
ּומ ְת ַרבִּ ים לְ ל ֹא הַ גְ בָ לָה נֹוצֶ ֶרת
כַאֲ ׁשֶ ר ָכל ַהּפֹו ִּליּפִּ ים ִּמ ְת ַחל ְִּקים ִּ
דּורית .תכּונָה זֹו ְמׁשֻ ֶתפֶ ת לְ ִּמינִּים ָרבִּ יםֵּ .אלֶ ה ֵּהם
צּורה ַכ ִּ
ָ
גּוׁשיִּ ים .כָ ל ּפֹו ִּליּפ ַה ִּמ ְת ַחלֵּ ק ,אֹו מֵּ נֵּץ נִּ יצָ נֵּי ּפֹולִּ יּפִּ ים,
ַאלְ מֻ גִּ ים ִּ
אֹותם ִּת ְראּו ִּמ ְשמ ֹאל.
לְה ְתעַ גֵּל ּולִּ גְ בֹוּהַ ָ .
גֹורם לַ גּוׁש ִּ
ֵּ
ֲמּודיִ ים
ַאלְמֻּ גֵּי ִשיחַ ַוע ִ
ָכאן הָ ִּרבּוי ַנעֲשָ ה ְבעִּ ָקר בַ ְקצָ וֹותְ .מעַ ט ּפֹולִּיּפִּ ים גְ ֵּדלִּ ים כְ לַּפֵּ י
מַ ֲעלָה ּומַ ְמ ִּׁשיכִּ ים ְל ִּה ְת ָא ֵּרְך ,וְ יֹוצְ ִּרים ֲענָפִּ ים ,כַ אֲ ׁשֶ ר
שּורה
נֹוטים ַאחֲ ֵּריהֶ ם ( ְראּו בָ ָ
ִּ
הַ ּפֹו ִּליּפִּ ים הַ ְסמּוכִּ ים
הַ ַת ְחתֹונָה).
ְׁש ֵּתי הַ צּורֹות ַהלָ לּו ְמאֹד נְ פֹוצֹות בֵּ ין ַאלְ מֻ גֵּי ָה ֶאבֶ ן ,וְ יֵּׁש ִּמגְ וָ ן
ַרב ׁשֶ ל צּורֹות הַ ְמׁשַ ְלבֹות בֵּ ינֵּיהֶ ם.

ַאלְמּוגָן

מֹוחָ ן

יטית
ִּׁש ִּ

יטית
ִּׁש ִּ

ירן
חַ ִּר ָ
חזרה לתוכן העניינים
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מֹוׁשבֹות הָ ַאלְמֻ גִּ ים?
ֵּאיְך נֹוצָ רֹות ְ

4

ַאלְמֻּ גֵּי ְמ ִניפָה וְ שּולְחָ ן
ּומ ְת ַרבִּ ים
יקפִּ יִּ ם ִּמ ְת ַחלְ ִּקים ִּ
בְ ַאלְמֻ גִּ ים ֵּאלֶה ַהּפֹו ִּליּפִּ ים הַ הֵּ ֶ
צּורה ְמׁשֻ ַטחַ תֶׁ ,שלְ עִּ ִּתים ִּהיא ּפֹונָה כְ לַ ּפֵּ י מַ עֲלָ ה ַאְך לַ רֹב
נֹוצֶ ֶרת ָ
ּומ ְת ַקבְ לֹות
נְטיָה זֹו בְ ַאלְמֻּ גֵּי ִשיחַ ִּ
כִּ ּוונָה ָאפְ ִּקי .לְ עִּ ִּתים גֹובֶ ֶרת ִּ
צּורֹות ְמׁשֻ טַ חֹות כְ ׁשֻ ְלחָ נֹות ְרחָ בִּ ים.

חזרה לתוכן העניינים

ַאלְמּוגָן

מַ גָׁשֹון

בַ ְתמּונה ִּמי ִָּמין תּוכְ לּו ְלהַ בְ ִּחין
ית
בְ ִּה ְתחַ לְקּות נ ְִּמ ֶרצֶ ת ֶׁש ַנע ֲֵּש ְ
אֹורך ְשפַת
בְ עִּ ָקר בַ ּפֹולִּיּפִּ ים ֶׁש ְל ֵּ
שּורה
וְ ִּאילּו בַ ָ
הַ ְמ ִּני ָפה,
הַ ַת ְחתֹונָה כַמָ ה צּורֹות דֹומֹות
ל ְִּמנִּי ָפה.
ִּמ ְשמ ֹאל תּוכְ לּו ִּל ְראֹות ַאלְמֻ גֵּי
צּורת הַ שֻ ְלחָ ן.
ִּשיחַ ׁשֶ ִּא ְמצּו ֶאת ַ

ֶאכִּ ינֹופִּ י ְליָה

יטית
ִּׁש ִּ

יטית
ִּׁש ִּ

יט ָרה
אֲ בִּ יּ-פִּ ְ
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מֹוׁשבֹות הָ ַאלְמֻ גִּ ים?
ֵּאיְך נֹוצָ רֹות ְ

5

ַאלְמֻּ גִ ים כְ רּובִ יִ ים
בְ ַאלְמֻ גִּ ים ֵּאלֶ ה הַ ּפֹולִּ יּפִּ ים ׁשֶ בְ הֶ ֵּקף הַ מֹוׁשָ בָ ה ִּמ ְתחַ לְ ִּקים
צּורה ְמׁשֻ טַ ַחת,
ָ
ּומ ְת ַרבִּ ים בְ ֶקצֶ ב מָ ִּהיר וְ נֹוצֶ ֶרת
ִּ
הַ ִּמ ְס ַתלְ ֶסלֶת בְ כִּ וּונִּים ׁשֹונִּים וְ נֹוטָ ה לִּ יצֹור ְקפָ לִּ ים ּופִּ תּולִּ ים
ירקֹות אֲ חֵּ ִּרים.
ירה עָ לֵּ י כְ רּוב וְ ָ
אֹותם ְדמּות הַ מַ זְ כִּ ָ
ׁשֶ תֹוצְ ָ
ִסכּום
אכּותי .בְ רֹוב
ִּ
לּוקה זֹו ,הַ ִּסוּוג ל ְִּקבּוצֹות הּוא ְמלָ
מֵּ עֵּ בֶ ר ַלחֲ ָ
ּומׁשֻ טָ ִּחים,
יחיִּ ים ְ
הָ ַאלְ מֻ גִּ ים ֶאפְ ׁשָ ר לִּ ְראֹות ִּׁשלּוב בֵּ ין ִּש ִּ
ֲמּוד ִּיים וָ עֹוד .זֶ ה ַמה ֶׁשהֹופֵּ ְך ֶאת כְ לָ ל ִּמינֵּי
גּוׁשיִּ ים ַוע ִּ
בֵּ ין ִּ
צּורה ּובְ צֶ בַ ע.
הָ ַאלְמֻ גִּ ים ְלצִּ בּור כֹה ְמגֻ ָון בְ ָ

מַ גָׁשֹון

טּורבָ נִּית
ְ

דַ קֹון

טּורבָ נִּית
ְ
חזרה לתוכן העניינים
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בּוקן
הַ ִּמ ְק ֶרה הַ ְמיֻחָ ד ׁשֶ ל הָ ַאלְמֹוג אֲ ָ

בּוקן
אֲ ָ

בּוקן הּוא ַא ְלמֹוג ְמיֻחָ ד בְ ִּמינֹו
הַ אֲ ָ
גַם בִּ ְתכּונַת הָ ְרבִּ יָה הָ ַאלִּ -מינִּית.
כָל ּפֹו ִּליּפ יֹוׁשֵּ ב עַ ל גִּ בְ עֹול ֶאבֶ ן
אֲ רֹוְך ׁשֶ יָכֹול ְל ִּה ְתנ ֵַּתק וְ לִּ יּפֹול
מֵּ הַ מֹוׁשָ בָ ה ּו ְל ַה ְמ ִּׁשיְך לִּגְ דֹל ּולְ יַסֵּ ד
מֹוׁשָ בָ ה חֲ דָ ׁשָ ה .לִּ ְתכּונָה זֹו
קֹור ִּאים ְרבִ יָת ִמ ְקטָ עִ ים.
ְ
בּוקן
אֲ ָ

חזרה לתוכן העניינים
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צּורֹות גְ בִּ יעֵּ י וְ ִּׁשלְדֵּ י ַאלְמֻ גֵּי הַ ֶאבֶ ן
צּורה ָאפְ יָנִּ ית לַ גָבִּ יעַ אֹו לֶעָ נָף ׁשֶ עָ לָ יו ְמחֻ בָ ִּרים כַמָ ה גְ בִּ יעִּ יםִּ .אם נ ְִּס ַתכֵּל ֲע ֵּליהֶ ם
כִּ ְמעַ ט ְלכָל ִּמין ׁשֶ ל ַאלְמֹוג ָ
פּות ִּלים
כָסים נִּשָ ִּאיםֶ ֹ,קנְ יֹונִּים ְמ ָ
ִּמ ָקרֹוב ִּנ ְר ָאה צּורֹות ִּמצּורֹות ׁשֹונֹות ׁשֶ מַ זְ כִּ ירֹות לָ נּו הָ ֵּרי גַעַ ׁש זְ עִּ ִּיריםְ ,ר ִּ
דֻקדֶ ֶקת .נָצִּ יג כָ אן כַמָ ה דֻגְ מָ אֹות:
לְמי ׁשֶ מַ ְק ִּדיׁש זְ מַ ן לִּ בְ ִּחינָה ְמ ְ
או ׁשֶ יֵּׁש ִּקּפּולִּים ְמׁשֻ נִּים ,יֹופְ יָם ׁשָ מּור ַרק ִּ

חזרה לתוכן
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ֵּאיְך מַ בְ ִּדילִּים בֵּ ין ַאלְמֹוג גָדֹול וְ ׁשּונִּית?
יה
ַא ְלמֹוג ,גָדֹול כְ ָכל ׁשֶ ִּי ְהיֶה ,נִּ ְׁש ַאר לְ מַ ע ֲֶשה ּפְ ָרט ֶאחָ ד ׁשֶ יַסָ ד מֹוׁשָ בָ ה וְ זֹו יְ כֹולָ ה לְ הַ גִּ יעַ לְ גִּ יל וְ גֹדֶ ל מֻ פְ לָגִּ ים ,וְ ֵּא ֶל ָ
נֹוספִּ ים .שּונִית לְ עֻמַ ָתם ִּהיא סֶ לַ עׁ ,שֶ נֹוסַ ד עַ ל ְידֵּ י ַאלְ מֻ גִּ ים
ְיכֹולִּים ְל ִּה ְס ַת ַּפח ְספֹוגִּ ים ,תֹולַעִּ ים וְ ַאלְ מֻ גִּ ים ָ
צּורים ׁשֹוכְ נֵּי ׁשּונִּ ית ,כֹולֵּל דָ גִּ ים כַ מּובָ ן .זֶה מַ ה ׁשֶ נ ְִּק ָרא ִמגְ ָון.
ּומי ִּנים ׁשֹונִּים ,וְ עָ ָליו חַ יים הַ ְרבֵּ ה יְ ִּ
ִּמסּוגִּ ים ִּ
אלמוג ריפיונאי
נפתיה שיחית
תולעת –
נרתיקנית הודית
אלמוג אבן -
חרירן עמודי

אלמוג אבן –
שיטית
אלמוג ריפיונאי
 קסניהאלמוג ריפיונאי
 -עוגב מוסיקלי

ספוג  -עוגבן
הצינורות -
אלמוג אבן
אלמוגים
אלמוג אבן
סלע
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מַ דּועַ לְרֹוב הָ ַאלְמֻ גִּ ים צֶ בַ ע חּוםָ -ירֹק-צְ הַ בְ הַ ב?
דֹומה .זֶה ל ֹא ִּמ ְק ֶרה .בְ תֹוְך ְר ָקמֹות ָה ַאלְ מֹוג
קֹוד ִּמים צִּ בְ עָ ם ֶ
ִּאם שַ ְמ ֶתם ֵּלב ,כָל הָ ַאלְ מֻ גִּ ים ֶׁשהֶ ְר ֵּאינּו בדַ ּפים ַה ְ
יֹוׁשבֹות ַאצֹות ְׁשתּו ָפ ִּניֹות*ׁ ,שֶ הֵּ ן ְצמָ ִּחים זְ עִּ ִּירים חַ דָ -ת ִּאיִּ יםׁ ,שֶ בִּ ְמקֹומָ ם זֶ ה הֵּ ן מַ ְמ ִּׁשיכֹות לִּ גְ דֹל ְל ִּה ְת ַחלֵּ ק
הַ חַ י ְ
ינְתזָ ה* ְבעֶ זְ ַרת אֹור הַ שֶ מֶ ׁש –
פֹוטֹוס ֶ
ִ
עֹושים – ְמ ַקי ְִּמים
ּולְה ְת ַרבֹות וְ עֹושֹות ֶאת מָ ה ׁשֶ רֹוב הַ ְצמַ ִּחים בַ עֹולָ ם ִּ
ִּ
מַ ְט ִּמיעִּ ים ָח ְמ ֵּרי ֶטבַ ע כְ מֹו מַ יִּ ם ּופַ ְח ָמן ׁשֶ הֹופְ כִּ ים לְ סּוכָ רׁ ,שֶ הּוא מָ זֹון הַ נִּ ְסּפַ ג עַ ל יְ דֵּ י הָ ַאלְ מֻ גִּ ים .הַ ְצמַ ִּחים
נֹוׁש ִּמים הָ ַאלְמֻ גִּ יםָ .כְך הָ ַאצֹות ַהלָלּו
ימת הָ ַאלְ מֹוג ,לְחַ ְמצָ ן* ׁשֶ ְ
נְׁש ַ
הֹופְ כִּ ים ֶאת הַ ּפַ ְח ָמן הַ דּו-חַ ְמצָ נִּ י* ,הַ נִּ פְ לָ ט בִּ ִּ
תֹומכֹות גַם בָ ַאלְ מֻ גִּ ים וְ גַם בְ בַ ֲע ֵּלי-חַ ִּיים ׁשֶ חַ יִּ ים
הֹופְ כֹות פְ סֹלֶ ת ְנ ִשימָ ה שֶ ל הָ ַאלְמֻּ גִ ים לְ ַח ְמצָ ן וְ לְ מָ זֹון ,וְ ְ
ימבְ יֹו ָזה* וְ הּוא ַהסֹוד
בִּ ְסבִּ יבַ ָתם בְ הַ ְס ַּפ ָקת ַח ְמצָ ן .צֶ בַ ע הָ ַאלְ מֻּ גִ ים הּוא צֶ בַ ע ָה ַאּצֹות .הַ ֶקׁשֶ ר הַ זֶ ה נ ְֶחׁשַ ב לְ ִס ְ
יֹותר בְ מָ זֹון.
יֹותר ׁשֶ ְמ ַקיֵּם ֵּאת ַאלְמֻ גֵּי-הַ ֶאבֶ ן וְ כַמָ ה ִּריפְ יֹונ ִָּאים ,גַם כְ ׁשֶ הַ יָם ִּמ ְסבִּ יבָ ם דַ ל בְ ֵּ
הֶ חָ ׁשּוב בְ ֵּ

בַ צְ ָקנִּיתִּ ,ריפְ יֹונ ִָּאי

נֶפְ ִּתיָהִּ ,ריפְ יֹונ ִָּאי

ִּסיכָןַ ,אלְמֹו ֹגֶ -אבֶ ן
צ' .ורון
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ְתרּומַ ת הַ ְשתּו ָפנִּיֹות ל ְִּׁשלְדֵּ י הָ ַאלְמֻ גִּ ים
ּפֹור ִּרים בְ נ ֵָּקל .זֶה מַ ְסבִּ יר גַם
ּומ ְת ְ
מָ צְ אּו ׁשֶ ַאלְמֻ גִּ ים ַהחֲ סֵּ ִּרים ֶאת ָה ַאצֹות ַה ְשתּופָ נִּ יֹותִּׁ ,שלְ דֵּ יהֶ ם ַחלָ ִּׁשים ִּ
פֹוטֹוסינ ְֶתזָה*.
ִּ
לַאצֹות הַ לָ לּו לְ ַקיֵּם
מַ דּועַ רֹב ָה ַאלְמֻ גִּ ים ֶׁש ִּש ְלדֵּ יהֶ ם ֶׁשלֶ ד ֶאבֶ ן ,חַ יִּ ים בַ יָם הָ ָרדּודׁ ,שֶ בֹו דַ י אֹור ַ
בִּ ְתנ ֵַּאי ַחׁשֵּ כָה ,כְ מֹו בִּ ְמעָ רֹות חֲ ׁשּוכֹות בַ יָם ּובְ עֹמֶ ק הַ מַ יִּ ם לְ ָׁשם ל ֹא מַ גִּ יעַ אֹור הַ שֶ מֶ ׁש רֹב הָ ַאלְ מֻ גִּ ים ָח ְס ֵּרי
גֹורגֹונ ִָאים* ׁשֶ ִּש ְלדָ ם ָרפֶ ּה
ַאצֹות ְׁשתּו ָפ ִּניֹות .כּו ָלם נ ְִּמנִּ ים עַ ל ְקבּוצָ ה נִּפְ ֶר ֶדת ,הַ כֹולֶ לֶ ת ֶאת הַ ִריפְ יֹונ ִָאים* וְ הַ ְ
ּו ְלעִּ ִּתים חָ סֵּ ר בִּ כְ לָ ל .בַ ְתמּונֹות כָ אן ִּת ְראּו כַמָ ה דֻ גְ ָמאֹות כְ ֵּאלֶ ה ׁשֶ ל ַאלְמֻ גֵּי עֹמֶ ק ,צֵּ ל וַ אֲ פֵּ לָ הּ ,וְ בְ ַודַ אי ַת ְסכִּ ימּו
ִּא ִּתי ׁשֶ ֵּהם בְ ִּלי ָספֵּ ק ָה ַאלְמֻ גִּ ים הַ יָפִּ ים בַ יָםִּ .מכָ אן ֶׁש ִּשתּוף הַ ּפְ עֻלָ ה בֵּ ין הָ ַאצֹות וְ הָ ַאלְ מֻ גִּ ים ְמסַ יֵּעַ לָ ַאחֲ רֹונִּים
לַתנ ִָּאים ׁשֶ ִּנ ְד ָר ִּׁשים
בְ מָ זֹון ּובְ ַתהֲ ִּליְך בְ נִּ יַת הַ ֶשלֶ ד ,וְ ִּאלּו ַאלְמֻ גֵּי ַה ֶאבֶ ן חַ יָבִּ ים לְהַ ְת ִּאים ֶאת א ַֹרח חַ יֵּיהֶ ם ְ
ׁשּוח ָר ִּרים מֵּ הָ הַ גְ בַ לָה הַ ז ֹאת.
אּורה ְמל ֵָּאה .הַ אֲ חֵּ ִּרים ְמ ְ
ל ַַאצֹות ,כְ לֹומַ ר ְת ָ

ִּר ְׁש ִּתית ,גֹורגֹונ ִָּאי

מ .שפיגל

ְסעִּ יפִּ יתִּ ,ריפְ יֹונ ִָּאי

א .קולורני

סַ ְסגֹונִּיתִּ ,ריפְ יֹונ ִָּאי
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צִּ בְ עֵּ י הָ ַאלְמֻ גִּ ים
עַ ל ַאף הַ נֶאֱ מָ ר לְ עֵּ יל ,צֶ בַ ע ָה ַאלְ מֻ גִּ ים ל ֹא
ָת ִּמיד ִּמ ְתבַ טֵּ א בִּ גְ וָ נִּים ַהמּוכְ ָתבִּ ים עַ ל יְ דֵּ י
לּומים בְ ַדף זֶה
הָ ַאצֹות הַ ְשתּופָ נִּ יֹות .הַ צִּ ִּ
מַ ְר ִּאים ִּמגְ ָון צְ בָ עִּ ים נ ִָּדיר בְ ַאלְמֻ גֵּי ֶאבֶ ן,
ׁשֶ ְמקֹורֹו בְ צַ בְ עָ נִ ים* (ּפִּ יגְ מֶ נְ ִּטים) הַ צֹובְ עִּ ים
ֶאת ָה ַאלְ מֹוג הַ חַ י בְ כָל גֹונֵּי הַ ֶק ֶׁשתַ .תפְ ִּקידָ ם
הָ ֶאפְ ׁשָ ִּרי ֶׁשל הַ צְ בַ עִּ ים ָה ֵּאלֶה ( ִּמלְ בַ ד ,כַ מובָ ן,
לְ יָּפֹות ֶאת הַ נֹוף ַה ַתת-י ִָּמי) הּוא לִּ לְ כֹד חֵּ לֶ ק
מֵּ הַ ְק ִּרינָה ַהחֲ זָ ָקה ּולְ ַׁש ֵּקף ֶאת ַה ְתכּונֹות
ימיֹות ׁשֶ ל הָ ַאלְמֻ גִּ ים הַ לָלּו.
הַ ּפְ נִּ ִּ

ַגל ְָק ִּסית

ירן
חַ ִּר ָ

יטית
ִּׁש ִּ

יחית
ִּש ִּ
חַ רּולִּי
ַאלְמּוגָן

קֹוצָ ן

ִּשיחָ ן
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אּורה ְמיּוחֶ דֶ ת
צִּ ילּומֵּ י ַאלְמֻ גִּ ים בִּ ְת ָ
ׁשֹואל ,הַ ִּאם
ֵּ
קֹורא
ִּלפְ עָ ִּמים ,כְ ׁשֶ מֹוצְ ִּאים ִּצלּומֵּ י ַאלְמֻ גִּ ים בַ ִּאינְטֶ ְרנֶטֵּ ,הם נִּ ְר ִּאים בִּ צְ בָ עִּ ים לֹוהַ ִּטים ,וְ הַ ֵּ
ֶזהּו צִּ בְ עָ ם ָהאֲ ִּמ ִּתי? ּובְ ֵּכן ,הֵּ בֵּ ְאנּו כָ אן כַמָ ה צִּ לּומֵּ י ַאלְ מֻ גִּ ים ׁשֶ צֻלְמּו בְ ַא ְקוַ ְריֹון הַ ִּמצְ ּפֶ ה הַ ַתת-י ִַּמי
גֹור ֶמת לָ ַאלְ מֻ גִּ ים לִּזְ הֹר בִּ צְ בָ עִּ ים ׁשֶ ֵּאין
אּורה ְמיֻחֶ דֶ ת ,הַ נֹוטָ ה לְ אֹור כָ חֹול ,וְ ֶ
בְ ֵּאי ַלתַ .הסֹוד הּוא בִּ ְת ָ
רֹואים בְ דֶ ֶרְך כְ לָלֶ .תהֱ נּו...
ִּ

אֹוזֶןּ-פִּ יל

י .דפני
ִּד ְׁש ָאן

ַאלְמֻ ָגנִּית

בּוקן
אֲ ָ

בּוקן
אֲ ָ
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ַאלְמֻ גִּ ים נִּפְ ָת ִּחים בַ ַל ְילָה
עֹושים
ִּ
בִּ ְתמּונֹות ֵּאלֶ ה ֶאפְ ׁשָ ר ִּל ְראֹות מָ ה
ּפֹור ִּׁשים ֶאת הֲ מֹונֵּי
הָ ַאלְ מֻ גִּ ים בַ ֵּלילֹות .הֵּ ם ְ
יֹותיהֶ ם
מַ ְׁשׁשָ נֵּיהֶ ם ִּל ְר ָו ָחהּ ,פֹוע ֲִּרים ֶאת ּפִּ ֵּ
נְקטֹון זְ עִּ ִּירים ִּמן הַ מַ ִּים
צּורי ּפְ לָ ְ
ּובֹולְעִּ ים יְ ֵּ
מֹותם.
צּורים כְ ָ
ׁשֶ בַ לַילָה רֹוחֲ ִּשים ִּמ ְליֹונֵּי ְי ִּ

בַ יֹום ּובַ ַל ְילָה
ַאלְמּוגָן
מ .לוין

בַ ַל ְילָה
בַ ַל ְילָה

ַגל ְָק ִּסית

ַאלְמּוגָן

יֵּ .אׁש
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הַ חַ יִּים הַ כְ פּולִּים ׁשֶ ל הָ סַ כִּ ינִּית :צֶ מַ ח בַ יֹום וְ חַ יָה בַ ַל ְילָה
כְ בָ ר ִּהזְ ַכ ְרנּו ׁשֶ רֹב הָ ַאלְ מֻ גִּ ים נֶהֱ נִּים ִּמ ִּשתּוף ּפְ עֻלָה עִּ ם ַאצֹות ,צְ ָמ ִּחים זְ עִּ ִּירים ,הַ חַ ִּיים בְ א ַֹרח ֶקבַ ע
פֹוטֹוסינְ ֶתזָ ה* (הַ מּונָח הָ עִּ בְ ִּרי הּוא
ִּ
יֹודעִּ ים ַלעֲשֹות -
עֹושים ֶאת ָמה ׁשֶ ַרק ְצמָ ִּחים ְ
בְ חַ לְלֵּ י גּופָ ם וְ ִּ
אֹותן,
ָ
אֹורגָנִּ יַ ,ה ְמ ַׁשמֵּ ׁש לָ הֶ ן ,וְ גַם לָ ַאלְ מֹוג הַ ְמ ַאכְ סֵּ ן
הַ ְט ָמעָ ה) .בְ ַתהֲ ִּליְך זֶה ְמפִּ יקֹות הָ ַאצֹות חֹמֶ ר ְ
מָ זֹון .כְ מּוצָ ר נֹוסָ ף ,הֵּ ן ּפֹולְ טֹות לַ מַ יִּם חַ ְמצָ ן ,הֶ ָחׁשּוב לנְ ִּׁשימַ ת ַהחַ יֹות ׁשֶ בַ יָם .סַ כִ ינִית הַ בּועֹותִּ ,מין
ירי מָ זֹון ,וְ ִּאילּו
נֹושא הֲ מֹונֵּי בּועֹות ַה ִּמ ְת ַמלְ אֹות בַ יֹום בְ חַ ְמצָ ן ּומַ יִּם ע ֲִּת ֵּ
ל ֹא-מָ צּוי ׁשֶ ל ַאלְ מֹוג יָם-סּופִּ יֵּ ,
טֹורף .בִּ ְתמּונֹות ֵּאלֶ ה
ּפֹור ֶשת ֶאת מַ ְׁשׁשָ נֵּיהַ וְ הֹופֶ כֶ ת לְ ַאלְ מֹוג ֵּ
בִּ ְׁשעֹות ַה ַליְ לָה ִּהיא ְמׁשַ נָה ֶאת ַתפְ ִּקידָ ּהֶ ,
ִּת ְראּו ֵּכיצַ ד ִּנ ְר ֶאה הַ ִּשנּוי הַ זֶה .הַ ַתאֲ ִּמינּו ׁשֶ זֶ הּו אֹותֹו ַאלְמֹוג ?

ירת מָ זֹון
בַ יֹום – הַ ְטמָ עָ ה ּויְ צִּ ַ

בַ ַלי ָלה – ְט ִּריפָ ה ִּמכָ ל הַ בָ א לַ ּפֶ ה

סַ כִּ ינִּית

סַ כִּ ינִּית
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ִּמפְ ג ִָּׁשים עַ ל הַ גְ בּול
שֹור ִּרים יַחֲ סֵּ י חֲ בֵּ רּות אֹו
ְ
בְ עֹולָ ם הָ ַאלְ מֻ גִּ ים
אֹותם הֵּ ם ְמגַלִּ ים בְ ִּמפְ ג ִָּׁשים עַ ל הַ גְ בּול
עֹויְ נּות ׁשֶ ָ
נֹוטים לְ ִּה ְתלַ כֵּ ד
ׁשֶ בֵּ ינֵּיהֶ םּ .פְ ָר ִּטים בְ נֵּי אֹותֹו ִּמין ִּ
וְ ִּאילּו בְ נֵּי ִּמינִּים ׁשֹונִּים י ִָּריבּו עַ ד ׁשֶ תֻ שַ ג הַ כְ ָרעָ ה
בֵּ ינֵּיהֶ ם .בַ ְתמּונָה לְ מַ טָ ה נִּ פְ גְ ׁשּו ְׁש ֵּתי מֹוׁשָ בֹות ֶׁשל
ַאלְ מֻ גֵּי מֹוחָ ן וְ ל ֹא ִּנ ְר ֶאה ׁשֶ נָפְ לָה כְ בָ ר הַ הַ ְחלָ ָטה
ֵּכיצַ ד ִּינְהֲ גּו .לְ מַ עְ לָ ה ִּמ ְשמ ֹאל כְ בָ ר ִּה ְתלַ כְ דּו ָׁשֹלׁש
מֹוׁשָ בֹות לְ ַא ְלמֹוג ֶאחָ ד ,וְ ִּאלּו ִּמ ְשמ ֹאל לְ מַ ָטה,
יטית הָ יָה ַאלִּים וְ ַהמֹוחָ ן
הַ ִּמפְ גָׁש בֵּ ין מֹוחָ ן וְ ִש ִ
יטית.
עָ צַ ר ֶאת גִּ דּולָּה ׁשֶ ל הַ ִּש ִּ

מֹוחָ ן

יטית
ִּׁש ִּ
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כַמָ ה ִּמינֵּי ַאלְמֻ גִּ ים יֵּׁש?

וְ ֵּאיְך נַכִּ יר ֶאת ֻכלָם?

ִּמ ְס ָּפר ִּמינֵּי ַאלְמֻ גֵּי הָ ֶאבֶ ן ׁשֶ נִּ ְמצְ אּו ְב ִּמפְ ָרץ ֵּאילַת הּוא  ,150וְ עֹוד כְ ַ 100-אלְ מֻ גִּ ים ִּריפְ יֹונ ִָּאים
אֹוקיָנֹוס
חּודיִּ ים לְ יָם-סּוף ( ֵּהם ְקרּויִּ ים ֶאנְ דֶ ִמיִ ים) .הֵּ ם ִּמ ְתּפָזְ ִּרים בָ ְ
גֹורגֹונ ִָּאים ,לְ פָחֹות  30מֵּ ֵּהם יִּ ִּ
וְ ְ
צּורת ּפְ ָלנּולֹות ,הַ ְיכֹולֹות לִּ ַרחֵּ ף בַ מַ יִּ ם בְ ֶמׁשֶ ְך זְ מַ ן-מָ ה ,עַ ד ׁשֶ י ְִּמצְ אּו ַק ְר ַקע מּוצָ ָקה
ּובְ יָם-סּוף בְ ַ
מֹוׁשבֹות ַאלְמֻ גִּ ים.
ל ְִּה ְתיַשֵּ ב עָ ֶליהָ ּו ְליַסֵּ ד ְ
יתן)1( :
לְה ְתמֹודֵּ ד ִּא ָ
יָם-סּוף מַ צִּ יב בִּ פְ נֵּיהֶ ם ְׁש ֵּתי בְ עָ יֹות ֶׁשל ֹא כָ ל בַ עֲלֵּ י-הַ חַ יִּ ים הַ י ִָּמיִּ ים יְ כֹולִּ ים ִּ
טּורת ַהמַ ִים הַ ְנמּוכָה ,הָ עֲלּולָ ה לָ ֶרדֶ ת בְ עֹונַת הַ ח ֶֹרף לִּ כְ דֵּ י  18מַ עֲלֹות צֶ לְסיּוס ,קֹור ׁשֶ חֵּ לֶ ק
טֶ ְמ ֶפ ָר ַ
ִּמ ִּמינֵּי ָה ַאלְ מֻ גִּ ים ל ֹא ָיכֹל לָ שֵּ את; וְ ַ )2(-ה ְמלִ יחּות הַ גְ בֹוהָ ה שֶ ל מֵּ י יָם-סּוףׁ ,שֶ ִּהיא גְ בֹוהָ ה כְ כָ ל
ּומפְ ָרץ ֵּאי ַלת
אֹוקיָנֹוס יֵּש ְ 3.8%מלָ ִּחים וְ ִּאלּו בִּ צְ פֹון יָם-סּוף ִּ
אֹוקיָנֹוס (בָ ְ
ׁשֶ הַ יָם ִּמ ְת ַר ֵּחק ֵּמהַ ְ
יֹותר בְ מֵּ י-יָם בַ עֹולָם כֻּלֹו).
הַ ְמ ִּליחּות מַ גִּ יעָ ה ִּלכְ דֵּ י ׁ 4.1%שֶ ִּהיא הַ ְמלִ יחּות הַ גְ בֹוהָ ה בְ ֵּ
צּור ָתם בִּ ְתנ ֵַּאי
יתם ,כַמָ ה ִּמינֵּי ַאלְמֻ גִּ ים ְמׁשַ נִּ ים ֶאת ָ
ל ֹא ַקל לְ זַ הֹות ַאלְ מֻ גִּ ים בַ טֶ בַ ע .כְ פִּ י ׁשֶ ְר ִּא ֶ
הֹותםִּ .אם ִּת ְרצּו לְ הַ כִּ יר ֶאת ַה ִּמינִּים הַ שֹונִּ ים ,דָ ַאגְ נּו לְ הָ כִּ ין לָ כֶם
ְסבִּ יבָ ה ׁשֹו ִּנים ,וְ דָ רּוׁש מֻ ְמחֶ ה לְ זַ ָ
מּונֹותיהֶ ם .כְ תֹובְ תֹו:
ֵּ
ּות
אּורם ְ
לְמינֵּי הָ ַאלְמֻ גִּ ים בְ ִּמפְ ָרץ ֵּאילַת ,עַ ל ּפִּ י ֵּת ָ
מַ ְד ִּריְך-מַ גְ ִּדיר ִּאינְטֶ ְרנ ִֶּטי ִּ
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ַל ַמ ְת ִּחי ִּלים מּוצָ ע לְ בַ צֵּ עַ ֵּאת הַ זִּ הּוי בַ ִּמצְ ּפֶ ה הַ ַתת-י ִַּמי בְ ֵּאילַ תֵּׁ ,שם חַ יִּ ים רֹב הַ ִּמינִּים הַ מֻ צָ גִּ ים בַ סֵּ פֶר
האינְטֶ ְרנ ִֶּטי וְ ָׁשם תּוכְ לּו לְ הַ בְ ִּחין בְ פִּ ָרטֵּ י הַ זִּ הּוי .כְ דָ ִּאי "לָ לֶ כֶ ת" לְ פִּ י ַה ְמ ֻציָן בַ ִּחצִּ ים
ּובַ מַ ְד ִּריְך ִּ
ׁשֶ בְ ר ֹאׁש כָ ל עַ מּוד בַ מַ ְד ִּריְךְ .ת ִּחלָ ה ַתכִּ ירּו ֶאת הַ צּורֹות הַ שֹונֹות ,וְ ֶאת הַ הֶ בְ דֵּ ל ׁשֶ בֵּ ין ַאלְ מֻ גֵּי ֶאבֶ ן
גּוׁש ִּיים,
יח ִּייםִּ ,
צּור ָתם – ְשרּועִּ יםִּ ,ש ִּ
הֹותם עַ ל ּפִּ י ַ
ְל ַאלְמֻ גִּ ים ִּמסּוגִּ ים אֲ חֵּ ִּריםּ ,ובְ הַ ְד ָרגָה ִּתלְ ְמדּו לְ זַ ָ
ַאלְ מֻ גֵּי ְמ ִּניפָה וְ עֹוד .וְ גַם ִּאם ל ֹא ַת ְצלִּ יחּוֶ ,אפְ ׁשָ ר לְ צַ לֵּ ם ֶאת הָ ַאלְ מֹוג ּולְ ִּה ְת ַקשֵּ ר ֶאל הַ ְמחַ בֵּ ר וְ ֶזה
ְינַסֶ ה בְ מֵּ יטָ ב ְי ָכ ְלתֹו ְל ַזהֹות וְ לַ עֲנֹות .כְ תֹובְ תֹוjdafni@gmail.com :
מּוד הַ בָ א:
כּונֹותיהֶ ם ְמת ָֹא ִּרים בָ עַ ִּ
ֵּ
כַמָ ה ִּמ ְת
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ֵּאיְך בְ כָל ז ֹאת מַ בְ ִּדילִּים בֵּ ינֵּיהֶ ם?
ִּסימָ נִּים ְמז ִַּהים
א2

ב2

ג2

ד2

ה2

ו2

זֹוהי
ֵּאין ָלנּו ַא ְׁשלָ יָה .לְהַ כִּ יר ֶאת כָ ל ַה ִּמינִּים ַה ְמצּויִּים בְ ִּמפְ ָרץ ֵּאילַ ת ִּ
ְמּומחֶ ה .אֲ בָ ל יֵּׁש כַ ָמה ִּסימָ נִּים ֶׁשעַ ל ּפִּ יהֶ ם גַם ַא ֶתם תּוכְ לּו לְ סַ וֶ ג
ימה ל ְ
ְמ ִּש ָ
אֹותםַ :אלְ מֻּ גֵּי ָה ֶאבֶ ן רֻ בָ ם נִּ כָ ִּרים בְ ִּסימָ ן בָ רּור – ִּמלְ בַ ד ׁשֶ לְ כֻלָ ם ׁשֶ לֶ ד ֶאבֶ ן
ָ
מּוצָ ק (בִּ )1מ ְס ָּפר הַ מַ ְׁששָ ִּנים* ְסבִּ יב הַ ֶּפה ֵּאצֶ ל ֻכ ָלם הּוא ִּׁש ָשה ,אֹו כְ פּולֵּ י
ׁשֵּ ׁש ( 18 ,12וְ כּו') (א,1ג )1לָ כֶ ן נִּ ְק ֵּראת כָ ל ַה ְקבּוצָ ה ַאלְמֻ גֵּיׁ-שֵּ ׁש אֹו
אֹותם בַ טּור
שֵּ שָ ִאים*ִּ .מ ְסּפָ ר ְמ ִּחצֹות ַה ֶשלֶ ד ַאף הּוא כְ פּולֵּ י ֵּׁשׁש (בְ .)1ראּו ָ
הַ ְשמָ א ִּלי.
ָל ַאלְמֻ גִּ ים הַ ִריפְ יֹונִ ִאים ,לַ גֹורגֹונ ִָאים וְ נֹוצֹות-הַ יָם ָת ִּמיד ׁשֶ מֹונָה מַ ְׁששָ נִּ ים
ְסבִּ יב ַה ֶּפה (א ,2ב ,)2וְ י ֵָּתר עַ ל כֵּ ןֵּ ,הם לָ רֹוב מנּוצִּ ים* .הֵּ ם כֻלָ ם נִּ ְק ָר ִּאים
ַאלְמֻ גֵּיׁ-שֶ מֹונֶה ,אֹו ְשמֹונ ִָאים* ,הַ ְמרֻ כָזִּ ים בַ טּור הַ יְמָ נִּ י.
הַ ֵּׁשׁשָ ִּאים ָלרֹוב ַמ ְס ִּת ִּירים ֶאת מַ ְׁש ָׁשנֵּי הַ ּפֹולִּ יּפ בִּ ְׁשעֹות הַ יֹום ,וְ יֵּׁש לָ הֶ ם
רֹואים ֶאת הַ ּפֹולִּיּפ גַם בַ יֹום (ד.)2
לַשמֹונ ִָּאים ִּ
צּורֹות ְמׁשֻ נֹות (ד ,1הְ .)1
שֹומר עַ ל מּוצָ קּותֹו הֹודֹות לְ לַ ַחץ מַ יִּ ם
לְ רֹוב הַ ִּריפְ יֹונ ִִּּאים ׁשֶ ֶלד רֹו ֵּפףֶׁ ,ש ֵּ
אֹותם (ג ,2ד .)2לְ עִּ ִּתים ֵּהם ְמגַלִּ ים ִּסמָ נֵּי ִּרפְ יֹון ( ִּמכָ אן
ָ
ימי ,הַ ְמ ַנּפֵּח
ּפְ ִּנ ִּ
צּורת ְמחַ ִּטים ַה ְטבּועִּ ים בַ גּוף הַ שָ קּוף (ג.)2
ְׁש ַמם)ַ .ה ֶש ֶלדִּ ,אם י ְֶׁשנֹו ,הּוא בְ ַ
צּורת
יֹוצֵּ א ִּמכְ לַ ל זֶ ה הָ עּוגָבֶׁ ,שלֹו ׁשֶ לֶ ד-צִּ ינֹורֹות (ה .)2לַ גֹורגֹונ ִָּאים* ׁשֶ לֶ ד בְ ַ
צּורת ׁשֹוט (ו.)2
מֹוט ג ִָּמיׁש בְ מֶ ְרכָז הַ גּוף ׁשֶ הּוא לַ רֹוב בְ ַ
גֹורגֹונ ִָּאים
יֹוצְ ֵּאי דֹפֶ ן הֵּ ם הַ אּוכְ מָ נ ִָאים ׁשֶ לָ הֶ ם ֶׁש ֶלד מּוצָ ק ׁשֶ ַמזְ כִּ יר ֶאת הַ ְ
אֹותם כְ ׁשֵּ ׁשָ ִּאים.
(וַ ,)1אְך מַ ְׁשׁשָ נֵּיהֶ ם כְ פּולֵּ יׁ-שֵּ ׁש ,מָ ה ׁשֶ ְמסַ ּוֶ ג ָ
בַ דַ פִ ים הַ בָ ִאים נַּצִ יג כַמָ ה מֵּ הַ נְ פֹוצִ ים וְ הַ ְמיֻּחָ ִדים בְ ִמינֵּי הָ ַאלְמֻּ גִ ים בְ ֵּאילַת:

א1

ב1

ג1

ד1

ה1

ו1
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יֹותר
יטית – ַאלְמֹוג הַ ִּשיחַ הַ יָדּועַ בְ ֵּ
ִּׁש ִּ
יח הֲ כִּ י יָדּועַ .
יטית הּוא ַאלְ מֹוג הַ ִּש ַ
הַ ִּש ִּ
יטית גְ דֵּ לִּ ים בַ י ִָּמים
מֵּ אֹות ִּמינֵּי ִּׁש ִּ
הָ חַ ִּמיםׁ ,שֶ נִּ ְק ָר ִּאים ְטרֹוּפִּ י ִּים ,רּובָ ם
בְ גֹדֶ ל ֶׁשל כַ מָ ה ע ֲָשרֹות ס"מַ ,אְך כְ פִּ י
יטית
ׁשֶ ִּת ְראּו ִּמ ְשמ ֹאל ,יֵּׁש ַאלְמֻ גֵּי ִּׁש ִּ
ֲענ ִָּק ִּייםְ .ראּו לְ ַמעְ לָה כַ מָ ה דֻ גְ מָ אֹות
מֵּ ֵּאילַ ת :בַ ְתמּונָה הַ ְקטַ נָה ִּת ְראּו ׁשֶ בֶ ר
ַאלְ מֹוג בְ ג ְָדלֹו ָהאֲ ִּמ ִּתיָ .כל נ ְֻקדָ ה כֵּ ָהה
יטית גְ בִּ יעַ
ּובְ ִּליטָ ה ֵּהם ּפֹו ִּליּפִּ ים .בַ ִּש ִּ
הַ ּפֹו ִּליּפ ׁשֶ ִּב ְקצֶ ה הֶ עָ נָף הּוא ַהשַ לִּ יט
וְ ִּאלּו צֶ אֱ צָ ָאיו הַ יְ ִּׁש ִּירים גְ דֵּ ִּלים לְ צִּ דֹו.
הָ ַאלְ מֹוג הָ גַדֹול (בְ ַת ְח ִּתית ֶהעֲמּוד),
מּורת ָה ַאלְ מֻ גִּ ים בְ ֵּאילַ ת ,הּוא
הַ חַ י בִּ ְׁש ַ
בֶ ן ע ְֲשרֹות ׁשָ ִּנים ,וְ ַרק הַ צֹולְ לִּ ים
יֹודעִּ ים כַמָ ה
יקים ַהמַ כִּ ִּירים אֹותֹו ְ
הַ ּו ִָּת ִּ
לִּׁשבֹר ֶאת ֲענָפָ יוָ .אז...
ַקל לִּפְ גֹעַ וְ ְ
כְ שֶ ַא ֶתם ִנכְ נ ִָסים ִלצְ ֹלל – בְ בַ ָקשָ ה
ִה ְתיַחֲ סּו ֵּא ַליו בִ זְ ִהירּות.

יטית
ִּׁש ִּ
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יּפּוסי
ַאלְמֻ גַן – ַאלְמֹוג הַ גּוׁש הַ ִּט ִּ
אֹורה ָכל ִּמינֵּי הַ ַאלְ מֻ גַן וְ ַהמֹוחָ ן
ִּלכְ ָ
) ַאלְ מֹוג הַ מֹוחַ ) הַ ְקרֹובִּ ים לָ הֶ ם ז ִֵּּהים
זֶה ְלזֶ ה .לְ מַ עֲשֶ ה ֵּהם ְמיַצְ גִּ ים ִּמ ְׁשּפָחָ ה
ְנצִּ יגִּ ים בְ כָ ל
ֶׁשלָ ּה
ַרבַ תִּ -מינִּים
ָנֹוסים הַ ְטרֹוּפִּ יִּים .בַ ְתמּונֹות
אֹוקי ִּ
הָ ְ
ׁשֶ ַנ ִּצִּ יג ָכאן ַתבְ ִּחינּו בַ הֶ בְ דֵּ לִּים ַהל ֹא-כָ ל
חֹוק ֵּרי ַאלְמֻ גִּ ים
ְ
 ָכְך בֹול ְִּטים .מַ ְדעָ נִּ יםמָ צְ אּו כִּ י בְ ִּמ ְׁשּפָ חֹות ַכ ֵּאלֶה ְיכֹולִּ ים בְ נֵּי
ִּמינִּים ׁשֹו ִּנים לְ ִּה ְת ַרבֹות זֶה עִּ ם זֶ ה
יהם ֶׁשל ֵּא ֶלה יּוכְ לּו לְ ִּה ְת ַקיֵּם
וְ צֶ אֱ צָ ֵּא ֶ
ּול ְִּה ְת ַרבֹות .כַמָ ה ִּמ ִּמינֵּי ַאלְ מֹוג זֶה ֵּהם
נֹוטים לְ ִּה ְׁש ַתלֵּ ט עַ ל כָ ל
ירי-גְ דֹול ,הַ ִּ
ְמ ִּה ֵּ
ּפִּ יסַ ת ַק ְר ַקע ִּמ ְתּפַ נָהִּ .מינִּים אֲ חֵּ ִּרים
גִּ דּולָם ִּא ִּטי וְ ֵּהם חַ יִּ ים ׁשָ ִּנים ָרבֹות .גַם
ירי
יׁשים לְ הַ פְ ָרעָ ה ְבעִּ ָקר ִּמ ְסנַּפִּ ֵּ
הֵּ ם ְרגִּ ִּ
גֹור ִּמים לָ ֶהם ֶנ ֶזק.
הַ צֹולְלִּ ים ׁשֶ בְ מַ גַעָ ם ְ
ָאז...
כְ שֶ ַא ֶתם ִנכְ נ ִָסים לִ צְ ֹללִ ,המָ ְנעּו ִמגַעַ ת
בָ ַאלְמֻּ גִ ים וַ הֲ כִ י חֲ שּוב ַ -אל ִת ְד ְרכּו
עֲלֵּיהֶ ם!

ַאלְמֻ גַן
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זְ רֹועָ ן ּוזְ רֹו ֲענִּית – גַם בָ יֹום וְ גַם בַ לַילָה
בְ ֵּאי ַלת ְלפָ חֹות ע ֲָש ָרה ִּמינֵּי ַאלְ מֻ גִּ ים
הָ עֹונִּ ים לַ שֵּ מֹות הָ ֵּאלֶ ה .הֵּ ם ְקצָ ת
ְמבַ ְלבְ ִּלים .בְ מַ בָ ט ִּראׁשֹון הֵּ ם נִּ ְר ִּאים
כְ ִּריפְ יֹונ ִָּאים* ,כִּ י ַהּפֹו ִּליּפ ֶׁשלָ ֶהם
ּפָתּוחַ ּו ָפרּוש בַ יֹום וְ גַם בַ ַל ְילָ ה .אֲ בָ ל
ֶׁש ְמדַ ְק ֵּדק בִּ פְ ָר ִּטים יַבְ ִּחין
ִּמי
ׁשֶ ִּמ ְסּפָ ר הַ מַ ְׁשׁשָ נִּ ים* ֶאצְ לָ ם ֵּאינֹו
ׁשֶ בָ ִּריפְ יֹונ ִָּאים
כְ מֹו
ׁשֶ מֹונֶה,
והַ ְשמֹונ ִָּאים* הָ אֲ חֵּ ִּרים .בַ ְתמּונָה
הַ גְ דֹולָה תּוכְ לּו לִּ ְסּפֹר ְב ַקלּות ֶאת
מַ ְׁששָ נֵּי ַהזְ רֹו ֲע ִּניתֶׁ ,ש ִּמ ְס ַּפ ָרם ,12
שּורה
ּובְ הֶ בְ דֵּ ל בֵּ ינָה ְלבֵּ ין הַ זְ רֹועֲן  -בַ ָ
הַ עֶ ְליֹונָה – ׁשֶ בֹו ִּמ ִּס ַּפ ָרם כָ פּול .כְ פִּ י
ׁשֶ ִּת ְראּו בַ ְתמּונָה בַ ּפִּ נָה ַהעֶ ְליֹונָה –
יֵּׁש גַם בְ נֵּי כִּ ל ְַאיִּ ם ׁשֶ לָ הֶ ם גַם  12וְ גַם
 24מַ ְׁששָ נִּים בְ ַאלְמֹוג ֶאחָ ד.
הַ ֶש ֶלד ׁשֶ ל ְׁשנֵּיהֶ ם עָ שּוי בַ דֵּ י גִּ יר
יקים וְ הּוא ַׁשבְ ִּר ִּירי ְמאֹדַ .קל
דַ ִּק ִּ
ְמאֹד לִּפְ גֹעַ וְ ל ְִּׁשבֹר ֶאת ָה ַאלְמֹוג ַהזֶה.
ָאזָ ,אנָא ִש ְמרּו ֲעלֵּיהֶ ם.

ר .כהן

צ .ורון

ש .שפיר

א .קולורני
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יחית וְ ִּסיכָן גַם...
ִּשיחַ ןִּ ,ש ִּ
יח הֵּ ם בְ ִּלי סָ פֵּ ק הַ חֲ ׁשּובִּ ים
ַאלְ מֻ גֵּי הַ ִּש ַ
יהם
יֹותר בַ ׁשּו ִּנית .בֶ ָח ָל ִּלים ׁשֶ בֵּ ין עַ נְפֵּ ֶ
בְ ֵּ
ִּמ ְס ַת ְת ִּרים דָ גִּ ים וְ סַ ְרטָ ִּניםׁ ,שֶ ְמנַהֲ לִּ ים
ֵּיהם ָשם .גַם סַ ְרטָ נָת ַהעֲפָ צִּ ים
ֶאת ָכל חַ י ֶ
ירי
(עַ מּוד  )37ג ָָרה ׁשָ ם .הֵּ ם גַם ְמ ִּה ֵּ
הַ גְ ִּדילָה ׁשֶ בֵּ ין ָה ַאלְ מֻ גִּ ים ,וְ אֹופְ יָנִּ יִּ ים
יאהַ .אְך לְ מַ ְרבֶ ה הַ צַ עַ רֵּ ,הם
לְׁשּו ִּנית בְ ִּר ָ
יהם
יֹותר בְ ֶׁשל עַ נְ פֵּ ֶ
הַ ּפְ גִּ יעִּ ים בְ ֵּ
שּורה הַ עֶ ְליֹונָה ִּת ְראּו ֶאת
הַ ְשבִּ ִּירים .בַ ָ
יחן
יחית ַהעָ בָ ה-יַחֲ ִּסית ,וְ ִּאלּו הַ ִש ָ
הַ ִש ִ
יֹותרַ .ה ִסי ָכן הּוא דַ ִּקיק
ֲע ָנ ָפיו דַ קים ֵּ
ַו ֲע ָנ ָפיו ִּנ ְד ִּמים לִּ ְמחַ ִּטיםׁ ,שֶ לְ ָא ְרכָ ם
טּורים ֶׁשל גְ בִּ יעֵּ י-נ ְִּקבֵּ י הַ ּפֹולִּיּפִּ ים
ִּ
יקים ַהמַ כִּ ִּירים
הָ ע ֲִּדינִּים .הַ צֹולְ ִּלים הַ ּו ִַּת ִּ
אֹותם נִּזְ הָ ִּרים ְמאֹד ׁשֶ ל ֹא ָלגַעַ ת בָ ֶהם
ָ
ְלבַ ל יִּׁשָ בְ רּוִּׁ .שבְ ִּריהֶ ם הַ ִּמ ְתגַלגְ לִּ ים עַ ל
הַ חֹול הַ נ ְִּק ָר ִּאים " ִּׁשבְ רֹונִּים" ְמטֻ ּפָ לִּ ים
ומ ְתנ ְַדבִּ ים
עַ ל ְידֵּ י ַתלְ ִּמידֵּ י בָ ֵּתי-סֵּ ֶפר ִּ
בַ ִּמצְ ּפֶ ה הַ ַתת-י ִָּמי בְ ֵּאילַת ,עַ ד
ׁשֶ ִּי ְׁש ַת ְקמּו וְ ַאחַ ר ָכְך נ ְִּׁש ָת ִּלים ֵּמחֲ דָ ש
בַ שּו ִּניתִ .ה ְתיַחֲ סּו ֵּאלֵּיהֶ ם בִ זְ ִהירּות.

ִּשיחָ ן

יחית
ִּש ִּ

ִּסיכָן

ִּסיכָן

צ .לבנת

ִּסיכָן

ִּשיחָ ן
ִּסיכָן
ִּשיחָ ן
יחית
ִּש ִּ
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יקלִּי בַ יָם
מּוס ָ
עּוגָב ִּ
מַ בָ ט עַ ל ַהמֹוׁשָ בָ ה ׁשֶ ל ָה ַאלְמּוג עּוגָב הַ ּצִ נֹורֹות
חּודי ׁשֶ ל
לְ אֹור הַ יֹום ֵּאינֹו חֹושֶ ף ֶאת הַ צֶ בַ ע הַ יִּ ִּ
ִּׁשלְ דֹו ֶׁשל ָה ַאלְ מֹוג הַ ְמיֻחָ ד הַ זֶ הׁ ,שֶ מַ ע ֲִּדיף
לִּׁשכֹון בְ עִּ ָקר בְ פִּ ְתחֵּ י ְמעָ רֹות ּופִּ נֹות חֲ ׁשּוכֹות.
ְ
בְ צִּ דֹו הַ ְש ָמאלִּ י ׁשֶ ל הַ צִּ לּום נִּ ְר ֵּאית הַ מֹוׁשָ בָ ה
כְ ׁשֶ ִּהיא ְמכּוסַ ת ּפֹו ִּליּפִּ ים ׁשֶ צִּ בְ עָ ם יְ ַר ְק ַרק,
וְ ִּאלּו בְ צִּ דָ ה הַ יְ מָ נִּ י נ ְֶחשַ ף ַהשֶ לֶ ד ׁשֶ צִּ בְ עֹו ָאדֹם
עַ ז ,וְ נִּ ְר ָאה כְ עֲשָ רֹות צִּ נֹורֹות זְ עִּ ִּירים,
ׁשּורים יַחַ ד כִּ בְ עּוגָב ֶׁשמֻ ְת ָקן בַ כְ נ ִֵּּסיֹות
הַ ְק ִּ
וְ אּולַמֹות הַ קֹונְ צֶ ְר ִּטיםְ .בלַ עַ ז נִּ ְק ָרא הָ ַאלְ מֹוג
יקה (כְ לֹומַ ר נְ קּוב-צִּ נֹורֹות
מּוס ָ
ִ
יפֹורה
ָ
טּובִ
יקלי)
מּוס ָ
ִּ
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הֲ ִּאם גַם ֵּאלֶה ַאלְמֻ גִּ ים?
הָ ַאלְ מֻ גִּ ים ֵּהם ַאלּו ֵּפי הַ ַת ְחּפ ֶֹשת .יֵּׁש בָ הֶ ם צּורֹות
ׁשּושי
ִּמצּורֹות ׁשֹונֹות וְ ַאף ְמׁשּונֹות .הַ ִּשיחַ הַ י ְָב ִּ
שֹוטים ֹ ַּ -פ ְרגֹול וְ ַתיִּל,
נֹושאי הַ ִּ
ֵּ
ִּמ ְשמ ֹאל ,הַ אּוכְ מָ ן ,וְ
וְ ַאף "נֹוצַ ת-הַ יָם" ֻ -כלָם הֵּ ם ִּמינֵּי ַאלְמֻ גִּ ים.

ּפ ְַרגֹול

נֹוצָ ת-יָם

מ .לוין

ַתיִּל

ּפ ְַרגֹול

ה .רוזנשטיין

א .לדרמן

אּוכְ מָ ן
גֹורגֹונִּית
ְ

מ .לוין

מ .לוין
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הָ ַאלְמֻ גִּ ים הֵּ ם ַאבְ נֵּי הַ בִּ ְניָן ׁשֶ ל הַ שּונִּית.
ּומ ְתגַלְ גְ ִּלים אֹו ִּנ ְׁש ָא ִּרים
נֹות ִּרים ִּׁשלְ דֵּ יהֶ ם עַ ל ַק ְר ָקעִּ הַ יָםִּ ,
מֹותם ֶׁשל ָה ַאלְ מֻ גִּ ים בַ עֲלֵּ י ֶׁשלֶ ד מּוצָ ק ָ
ָ
ל ְַאחַ ר
מּודים ַל ְסלָעִּ ים .בְ מֶ ׁשֶ ְך ַהזְ מַ ן נֹוצָ רֹות ע ֲֵּרמֹות גְ דֹולֹות ֶׁשל ִּׁשבְ ֵּרי ַאלְמֻ גִּ ים .בַ חֲ לָ לִּ ים הַ מּוצַ ִּלים ׁשֶ בֵּ ין
צְ ִּ
הַ ְש ָל ִּדים הַ לָ לּו גְ ֵּדלֹות ַאצֹותֶׁ ,שמַ ְדבִּ יקֹות ֶאת הַ ְשבָ ִּרים זֶה לָזֶ ה ,וְ נֹוצֶ ֶרת שּונִית ַאלְמֻּ גִ ים* .הַ שּו ִּנית ִּהיא
מַ צָ ע ֶׁש ֵּא ָליו ִּיצָ ְמדּו עֻבָ ֵּרי הָ ַאלְ מֻ גִּ ים הַ ְצעִּ ִּירים הַ ִּמ ְתי ְַׁשבִּ ים וְ יָחֵּ לּו לִּ גְ דֹל ,בְ ַתחֲ רּות עִּ ם ַאצֹות ּוצְ מָ ִּחים אֲ חֵּ ִּרים
ׁשֶ רֹוצִּ ים ֶאת ַהׁשֶ ַטח לְ עַ ְצמָ ם .הַ תֹוצָ ָאה ִּהיא ׁשֶ הַ ֶסלַ ע ׁשֶ נֹוצַ ר ִּמגִּ בּוב הָ ַאלְ מֻ גִּ ים הַ מֵּ ִּתיםׁ ,שּו ִּנית הָ ַאלְמֻ גִּ ים,
יִּש ָר ֵּאל כֻלָ ּה ,רֻ בָ ם בְ נּויִּים
הֹו ֵּפְך בִּ ְרבֹות הַ שָ ִּנים – ַאלְ פֵּ י ׁשָ נִּים – לְ בֹונֶה הֶ הָ ִּרים ָהעִּ ָק ִּרי בַ טֶ בַ ע .הָ ֵּרי ֶא ֶרץ ְ
לִּהיֹות סַ לְעֵּ י-גִּ ירֶ .את ַאלְמֻ גֵּי הָ ֶאבֶ ן* ְמכַ נִּים בֹונֵּי-שּונִית*.
ִּמ ְמאּובָ נֵּי ַאלְמֻ גִּ ים וְ ִּׁש ְלדֵּ י חַ יֹות-יָם ׁשֶ ִּה ְתלַ כְ דּו ְ
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סַ לְעֵּ י הַ שּונִּית כְ בֹונֵּי ִּאיִּים וְ יַבָ ׁשֹות
ָנֹוסים ְמ ַלּוֹות ׁשּו ִּניֹות
אֹוקי ִּ
ׁשּו ִּניֹות ַאלְמֻ גִּ ים גְ דֵּ לֹות הֲ כִּ י טֹוב ְבמַ יִּם ל ֹא-עֲמֻ ִּקים ,מּוצָ פִּ ים בְ אֹור הַ שֶ מֶ ׁש .בַ ְ
רֹוממּו מֵּ עַ ל לְ ִּמפְ לָ ס
קֹורם בְ ׁשּונִּ יֹות ַאלְמֻ גִּ ים ׁשֶ ִּה ְת ְ
רֹואים ִּאיִּ ים ֶׁש ְמ ָ
הָ ַאלְ מֻ גִּ ים ֶאת הַ חֹופִּ ים ּולְ עִּ ִּתים ְקרֹובֹות ִּ
הַ יָם והָ פְ כּו ְליַבָ שָ הִּ .איֵּי-טַ בַ עַ ת הֵּ ם ׁשּונִּ יֹות ַהמַ ִּקיפֹות ִּאיִּ ים ֶׁששָ ְקעּו לְ מַ עֲמָ ֵּקי הַ יָם וְ ַרק הַ שּו ִּניֹות ְמעִּ ידֹות עַ ל
אֹותן ָאטֹולִ ים .בַ ְתמּונָה לְ מַ טָ ה ִּמ ְשמ ֹאל ִּת ְראּו צִּ לּום ׁשֶ ל ָאטֹול כַ זֶהּ ,ובַ מֶ ְר ָכז -
יֹותן כָאן .הַ גֵּאֹוגְ ָרפִּ ים ְמ ַכ ִּנים ָ
הֶ ָ
חֹוף ִּסינַי
קֹור ִּאים לֹו צַ נַפִּ יר (בְ עִּ בְ ִּרית ְ -סנַּפִּ יר)ִּ .מי ִָּמין ,בְ ְ
ִּאי ַאלְ מֻ גִּ ים ׁשֶ נֹוצָ ר בִּ צְ פֹון יָם-סּוף ,ל ֹא הַ ְרחֵּ ק ֵּמ ֵּאילַ תְ .
רֹוממֹות לְ גֹבַ ּה עֲשָ רֹות מֶ ְט ִּרים מֵּ עֲל לִּפְ נֵּי הַ יָם.
ּובְ עַ ַקבָ ה יֵּׁש ׁשּו ִּניֹות ְמאּובָ נֹות בְ נֹות ַאלְפֵּ י ׁשָ נִּיםׁ ,שֶ ִּמ ְת ְ
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ֵּאיפֹה יֵּׁש ַאלְמֻ גֵּי ׁשּונִּית ּומַ דּועַ לָנּו יֵּׁש מַ זָל?
זֹורי ַה ְתפּוצָ ה ֶׁשל ַאלְמֻ גֵּי הָ ֶאבֶ ן וְ הַ שּונִּ יֹות ׁשֶ הֵּ ם בֹונִּים .הֵּ ם כִּ ְמעַ ט ׁשֶ ֵּאינָם
בְ מַ ּפָת הָ עֹולָ ם ׁשֶ כָ אן ְמסֻ מָ ִּנים אֲ ֵּ
ימים בְ מֶ ׁשֶ ְך כָל חֲ ְדׁשֵּ י
חֹורגִּ ים מֵּ ַה ְתחּום הַ ְטרֹוּפִּ י ,כְ לֹומַ ר בֵּ ין חּוג הַ סַ ְרטָ ן וְ חּוג הַ גְ ִּדיֶׁ ,ש ָשם מֵּ י הַ יָם חֲ ִּמ ִּ
ְ
ידים מֵּ חּוץ לִּ ְתחּום זֶ ה ,וְ זֶ הּו מַ מָ ׁש מַ זָ ל ׁשֶ ַאלְ מֻ גִּ ים
הַ שָ נָה ,וְ אֹור ַהשֶ ֶמׁש נ ְִּמצָ א ְב ֶׁשפַ ע .וְ ִּהנֵּהָ ,אנּו הַ יְ ִּח ִּ
גְ דֵּ לִּים ֶאצְ ֵּלנּוָ .אז חָ ׁשּוב ׁשֶ ַנע ֲִּריְך ז ֹאת וְ נֵּדַ ע לִּ נְ הֹג בָ הֶ ם בְ ַאהֲ בָ ה ,כְ דֵּ י ׁשֶ ל ֹא יַעַ זְ בּו לְמֹולַ ְד ָתם הַ ְטרֹוּפִּ ית...
ל ְִּה ָּוצְ רּות ׁשּוּ ִּניֹות ַאלְמֻ גִּ ים
ִּנ ְד ָר ִּׁשים כַמָ ה ְתנ ִָּאים:
• מַ יִם בְ חֹום ָקבּועַ  -ל ֹא ַקר
ִּמדַ י וְ ל ֹא חַ ם ִּמדַ י.
• מַ יִם בִ ְמ ִליחּות ְמתּונָה –
לּוחים ִּמדַ י ,וְ ל ֹא
ל ֹא ְמ ִּ
תּוקים כִּ בְ ִּׁשפְ ֵּכי הַ נְהָ רֹות
ְמ ִּ
הַ גְ דֹולִּים.
• אֹור שֶ מֶ ש בְ רֹוב יְמֹות
הַ שָ נָה.
• מַ ּצָ ע מּוצָ ק – ַק ְר ָקע-יָם
סַ לְעִּ ית ל ְִּהצַ ְּמדּות הַ ּפֹולִּיּפ.
גַם בַ יָם הַ ִּתיכֹון יֵּׁש ַאלְ מֻ גִּ יםַ ,אְך רֻ בָ ם ֵּאינָם
ַאלְ מֻ גֵּי ֶאבֶ ן*ֶ ,אלַ א ִּריפְ יֹונ ִָּאים* ,וְ לָ כֶ ן גַם ֵּאין
ׁשּונִּ יֹות ַאלְמֻ גִּ ים .הַ צִּ יצּו-נָא בַ ְתמּונָה ׁשֶ צּולְ מָ ה
יא ִּטי ,סָ מּוְך לחֹו ֵּפי ִּאיטַ לְ יָה.
בַ יָם הַ אֲ ְד ִּר ַ
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דַ ֵּרי הָ ַאלְמֻ גִּ ים
ירם חָ ְׁשבּו ֶאת כּולָם ְלטַ ּפִּ ילִּים*ַ ,אְך
הֲ מֹונֵּי ִּמינִּים ׁשֶ ל בַ ֲע ֵּלי-חַ יִּ ים ְמלַ ּוִּ ים ֶאת הָ ַאלְ מֻ גִּ ים .לִּ פְ נֵּי ׁשֶ לָ ְמדּו לְ הַ כִּ ָ
ּומ ְת ַרבִּ ים בֵּ ין עַ נְ פֵּ י ָה ַאלְ מֻ גִּ ים ,חַ בַ ּצֶ לֶ ת-הַ יָם הַ ְמ ֻקּפֶ ֶלת בַ יֹום וְ נִּ פְ ַתחַ ת
ַכיֹום יָדּועַ ָלכָ ל כִּ י הַ דָ גִ ים הַ חַ יִּ ים ִּ
נִּק ֵּראת בִּ לְׁשֹונֹות עַ מֵּ י ָהעֹולָ ם "עֵּ ץ חַ ג הַ מֹולָ ד" בְ ׁשֶ ל צִּ בְ עָ ן הַ זֹוהֵּ ר ,הַ ּצִ ְדפָ ה
בַ ַל ְי ָלה ,תֹו ַלעֵּ י ַה ְסלִי ָל ִנית ׁשֶ ְ
גֹומ ִּלים כָ ל
טֹורפִּ יםְ ,
הַ ִּנ ְדחֶ ֶקת לְ ִּס ְד ֵּקי ָה ַאלְ מֻ גִּ ים ,וְ ַהסַ ְרטָ ן ְט ַרפֶ צִ יָהַ ,השֹומֵּ ר בְ ַקנָאּות עַ ל הָ ַאלְ מֹוג ִּמּפְ נֵּי ְ
לְמגְ וָ ן הַ חַ ִּיים בַ שּונִּית.
ּומֹוסיפִּ ים ִּ
ִּ
לְטּפּוחַ בֵּ ית הַ גִּ דּול* ׁשֶ יֹוצְ ִּרים הָ ַאלְמֻ גִּ ים ,בֹו הֵּ ם חַ ִּיים
ֶאחָ ד עַ ל ּפִּ י דַ ְרכֹו ִּ
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דַ י ִָּרים וְ טַ ּפִּ ילִּים
סַ ְרטַ נָת הַ ֲע ָפצִּ ים
ַתאֲ ִּמינּו אֹו ל ֹא ,אֲ בָ ל סַ ְרטָ ן זָ עִּ יר
ירה :הּוא
זֶה ִּמ ְצטַ יֵּן בִּ ְתכּונָה ְנ ִּד ָ
אֹוהֵּ ב לִּ ְהיֹות כָ לּוא בְ ָתא ׁשֶ הּוא –
אֹו לי ֶֶתר ִּדיּוק ִּהיאַ ,הסַ ְרטָ נָה,
זֹוהי הַ בֹונָה ֶאת כִּ לְ ָאה עַ ל יְ דֵּ י כְַך
ִּ
ׁשֶ ִּהיא מַ כְ ִּריחָ ה ֶאת הָ ַאלְ מֹוג
לִּגְ דֹל ְסבִּ יבָ ּה ּו ְליַצֵּ ר ֵּאת ַה ָתא,
הַ נ ְִּק ָרא עָ פָ ץ*ׁ ,שֶ בְ תֹוכֹו ִּהיא
ִּנכְ לֵּאת ִּל ְׁש ֵּא ִּרית יְמֵּ י חַ יֵּיהָ .
בְ כִּ ל ְָאה זֶהׁ ,שֶ נְ ָקבִּ ים זְ עִּ ִּירים
נֹוש ֵּאי חַ ְמצָ ן
מַ ְח ִּד ִּירים ֵּא ָליו מַ יִּ ם ְ
ּומגַדֶ לֶ ת ֶאת
ּומָ זֹוןִּ ,היא חָ יָה ְ
הֲ מֹון צֶ אֱ צָ ֵּאיהַ – סַ ְרטָ נֹונִּ ים
הַ יֹוצְ ִּאים ָל ָחפְ ִּׁשי עִּ ם ִּהּוָ לְ דָ ם,
דֶ ֶרך ּפִּ ְתחֵּ י הַ "כֶ לֶ א" .בַ ְתמּונָה
הַ סַ ְרטָ נָה
ִּנ ְר ֵּאית
הַ ְקטַ נָה
ׁשֶ הּוצְ ָאה ִּמתֹוְך הֶ עָ פָ ץ ׁשֶ נִּ פְ ַתח.
רֹואים ֶאת הַ בֶ טֶ ן הַ ְתפּוחָ ה,
ִּ
הַ גְ דּוׁשָ ה בְ בֵּ יצִּ ים .בֵּ ן זּוגָה ֶׁשל
הַ סַ ְרטָ נָה הּוא זָ עִּ יר וְ ֵּאינֶנּו ְמסֻ גָל
ימהַ ,אך יָכֹול ַרק
ְל ִּהדָ ֵּחק ּפְ ִּנ ָ
ְלהֲ צִּ יץ דֶ ֶרְך הַ ּפְ ָת ִּחים הַ זְ עִּ ִּירים...

בַ ְתמּונָה הַ עֶ לְיֹונָה נ ְִּר ָאה עָ פָץ ׁשָ לֵּם בְ ַאלְמֹוג ִּשיחָ ןּ ,ובַ תֲ ְחתֹונָהִּ -מי ִָּמין  ֹ-עָ פָץ
ּומ ְשמ ֹאל – צִּ ילּום וְ ִּריׁשּום ׁשֶ ל סַ ְרטַ נָה נֹושֵּ את בֵּ יצִּ ים.
בְ ַאלְמוג ַאחֵּ רּ ,פִּ ְר ִּחית ִּ
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טֹורפֵּי הָ ַאלְמֻ גִּ ים
ְ
יפָתם כֹוכְ בֵּ י-יָם ְמסֻ י ִָּמים ׁשֶ הֶ חָ ׁשּוב בָ הֶ ם הּוא
טֹורף ,הֵּ ם גַם טֶ ֶרף .בְ עִּ ָקר ִּה ְתמַ חּו בִּ ְט ִּר ָ
הָ ַאלְ מֻ גִּ ים ֵּאינָם ַרק ֵּ
כֹוכָ בָ ן קֹוצָ נִ י .הּוא ִּמ ְתיַשֵּ ב עַ ל ָה ַאלְ מֹוג וְ אֹוכֵּל ִּממֶ נּו בדֶ ֶרְך ׁשֶ ֵּאין דֻגְ ָמ ָתּה בָ עֹולָ ם הַ חַ י :הּוא ְמׁשַ ְרבֵּ ב הַ חּוצָ ה
אֹותּה עַ ל ָה ַאלְמֹוגּ ,ומַ פְ ִּריׁש ִּריר הַ ְמעַ כֵּ ל ֶאת בְ שָ רֹו .בְ ַל ְילָ ה ֶאחָ ד ְמסֻ גָל
ָ
ּופֹורש
ֵּ
ֶאת ִּק ְדמַ ת ַה ֵּקיבָ ה ׁשֶ לֹו
יֹותר ,הּוא ִּחלָזֹון הַ ָקרּוי ְקטַ ְלמֹוג .הּוא
טֹורף ַא ֵּחר ,צָ נּועַ ֵּ
הַ כֹו ָכב לְהָ ִּמית ַאלְ מוג בֶ ן כַמָ ה ע ְֲשרֹות ׁשָ נִּ יםֵּ .
ּומ ַכ ְר ֵּסם בִּ ְבשָ רֹו .בַ ְתמּונָה ֶׁשלְפָ נֵּינּו לַהֲ ָקה גְ דֹולָ ה ׁשֶ ל חֶ לְ זֹונֹות ֵּא ֶלה ׁשֶ ִּה ְתנַּפְ לּו עַ ל
ִּמ ְתיַשֵּ ב עַ ל ָה ַאלְ מֹוג ְ
יִּתכַסֶ ה בְ ַאצֹות.
נֹותר הּוא ׁשֶ לֶ ד גִּ יר ,אֲ ׁשֶ ר עַ ד ְמהֵּ ָרה ְ
ַאלְמֹוגּ ,ו ְלבַ סֹוף גָם טָ ְרפּו אֹותֹו .מָ ה ׁשֶ ַ
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קֹורה כְ ׁשֶ ְתנ ֵַּאי הַ יָם ַנע ֲִּשים ל ֹא-נ ְִּסבָ לִּים?
מָ ה ֶ

הַ לְבָ נָה

נֹוטׁשֹות ֶאת הָ ַאלְמֻ גִּ ים
מפֹורש– ָה ַאצֹות הַ זְ עִּ ירֹות ְ
ָ
כְ ׁשֶ מֵּ י הַ יָם ִּמ ְתחַ ְמ ִּמים – ּומַ ְדעָ נִּ ים קֹובְ עִּ ים ז ֹאת ִּב
וְ יֹוצְ אֹות לִּ ְשחֹות ְבמֵּ ימֵּ י הַ יָם ,לְ ַחּפֵּש מַ חֲ ֶסה ֵּמהַ חֹום הַ גֹובֵּ רִּ .ר ְקמֹות הָ ַאלְמֹוג ׁשֶ הָ ַאצֹות יָצְ אּו מֵּ הֵּ ן ,מַ ְלבִּ ינֹות
ּול ְַאחֵּ ר זְ מַ ן-מָ הֵּ ,מתֹותַ .רק ְמעַ ִּטים מֵּ הָ ַאלְמֻ גִּ ים ְמסֻ גָלִּ ים לְ ִּה ְׁש ַת ֵּקם מֵּ הַ "הַ לְ בָ נָה"ִּ ,מכֵּ יוָ ן ׁשֶ שֶ לֶ ד הָ ַא ְלמֹוג
גֹורל הַ שּונִּ יֹות ׁשֶ הָ ַאלְמֻ גִּ ים הֵּ ם הֲ כִּ י
הַ נ ִָּקי מֹוׁשֵּ ְך ֵּא ַליו ַאצֹות אֲ חֵּ רֹות ,הַ ְמכַ סֹות ֶאת ִּׁש ְטחֹו ּוגְ ֵּדלֹות עַ ל ּפָ נָיוָ .
חֲ ׁשּובִּ ים בָ הֶ ן ִּנדֹון ִּלכְ ָליָיה.
לִמנֹעַ ֶאת ִה ְתחַ ְממּות כַ דּור הַ ָא ֶרץ והַ יָם ּובְ כָ ְך לְהַ ּצִ יל ֶאת ּׁשּונִ יֹות הָ ַאלְמֻּ גִ ים.
תֹושָ בֵּ י הָ עֹולָם חַ יָבִ ים ְ

בְ מַ יִּם חַ ִּמים ִּמדַ י
כָאן הַ ְׁשתֻ ַפנִּיֹות נ ְָטׁשּו ֶאת הַ ַאלְמֹוג

בְ מַ ים ְק ִּר ִּירים

הַ ְׁשתֻ ַפנִּיֹות בְ דֹופֶן הַ ַאלְמֹוג
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מַ חֲ לֹות הָ ַאלְמֻ גִּ ים
טֹורפִּ ים,
יקנִּ יֹות ,כֹוכְ בֵּ י-יָם ְ
ַרת ָ
ַאלְמֻ גִּ ים ,כְ מו כָל בַ ֲע ֵּלי-חַ ִּיים וְ הַ צְ מַ ִּחים ,נֶחשָ פִּ ים לְטַ ּפִּ ילִּים – כְ מֹו תֹולָעִּ ים נ ִּ
ירּוסים,
ִּ
חֹושפִּ ים ֶאת הָ ִּר ְקמָ ה הַ חָ יָה לְחַ יְ דַ ִּקים אֹו וִּ
ְספֹוג ָאדֹום קֹודֵּ חַ גִּ יר ,הַ מַ ְח ִּליׁש ֶאת הַ שֶ ֶלד ,וְ ַאגַב ָכְך ְ
ּפַשטּות הַ חַ ְידַ ִּקים
גֹור ִּמים ( )1ל ְִּסלּוק אֹו הֲ מָ ַתת הָ ַאצֹות הַ ְׁשתּופָ נִּ יֹות ,מָ ה ׁשֶ "מַ לְ בִּ ין" ֶאת הַ שֶ לֶ ד; (ִּ )2ה ְת ְ
הַ ְ
את הַ מַ חֲ לָה – מַ חֲ לַת הַ סֶ ֶרט הַ ָלבָ ן,
נִּק ֵּר ְ
כֵּהיםׁ ,שֶ עַ ל ּפִּ יהֶ ם ְ
ְמ ֻלּוָה בְ פ ִַּסים בְ ִּה ִּירים אֹו ִּ
כֵּהים
מַ חֲ לַת הַ כְ ָת ִּמים הַ ִּ
וְ עֹוד
חזרה לתוכן העניינים
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לְמַ ה ְמׁשַ ְמ ִּׁשים הָ ַאלְמֻ גִּ ים?
הָ ַאלְ מֻ גִּ ים וְ ִּׁש ְלדֵּ יהֶ ם ,בְ עִּ ָקר
הַ צִּ בְ עֹו ִּנ ִּיים ׁשֶ בָ ֶהםְ ,מ ַׁש ְמ ִּׁשים
ִּמזֶה ׁשָ נִּים ָרבֹות לְ ַתע ֲִּשיַת
ָאצִ יל,
ַאלְ מֹוג
יטים.
הַ ַתכְ ִּׁש ִּ
ׁשֶ צִּ בְ עֹו ָאדֹום ( ְל ַמעֲלֵּ ה ִּמי ִָּמין)
הַ גָדֵּ ל ְבמַ עֲמָ ֵּקי ַהיָם ַה ִּתיכֹון,
ְל ַתע ֲִּשיַת מַ ְחרֹזֹות
ְמ ַׁשמֵּ ׁש
ַועֲדָ יִּיםֶׁ .ש ֶלד הָ ַאלְ מֹוג ַהשָ חֹור
(אּוכְ מָ ן) ְמעֻבָ ד בְ עִּ ָקר בְ ִּמזְ ַרח
ְתפִּ ילָ ה
ַא ִּסיָה לְ מַ ְחרֹוזֹות
טָ חּון
גִּ יר*
מּוסלְ ִּמים.
ַל ְ
מּוׁשים
מֵּ ַאלְמֻ גִּ ים ְמ ַׁשמֵּ ׁש לְ ִּׁש ִּ
פּואיִּ יםְ .לבֵּ נִּים ִּמגִּ יר ׁשּו ִּניֹות
ְר ִּ
ׁשֵּ ִּה ְת ָאבנּו ְמׁשַ ְמ ִּׁשים לִּ בְ נִּ יָה
בְ ִּסינַי ּובִּ ְמקֹומֹות אֲ חֵּ ִּרים
(לְמַ ֲע ָלה ִּמ ְשמ ֹאל)

R. Sapora

ע .אבנר
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עֹושים לָהֶ ם?
מַ ה ָאנּו ִּ
יּורנּו בְ עֹולָ ם הָ ַא ְלמֻ גִּ ים נָצִּ יץ ְל ֶרגַע ְלכַמָ ה
ל ְִּסכּום ִּס ֵּ
תֹו ָפעֹות ְמכֹעָ רֹות ׁשֶ ַאחֲ ָר ִּאיֹות ְלכְָך ׁשֶ הַ שּונִּ ית בְ ֵּאי ַלת
דֹועֶ כֶת וְ הָ ַאלְ מֻ גִּ ים ֵּמ ִּתים .כָל ַמגָע ,וַ אֲ פִּ ילּו ִּמ ְק ִּרי,
גֹורם ָלהֶ ם ֶנזֶק ָרב .הֵּ ם ִּמ ְת ַכנ ְִּסים וְ ִּנ ְסג ִָּרים לְמֶ ׁשֶ ְך
ֵּ
ׁשָ עֹות אֲ רֻ כֹות ,וְ ִּאם ַההַ פְ ָרעָ ה ִּנ ְמׁשֶ כֶת ,הָ ַאלְ מֹוג מֵּ ת.
ירי
ע ֲִּמידָ ה עַ ל הָ ַא ְלמֹוג ,מַ גָע בֵּ ין הָ ַאלְמוג ל ְִּסנַּפִּ ֵּ
סּורים בְ הֶ ְח ֵּלט .גַם ּפְ סֹולֶת ַתת-
יקים וַאֲ ִּ
הַ צְ לִּ י ָלה מַ זִּ ִּ
גֹורמֶ ת
י ִָּמית ,כְ מֹו ְרׁשָ תֹות ֶׁשנֶעֶ זְ בּו בַ מַ יִּםִּ ,מצְ טַ בֶ ֶרת וְ ֶ
ֶנזֶק ָרב לַשּונִּית.
מ .חן

מ .חן

נ .משי

לא ידוע

לְהמָ נַע מָ הֵּ ם.
עֲשּו ְלעַ צְ ְמכֶם וְ ָלנּו טֹובָ ה – ִש ְמרּו עַ ל הָ ַאלְמֻּ גִ ים ִמפְ נֵּי פְ גָעִ ים ֵּאלֶה ,שֶ בְ ַקלּות ֶאפְ שָ ר ִ
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אֹומ ִּרים הָ ַאלְמֻ גִּ ים עַ צְ מָ ם?
מַ ה ְ
יטל הָ רֹופֵּא ׁשֶ ִּדבֵּ ר בִּ ְשפַ ָתםָ ,ת ִּמיד ִּדבְ רּו אֲ נ ִָּׁשים בְ שֵּ ם
מֵּ ָאז יְמֵּ י ְׁשֹלמֹה הַ ֶמ ֶלְךׁ ,שֶ יָדַ ע ְשפַ ת כָ ל הַ חַ יֹות וְ דּולִּ ְ
ׁשֹומעַ ֶאת הָ ַאלְמֻ גִּ ים
ֵּ
הַ חַ יֹות .לִּ פְ עָ ִּמים כְ ׁשֶ אֲ נִּ י לְ בַ ִּדי ,שֹוחֶ ה וְ גֹולֵּׁש לַ הֲ נ ָָא ִּתי בְ יָם-סּוף ִּנ ְדמֶ ה לִּ י ֶׁשאֲ נִּ י
לִּהיֹות לָהֶ ם ְלפֶה".
לְת ְרגּום ִּמלּולִּ י ,אֲ נַסֶ ה " ְ
נִּתנִּים ִּ
יבּוריהֶ ם ל ֹא ָ
ְמדַ בְ ִּרים .מֵּ ַאחַ ר וְ ֵּאינָם ְיכֹו ִּלים לִּ כְ תֹב וְ ִּד ֵּ
ׁשּוׁשים" ,מֵּ אֹות ִּמילְ יֹונֵּי ׁשָ נִּ ים ָאנּו חַ יִּ ים בַ יָםְ ,תלָ אֹות
לְחיׁשֹות וְ ַר ְח ִּ
אֹומ ִּרים ִּב ִּ
ְ
" ְתנּו ָלנּו ל ְִּחיֹות" הֵּ ם
טֹורפֵּ י הַ יָם; ִּה ְת ַא ְמנּו עַ צְ מֵּ נּו ,בְ ַתהֲ לִּ יְך ָארֹוְך ׁשֶ נִּ ְמׁשַ ְך ִּמילְ יֹונֵּי ׁשָ ִּנים לְ ׁשַ ֵּתף
ַרבֹות ג ְָרמּו ָלנּו ּפִּ גְ עֵּ י הַ טֶ בַ ע וְ ְ
יֹודעֹות לִּ ְרתֹם ֶאת ַק ְרנֵּי הַ ֶׁשמֶ ׁש לַ הֲ פֹוְך ָח ְמ ֵּרי הֲ זָ נָה ל ֹא-אֲ כִּ ילִּ ים לְסֻ ָכ ִּרים ּומָ זֹון
ּפְ ֻע ָלה עִּ ם הָ ַאצֹותׁ ,שֶ ְ
אֹותנּו וְ חַ יִּ ים בְ הַ ְרמֹונְ יָה ְמלֵּ ָאה עִּ ם כֹחֹות הַ טֶ בַ ע.
ָ
ׁשֶ ָאנּו חֹולְ ִּקים עִּ מַ םָ .אנּו ְמזִּ ינִּ ים גַם ֶאת הַ יָם הַ סֹובֵּ ב
אֹותנּו – ִּמי ל ֹא יֶאֱ הַ ב ֶאת הַ צְ בָ עִּ ים
ָ
לַחנּו לְ ָהבִּ ין .בָ רּור ׁשֶ הּוא אֹוהֵּ ב
ַרק ֶאת ָה ָאדָ ם ע ֲַד ִּין ל ֹא ִּה ְצ ְ
הַ נֶהֱ דָ ִּרים וְ ְׁשלַ ל הַ צּורֹות ׁשֶ יָצַ ְרנּו בַ יָם – ַאְך הַ ַמ ְׁשבֵּ ִּרים ַה ָק ִּׁשים ׁשֶ עֹובֵּ ר עֹולָ מֵּ נּו כַ יֹוםִּ ,ה ְתחַ ְממּות הָ אֲ וִּ יר
עֹודפֵּ י הַ חֲ ִּמיצּות ׁשֶ ל מֵּ י הַ יָם ,כֻלָ ם תֹוצְ ֵּרי הָ ָאדָ ם,
ּומֵּ י הַ יָם ׁשֶ הֵּ בִּ יאּו ַאלְ מֻ גִּ ים ָרבִּ ים לְ ַסף הַ כְ חָ דָ הְ ,
ּומ ְׁש ַתנֶה
לִּשרֹד בְ עֹולָ ם ׁשֶ הֹו ֵּלְך ִּ
יֹודעַ כַ ָמה זְ מַ ן נַצְ לִּ יחַ ְ
ּומי ֵּ
מַ פְ ִּריעִּ ים ָלנּו ְליַצֵּ ר ֶאת ַה ְשלָ ִּדים ֶׁשלָ נּוִּ ,
ְסבִּ יבֵּ נּו"
יתי בְ חֵּ ֶקר עֹולָ ם הַ יָם וְ הָ ַאלְמֻ גִּ ים,
טֹוב ,אֲ ִּני מַ ְסכִּ ים ,ל ֹא בְ ִּדיּוק כָ ְך נִּ ְׁש ְמעּו ָה ַאלְ מֻ גִּ יםְׁ .שנֹות דֹור ׁשֶ ִּבלִּ ִּ
נִּׁשבַ ר בְ ֶרגֶל גַסָ ה ׁשֶ ל צֹולֵּ ל ל ֹא-ז ִָּהיר ,אֹו
ׁשּוטים ׁ -שֶ ְמׁשַ דֶ ר ַאלְ מֹוג ׁשֶ ְ
אֹותי ל ְַת ְרגֵּם ֶאת ַה ְמסָ ִּרים הַ ּפְ ִּ
ל ְִּמדּו ִּ
ֶנע ֱָקר ִּמ ְמקֹומֹו עַ ל ְידֵּ י ֶי ֶלד ַס ְק ָרן אֹו ְמ ֻבגָר ַח ְמדָ ן וְ הֻ ְׁשלַ ְך לַ חֹוף בְ גַלֵּ י הַ גֵּאּות  -לִּ ְשפַ ת בְ נֵּי הָ ָאדָ ם.
אֹותם ִּהצְ טָ ְרפּו ֵּאלַ י
ָ
וְ הֶ אֱ ִּמינּו לִּ י ׁשֶ כָל מָ ה ׁשֶ נֶאֱ מַ ר כָ אן הּוא אֱ ֶמת ַלאֲ ִּמ ָתהָ .אזִּ ,אם ַא ֶתם אֹוהֲ בִּ ים

ל ְַק ִּר ָיאהִּ " :י ְחיּו הָ ַאלְמֻ גִּ ים!"
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מילון

מונחים@

רֹוסקֹוּפ וְ ָה ַרבָ -ת ִּאיֹות גְ דֹולֹות ( ְראּו גַם ְׁשתּופָנִּיֹות@).
יק ְ
ַאּצָ ה :צֶ מַ ח חֲ סַ ר ּפְ ָר ִּחים הַ חֲ י בַ מַ יִּם בְ דֶ ֶרְך כְ לָלּ ,ובַ יָם בִּ פְ ָרטַ .אצֹות חַ דָ -ת ִּאיֹות נ ְִּראֹות בְ ִּמ ְ
מֹותם ֶׁשלֶ ד ַה ְמהַ ּוֶה ׁשּונִּית .יֵּׁש ׁשּונִּיֹות ַאלְמֻ גִּ ים ,תֹולַעִּ יםְ ,צ ָדפֹות ,וְ גַם ֶׁשל ַאצֹות גִּ יר.
בֹונֵּי-שּונִיֹות :בְ עָ לֵּי חַ יִּים ּוצְ מָ ִּחים ַהיֹוצְ ִּרים בְ חַ יֵּיהֶ ם אֹו ְב ָ
נְקבֹות בְ עָ לֵּיַ -חיִּים@ ,בַ גּוף הַ נ ְֵּקבָ ה הֵּ ן בֵּ יצִּ יֹות ,וְ נִּפְ לָטֹות כְ בֵּ יצִּ ים מּופְ רֹות ְבז ֶַרע ַה ָזכָר.
בֵּ יצִ ית ,בֵּ יּצָ ה :תֹוצַ ֵּרי הַ ִּמין ׁשֶ ל ֵּ
ּותנ ֵָּאי הַ ְסבִּ יבָ ה ׁשֶ בָ הֶ ם חַ י אֹו גָדֵּ ל בַ עַ לַ -חיִּים@ אֹו צֶ מַ ח@ְ .לכָל ְיצּור בֵּ ית גִּ דּול הַ מַ ְת ִּאים לֹו.
בֵּ ית-גִ דּול :הַ מָ קֹום ְ
צּורים הַ נִּזֹונִּים מֵּ אֲ כִּ ילַת צְ מָ ִּחים אֹו טֶ ֶרף ׁשֶ ל בַ ֲעלֵּיַ -חיִּים אֲ חֵּ ִּרים.
בַ עַ ל-חַ יִיםׁ :שֵּ ם ַאחֵּ ר לְחַ יָה .כָל הַ ְי ִּ
טֹורפִּ ים ( ְראּו עֲמּוד )6
ּומׁשַ ְמ ִּׁשים ל ְִּׁשיתּוק הַ טֶ ֶרף אֹו כְ דֵּ י לְהָ גֵּן עַ ל עַ צְ מָ ם ִּמּפְ נֵּי ְ
צֹורבִ ים :גּופִּ יפִּ ים הַ ְמצּויִּים בְ עֹור הַ נְבּובִּ יִּיםְ ,
גּופִ יפִ ים ְ
@
וׁשלְדֵּ י הָ ַאלְמֻ גִּ ים וְ ִּקּפֹודֵּ י-הַ יָם ,וְ גַם ִּסלְעֵּ י הַ ִּמ ְׁש ָקע ,הַ בֹונִּים ֶאת רֹב ָה ֵּרי ָה ָא ֶרץ.
גִ יר :ח ֶֹמר ִּמינ ֶַרלי ׁשֶ ִּממֶ נּו עֲשּויִּים הַ קֹונְכִּ יֹות ִּ
חַ ְמצָ ן :יְסֹוד הַ מּוכַר כְ גַז הַ ְמׁשַ מֵּ ׁש חֹמֶ ר עִּ ָק ִּרי ִּלנ ְִּׁשימַ ת הַ חֲ יֹות .הּוא מָ צּוי בַ אֲ וִּ ירַ ,אְך גַם נָמֵּ ס בַ מַ יִּם .עִּ ם ּפ ְַח ָמן הּוא יֹוצֵּ ר ֶאת ַהּפ ְַח ָמן ַהדּוַ -ח ְמצָ נִּי@.
חֲ סַ ר-חּולְיֹות :בַ עֲל-חַ יִּים ׁשֶ לֹו ֶׁשלֶ ד@ ְׁש ֵּאינֹו עֲשּוי חֻ לְיֹות עֶ צֶ ם ,כמֹו ַאלְמֹוגַ ,רכִּ יכָה ּופְ רּוקֶ -רגֶל@ ,אֹו ֶׁש ֵּאין לֹו ֶׁשלֶד כְ לָל.
הֹורגֶת ַחיָה ַא ֶח ֶרת כְ ֵּדי לֶאֱ כֹל ֶאת ְב ָש ָרה ּולְ ע ָֻמתֹו –
טֹורףְ :ב ֶד ֶרְך כְ לָל ַחיָה ֶׁש ֶ
ֵּ
גֹורם ְל ֻּפנ ְְד ַקאי@ שלֹו ֵּנזֶק.
טַ פִ יל  :הּוא ִּמי ׁשֶ חַ י עַ ל מָ זֹון ׁשֶ ִּמיׁשֶ הּו אֲ חֵּ ר הֵּ כִּ ין לְעַ צְ מֹו אֹו ׁשֶ הּוא ֵּ
הֹורים ,וְ נ ְִּׁשאֲ רּו ל ְִּחיֹות ְמחֻ בָ ִּרים זֶה ַלזֶה .לְדּוגְ ָמהַ :אלְמֻ גִּ ים.
אֹותם ִּ
מֹושָ בָ הְ :קבּוצַ ת בַ עֲלֵּי-חַ יִּים חַ ְס ֵּרי-חֻ לְיֹות@ׁ ,שֶ נֹולְדּו מֵּ ָ
רֹובים.
דֹומים זֶה ְלזֶה ׁשֶ גַם יֹול ְִּדים צֶ אֱ צָ ִּאים ,ל ְַאחַ ר ׁשֶ ִּהזְ דַ וְ גּו .סּוג ְ -קבּוצָ ה בָ ּה נִּכְ ָללִּים כ ַָמה ִּמינִּים ְק ִּ
ִמיןְ :קבּוצָ ה ׁשֶ ל צְ מָ ִּחים אֹו חַ יֹות ׁשֶ ִּ
ִמ ְשפָחָ הְ :קבּוצָ ת צְ מָ ִּחים אֹו חַ יֹות הַ כֹו ֶללֶת כַמָ ה סּוגִּ ים ׁשֶ ִּד ְמיֹונַם זֶה ְלזֶה מֵּ עִּ יד עַ ל ִּק ְרבָ ה.
צֹור ִּבים@
חּוטים מָ אֳ ָרכִּ ים סָ בִּ יב הַ ּפֶה הַ ְמׁשַ ְמ ִּׁשים כִּ זְ רֹועֹות ְלצֵּ יד ּפְ ָלנ ְְקטֹון ּובָ ֶהם גּופִּ יפִּ ים ְ
מַ ְששָ נִים (זְ רֹועֹות צַ יִד) :בַ נְ בּובִּ יִּיםִּ ,
נְ בּובִ יִים :מַ ע ֲָרכָה ׁשֶ ל חַ ְס ֵּרי-חֻ לְיֹות ,הַ כֹו ֶללֶת ֶאת הַ ִּּה ְד ַר ִּתיִּים ,הַ מֶ דּוזֹותׁ ,שֹוׁשַ נֹות-הַ יָם וְ הָ ַאלְמֻ גִּ ים.
ִס ְמבְ יֹוזָה (יַחֲ סֵּ יִ -שתּוף)ֶ :קׁשֶ ר בֵּ ין ְׁש ֵּתי חַ יֹות אֹו חַ יָה ָוצֶ מַ ח ,לְתֹועֶ לֶת ְׁשנֵּי הַ צְ דָ ִּדים.
לַנְקטֹון@.
צּורת גּופָם ֵּאינָה ְקבּועָ ה ,וְ ֵּהם צִּ בְ עֹו ִּניִּיםֵּ .הם ְמ ַסנְנִּים ַמיִּם ֵּמ ַהיָם וְ נִּזֹונִּים מֵּ הַ ּפְ ְ
ְספֹוגִ יםַ :ח ְס ֵּרי-חּולִּיֹות@ ֶׁש ַ
עָ פָץ :גִּ דּול "סַ ְרטָ נִּי" בְ ׁשֶ לֶד ׁשֶ ל ַאלְמֻ גִּ ים ,אֹו בָ עֵּ צִּ יםׁ ,שֶ נֹוצַ ר עַ ל יְדֵּ י ע ֲִּקיצָ ה אֹו הַ ְׁש ָקעָ ה ַאחֶ ֶרת ׁשֶ ל ְיצּור ַטּפִּ יל ( ָראּו עֲמּוד .)38
בּוביִּים@ ,כְ ׁשֹוׁשַ נַת-יָםַ ,אלְמֹוג אֹו ִּהדַ ְר ִּתי.
פֹולִיפּ :פְ ָרט ֶאחָ ד ִּמתֹוְך מֹוׁשָ בָ ה ֶׁשל נְ ִּ
@
ּומיִּם ל ְַח ְמצָ ן ּולְסֻ כ ִָּרים ְבאֹור ַה ֶש ֶמׁש.
ַ
את לִּפְ עָ ִּמים הַ ְטמַ עָ ה)ַ :תהֲ לִּיְך ִּיצּור הַ מָ זֹון בִּ צְ מָ ִּחים@ ,בֹו הֹופְ כִּ ים ּפ ְַחמָ ן דּו-חַ ְמצָ נִּי
נִּק ֵּר ָ
ינְתזָה ( ְ
פֹוטֹוס ֶ
ִ
פּונְד ָק ִאיִּ :מי ׁשֶ ְמאֲ כְ סֵּ ן בְ תֹוך גּופֹו אֹו בְ ִּק ְרבָ תּו בַ עֲל-חַ יִּים אֲ ֵּחר.
ְ
אֹורגָנִּי.
ימ ָתם ,אֹו ְבעִּ ְקבֹות ְש ֵּרפָה ֶׁשל ח ֶֹמר ְ
פַחמָ ן דּו-חַ ְמצָ נִי :גַז ,הַ נֹוצָ ר ִּמ ִּת ְרכֹבֶ ת ׁשֶ ל חַ ְמצָ ן ּופ ְַחמָ ןׁ ,שֶ נִּפְ לַט בְ גּופָ ם ׁשֶ ל בַ ֲעלִּי חַ יִּים בְ עֵּ ת נְ ִּׁש ַ
ְ
פְ לָ נּולָהּ :פָגִּ ית הַ נְ בּובִּ יִּים ,הַ ִּמ ְת ַקבֶ לֶת ל ְַאחֵּ ר הַ פְ ָריַת הַ בֵּ יצָ ה .הַ ּפְ לָנּולָה ְמ ַרחֶ פֶת בְ מֵּ י הַ יָם ,כְ חֵּ לֶק מֵּ הַ ּפ ָלנ ְְקטֹון ַהי ִַּמי ,עַ ד ל ְִּה ְתי ְַׁשבָ ה עַ ל ַק ְר ַקע ַהיָם.
צּורים ׁשֶ צָ פִּ ים אֹו ְמ ַרחֲ פִּ ים בַ מַ יִּם ,הַ נ ְִּסחָ פִּ ים עִּ ם זִּ ְרמֵּ י הַ מַ יִּם .בָ הֶ ם נִּכְ ָללִּים הֵּ ן צְ מָ ִּחים@ וְ ֵּהן בַ ֲעלֵּי-חַ יִּים@ .רּובָ ם ְק ַטנִּים ְמאֹד.
לַנְקטֹון :יְ ִּ
פְ ְ
פְ רּוקֶ -רגֶל :בַ עֲל-חַ יִּים ׁשֶ גּופֹו ְמכּוסֶ ּה ִּׁש ְריֹון ּול ְַרגְ לָיו ּפְ ָר ִּקיםּ-פְ ָר ִּקים ,כְ מֹו ַס ְר ָטן אֹו חֲ ָרק.
צַ בְ עֲנִים (פִ יגְ מֶ נְ ִטים) :חָ ְמ ֵּרי צֶ בַ ע ׁשֶ בְ גּוף בַ עַ ל הַ ַחיִּים אֹו הַ צֶ מַ חׁ ,שֶ ְמעַ צְ בִּ ים אֹו ְמׁשַ נִּים ֶאת צִּ בְ עֹו .הַ כְ לֹורֹופִּ יל ,ל ְָמ ָׁשל ,הּוא ִּצ ְבעָ ן ָירֹק.
סּולְסלֶת.
ֶ
מּודה ל ְִּסלָעִּ ים .ל ִַּחלָזֹון ַקשוָה ַאחֲ תְ ,מ
יתה מֻ ְרכֶבֶ ת ִּמ ְשנֵּי חֲ ל ִָּקים ( ְקשָ וֹות)ָ .לרֹב ְׁשקּועָ ה בְ ַק ְר ַקע הַ יָםַ ,אך לְעִּ ִּתים צְ ָ
צִ ְדפָהַ :רכִּ יכָה ׁשֶ קֹונְכִּ ָ
צִ ְמחֹונִי :בַ עֲל-חַ יִּים הַ נִּיזֹון מֵּ אֲ כִּ ילַת צְ ָמ ִּחים .גַם ,הַ תֻ כִּ ינֹון ,הַ דָ ג הַ ְמכ ְַרסֵּ ם בְ ַאלְמֻ גִּ ים בְ ִּׁשנָיו הַ ָקׁשֹות ,נִּזֹון ְבעִּ ָקר ֵּמ ָה ַאצֹות ַהגְ ֵּדלֹות ְל ִּצ ָדם.
שּונִית :סֶ לַע הַ נֹוצָ ר עַ ל יְדֵּ י בַ עֲלֵּי-חַ יִּים@ אֹו צְ מָ ִּחים@ׁ .שּונִּית ַאלְמֻ גִּ ים נֹוצֶ ֶרת עַ ל יְדֵּ י ַאלְמֻ גִּ ים .הָ ֵּרי הָ ָא ֶרץ עֲשּויִּים ִּמשּונִּיֹות ֶׁש ִּה ְת ַאבנּו.
צּורת הַ גּוף ׁשֶ ל בַ ֲעלֵּיַ -חיִּים@ .בְ בַ ֲעלֵּי-חַ יִּים גְ דֹולִּים ,כְ מֹו דָ גִּ ים ,זֹוחֲ לִּים וְ יֹונ ְִּקיםַ ,ה ֶשלֶד עֲשּוי חֻ לִּיֹות עֶ צֶ ם.
שֶ לֶדִּ :ר ְקמַ ת חֹמֶ ר ִּמינ ֶַרלי הַ תֹומֵּ ְך בְ ַ
מּורכָב ִּמׁשֵּ ם הַ סּוג וְ ׁשֵּ ם הַ ִּמין@ְ .לדֻגְ מָ ה :בָ ַאלְמֹוג ִּסי ָכנִּית ַהבּועֹות ִסי ָכנִית הּוא ֵּׁשם ַהסּוג
שֵּ ם מַ דָ עִ י :מֻ ְרכָב ִּמשֵּ ם כָפּול ׁשֶ ל צְ מָ ִּחים@ ּובַ ֲעלֵּיַ -חיִּים@ ;הַ ְ
וְ הַ ִּמין  -הַ בּועֹות .בְ ִּספְ ֵּרי מַ דָ ע הּוא נִּכְ ָתב בַ שָ פָה הַ ל ִָּטינִּיתְ ,לדֻגְ מָ הְ ( Plerogyra sinuosa :ראּו עֲמּוד .)23
שֶ שָ ִאיםְ ,שמֹונ ִָאיםַ :תת-מַ חֲ לָקֹות הָ ַאלְמֻ גִּ ים – לְפִּ י ִּמ ְסּפָר הַ מַ ְׁשׁשָ נִּים ׁשֶ ל הַ ּפֹולִּיּפ – ִּׁששָ ה וכְ פּולָיו בְ ַאלְמֻ גֵּי ָה ֶאבֶ ן וְ ֶׁשמֹונָה בַ ִּריפְ יֹונ ִָּאים וַאֲ ֵּח ִּרים.
ימה.
כמזֹון וְ ַח ְמצָ ן לִּנְ ִּׁש ָ
יקרֹוסקֹוּפִּ יֹות הַ שֹוכְ נֹות בְ תֹוְך גּופָם ׁשֶ ל בַ ֲעלֵּיַ -חיִּים ,קֹולְטֹות ּפ ְַחמָ ן דּו-חַ ְמצָ נִּי וְ חַ נ ְָקן ּופֹולְטֹות סֻ כ ִָּריםָ ,
ְ
ְשתֻּ פַנִיֹותַ :אצֹות ִּמ
@ ִּסמָ ִּן הַ ְמצַ יֵּן הַ פְ ַניָה לְמּונַח ַאחֵּ ר בְ ִּמילֹון הַ מֻ נ ִָּחים הַ זֶה.
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כֹותב
הַ ֵּ
ד"ר ַי ֲעקֹב דַ פְ נִּי הּוא בִּ יֹולֹוג
נֹותיו
י ִַּמיׁ ,שֶ ֶאת מֵּ יטָ ב ְׁש ָ
בִּ ילָה עַ ל חֹופֹו ׁשֶ ל יָם ֵּאילַת
ּוספָ ִּרים
ּופִּ ְרסֵּ ם מַ אֲ מָ ִּרים ְ
עַ ל הַ חַ י בֹו .הּוא מַ אֲ ִּמין
ׁשֶ הָ ַאהֲ בָ ה ַליָם וְ יֶדַ ע הַ יָם
כְ רּוכִּ ים זֶה בָ זֶה ,וְ ֵּאין
הָ ֶאחָ ד בָ א בְ לִּי הַ שֵּ נִּי.
יֹותר
הָ ַאהֲ בָ ה ַליָם ּו ְלׁשֹוכְ נָיו ִּהיא הַ ִּת ְקוָה הַ חַ ׁשּובָ ה בְ ֵּ
ירת הַ טֶ בַ ע הַ ַתת-י ִַּמי ׁשֶ לָ נּו .סֵּ פֶר הַ ְיל ִָּדים הָ ִּראׁשֹון
ל ְִּׁש ִּמ ַ
ׁשֶ לֹו" ,הַ ְרפ ְַת ָקה בְ יַם-סּוף" יָצָ א לָאֹור בְ ִּסּפְ ִּריָת "ּפָׁשֹוׁש"
ׁשֹוקן" לִּפְ נֵּי כְ ׁ 25-שָ נָה .ל ַָאחֲ רֹונָה
ׁשֶ ל הֹוצָ ַאת הַ ְספ ִָּרים " ֶ
האינְטֶ ְרנ ִֶּטי " ָאלֶף-בֵּ ית ׁשֶ ל דָ גִּ ים
הֹוצִּ יא ֶאת הַ סַ ּפָר ִּ
וְ חַ יֹות יָם אֲ חֵּ רֹות"

הֹוצָ ַאת יְעֵּ ָלה
זֹוריִּים.
נֹוש ִּאים ֵּא ִּ
הֹוצָ ַאת ְספ ִָּרים ֵּאילַ ִּתית לְ ְ
בְ הֹוצָ ָאה זֹו יָצְ אּו לָאֹור הַ ְספ ִָּרים "שּונִיֹות
ימי" וְ "הָ ֵּרי
הָ ַאלְמֻּ גִ ים שֶ ל ֵּאילַת בְ מַ בָ ט אֹופְ ִט ִ
זהו סֵּ פֶר ִּאי ְנטֶ ְרנ ִֶּטיׁ ,שֶ נֹועֲד ִּל ְיל ִָּדים וְ נֹועַ ר,
ֵּאילַת"ִּ .
הֹוסיף ּו ְל ַהצִּ יג ְס ָפ ִּרים
ׁשֵּ נִּי בְ הֹוצָ ָאה זֹו .ב ַכוָונ ֵָּתנּו ְל ִּ

נֹוש ִּאים ֵּא ֶלה.
נֹוסָ פִּ ים בְ ְ

ְמֹותר לְצַ יֵּן כִּ י אֲ נִּ י מַ ְמלִּיץ עַ ל ְספ ַָרי וְ עַ ל הַ אֲ ָת ִּרים
ל ָ
ְהֹוסיף עַ ל יֶדָ ע הַ יָם
ׁשֶ ְמיַצְ גִּ ים נְכֹוחָ ה ֶאת הַ ַכ ָּונָה ל ִּ
יצּוריו.
וִּ ָ

לְמֵּ ידָ ע נֹוסָ ף ּפְ נּו ֶאל הַ כְ תֹובֶ ת בַ ִּאינְטֶ ְרנֶט:
www.dafni.com/

נֹוספּו
לּומים ֻצ ְלמּו עַ ל ְידֵּ י ַה ְמחַ בֵּ רְ .
ָמים :רֹב הַ צִּ ִּ
הַ ּצַ ל ִ
אֹורן לֶדֶ ְרמַ ן,
ֶ
לּומי ִּאי ָלן בֶ ן-טֹובִּ ,מיכ ֵָּאל ֶלוִּ ין,
ֵּיהם צִּ ֵּ
ֲעל ֶ
מֹורי חֵּ ן ,נֹעַ ם מֶ ִּׁשי ,יַהֲ ב ֵּאׁש ,עּוזִּ י ַאבְ נֶר ,לִּיאֹור
ָא ִּמיר גּורִּ ,
מּוקי ְׁשּפִּ יגֶל,
ִּ
קֹולֹורנִּ יָ ,רזִּ י כֹהֶ ןׁ ,שַ י ׁשָ פִּ יר,
ְ
דַ פנִּיַ ,א ְנ ֶג'לֹו
יאמַ נְט,
יאל ִּד ַ
הֹוא ְרד רֹו ֶזנ ְְׁשטֵּ ין וַאֲ ִּר ֵּ
יקה לִּבְ נַת ,בֶ ן ָת ִּמירַ ,
צְ בִּ ָ
רֻ בָ ם חֲ בֵּ ִּרים בְ פֹורּום הַ צֹולְלִּ ים ׁשֶ ל אֲ ָתר הָ ִּאינְטֶ ְרנֶט
" ַתּפּוז"ׁ ,שֶ הַ ְמחַ בֶ ר מֹודֶ ה לָהֵּ ם .תֹודָ ה ְמיֻחֶ דֶ ת ְליֹוסֵּ ף קובי
וְ ָרמָ ה קֹובִּ י-דַ פְ נִּי עַ ל הַ הֲ גַהַ ה וְ הַ נִּיקּוד.

ה מּוגָן עַ ל ּפִּ י חֹוק זְ כֻיֹות הַ יֹוצְ ִּריםִּ .הּוא נֹועֲד ִּל ְיל ִָּדים ּוְ גַם ְמבּוג ִָּרים י ְִּמצאּו בֹו עִּ ְנ ָי ֹן ,וְ ַיעֲבִּ ירּוהּו הַ ל ְָאה
© סֵּ פֶר ֶז ֹ
ִּמּודים בִּ לְבַ ד.
ִּמבְ לִּי לְׁשַ נֹותֹו .מֻ ָתר ְלפ ְַרסֵּ ם ְקטָ עִּ ים ִּממֶ נּו לְמַ טָ רֹות ל ִּ
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