הַ ִלוְ י ָָתן ָה ֲע ָק
הַ לִּוְ ָי ָתן הָ ֲע ָק הַ נּ ְִק ָרא גַּם הַ לִּוְ י ָָתן הַ ָכּחֹל ,הוּא ַהיּוֹ ֵק הַ י ִָמי וּבַ עַ ל הַ חֲ ִיּים הַ גָּדוֹל
יוֹתר עַ ל פְּ ֵי כַּדּוּר הָ ָא ֶרץָ .א ְרכּוֹ שֶׁ ל לִוְ י ָָתן בּוֹגֵר יָכוֹל לְהַ גִּ יעַ עַ ד ְשׁ ִשׁים
ְבּ ֵ
וּמ ְשׁ ָקלוֹ מַ גִּ יעַ עַ ד מֵ ָאה וְ ִשׁ ִשּׁים טוֹ וֹת .הַ לִּוְ י ָָתן הָ ֲע ָק ִזּוֹן ִמ ַסּ ְרטָ ִים
מֶ ְט ִריםִ ,
וּמ ִמּי ֵי דָּ גִ ים.
ְקטַ ְטַ ִים ִ
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הַ לִּוְ י ָָתן חַ י בְּ ֵאזוֹר הַ קֹּטֶ ב הַ צְּ פוֹ ִי ,שָׁ ם הוּא מוֹצֵ א ֶאת ְמזוֹ וֹ .הַ נּ ְֵקבָ ה מַ ְמלִיטָ ה
גּוּר ֶאחָ ד פַּעַ ם בְּ שָׁ שׁ עַ ד ָחמֵ שׁ שָׁ ִיםַ ,הגּוּר יוֹ ֵק בְּ כָל יוֹם כְּ ַא ְרבַּ ע מֵ אוֹת לִיטֶ ר
חָ לָב וְ ִאמּוֹ ְמטַ פֶּ לֶת בּוֹ כְּ ִשּׁבְ עָ ה חֳ דָ ִשׁים עַ ד שֶׁ גְּ דֵ לָה ִשׁכְ בַ ת הַ שֻּׁ מָּ ן הַ ְמּגִ נָּה עָ לָיו
מֵ הַ קֹּר ,וְ הוּא הוֹפֵ לְעַ צְ מָ ִאי.
רוּתי .הוּא חַ י בְּ זוּגוֹת אוֹ בִּ ְקבוּצוֹתַ .הלִּוְ י ָָתן
הַ לִּ וְ ָי ָתן הַ כָּ חֹל הוּא בַּ עַ ל חַ יִּים חַ בְ ִ
צוֹלֵל לְפִ ְר ֵקי זְ מַ ן ְממֻ שָּׁ כִ ים ,וּבֵ ין צְ לִילָה ִלצְ ִלילָה ֵמגִ יחַ מֵ עַ ל לִפְ ֵי ַה ַמּיִ ם כְּ דֵ י
יְּמים בֵּ י ֵיהֶ ם ִתּ ְקשׁ ֶֹרתַ ,גּם כְּ ֶשׁ ֵהם ְִמצָ ִאים בְּ מֵ ְרחָ ק שֶׁ ל
לִ ְ שֹׁם .הַ לִּוְ י ְָת ִים ְמ ַק ִ
ַאלְ פֵי ִקילוֹמֶ ְט ִרים זֶה ִמזֶּה ,עַ ל ְידֵ י הַ ְשׁמָ עַ ת ִס ְד ָרה שֶׁ ל צְ לִילִים.
אוֹתם .וֹסָ ף עַ ל
ֶקצֶ ב הָ ִרבּוּי שֶׁ ל הַ לִּוְ י ְָת ִים ִאּ ִטּי ִמשּׁוּם שֶׁ כְּ בָ ר שָׁ ִים ַרבּוֹת צָ ִדים ָ
וּמקּוֹלוֹת ְמ וֹעֵ י
כָּ  ,הַ לִּוְ י ְָת ִים ִפְ גָעִ ים ִמ ְרשָׁ תוֹת שֶׁ ל דַּ יָּגִ יםִ ,מזִּ הוּם ַהמַּ יִם ִ
יתן ְִמצָ א בְּ סַ כַּ ַת הַ כְ חָ ָדה.
הַ ְסּפִ י וֹת ,לְפִ יכָ הַ לִוְ ָ

