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 צילום גטי אימג', בנק ישראל

 

 האמנם נפתרה תעלומת הדינוזאורים?
 ד"ר הדסה מלמד

 מתוך הספר: "סוד המבול, משולש ברמודה המסתורי ונדידת  היבשות", תש"ס.

 
 על הדינוזאורים מהספרות הכללית - תקציר

 
אחד הנושאים היותר פופולאריים, המשלהבים את דמיונות הנוער בימים טרופים אלה, הינו נושא 

הדינוזאורים. מדובר ביצורים, שאינם מסתובבים בדורותינו לא בג'ונגלים ולא בגני החיות  חוץ מבסרטי 

"פארק היורה" (שמה של התקופה הגיאולוגית בה שרצו בעולם, לדעת הגיאולוגים), שם בנו דמויות שלהם, 

 והם נראים כבאים מעולם הדמיון, ובטוח, שאלמנט זה נמצא גם הוא בשפע רב בכל הספרות הקשורה. 

 של יבשות התגלו שיירי מאובנים  בשכבות סלע שונות בכל ה19מאז שהחל חקר הדינוזאורים במאה ה-

, עובדה המצביעה על תפוצתם הרחבה, ועל ריבוי הסוגים המותאמים לבתי גידול )1(איור  כדור הארץ

 שלדים של דינוזאורים במצבי פרוק שונים. באי אלה מוזיאונים בעולם, כגון, 900 נמצאו כ-שונים.

המוזיאון האמריקאי להסטוריה טבעית, הרכיבו מהם שלדים די שלמים, שמהם אפשר לקבל מושג במה 

  .)3 ו-2(איורים מדובר 
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. שיירי עצמות של בעלי חיים גדולים מאובנים בשכבות סלע שונות, נמצאו בכל היבשות 1איור  
 של כדה"א.

 

 - יחידת הזמן הגיאולוגית שתחילתה לפני מזוזואיקוןבעידן ה מטילי ביצים, שחיו זוחליםהדינוזאורים היו 

 טבע אנטומאי "דינוזאורוס" מיליון שנה. את השם 65 מיליון שנים למנינם,  ונכחדו בסופה:  לפני כ-250כ-

  ביוונית."לטאת אימים", ופירושו 1842) ב-Owenבריטי סר ריצ'רד אוון (

 ס"מ - כמו תרנגולת ממוצעת. 80בתחילת העידן היו הדינוזאורים קטנים יחסית באורך של פחות מ-

לקראת אמצעיתו גדלו ממדיהם, וכן התרבה מספר המינים, כשחלקם אוכלי צמחים וחלקם - בשר.  

), Brachiosaurusבשליש האחרון הופיעו אוכלי בשר ענקיים, חלקם היו זוחלי-ענק, כמו הברכיוזאורוס (

 מ' ולגובה של 30, והגיע לאורך של יותר מ-יורהאחד הגדולים מבין הדינוזאורים הידועים, שחי בתקופת ה

 שניסו להסביר את הסיבות ,עשרות תיאוריותפורסמו    מטר.  ולבסוף נכחדו בבת אחת בכל העולם.12כ-

 להיכחדותם.

 

  דינוזאורים, כפי שהרכבו והוצגו  שלדי.2איור 
 .טבעית להיסטוריה במוזיאון האמריקאי
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 .2. כנ"ל איור 3איור 

 

 מליון שנים 65 לפני , הקנוזואיקון,עידן החדש להמזוזואיקון,האמצעי, עידן הבדיוק במעבר שבין 

 ס"מ, החסרה כל שרידים של יצורים חיים מצד 1-2למנינם, נמצאת שכבה דקיקה של חרסית בעבי של 

אחד, ומצד שני נמצאה שם המתכת הנדירה אירידיום בריכוז דומה לידוע בגרמי שמיים, הבאים מחוץ 

  אפילו. שכבה זו, שהיתה חסרת מאובנים מרכוזו על פני כדור הארץ30-300לכדור הארץ, שהוא גבוה פי 

 מתופעה זו הסיק . נמצאה בין שכבות, שהכילו מאובנים רבים),מסוג הפורמיניפרה (יצורים חד-תאיים

) על הכחדתם הכללית של הדינוזאורים בכל העולם, ומכאן גם על העלמותם של יתר 1980אלווארז ושות' (

 מליון שנה. מחשוביו הגיע 65היצורים היבשתיים בהשמדה המונית, שנגרמה ע"י נפילתו של מטאוריט לפני 

 ק"מ, התפוצץ והתנדף מעצמת ההתנגשות. 10דל של ו בג להיותהיהאמור מטאוריט, אותו למסקנה, ש

 מגודל המטאוריט, כך שאלווארז חפש מכתש 20 פי אמור להיותגודלו של מכתש, הנוצר מהתנגשות כזו, 

באזור ליד צ'יקסולוב, דל כזה ו מכתש בג נתגלה בצילומי לווין1991ב- ק"מ. ואכן, 200דל של ומתאים בג

  .מפרץ מקסיקודרום ימי במדף היבשתי של חצי האי יוקטן, הנמצא ב

 ס"מ, שרידי עצים מאובנים 30ואמנם, נתגלו במקסיקו, מעברו השני של המפרץ, "טפות" סלע בעבי של 

מעורבים במשקעים מקרקעית האוקיינוס, דבר המעיד על גלי צונאמי אדירים, שעקרו עצים והשליכו 

שהיו מאפילים אותם אל הים בסערות אטמוספיריות אדירות, רעידות אדמה כבירות, אבק ומעטה עננים, 

 על פי התאוריה שלהם, אמורה היתה החשכה רך זמן - חשכה של חדשים ואולי שנים.ואת אור השמש לא

לגרום להפסקת הפוטוסינתזה, מכאן להעלמות הצמחים הירוקים ובעקבותיהם להעלמות אוכלי-הצמחים 

ובעקבותיהם להעלמותם של אוכלי אוכלי-הצמחים, שהם הדינוזאורים!!  

 שנה. כביכול, 10,000 שנה למנינם עם תחום שגיאה של 200-10,000עבי השכבה מרמז על משך זמן של 

 ק"מ לשעה: "ברוך בואך 100,000אומרים למטאוריט הענק, שנפל זה עתה ע"פ כדור הארץ במהירות של 

 שנה!" יש המהדרים (האט ושות' 10,000עם כוחות ההרס שלך לעוד מעט חכה נא חייך, לשלום, אבל 

 מליוני שנים. ויש 2.5 שני שלבים לפני השלב הסופי, כך שסה"כ אותה הכחדה נמשכה במשך  )) שהיו1987(

 מליוני שנים. 7 שזה קרה במשך ,אומרים

הסבריו של אלוארז לגבי חדוש אוכלוסית בעלי החיים ללא דינוזאורים נראית דחוקה: 

הם ובניהם ובני מצד אחד מדברים על השמדה המונית של בעלי החיים בים, באויר וביבשה, שהגיעו 

, ומצד שני נמצאים בעלי חיים  עד כלייתם המוחלטתלשיבה טובה במשך כמה מליונים של שניםבניהם 
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 ק"ג וצמחים. 25-ש"הסתננו" דרך ה"קטסטרופה" הזו, ביניהם: לטאות, תנינים, נחשים, יונקים קטנים מ

, נא לזכור, שהיתה בעיה הצמחים שמרו על עצמם בשלב זה, ועידן ההכחדה שלהם היה קצת מאוחר יותר

אלווארז החל את מחקרו בשטח משכבה ש  כמו כן, יש לזכור,!!לגבי הפוטוסינתזה, הכיצד נשארו צמחים?

נקיה אפילו מפורמיניפרה, שהם חד-תאים. כך, שיצורים גדולים יותר ודאי לא היו שם. 

 4-בקדוחי עומק עד לבמכתש צ'יקסולוב על כל פנים, מפוי ביוסטרטיגרפי (של שכבות האדמה), שנעשה 

, אלא לקנוזואיקון  המזוזואיקוןשמטאוריט זה אינו מתאים לתקופת הגבול שבין סוףק"מ, הראה בעליל, 

)). כלומר, לא זה המטאוריט 1995 (ראה מחקרם של וורד וקלר ושות' (לתקופה מאוחרת יותר בקנוזואיקון.

. דיון  מרחב בנושא מכתש צ'יקסולוב אי"ה בכתבה שגרם להשמדה הטוטלית, אלא להכחדה מאוחרת יותר

אחרת.  בינתיים ממשיכים "למכור" לציבור  את המטאוריט של צ'יקסולוב כזה, שגרם להשמדת 

 הדינוזאורים!

 

 על הדינוזאורים ועל המבול

, ובא כעונש על  שהיו  בדור אנוש ובדור הפלגהחמור יותר משתי ההצפותהדרסטי הרוע יאההיה  המבול

. דור זה חטא בגלוי עריות ללא גבול: "כי  שנה120חטאי הדור, ועל כך קבל העולם התראה מוקדמת של 

מלמד שהרביעו בהמה על ). אמר ר' יוחנן (סנהדרין ק"ח): "12 (בר' ה', השחית כל בשר דרכו על הארץ"

הם עסקו בהנדסה גנטית הלכה ". במילים אחרות, חיה, וחיה על בהמה, והכל על האדם והאדם על הכל

 תוצאות ההרבעות: מפלצות שונות משונות גם בגדלן, שאין רואים כמוהן כיום, ויתכן שהיום למעשה...

קוראים לחלק מהם דינוזאורים... 

) שנה היו זורעים, מהלכין מסוף 40אחת למ' (: " על בני האדם, שהיו אזהילק"ש (נח, סימן ס"א) מספר

העולם ועד סופו לשעה קלה, ומתלשין ארזי הלבנון בהליכתן, היו אריות ונמרים חשובים עליהם 

 היו ביניהם בעלי ככלימתא (כנים) בבשרן והיה להם אויר יפה כמו מפסח ועד עצרת (חג השבועות)".

ממדים גדולים, ענקיים, שכן היו יכולים לתלוש עצים כארזי הלבנון כמו עשבים, ואריות ונמרים היו 

והם נים. מסופר על ר' חיא ור' יהודה, שמצאו בין ההרים עצמות שהיו מאותן של דור המבול ילגביהם ככ

 אמה, שהם 100 אדם הראשון עצמו, לאחר החטא, הגיע גובהו  ל- (זהר, נח). פסיעות בעצם אחד300פסעו 

 מ'. שמונה מאות שנה לאחר המבול, כשהגיעו המרגלים לארץ, ראו את ארבעת ענקי חברון, 60בערך 

"ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן ): 33ששניים מהם היו פליטי דור המבול, ובחזרתם ספרו (במד' י"ג 

 מ'? אם להכפיל את 2גם המרגלים לא היו נמוכי קומה, לפחות ,  מסתמאהנִפלים, ונהי בעינינו כחגבים".

"הנִפלים היו בארץ בימים ההם, ): 4 מ'? מסופר על דור המבול (בר' ו' 20, מקבלים גובה של 10גובהם פי 

 וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלהים אל בנות האדם וילדו להם, המה הגבורים אשר מעולם אנשי השם".

כך, שלמרות שאריות ונמרים היו כמו כינים לגבי אותם ענקים, בהכלאתם עם ענקים קבלו גם הם 

ממדים חריגים, כפי שהתבטא אחד הכתבים: "שהברכיוזאורוס, שהיה הגבוה מבין חבר מרעין בישין זה, 

 מ', יכול היה להציץ דרך חלון הקומה החמישית שבימינו". תופעה נוספת: בעלי 12-16הגיע לגובה של 

החיים בימינו, רובם הולכי על ארבע. התבוננות בדינוזאורים מגלה, שרבים מהם היו הולכי על שתיים 

כלאמר: לא התחלה של זוחלים ולא התחלה של עופות - אלא, וריאציות של בני . )5 ו-4(איורים 

 . אדם.........
נכון, שהדינוזאורים היו יוצאי  דופן בממדיהם, אם כי היו גם בעלי ממדים קטנים - בגודל של תרנגולת, 

אבל  מבחינה ביולוגית הם לא היו שונים מבעלי חיים אחרים: בעלי ראש , עיניים, גוף, מערכת עיכול, 

רגלים וכו'.  כך, שודאי לא היה שייך ל"בזבז" עליהם מונח של "בריאה", שפרושו, הווצרות של יש מאין. 

במיוחד, שאנו לומדים כאן, שהם נוצרו בהכלאת בעלי חיים ובני אדם, שהיו קיימים בעולם.  המונח 

 "בריאה" מופיע  בשלשה הקשרים :

 . בריאת השמים והארץ בתחילת היום הראשון,1 

 . בריאת התנינים הגדולים ביום החמישי,2 
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 . בריאת האדם ביום הששי.3 

בבריאת השמים והארץ נברא כמעט הכל, אלא, שהמצב היה היולי. כלאמר, בכל מאמר יצא לגילוי  נברא 

מסוים.  ביום השלישי נתגלתה האדמה, ביום החמישי - הדגים והעופות, וביום הששי - בעלי החיים 

הגדולים, הבהמות והאדם, כשמוצאם עם רוחניות  בדרגה של נפש, שהוציאה האדמה, מאותו החומר 

ההיולי שנברא ביום הראשון . מכאן, שהתנינים הגדולים אינם בחזקת בעלי חיים, המוכרים לנו. יונתן בן 

עוזיאל מביא, שמדובר בלויתן וזוגתו או בנחש בריח וזוגתו הנחש עקלתון, שהקיפה את כל העולם. כך, 

שודאי אין ליחס אותם לדינוזאורים. בבריאת האדם  היתה הכונה לנפיחת נשמתו ע"י הבורא והעמדת 

 יצור שונה לגמרי ממה שהיה מקודם.

עובדה נוספת שהתגלתה לאחרונה, דברים שבע"פ מאוצרת  תערוכת הדינוזאורים, שהתקימה במכון 

אותם אבות הזוחלים, במיוחד הגדולים שבהם,  למשל הטירקס, אורח ויצמן למדע בשנת תשע"ד, ש

 אינם בעלי דם קר, אזי מן כלאמר, אם הםהחיים המהיר שלהם ביחס לגדלם לא התאים לבעלי דם קר. 

הדין, שיהיו בעלי דם חם. מסקנה: הם לא שייכים למחלקת הזוחלים.  מאחר, שרובם אינם בעלי 

 כנפים וגם אינם דו-חיים, הרי שהם שייכים ליונקים........

), 1877-1945גילה בויום מהחברה לפתוח המודעות מספרת  על אדגר קייסי, אשר חי בתחילת המאה (

שהיה מדיום  רגיש ביותר למסרים, אותם היה מקבל במצב של היפנוט עצמי,  מתוך מצב של מעין שינה. 

הוא סיפק לנו מידע רב על אודות אטלנטיס.  (נושא, שיובא אי"ה בהרחבה בכתבה מיוחדת).  במסריו 

הוא מספר: "באותה עת שכנו בארץ יצורים דמויי מפלצות. היו אלו נשמות אשר לבשו צורות גוף 

גרוטסקיות מרוב תשוקתם לחוש את החוויה של החיים הפיזיים על פני כדור הארץ. ביניהם היו מגודל 

  מטרים.  היו כאלה אשר היו מושלמים לחלוטין מבחינת הגוף 4של ננסים זעירים ועד לענקים בגובה של 

 

התבוננות בדינוזאורים מגלה, שרבים מהם היו הולכים על שתיים! כלאמר, לא התחלה של  .4איור 
 זוחלים ולא התחלה של עופות, אלא וריאציות של.... בני אדם!!

 
והמנטאליות, והיו כאלה אשר היו בעלי "תוספות של חיות" כמו: מלתעות, נוצות, זנבות וכו'. כפי 

 העיוותים נוצרו כתוצאה מזיווגים עם בעלי חיים.  הם שתוארו בכתבים מצריים קדומים ובאשוריים.

 נעלמו לחלוטין מן הגזע האנושי בשחר התרבות של מצרים הקדומה. "
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 .4. כנ"ל איור5איור 

 

העלמות הזוחלים הגדולים, כגון הדינוזאורים, שהוותה תעלומה לגבי אנשי המדע, כעת ברור: 

שהמציאו תאוריות ע"ג תאוריות על מנת להסביר זאת, מובנת מאליה: נח לא הכניס אותם לתיבה, 

מאחר, שנצטווה להכניס זוגות בעלי חיים טהורים לגזעם, והמפלצות השונות היו תוצרים של הכלאות 

 שחי לפני , אומר המלבי"ם שלא נשאר להם שריד והם נכחדו במבול בבת אחת בכל העולם.,כךלמיניהן. 

: , על פרשת נח שנה150-כ

"ע"י שטף המים הובלו הפגרים לתוך העמקים ורובם נבלעו בעמקי תהום, אשר 

האדמה פצתה את פיה מעומק תהום רבה וירדו כמה אלפים אמה (שהם כמה 

שבצאת נח מן התיבה לא מצאו שום פגרים ועצמות קילומטרים) לעמקי שאול, עד 

 ועדות ה' נאמנה מחכימת פתי הענקים ובעלי החיים הגדולים, שהיו קודם המבול. 

להשיב דבר לחכמי הגיאולוגיה, שחופרים בעמקי האדמה ומוצאים עצמות גדולות 

מענקים ובעלי חיים גדולים, שנאבדו מן הארץ ואינם עוד מימי המבול ואילך, והם 

מוכיחים מזה קדמות העולם. כי יחשבו את האדמה, שעשויה מינים מינים, שבכל 

עומק ידוע יש מין אדמה אחרת, ויחשבו לפי איכות האדמה, שימצאו העצמות שם, 

בוא שנים, שכבר היו בעלי חיים מימי קדם, יולפי חשבון יחשבו שהעולם קדמון מר

: כי בעת המבול פתחה האדמה את לועה וכל זה הבל וריקקודם זמן היצירה שלנו. 

והפכה תחתונים למעלה ועליונים ע"י הרעשים שבאו מעומק השאול והתהום רבה 

, והורידה פגרי בעלי חיים עמוק, עמוק. ונבקה חכמת הדורשים והחופרים למטה

 יום של עמידת המים, 150לדעת איכות המהפכה הזאת, אשר עשתה נפלאות במשך 

כך שכל החשבונות שלהם התבלבלו, וכל השערותיהם ודמיונותיהם ישא רוח ויקח 

 ." עכ"ל.הבל

מה שכוסה בעפר ממה שנפל עליו ונקבר באדמה, זה נשתייר. וכך קרה "מציין "העמק דבר" על הפרשה: 

שמוצאים בימינו עצמות בעלי חיים שלא קיימים כעת. ומה שמוצאים בריות משונות הוא ממה הדבר, 



7 
 

והיתה השגחה בדבר, שישתיירו עצמות אלו,  שהרכיבו שני מינים שונים ונולדו ע"י זה בריות משונות.

אולם אז היה הרעיון, שלא ֵיראו כלל, כדי שלא  כדי שיבוא דור אחרון ויכיר סתרי טבע, וזהו כבודו יתברך.

 "יעלה ברצון בני האדם, שיבואו לאחר מכן, ליצור כמוהם ולהעמיד בריות אלה שנית...
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