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שותפים בעריכת המצגת ובדיקתה
*טיוטא לבדיקת עמיתי מכון ״המטרה אמת- המכון הבינתחומי למדע 

, טבת ה׳תשע״ה)2014ותודעה״ (דצמבר 

רֹעִי לוטן גלזרהרב אליעזר גרינבויםפרופ' דורון אורבך

צוות ביקורת:
 הרב בדיקה רבנית: ד״ר אלון רטר, אסטרופיזיקה:, יהודה גוברין ארכאולוגיה:
שולמית כוגן וליקובסקי  בדיקה כללית: הרב יונדב זר, הרב בן מנת,משה גרילק, 

(בתו של ד"ר עמנואל וליקובסקי), ד"ר הדסה מלמד, ד"ר יהודית רונן, דניאל 
משה לוי, אריה רכס

עורכי המצגת:



שם הפרויקט

ד"ר עמנואל וליקובסקי, חוקר רב תחומי 
גאוני, הוא הראשון שהעז לקרוא תגר על 

התפיסה המקובלת בתחום התורה והמדע. 
ספריו נמכרו במאות אלפי עותקים ועוררו את 

הממסד המדעי להתקפה ברמה שנראתה 
כגרסה מודרנית של פרשות קופרניקוס 
וגלילאו. אנו רואים בו את החלוץ האמיץ, 

שהעז לצאת נגד הממסד ואסף חומר שיכול 
זאת לשמש כבסיס לבחינת הנושא. 

במפורש מבלי שאנו מניחים מראש את 
 לכן, צדקתו או את צדקת הממסד המדעי.

לכבודו ולכבוד פעולתו אנו קוראים לפרויקט 
".פרויקט וליקובסקי"

עמנואל    "  ערך מויקיפדיה לקוחה התמונה
וליקובסקי"



מטרת פרוייקט וליקובסקי

ציטוט מתוך דף הפרויקט באתר "המטרה אמת- המכון הבינתחומי למדע 
ותודעה":

"מטרת הפרוייקט היא לבחון מחדש את עבודותיו של 
וליקובסקי ולעמת אותם עם הממצאים המדעיים שהצטברו 
בשישים השנים שחלפו מאז יצאו לאור. אנו רוצים לבדוק 

בצורה מדעית, קפדנית ואובייקטיבית ככל הניתן האם ניתן 
לאשש או להפריך את התיאוריות שלו וכן לבדוק אפשרויות 
נוספות שעשויות לעלות כתוצאה מן המחקר. לשם כך נגבש 
צוותי מחקר בתחומי האסטרופיזיקה, גאולוגיה, ארכאולוגיה 

והסטוריה ונעמת את מחקריהם מול מדענים מובילים בתחומם. 
את הממצאים נפרסם הן בעיתונות המדעית המקצועית והן 

בעיתונות העממית".

ציטוט מתוך דף הפרויקט באתר "המטרה אמת- המכון הבינתחומי למדע 
ותודעה":

"מטרת הפרוייקט היא לבחון מחדש את עבודותיו של 
וליקובסקי ולעמת אותם עם הממצאים המדעיים שהצטברו 
בשישים השנים שחלפו מאז יצאו לאור. אנו רוצים לבדוק 

בצורה מדעית, קפדנית ואובייקטיבית ככל הניתן האם ניתן 
לאשש או להפריך את התיאוריות שלו וכן לבדוק אפשרויות 
נוספות שעשויות לעלות כתוצאה מן המחקר. לשם כך נגבש 
צוותי מחקר בתחומי האסטרופיזיקה, גאולוגיה, ארכאולוגיה 

והסטוריה ונעמת את מחקריהם מול מדענים מובילים בתחומם. 
את הממצאים נפרסם הן בעיתונות המדעית המקצועית והן 

בעיתונות העממית".



מטרת המצגת

מצגת זו נועדה להביא לידיעתך מידע בסיסי ביותר אודות 
חייו וספריו של ד"ר עמנואל וליקובסקי. אנו מקדישים 

במצגת זו מקום נרחב לפירוט התגובות שספריו עוררו הן 
בקרב תומכיו והן בקרב מתנגדיו. כמו כן אנו מציגים שורת 

תחזיות מדעיות של וליקובסקי שעמדו במבחן הזמן 
ואומתו. אנו מקווים שהמצגת תמחיש לך את רוחב ועומק 

הבעיות שוליקובסקי דן בהן. במידה ותרצה להעמיק תוכל 
לעיין במצגות הנוספות בפרוייקט וכמובן לקרוא את ספריו. 

" חיצים    "  הטלת ערך מויקיפדיה לקוחה התמונה



חלק א':
מיהו וליקובסקי?



מוצאו של עמנואל וליקובסקי 

 1895עמנואל נולד ב-
בויטבסק (בילורוסיה)

המפה לקוחה מויקיפדיה ערך "בלארוס".

אביו שמעון יחיאל וליקובסקי: 
ראש קבוצת "שארית ישראל" 

שמימנה את הקמת הישוב 
.1911הראשון בנגב, רוחמה, ב-

התמונה לקוחה מויקיפדיה ערך "רוחמה".



יו"ר ועד הסטודנטים במונפלייה 
)1911(צרפת 

בשל ה"נומרוס קלאוזוס" ברוסיה נאלץ ללמוד 
במונפלייה בצרפת שם הוא הופך לפעיל ציוני סוחף 

ויו"ר ועד הסטונדטים.
התמונה לקוחה מויקיפדיה ערך "מונפלייה".



- וליקובסקי מתקבל ללימודי 1915
רפואה במוסקבה

." מוסקבה    " ערך מויקיפדיה לקוחה התמונה



- בעקבות המהפכה 1917
הקומוניסטית אביו של עמנואל נרדף 

על השתייכותו לתנועה הציונית.

Bolshevik (1920), by  Boris Kustodiev
." אוקטובר     "  מהפכת ערך מויקיפדיה לקוחה התמונה

http://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Kustodiev


: עמנואל מחלץ את הוריו 1918-1921
דרך הקווקז לירושלים

הבריטי:        המנדט בימי ירושלים על כללי מבט בתמונה
" הבריטי    "    המנדט בתקופת ירושלים ערך מויקיפדיה לקוחה התמונה



1921 -1924 :
לאחר שהשלים את הסמכתו 
כרופא, עמנואל מילא תפקיד 

חשוב בהכנות להקמת 
האוניברסיטה העברית. הוא יזם, 
ביצע וערך את פרוייקט "כתבי 
האוניברסיטה ובית הספרים 

בירושלם".
 

הפרויקט יצר את התשתית 
להקמת הספריה הלאומית.

עמנואל יצר קשרים עם מדענים 
אלברט יהודים בכירים, בראשם 

, ורתם אותם איינשטיין
לפרוייקט.

 : וליקובסקי        כוגן שולמית של האתר מן לקוחה התמונה
http://www.agesinchaos.org.il/85028 - וליקובסקי/ עמנואל



: עמנואל נישא לאלישבע1924

השבעים:     בשנות ואלישבע עמנואל בתמונה
 : וליקובסקי        כוגן שולמית של האתר מן לקוחה התמונה

http://www.agesinchaos.org.il/85028 - וליקובסקי/ עמנואל



1928 :
השתלמות בפסיכואנליזה

ד"ר וילהלם שטקל, 
תלמידו של פרויד, העביר 

לוליקובסקי את 
ההשתלמות בוינה.

התמונה לקוחה מתוך ויקיפדיה ערך 
Wilhelm Stekel

אוניברסיטת וינה
התמונה לקוחה מתוך ויקיפדיה ערך "וינה"



שנות השלושים: וליקובסקי מראשוני 
הפסיכואנליטיקאים בארץ

בית רבקה גרינוולד: הבית שבו התגורר עמנואל וקיבל מטופלים בשנות השלושים.
התמונה לקוחה מויקיפדיה ערך "בית רבקה גרינוולד"



- הנסיעה הגורלית לניו יורק1939

וליקובסקי נוסע עם 
משפחתו לשמונה 
חודשים לניו יורק 
למחקר בעקבות 
ספרו האחרון של 

פרויד:

משה האיש והדת "
ד"ר זיגמונד פרויד"המונותאיסטית

התמונה לקוחה מתוך ויקיפדיה ערך 
"זיגמונד פרויד"



1940 -
טיוטת הספר אדיפוס ואח'נתון

במטרה לבדוק את מחקרו של 
פרויד, שטען לקשר בין דמותו 
של משה לדמותו של פרעה 

אח'נתון, וליקובסקי חקר 
תעודות מצריות עתיקות וגילה 
קשר מפתיע דווקא בין דמותו 

של אדיפוס לדמותו של 
אח'נתון.

הספר היה מוכן לפרסום כבר 
 אך יצא לאור רק ב-1940ב-

1960. 
הערה: הספר טרם יצא לאור בעברית.

אמאזון     מאתר לקוחה התמונה



מלחמת העולם השניה-
משפחת וליקובסקי נתקעת בארה"ב

, זמן קצר לפני 1940באביב 
חזרתה המיועדת של משפחת 

וליקובסקי לארץ ישראל, 
איטליה הצטרפה למלחמת 

העולם. עקב כך השייט האזרחי 
בים התיכון נעשה מסוכן 

ומשפחת וליקובסקי לא יכלה 
לחזור לארץ ישראל.

עמנואל ניצל את הזמן ואת 
הגישה לספריות המדעיות בניו 
יורק על מנת להעמיק במחקר 
של תעודות מצריות עתיקות. 

ערך      ויקיפדיה מאתר לקוחה World War IIהתמונה



- האסימון שנפל...1940 אפריל 

שולמית כוגן וליקובסקי (בתו של עמנואל):

"הקריאה הנרחבת שלו [אודות ההסטוריה המצרית 
הקדומה] הובילה אותו למסקנה שאח'נתון שימש אב־טיפוס 

היסטורי, שלפיו נכתבה הדמות האגדית של אדיפוס. 

 הגיע לתובנה שבזמן יציאת מצרים אירעה 1940באפריל 
תהפוכת טבע עצומה והחל לחפש תיעוד של מאורעות טבע 

דומים בטקסטים מצריים קדומים".
. ההערה בסוגריים הוספה 2013 בדצמבר 19ציטוט מן הכתבה  "הגותו האקסצנטרית של וליקובסקי, גאונות או שרלטנות", הארץ 

על ידי רֹעִי לוטן גלזר בעת עריכת המצגת.



וליקובסקי מתוודע לפפירוס איפואר

לאחר שהגיע לתובנה שבזמן יציאת מצרים ארעה תהפוכת 
טבע גדולה, מצא וליקובסקי תוך זמן קצר עדות מחזקת: 

"חקרתי ובדקתי בספרים, אולם זעזועי טבע לא נזכרו בשום 
ספר על קורות מצרים. ואז מצאתי התיחסות לחכם מצרי בשם 

איפואר המבכה את העובדה שהנילוס הפך לדם." 
וליקובסקי פירט את ההקבלות למכות מצרים והוסיף: 

"התיאורים דומים עד כדי כך, שכאשר שלחתי את הטקסטים 
המקבילים, שנים מספר לאחר מכן, לפרופסור ג'ון גארסטאנג, 
האגיפטולוג הבריטי שחפר ביריחו, הוא ענה שטקסט הפפירוס 

נראה לו כהעתק מספר שמות."
הציטוט לקוח מן הפרק "תקופות בתוהו" בספר "חרם בשם המדע". בתמונה: קטע מתוך פפירוס איפואר. התמונה לקוחה מן האתר:

http://www.free-online-bible-study.org/ipuwer-papyrus.html



יריית הפתיחה 
למחקר רחב 
היקף

מרגע שוליקובסקי קישר את 
פפירוס איפואר עם מכות מצרים 
הוא הציב לעצמו שתי משימות. 
האחת, לשחזר את ההסטוריה 

של העת העתיקה כאשר עדויות 
רבות על זעזועי טבע בעלי 
מאפיינים דומים משמשים 
כנקודות סינכרון. השניה, 

להסביר את טבעם של זעזועים 
אלו על סמך המידע שניתן לחלץ 
ממסורות העמים בכל רחבי תבל. 

במחקר זה עסק וליקובסקי 
. 1979 ועד מותו ב-1940מאפריל 

בספריו הוא חלק עם העולם את 
ממצאיו. 

התמונה לקוחה מויקיפדיה ערך "ארטילריה"



מדוע וליקובסקי לא 
חזר לארץ ישראל?

משפחת וליקובסקי מספרת כי לצורך מחקריו בילה עמנואל 
שנים רבות בספריות אקדמיות, קרא אלפי ספרים ומאמרים, 

 (ראה פרטים 1602חלקם, כמו ספרו של רוקנבאך מ-
למטה), עתיקים ונדירים כל כך, שהופיעו בעותקים בודדים 
בעולם כולו. היה קשה ואולי בלתי אפשרי לנהל מחקרים 
כאלו מארץ ישראל בתקופה שבה לא המציאו עדיין את 
האינטרנט, את הפקס ואפילו לא את המחשב הביתי. 

 ואז 1952 עד 1940משפחת וליקובסקי התגוררה בניו יורק מ-
.1979עברה לפרינסטון שם עמנואל התגורר עד מותו ב-

 De cometis tractatus novusבפרק "עולמות מתנגשים" בספר "חרם בשם המדע" וליקובסקי הזכיר את ספרו של אברהם רוקנבאך, 
methodicus-ונמצא רק בעותק יחיד ביבשת אמריקה, בעותק אחד באנגליה ואחד בצרפת.1602, שיצא לאור ב 



על אופיו של וליקובסקי
אריק לאראבי, שהיה עורך מגזין הארפארס שנים רבות כתב בהקדמה לספר 

"חרם בשם המדע":

"...כאן הייתי רוצה לחרוג ולומר משהו על הוליקובסקים 
בהקשר האנושי. ביתם היה מקום תרבותי ומשפחתי לכל 
אורח שהוזמן אליו, בו מוסיקה ואמנות היו חלק משגרת 

הבית ובו היה יחס של כבוד להומניסט, לרציונליסט 
ולמורשת הדתית. ידעת זאת מן הרגע שנכנסת לבית 

הצנוע בפרינסטון... הוא לא היה פנטי. הוא היה מסוגל 
להתבונן על עצמו מן הצד, בצורה כמעט אובייקטיבית 

ולקח בחשבון כנתון שיתכן שימָצא טועה בנקודות רבות. 
העובדה שהוא חזר והציע בדיקות לתקפות התיאוריות שלו 
וחיפש יעוץ מקצועי ביחס אליהן, מחזקת זאת. ומעל לכל, 

היה לו חוש הומור."



חלק ב':
תמצית ספריו של וליקובסקי



תפוצת ספרי 
וליקובסקי

ספריו של עמנואל וליקובסקי 
 1950פורסמו בארצות הברית בין 

 ויצאו לאור במהדורות 1983ל-
רבות. הם תורגמו לתריסר שפות 
ויצאו ברחבי העולם במאות אלפי 
עותקים. ספריו עוררו וממשיכים 
לעורר ויכוחים רבים והיו לספרות 
קלאסית. גם כיום, עשרות שנים 

 שנים לאחר 64לאחר מותו ו-
הוצאת ספרו הראשון, ספריו 

ממשיכים להימכר ברחבי העולם.
המידע לקוח מתוך הפרק "ספריו של עמנואל וליקובסקי" בספר "חרם בשם 
המדע". ברקע: ספרים שונים של וליקובסקי שיצאו לאור באנגלית. התמונות 

לקוחות מאתר אמאזון



מהות המחקר

"מחקריו נעו על שני צירים. ציר המרחב- עדויות ממסורות 
עם ומגיאולוגיה סביב כדור הארץ על תהפוכות טבע כלל 

עולמות עולמיות בזמנים היסטוריים- ועל כך מסופר ב"
". וציר הזמן- בלקחו את הבו-ארץ רעשה" וב"מתנגשים

זמניות של זעזועי הטבע הכלל עולמיים כנקודת סינכרון 
ראשונית מצא וליקובסקי התאמה בין עמי המזרח הקדום 

ובמיוחד בין קורות ישראל ומצרים מיציאת מצרים ועד לימי 
תקופות אלכסנדר הגדול- ועל כך מסופר בסדרת "

".בתוהו
ציטוט מתוך הפרק "ספריו של עמנואל וליקובסקי" בספר "חרם בשם המדע"



 Worlds in Collision"בספרו הראשון 
), משחזר 1950" (עולמות מתנגשים"

וליקובסקי מתוך זכרונו הקולקטיבי של 
המין האנושי, את היקפן ועצמתן של 

תהפוכות טבע שעברו על כדור הארץ. 
מובאות בו תעודות היסטוריות, ספרות 

עתיקה, מסורות ואגדות-עם סביב 
העולם כולו- ממצרים ועד נורבגיה, 

ממקסיקו ועד סין- המעידות על זעזועי 
טבע כבירים בעקבות התקרבות גרם 

שמימי לכדור הארץ, בזמן יציאת 
מצרים."

ציטוט מתוך הפרק "ספריו של עמנואל וליקובסקי" בספר "חרם בשם המדע"



' ארץ רעשה 'Earth in Upheaval"הספר 
) יצא לאור חמש שנים לאחר 1955(

'עולמות מתנגשים', כתשובה למבקרים 
הקולניים, שטענו כי לא ניתן לשנות 
תפיסות במדע על סמך מסורות עם. 

ב"ארץ רעשה" הביא וליקובסקי הוכחות 
גיאולוגיות ופליאונטולוגיות לכך שעל 

כדור הארץ עברו זעזועים פתאומיים כלל 
עולמיים גם באמצע האלף השני 

לפסה"נ.
'עדויות לתהפוכות-טבע גדולות הובאו 

מן האוקיאנוס הארקטי ומערבות 
סיביר... מהאלפים... מהסהרה... 

מהאנדים... אין על פני כדור הארץ קו-
אורך או קו-רוחב שלא ניתן למצוא בו 
עדות לתהפוכות טבע חוזרות ונשנות."

ציטוט מתוך הפרק "ספריו של עמנואל וליקובסקי" בספר "חרם בשם המדע"



' תקופות בתוהו 'Ages in Chaos"את 
) כתב וליקובסקי במקביל 1952(

ל'עולמות מתנגשים', אך יצא לאור 
שנתיים אחרי 'עולמות מתנגשים', ובכך, 
כפי שכתוב בהקדמה, פתח חזית חדשה, 
הפעם מול ההסטוריונים. בספר מתגלים 
זיהויים מעניינים ומרגשים כגון: פאפירוס 

מצרי המדבר על דם במים, תבליטים 
מצריים המתארים את מסעה של מלכת 
שבא אל המלך שלמה, תבליט מצרי של 
כלי המקדש שבזז שישק, ועוד תגליות 

הנובעות מן השחזור המוצע, המורות על 
הצורך לקצר את הכרונולוגיה המצרית 
בכחמש מאות וחמישים שנה." הספר 
מציג פתרונות לסתירות בין התנ"ך 

להסטוריה המצרית. 
ציטוט מתוך הפרק "ספריו של עמנואל וליקובסקי" בספר "חרם בשם המדע"



תקופות בתוהו- ההיתה תקופת "
 כרך זה נשאר בכתב יד חושך ביוון?

(ובמספר מאמרים ב'פנסה' וב'קרונוס'), 
ויצא לאור כספר עד כה רק בעברית 

(תשנ"ז). בספר זה, עם תיקון הכרונולוגיה 
המצרית, מגיע המשך השחזור לפתרון 
מפתיע בפשטותו ביחס לתעלומת חמש 
מאות 'שנות החשכה' החסרות כביכול 

ברצף התרבותי של יוון, ופותר את 
'הבעיה ההומרית' ואת הויכוחים 

הארכאולוגים שהתעוררו כמעט בכל 
אתר חפירות ביוון. בפרק גדול 

'אסטרונומיה וכרונולוגיה'... מראה 
וליקובסקי שהכרונולוגיה המצרית 

הנחשבת כמבוססת על אסטרונומיה- אין 
לה על מה שתסמוך". 

ציטוט מתוך הפרק "ספריו של עמנואל וליקובסקי" בספר "חרם בשם המדע"



, )1977 (גויי הים- פלישתים או פרסים
Peoples of the Sea , זהו הכרך האחרון

בסדרת "תקופות בתוהו", העוסק בתקופה 
הפרסית, עם זאת ניתן לקרוא אותו גם 

לפני שאר כרכי הסדרה. וליקובסקי טוען 
כי ישנה טעות של מאות שנים בכרונולוגיה 

המצרית הבאה לידי ביטוי ביתר שאת 
בתארוך רעמסס השלישי ויורשיו. 

 של מצרים, 21 וה-20השושלות ה-
המקבילות לכאורה לימי השופטים 

והממלכה המאוחדת בישראל, מלכו 
 שנה מאוחר יותר בתקופה 800לשיטתו 

הפרסית. השחזור פותר את הסתירה 
לכאורה בין תולדות מצרים לתולדות 

.ישראל
תמצות מתוך כריכת הספר



לפני עלות השחר- שיחות "
 (נשאר בכתב והתכתבות עם אינשטיין

יד ויצא לאור בתשנ"ה, בעריכת שולמית 
וליקובסקי כוגן, עד כה רק בעברית). 

עוסק בויכוחים בין וליקובסקי לאינשטיין 
בנושאי ההשתמעויות הפיסיקליות של 

'עולמות מתנגשים' ומשתקפים בו באופן 
שובה לב היחסים שנרקמו בין שני אנשים 

מיוחדים אלה. הספר מתעד את גישתו 
של אינשטיין בניגוד לזו של רוב אנשי 

הממסד המדעי. אינשטיין אמנם ביקר את 
התזות של וליקובסקי- אבל לפחות קרא 

את 'עולמות מתנגשים' (יותר מפעם אחת) 
והיה מוכן להעיר הערות בכתב, לשוחח 
ולהתווכח ואף להשתכנע ולקבל חלק 

מהן." 
ציטוט מתוך הפרק "ספריו של עמנואל וליקובסקי" בספר "חרם בשם המדע"



 Stargazers and"בחרם בשם המדע, 
Gravediggers שיצא לאור לראשונה) 

), 1983בעריכת אלישבע וליקובסקי ב-
, לפי עצתו 1955תיעד וליקובסקי כבר ב-

של אינשטיין, איך הגיע למסקנותיו 
ב'תקופות בתוהו' וב'עולמות מתנגשים', 
כיצד האסטרונומים הפעילו לחצים על 
המו"ל שלו עוד לפני שהספר יצא לאור, 

וכיצד התמודד עם ההתקפות הבלתי 
הגיוניות. הספר יעניין כל מי שהצורה בה 
הממסד המדעי מגיב לפרדיגמות חדשות 

חשובה לו." 
ציטוט מתוך הפרק "ספריו של עמנואל וליקובסקי" בספר "חרם בשם המדע"



ספרים שטרם יצאו לאור בעברית

Ages in Chaos
Ramses II and His Time 

מאמאזון    לקוחה התמונה

Mankind in Amnesia 
מאמאזון    לקוחה התמונה

Oedipus and Akhnaton 
מאמאזון    לקוחה התמונה



חלק ג':
העולמות התנגשו והארץ רעשה



ההתיחסות המקובלת למכות מצרים

"יש לראות את פרטי הסיפור כלא פחות 
מיתולוגיים מאשר פרטי בריאת העולם 

שבספר בראשית".
. הציטוט מובא אצל וליקובסקי בהערות 205ציטוט של גרדינר בספרו "שמפוליון" ע' 

השוליים בפרק "התיאוריות השונות לאיתור יציאת מצרים בהסטוריה המצרית" בספר 
,  "תקופות בתוהו-ישראל ומצרים" מהארכאולוגים   גרדינר אלן סר

- ה    המאה של  20החשובים
" גרדינר     "  אלן ערך מויקיפדיה לקוחה התמונה

"אין אמת הסטורית ביסוד אף אחד מקבצי 
האגדות האלה. המכות הינן תחליף מאוחר 
לסיפורי ניסים קדומים יותר. אלא שניסים 

מעולם לא ארעו...".
. הציטוט מובא אצל וליקובסקי בפרק 107ציטוט של גרסמן בספרו "משה וזמנו" ע' 

"התיאוריות השונות לאיתור יציאת מצרים בהסטוריה המצרית" בספר "תקופות בתוהו- 
ישראל ומצרים".

 "   , ך  התנ מחוקרי גרסמן הּוגֹו
- ה    המאה בתחילת  20החשובים

הערך      מן לקוחה  Gressmann, Hugoהתמונה
http://www.bibelwissenschaft.deבאתר 



הסיפור המופלא מכולם:
שמש בגבעון דום

וליקובסקי מתאר את התפיסה המקובלת:

"סיפור זה לא יאומן אפילו על ידי בעל הדימיון הפורה 
ביותר. גלי ים סוער יכולים היו להטביע צבא אחד ולא 

לפגוע באחר. האדמה יכולה היתה לפעור את פיה ולבלוע 
אנשים חיים. הירדן יכול היה להיסכר על ידי קטע של 
שפת הנהר שנפל לתוך אפיקו. חומות יריחו, לא בעטיין 
של תרועת חצוצרות, אלא בעטיה של רעידת אדמה, 

יכולות היו ליפול. אך שהשמש והירח יעמדו דום- יכול היה 
לכאורה להיות רק תוצר של דימיון, דימוי פואטי, מטפורה."

ציטוט מתוך הפרק "הסיפור המופלא מכולם" בספר "עולמות מתנגשים"
התמונה מתוך ויקיפדיה ערך "שמש"



ההתיחסות המקובלת ל"שמש 
בגבעון דום"

"לא ניתן כלל להעלות על הדעת מעוף 
דימיון יותר מרשים, או יותר מתאים לשיאה 

של יצירה הרואית ולירית".
, בספרו "אסטרונומיה 19ציטוט של גיאובני שיאפארלי , אסטרונום ידוע מן המאה ה-

). הציטוט מובא אצל וליקובסקי בהערות השוליים בפרק "הסיפור 1905בתנ"ך" (
המופלא מכולם" בספר "עולמות מתנגשים"

"התנ"ך לא התכוון... להתאים את עצמו 
לשיטה האמיתית והפיתגוראית של העולם".

, בספרו "התיאוריה 18ציטוט של ויסטון, מתמטיקאי, הסטוריון ותאולוג מן המאה ה-
). הציטוט מובא אצל וליקובסקי בהערות השוליים בפרק 1755החדשה של כדור הארץ" (

"הסיפור המופלא מכולם" בספר "עולמות מתנגשים"

שיאפארלי  גיאובני
ערך     " מויקיפדיה לקוחה  Giovanniהתמונה

Schiaparelli"

ויסטון  ויליאם
ערך      מויקיפדיה לקוחה התמונה

"William Whiston"



: מחקר קדחתני והכנות 1940-1950
לפרסום תיאוריה מהפכנית

 (לאחר קריאת טיוטה ראשונית 1946ג'ון אוניל, העורך המדעי של הארלד טריביון, 
של הספר "עולמות מתנגשים"):

"במחקר מדעי היסטורי מרשים הוא (וליקובסקי) משווה 
רשומות שומריות, כשדיות, הודיות, סיניות, של המאיה, 

האצטקים, האיסלנדים, המצרים והעברים, ומראה שזמני 
הזעזועים המתוארים מתאימים בכולם... מחקרו של ד"ר 

וליקובסקי, שעדיין לא יצא לאור, מציג פנורמה של תולדות 
כדור הארץ והאנושות שתציב בפני אנשי המדע את האתגר 

לעצב תמונה ריאליסטית של היקום".
2013 בדצמבר 19ציטוט מן הכתבה  "הגותו האקסצנטרית של וליקובסקי, גאונות או שרלטנות", הארץ 

 (לאחר קריאת טיוטה ראשונית 1946ג'ון אוניל, העורך המדעי של הארלד טריביון, 
של הספר "עולמות מתנגשים"):

"במחקר מדעי היסטורי מרשים הוא (וליקובסקי) משווה 
רשומות שומריות, כשדיות, הודיות, סיניות, של המאיה, 

האצטקים, האיסלנדים, המצרים והעברים, ומראה שזמני 
הזעזועים המתוארים מתאימים בכולם... מחקרו של ד"ר 

וליקובסקי, שעדיין לא יצא לאור, מציג פנורמה של תולדות 
כדור הארץ והאנושות שתציב בפני אנשי המדע את האתגר 

לעצב תמונה ריאליסטית של היקום".
2013 בדצמבר 19ציטוט מן הכתבה  "הגותו האקסצנטרית של וליקובסקי, גאונות או שרלטנות", הארץ 



 1950ינואר 
"היום שבו עמדה השמש מלכת"

", היום שבו עמדה השמש מלכתאריק לאראבי, עורך מגזין הארפרס במאמר "
:1950חודשיים לפני הוצאת הספר "עולמות מתנגשים", ינואר 

"זה קרוב לשנה שאנו מחכים לספר לכם על היום שבו 
עמדה השמש מלכת. מאמר זה הנו ניסיון, מצומצם ובלתי 
שלם, להביא סקירה מקדימה של ממצאיו של וליקובסקי. 
לא ניתן להביא כאן מושג כלשהו על היקף החומר שליקט 

(וליקובסקי) לביסוס טענתו... פילוסופיה, מדע, דת - אין 
כמעט תחום של השכלה או של אמונה החסין מפני 

התיעוד המפורט של ד"ר וליקובסקי, המכחיש שקורות 
כדור הארץ היו של אבולוציה שלווה"

2013 בדצמבר 19ציטוט מן הכתבה  "הגותו האקסצנטרית של וליקובסקי, גאונות או שרלטנות", הארץ 

", היום שבו עמדה השמש מלכתאריק לאראבי, עורך מגזין הארפרס במאמר "
:1950חודשיים לפני הוצאת הספר "עולמות מתנגשים", ינואר 

"זה קרוב לשנה שאנו מחכים לספר לכם על היום שבו 
עמדה השמש מלכת. מאמר זה הנו ניסיון, מצומצם ובלתי 
שלם, להביא סקירה מקדימה של ממצאיו של וליקובסקי. 
לא ניתן להביא כאן מושג כלשהו על היקף החומר שליקט 

(וליקובסקי) לביסוס טענתו... פילוסופיה, מדע, דת - אין 
כמעט תחום של השכלה או של אמונה החסין מפני 

התיעוד המפורט של ד"ר וליקובסקי, המכחיש שקורות 
כדור הארץ היו של אבולוציה שלווה"

2013 בדצמבר 19ציטוט מן הכתבה  "הגותו האקסצנטרית של וליקובסקי, גאונות או שרלטנות", הארץ 



ד"ר ג'ון שפלי מנסה למנוע את 
הוצאת הספר לאור

ד"ר ג'ון שפלי, מנהל מצפה הכוכבים 
בהארוורד, במכתב להוצאת מקמילן מייד 

לאחר פרסום המאמר בהארפרס: 

"כמה מדענים שאיתם שוחחתי 
על הנושא, וזה כולל את נשיא 

אוניברסיטת הרווארד, 
משתוממים שמקמילן הגדולה, 

הידועה בשל פרסומיה 
המדעיים, נכנסה לתחום 

הכישוף ללא בדיקה זהירה של 
כתב היד... "

ציטוט מן הפרק "הנפת הדגל האדום" בספר "חרם בשם המדע"

" מכשפה    " ערך מויקיפדיה לקוחה התמונה



מה הפריע לד"ר ג'ון שפלי?

המשך ציטוט ממכתבו של שפלי למקמילן:

"...ההצהרה או ההיפותזה או האמונה של וליקובסקי 
שהשמש עמדה מלכת היא השטות הגדולה ביותר שאני 

מכיר וכבר פגשתי את חלקי בתמהונים. העובדה 
שהציויליזציה קיימת היום היא ההוכחה הטובה ביותר 

הידועה לי ששום דבר מעין זה לא קרה בזמנים הסטוריים. 
כדור הארץ לא עצר מסיבובו לצורך פירוש תיאולוגי מדעי."



לא קוראים אך 
מבקרים

ג'ורג' ברט, הנשיא של חברת ההוצאה לאור מקמילן, בתשובה למכתבו של שפלי:

"אני מבין שלך עצמך לא היתה הזדמנות לקרוא את הספר. 
אני חושב שיהיה זה בלתי הוגן לעשות זאת כעת. אך אני 
מעריך מאוד את טירחתך להזהירנו, כי הדבר מאפשר לי 
לבקש שלוש דעות נוספות מצידי שלי, על מנת לתמוך או 

לסתור את דעותיהם של המבקרים שבחנו את כתב היד עבור 
מר לאתאם."

הערה: ספרו של וליקובסקי עבר בדיקות חוזרות ונשנות ואושר 
 1946גם בידי פיסיקאים, חלקם פרופסורים בכירים, החל מ-

ועד לשלושת הצנזורים האחרונים, חודש לפני הוצאתו לאור.
הציטוט מן הפרק "הנפת הדגל האדום" בספר "חרם בשם המדע", ההערה על סמך הפרק "ממנים צנזורים". 

"Typewriterברקע תמונה של מכונת כתיבה. התמונה לקוחה מויקיפדיה ערך "



על חטאו של וליקובסקי

ד"ר עזריאל קרליבך, מייסד מעריב, אפריל 
1953:

"ועתה צא ולמד, כיצד יתקוממו, 
יעמדו על נפשותיהם כל 

המלומדים האלה על 
וליקובסקי זה כי הוא חטא בשני 

העוונות שאין להם כפרה גם 
יחד: גם בגאוניות וגם בכל 

המקצועיות. גם במה שאין עליו 
גושפנקה של צרות אופק 

מדופלמת באפיק אחד של 
המדע וגם במה שהוא מקורי..."
הציטוט מופיע בפרק "ספריו של עמנואל וליקובסקי" בספר "חרם בשם 

המדע"

 , קרליבך"   עזריאל ר , 1909-1956ד
" קרליבך     "  עזריאל ערך מויקיפדיה לקוחה התמונה



1950פברואר 
"דבר שהדימיון מסרב לקבל"

האסטרונומית סיסיליה פן 
גפושקין, שעבדה תחת ד"ר ג'ון 

שפלי במצפה הכוכבים בהארוורד, 
 מאמר 1950פרסמה בפברואר 

ביקורת במיימוגרף תחת הכותרת 
"דבר שהדימיון מסרב לקבל". 

המאמר פורסם בטרם קראה את 
הספר עצמו וצוטט בשנים הבאות 
בשלל עיתונים פופולריים ומדעיים. 
מאמרה הפך לאסמכתא לשלילת 

"עולמות מתנגשים". הטיעון 
העיקרי שלה מובא בשקף הבא. 

גפושקין'    פון סיסיליה פרופ
ערך     " מויקיפדיה לקוחה -Cecilia Payneהתמונה
Gaposchkin"



הטיעון החזק ביותר של גפושקין

"אם יש לקבל את הסיפור המקראי 
שמר וליקובסקי מנסה לבסס כפשוטו, 
חייב היה כדור הארץ להיעצר תוך שש 
שעות. כל העצמים שלא היו מחוברים 

לשטח פני כדור הארץ (כולל 
האטמוספירה והאוקיאנוס) היו 

ממשיכים בתנועתם, והיו עפים לחלל 
 קמ"ש], 1500 מיל [900במהירות של 

בקו הרוחב של מצרים."
הציטוט מופיע בפרק "קשה להתווכח עם מספרים" בספר "חרם בשם המדע"



תשובתו של וליקובסקי
(שלא איפשרו את פירסומה בזמן אמת)

"אילו עצר כדור הארץ מסיבובו פתאומית, או תוך שבריר 
שניה, היו עצמים בלתי מחוברים אכן מתרחקים במהירות 

 קמ"ש, היות וזוהי המהירות הליניארית של 1500של כ-
כדור הארץ בקו הרוחב של מצרים. אולם אם כפי 

שפרופסור פן גאפושקין אומרת, האט כדור הארץ מסיבובו 
 שניות) אזי כוח 21000תוך שש שעות (שהן יותר מ-

האינרציה שיופעל על עצמים בכדור הארץ יהיה קטן פי 
 מאשר כוח משיכת הגרוויטציה עליהם... בכל זאת 500

האטמוספירה והאוקיאנוסים יקבלו תנופה. ואכן על דפים 
רבים ב"עולמות מתנגשים" מתוארים אוקיאנוסים הפורצים 

גבולות וסופות הוריקנים קשות..."
וליקובסקי בפרק "קשה להתווכח עם מספרים" בספר "חרם בשם המדע"



- "עולמות מתנגשים" יוצא 1950מרץ 
לאור

בספר מובאות תעודות היסטוריות 
ומסורות עם ממצרים ועד נורווגיה, 
ממקסיקו ועד לסין, המעידות על 
זעזועי טבע כבירים עלי אדמות 

וברקיע השמים בעקבות התקרבות 
בזמנים גרם שמיימי לכדור הארץ 

 הסטוריים.
וליקובסקי קשר ישירות בין אותם 

ארועים קוסמים לבין יציאת מצרים 
ו"שמש בגבעון דום".

למרות התנגדותו של ד"ר ג'ון 
שפלי הספר יצא לאור 

(באנגלית) ונעשה מיד לרב 
מכר.



האסטרונום אטווטר תומך 
בוליקובסקי ומפוטר

האסטרונום גורדון אטווטר היה 
בקשר עם וליקובסקי עוד לפני 

הוצאת הספר ותכנן להציג תערוכה 
על "עולמות מתנגשים" במוזיאון 

'נטורל היסטורי' בניו יורק. מייד עם 
פרסום הספר בחודש מרס הוא הכין 
כתבה אוהדת בנושא. בתגובה הוא 
התבקש לפנות מייד את שולחנו. 

התערוכה כמובן בוטלה. אשתו של 
אטווטר ביקשה מוליקובסקי שלא 

יפרסם את דבר פיטוריו כדי לתת לו 
זמן להתאושש.

המידע לקוח מן הפרקים "הספר הושק, אטווטר נזרק לים" ו-"אדם שני מפוטר" בספר 
"חרם בשם המדע"

 "  "  , פלנטריום  היידן מנהל אטווטר גורדון
במוזיאון"     האסטרונומיה תחום ר ויו

  " יורק"  בניו היסטורי נטוראל
מאתר    לקוחה ערך  The Velikovsky `Encyclopediaהתמונה

"Gordon Atwaer"



מתוך כתבתו של אטווטר 

האסטרונום גורדון אטווטר, מנהל "הידן פלנטריום" ויו"ר תחום האסטרונומיה 
 2 ב-This Weekבמוזיאון "נטוראל היסטורי" בניו-יורק, בכתבה שהתפרסמה ב- 

:1950באפריל, 

"יכול להיות ששמעתם כי האסטרונומיה של ד"ר 
וליקובסקי היא שטות, הגאולוגיה שלו הבל וההיסטוריה 
מגוחכת. עוד תשמעו דברים אלו שוב ושוב. אין בכוונתי 

לומר שכל ממצאיו של וליקובסקי הם נכונים- למעשה אין 
אני מסכים עם רבים מהם. אולם טוען אני, שבמבט כוללני 

עשה המחבר עבודה עצומה, שתוצאתה הוא הקשר בין 
המדע והדת. לספרו תהיה השפעה כשל חומר נפץ בעולם 

המדע..."
לקוח מן הפרק "הספר הושק, אטווטר נזרק לים" בספר "חרם בשם המדע"



- 1950מאי 
חרם אקדמי על הוצאת מקמילן 

מכתב מאת פרופ' גראהאם להוצאת דאבאלדיי 
זמן קצר לאחר שקנתה את הזכויות על הספר 

:1950ממקמילן בקיץ 

"חברת מקמילן זנחה אותו 
[עולמות מתנגשים] בגלל סערת 
המחאה שהוא עורר בין אנשים 
בעלי ידע וגם אתם תמצאו את 

עצמכם עסוקים בכתיבת תשובות 
למכתבים מלאי התמרמרות 
ממדענים בכל רחבי ארה"ב. 

מדענים עסוקים עתה בחרם פעיל 
על ספרי מקמילן..."

  ציטוט המובא בפרק "האיום" בספר "חרם בשם המדע"

הוצאת      של הלוגו העליונה בתמונה
הלוגו     ובתחתונה מקמילן הספרים

דאבאלדיי    הספרים הוצאת של



-1950יוני 
עורך הספר מפוטר ממקמילן

שבועות ספורים לאחר 
שמקמילן נכנעה לחרם 

האקדמי והעבירה את זכויות 
היוצרים להוצאת דאבלדיי, 
ג'יימס פוטנם, עורך הספר 

מטעם מקמילן, פוטר מעבודתו 
 שנות עבודה בחברה. 25לאחר 

וליקובסקי זימן מסיבת 
עיתונאים וחשף את כניעת 

מקמילן לחרם האקדמי ואת 
פיטוריו של פוטנם.

   ,  ' הספר  עורך פוטנם יימס ג ארתור
" מתנגשים"  עולמות

ערך    " מ לקוחה ":Arthur James Putnamהתמונה
http://www.findagrave.com



האגודה האמריקנית לקידום המדע 
)AAASנגד וליקובסקי (

) המוציאה לאור AAASהאגודה האמריקנית לקידום המדע (
) החליטה Scienceאת כתב העת המדעי היוקרתי "סיינס" (

"לטפל" בבעית וליקובסקי בכנס השנתי שלה בדצמבר 
 של 1951. בדיון שהתקיים והתפרסם בגיליון אפריל 1950

סיינס נקבע כי:
 "לפני שתיאוריה חדשה מוצגת בפני הקהל שמתפתה 
לעיתים קרובות להאמין, יש להציגה בפני חבר שופטים 

מבין עמיתיו של המחבר- בפני אלו שלפי הבנתם וניסיונם 
מתאימים ביותר לבדוק אותה... הם האגודות המקצועיות 

של המדענים..."
הציטוט מופיע בפרק "צנזורים, עמיתים וסופרים שכירים" בספר "חרם בשם המדע"



:AAASבתגובה ל-
כמה דוגמאות היסטוריות

"ידוע היטב מתולדות המדע 
שהרבה תיאוריות מהפכניות 
לעולם לא היו יוצאות לאור 

אילו שאלו לדעת עמיתיו של 
המחבר. במשך חייו תמך 
בקופרניקוס רק אחד... 

תגליותיו של קפלר נדחו על 
ידי גלילאו... אדיסון דחה 
ונלחם בטסלה ובשימוש 

בזרם חילופין...ניתן להכפיל 
את הרשימה פי מאה 

ויותר..."
הציטוט מופיע בפרק "צנזורים, עמיתים וסופרים שכירים" בספר 

"חרם בשם המדע". כל התמונות לקוחות מויקיפדיה.

  , מפתח  קופרניקוס ניקולאוס
ההליוצנטרי  המודל

   , שניסח  מי קפלר יוהנס
התנועה     חוקי את לראשונה

הלכת   כוכבי של

 , אדיסון   אלווה תומאס
החשמלית   הנורה ממציא

   , זרם  ממציא טסלה ניקולה
והגנרטור  החילופין



שנות החמישים: הצלחה ציבורית מול 
חרם אקדמי

בעת שהספר "עולמות מתנגשים" היה רב מכר ועורר עניין ציבורי רב, וליקובסקי 
נעשה מבודד ומוחרם הלכה למעשה על ידי הקהילה האקדמית:

כתבי עת מדעיים היו סגורים בפני, הן לפרסום "
מחקרָי והן להשיב למבקרָי. גם מוסדות מדעיים, לּו 
פניתי אליהם בבקשת מידע, בדיקות או ניסויים, היו 

נעולים בפני."
"מעמדו של כל בעל מישרה אקדמית שהגיש לי 

עזרה מקצועית עלול היה להתערער..."
ציטוטים של וליקובסקי מתוך הפרקים "פרויד וגיבוריו" ו-"כאשר שולי הכובע משוכים מטה" בספר "חרם בשם המדע"



-1951יוני 
וליקובסקי משיב למבקריו

רק שנה וחצי לאחר פרסום הספר "עולמות מתנגשים" 
ניתנה לוליקובסקי האפשרות להגיב למבקריו בצורה 

 פורסמה הכתבה 1951הוגנת במגזין הארפרס. בגיליון יוני 
עם ההקדמה:

אם כי הספר ומחברו הותקפו בצורה אלימה "
בביקורות ובהערות, חסר בהן באופן בולט ביקורות 
ברורות המבוססות על קריאה זהירה... אנו מאמינים 

שמגיעה לתיאוריה כה מהפכנית הערכה זהירה 
"במקום גינוי וחרם...

בדיון שפורסם השיב וליקובסקי ביסודיות לכל הטענות 
המדעיות שהועלו נגדו. מבקריו בעתיד לא התיחסו 

לתשובות שסיפק במאמר וחזרו על אותם טענות נושנות.
ניתן לקרוא את תשובותיו של וליקובסקי למבקריו בפרק "תשובה למבקרי בהארפארס" בספר "חרם בשם המדע". גם הציטוט הנ"ל 

מופיע באותו פרק.



חרם מצד אחד, איינשטיין מצד שני 

איינשטיין ווליקובסקי היו 
מיודדים. עד למותו של 

 הם דנו 1955איינשטיין ב-
עולמות ארוכות בנושאי "

לפני ". בספרו "מתנגשים
" תיעד וליקובסקי עלות השחר

את גישתו של איינשטיין, אשר 
בניגוד לרוב הממסד המדעי 

היה מוכן להתווכח ואף לקבל 
חלק מטענותיו. איינשטיין ראה 
את העוול שבחרם האקדמי על 
וליקובסקי והציע לו לתעד הכל 

ולפרסם את הפרשה.



חרם בשם המדע
לפי עצתו של אלברט איינשטיין, וליקובסקי 

תיעד את החרם האקדמי כנגדו. בספר 
" הוא סיפר כיצד על ידי חרם בשם המדע"

מערכה מתוזמרת, תוך איום בהטלת חרם 
על המו"ל, הצליחה קבוצת מדענים לאלץ 
את חברת מקמילן להפסיק את פרסום 

" שעה שעמד בראש עולמות מתנגשים"
רשימת רבי המכר. הספר "חרם בשם 

המדע" עורר עניין כתיעוד סוציולוגי לדרך 
שבה מגיב הממסד המדעי לתאוריות 

חדשות וחשף כיצד הפך אחד הויכוחים 
בתולדות המדע לאפיזודה מבישה בתולדות 

 אך יצא 1956המו"לות. הספר נכתב כבר ב-
 לאחר מותו של 1983לאור רק ב-

וליקובסקי.  





האם ההתנגדות העזה לוליקובסקי 
נבעה משיקולים מדעיים כנים או 

שמא ממאבק אנטי-דתי?

האם ההתנגדות העזה לוליקובסקי 
נבעה משיקולים מדעיים כנים או 

שמא ממאבק אנטי-דתי?



: "ארץ רעשה"1955סתיו 

וליקובסקי: 
, חצי שנה לאחר מותו של 1955"ב-

', ארץ רעשהאיינשטיין, יצא לאור הספר '
אוסף של הוכחות, מתחומי הגאולוגיה 
והפלאונטולוגיה, לכך שעל כדור הארץ 

עברו זעזועים כלל עולמיים. מאידך אין בו 
אף שורה אחת מספרות עתיקה וכך היה 

הספר מוגן לחלוטין מפני ההאשמה 
', עולמות מתנגשיםשהוטחה נגד '

שראיותי הן מתחומי הפילוסופיה, כתבים 
מקודשים, מיתולוגיה, אגדות ומסורות 

עמים."
ציטוט מתוך הפרק "ארץ רעשה: זעזועים כלל-עולמיים גם בזמנים הסטוריים" בספר "לפני עלות 

השחר"



ההתעלמות מ"ארץ רעשה"

בניגוד לסערה סביב "עולמות 
מתנגשים", הספר "ארץ רעשה" 

לא עורר ביקורת גלויה מצד 
אנשי מדע. שולמית, בתו של 
עמנואל הסבירה כי לא יכלו 
לפטור אותו כלאחר יד, עד 
כמה שניסו להתעלם ממנו.

ראה הערתה של שולמית בפרק "ארץ רעשה: זעזועים כלל-עולמיים גם 
בזמנים הסטוריים" בספר "לפני עלות השחר"

" שקט  " של סמל
" שקט    " ערך מויקיפדיה לקוחה התמונה



הערת העורכים (פרופ' דורון אורבך, הרב אלי גרינבוים, רֹעִי לוטן גלזר):

מאז תחילת המאה העשרים נהוג לשלול את היתכנותם 
של אירועים תנ"כיים כגון המבול, מכות מצרים ו"שמש 
בגבעון דום", בין השאר עקב העדר ממצאים תומכים. 

אולם שלל העדויות הגאולוגיות והפליאונטולוגיות המוצגות 
" מרמזות על תהפוכות טבע אדירות, ארץ רעשהב"

 למיטב ידיעתינו תוכן הספר בזמנים היסטוריים.שאירעו 
טרם זכה להתיחסות יסודית ומעמיקה. אין זה ראוי לטעון 

להיעדר ממצאים כל עוד לא מספקים מענה לשפע 
הממצאים שוליקובסקי הציג.

הערת העורכים (פרופ' דורון אורבך, הרב אלי גרינבוים, רֹעִי לוטן גלזר):

מאז תחילת המאה העשרים נהוג לשלול את היתכנותם 
של אירועים תנ"כיים כגון המבול, מכות מצרים ו"שמש 
בגבעון דום", בין השאר עקב העדר ממצאים תומכים. 

אולם שלל העדויות הגאולוגיות והפליאונטולוגיות המוצגות 
" מרמזות על תהפוכות טבע אדירות, ארץ רעשהב"

 למיטב ידיעתינו תוכן הספר בזמנים היסטוריים.שאירעו 
טרם זכה להתיחסות יסודית ומעמיקה. אין זה ראוי לטעון 

להיעדר ממצאים כל עוד לא מספקים מענה לשפע 
הממצאים שוליקובסקי הציג.

הערת העורכים



 והלאה: פרופ' קלוד שפר תומך 1955
ב"ארץ רעשה"

באותם שנים בהם פרסם וליקובסקי את 
ספריו הראשונים פרסם פרופ' שפר את 

סטרטיגרפיה סדרת הספרים "
השוואתית וכרונולוגיה של אסיה 

". שפר הסיק מן המערבית
הארכאולוגיה כי תרבויות עידן הברונזה 
קרסו מספר פעמים עקב אסונות טבע 

חריגים ובפרט עקב רעידות אדמה 
ארץ אדירות. לאחר שקרא את "

", יצר שפר קשר עם וליקובסקי, רעשה
תמך במסקנותיו וחיזק אותן. שפר 

ווליקובסקי נותרו בקשר הדוק עד מותו 
של וליקובסקי. 

ראה פרטים בפרק "כרונולוגיה וסייסמולוגיה" בספר "תקופות בתוהו- ישראל ומצרים".

   , הארכאולוגים'   אחד שפר קלוד פרופ
התפרסם      אשר העשרים במאה החשובים

באוגרית   חפירותיו בזכות
מאתר    לקוחה ערך  The Velikovsky Encyclopediaהתמונה
"Claude Schaeffer"



חלק ד':
תקופות בתוהו



- הספר הראשון של סדרת 1952
"תקופות בתוהו" יוצא לאור

עולמות לאחר שבספרו הראשון "
" הציג וליקובסקי עדויות מתנגשים

לארועים אסטרונומיים, שזעזעו את 
כדור הארץ בתקופות הסטוריות, 
הוא עשה עתה שימוש באותם 

ארועים עצמם על מנת לסנכרן את 
תולדות ישראל ומצרים מיציאת 

מצרים ואילך. 
השחזור של וליקובסקי מציג פתרון 

לסתירה כביכול בין ההסטוריה 
המצרית המקובלת להסטוריה 

התנ"כית.



התלות ההסטורית בין תולדות מצרים 
העתיקה למזרח הקדום בכללותו

"ניתן לקבוע כרונולוגיה יחסית 
בארצות שהיו מיושבות משך זמן 

רב באמצעות חפירות 
ארכאולוגיות, אולם כרונולוגיה 

כזו תישאר תלויה על בלימה עד 
, קשר עם מצריםשימצא לה 

בין ישירות, בין בעקיפין 
באמצעות אזור שלישי".

 של הארכאולוג א.ג.ס. 1921ציטוט משנת 
) המובא בסדרת Crawford O.G.Sקרופורד (

תקופות בתוהו בפרק "יסודות הכרונולוגיה 
המצרית- אילן מסועף".

קרופורד     סטנהופ גיא אוסברט הארכאולוג
O. G. S. Crawford

ערך     " מויקיפדיה לקוחה "O. G. S. Crawfordהתמונה



התרבויות העיקריות שתוארכו על 
סמך הכרונולוגיה המצרית

מצרים

בבל עילם

אשור

כנען

מינואית

מיקנית חיתים

Google Earthהתמונה לקוחה מ-



תיקון הכרונולוגיה המצרית 
משמעו תיקון ההסטוריה 

של כל המזרח הקדום 
וכמובן גם זו של ארץ 

ישראל.

תיקון הכרונולוגיה המצרית 
משמעו תיקון ההסטוריה 

של כל המזרח הקדום 
וכמובן גם זו של ארץ 

ישראל.



ספרים נוספים בסדרת "תקופות 
בתוהו"

וליקובסקי המשיך ופרסם את 
השחזור המלא של 

ההסטוריה המצרית, היוונית 
והמזרח הקדום בכללותו עד 
לימי אלכסנדר הגדול. ספרי 
ההמשך התפרסמו בהדרגה, 

חלקם רק לאחר מותו. 
הספרים הבאים טרם תורגמו 

לעברית:
 Oedipus and Akhnaton

 Ages in Chaos: Rameses II 
and His Time



תגובות ראשוניות לספר "תקופות 
בתוהו- ישראל ומצרים"

במגזין הארפרס:

"על ידי שבירת המחיצות בין המדעים השונים מגיע 
עמנואל וליקובסקי למסקנות שאליהן לא הגיע שום מדע 
בפני עצמו. זהו אתגרו האמיתי ודבר זה הוא ביסוד מחקריו 

ועקרוני להם".
ציטוט המופיע על כריכת הספר

פרופ' פפייפר, הסטוריון באוניברסיטת הארוורד:

"ד"ר וליקובסקי מגלה בקיאות עצומה וחריפות יוצאת דופן. 
הוא כותב היטב ומתעד את כל קביעותיו במקורות... 

מסקנותיו שלא נשמעו כמותן מדהימות, מהפכניות... הייתי 
רוצה שתלמידי יקראו אותו, בהיותי משוכנע שרק מתוך 

דיון בדעות מנוגדות ניתן להגיע לאמת."
ציטוט המופיע בפרק "שיזרקו את האבן" בספר "חרם בשם המדע"



הגישה הנפוצה ל"תקופות בתוהו"

ארכאולוגים והסטוריונים שונים תקפו את התיאוריות שהוצגו 
ב"תקופות בתוהו" והאשימו את וליקובסקי בחוסר מקצועיות. אחד 

, סיכם פרופ' ישראל פינקלשטייןהארכאולוגים הבולטים בזמננו, 
זאת לאחרונה כך:

"הרעיון שאפשר למוטט את הכרונולוגיה של 
המזרח התיכון הקדום באבחה אחת 

ושהכרונולוגיה של מצרים, אשור וארץ ישראל 
כולה עומדת באיזה מבנה של פירמידה שניצבת 

על הקצה החד שלה - ומכאן שבכוחה של 
דחיפה קלה למוטטה, ואפשר יהיה להציע 

כרונולוגיה חדשה שתגרום להרמוניזציה של 
האירועים ההיסטוריים האלה - היה רעיון לא 

רציני גם כשוליקובסקי כתב זאת".
  ,"    , הארץ    "    שרלטנות או גאונות וליקובסקי של האקסצנטרית הגותו הכתבה מן ערך.      2013בדצמבר  19ציטוט ויקיפדיה מתוך לקוחה התמונה

." פינקלשטיין"  ישראל





פרופ' דוד פלוסר בהקדמה לספר 
"ההיתה תקופת חושך ביוון?"

:1996פרופ' דוד פלוסר, 

"... הספר החדש מטפל בבעיה אמיתית. 
לא היה זה מחברו שהמציא את הבעיה. 
לאחר פענוח הכתב הליניארי ב' נפתח 
מחדש מכלול הבעיות הסבוכות, כאשר 

הוכח בעליל שהמיקנים היו יוונים שדיברו 
בשפה שהיתה קודמתה של התשתית 

הלשונית של ה'איליאדה' וה'אודיסיאה'. 
זכותו של הספר הנוכחי שהוא מביא 

פתרון מקורי לבעיה אמיתית. 
היהיו מספיק מומחים טובים המוכנים 

?"להתמודד עם הפתרון המוצע

   , וחתן'   הסטוריון פלוסר דוד פרופ
ישראל  פרס

" פלוסר     "  דוד ערך מויקיפדיה לקוחה התמונה



: חיזוק ל"תקופות בתוהו" 1957
מחפירותיה של קתלין קניון ביריחו 

כאשר חפרה קתלין קניון ביריחו בין השנים 
 נחשפה עיר גדולה ומבוצרת 1952-1955

שנהרסה לחלוטין בשריפה זמן קצר לאחר 
קריסת הממלכה התיכונה במצרים. 

. לכאורה תארוך 1957הממצאים פורסמו ב-
מוקדם מידי מכדי שיוכל להתאים לכיבוש 

העיר בידי יהושע וארכאולוגים נוהגים 
לראות בכך ממצא סותר לתנ"ך. אך 

למעשה הוא תואם במדויק את השחזור 
שוליקובסקי פרסם ב"תקופות בתוהו- 

 ואת חורבן העיר 1952ישראל ומצרים" ב-
בשריפה, המתוארת בספר יהושע ו' כ"ד.

 בספר 8-11ראה פרטים בנספח "יריחו" בספר "תקופות בתוהו-ישראל ומצרים" וכן בפרקים 
"חשפנו את יריחו" של קתלין קניון.

קניון    קתלין הארכאולוגית
חפירותיה    בזכות שהתפרסמה

החמשים   בשנות ביריחו
אמאזון    מאתר לקוחה התמונה



: תיארוך מחודש של פפירוס איפוור1964

פפירוס איפוור, שוליקובסקי 
זיהה בתור עדות מצרית למכות 
מצרים, מהווה אבן יסוד לשחזור 

תקופות ההסטוריה העתיקה ב"
". וליקובסקי טען כי יש בתוהו

לתארך את הפפירוס לסוף 
הממלכה התיכונה במצרים, כ-

 שנה מאוחר מן התארוך 500
שהיה מקובל בעת שספרו יצא 

לאור. על כך תקפו אותו 
 תוארך 1964מבקריו. אולם ב-

הפפירוס מחדש בידי 
ארכאולוגים בכירים בדיוק כפי 

שוליקובסקי טען.
ראה בפרק "פפירוס איפואר" בנספח של "תקופות בתוהו-ישראל 

ומצרים"

?     - מצרים  למכות מצרית עדות איפוור פפירוס
מאתר      לקוחה http://www.free-online-bible-study.org/ipuwer-papyrus.htmlהתמונה



עוד ראיות 
ארכאולוגיות

ציינו זה עתה רשימה חלקית של 
אישורים מתחום הארכאולוגיה 
לתחזיות של וליקובסקי. ניתן 

ראיות לקרוא עוד בנושא בנספח "
ארכאולוגיות שהגיעו לאחר 
" ש'תקופות בתוהו' יצא לאור

תקופות בתוהו- ישראל בספר "
ישום " וכן בנספח "ומצרים

" בספר הכרונולוגיה המשוחזרת
"ההיתה תקופת חושך ביוון?"

ארכאולוגית    בחפירה כד חשיפת
ערך    " מויקיפדיה לקוחה "archaeologistהתמונה



ההתייחסות של הארכאולוגים 
14לתארוכי פחמן 

 14פרופ' ברו, ציטוט מתוך פרוטוקול הסימפוזיון "תיארוך בשיטת פחמן 
, אוניברסיטת אופסלה:1969והכרונולוגיה המצרית", 

 בתיאוריות שלנו, 14"אם תומך תאריך פחמן 
מביאים אותו בטקסט המרכזי. אם אין התאריך 

שולל אותן לגמרי מביאים אנו אותו בהערות. ואם 
אין התאריך מתאים לנו אנו פשוט משמיטים ולא 
מזכירים אותו. מעטים הם הארכאולוגים העוסקים 
בכרונולוגיה מוחלטת שלא הפעילו שיטה זו מידי 

פעם."
הציטוט מופיע במבוא "תארוך באמצעות פחמן רדיואקטיבי" בספר "ההיתה תקופת חושך ביוון?"



 חדשים 14האם תארוכי פחמן 
סותרים את השחזור של וליקובסקי?

:2013פרופ' ישראל פינקלשטיין, 

"לפני כמה חודשים פורסם בכתב העת 'סיינס' 
מאמר על קבוצת חוקרים שבדקה חומרים 

אורגניים שנמצאו בקברים של מלכים מצרים... 
כל התאריכים המקובלים בכרונולוגיה המצרית 
נכונים... מכאן שהרעיונות של וליקובסקי אין 
להם שום יסודות ושום בסיס... אין לו שום 

ערך מדעי".
. 2013 בדצמבר 19הציטוט מן הכתבה  "הגותו האקסצנטרית של וליקובסקי, גאונות או שרלטנות", הארץ 

הערה: טענותיו של פיינקלשטיין מסתמכות על המאמרים של כריסטופר ב. רמסי ועמיתיו:
Christopher Bronk Ramsey et al., Radiocarbon-Based Chronology for Dynastic Egypt, Science 18 

June 2010: Vol. 328. no. 5985, pp. 1554–1557
Dee, M. W., Rowland, J. M., Higham, T. F. G., Shortland, A. J., Brock, F., Harris, S. A., & Bronk Ramsey, C. 

(2012). Synchronising Radiocarbon Dating and the Egyptian Historical chronology by Improved Sample 
Selection. Antiquity, 86(333), 868-883.



  

האם הנתונים הגולמיים אכן מבססים 
את הכרונולוגיה המקובלת של המזרח 

הקדום, כפי שנהוג לטעון? מהן 
המגבלות של השיטה? האם אכן מדובר 

במדע מדויק או שיש מקום נרחב 
לפרשנות? עד כמה ניתן לתת אמון 

בשיטת התארוך עצמה?

במצגת ״יסודות הכרונולוגיה המצרית״ 
נתייחס, בין היתר, גם לשאלות הללו.

התיחסות לקביעתו של פרופ' 
פינקלשטיין

ברונק:     כריסטופר פרופ׳ בתמונה
רמסי. 

בשנים     פרסמו ועמיתיו רמסי
המבססים     מאמרים כמה האחרונות
המצרית     הכרונולוגיה את לכאורה
- פחמן     תארוכי סמך על המקובלת

14.( קודם (    בעמוד פרטים ראה
אוקספורד     אוניברסיטת מאתר לקוחה התמונה



חלק ה':
שנות הזוהר של וליקובסקי 

והמצב כיום



: מהלומת 1955אביב 
הברק של יופיטר

"(  ) לכת    " כוכב צדק ערך מויקיפדיה לקוחה התמונה

 נדהמו 1955באביב 
האסטרונומים לגלות כי 
צדק (יופיטר) פולט גלי 
רדיו. שנתיים קודם לכן 

וליקובסקי העביר 
הרצאה באונ' פרינסטון 
בה ביקש לבדוק האם 
יופיטר פולט גלי רדיו 
לאחר שהסיק זאת על 

סמך "עולמות מתנגשים". 
 התאמתות תחזית זו 

עוררה את תשומת לבם 
של כמה מדענים בולטים 
שזכרו את הרצאתו משנת 

1953.
ראה פרטים בפרק "מהלומת הברק של יופיטר" בספר 

"לפני עלות השחר"



: גילוי המגנטוספירה של כדור הארץ1958

ערך     " מויקיפדיה לקוחה "Magnetosphereהתמונה

בהרצאתו בפרינסטון 
 1953בשנת 

וליקובסקי חזה על 
סמך מחקריו כי 

תתגלה מגנטוספירה 
לכדור הארץ המגיעה 
עד לירח. לתדהמת 

האסטרונומים 
תחזיותיו התאמתו עם 
גילוי המגנטוספירה 

על ידי ואן אלן ב-
1958 .

ראה פרטים בפרק "מגנטוספירה לכדור הארץ" 
בספר "לפני עלות השחר"



: הטמפרטורה של נוגה גבוהה משלוש מאות 1961
מעלות צלסיוס! 

" נוגה    " ערך מויקיפדיה לקוחה התמונה

 1961עד לשנת 
האסטרונומים טענו כי 

הטמפרטורה בנוגה דומה 
לזו של כדור הארץ. מנגד 

ב"עולמות מתנגשים" 
) וליקובסקי הסיק כי 1950(

הטמפרטורה של נוגה חמה 
במידה ניכרת מזו של כדור 

הארץ. לתדהמת 
האסטרונומים התברר ב-

 שהטמפרטורה של 1961
נוגה נמדדת במאות מעלות 

צלסיוס.  
ראה פרטים בפרק "נוגה" בספר "לפני עלות השחר"



: נוגה סובב בכיוון הפוך1962
) טען 1950ב"עולמות מתנגשים" (

וליקובסקי כי נוגה נוצר בדרך 
שונה משאר כוכבי הלכת. 

לטענתו נוגה היה כוכב שביט, 
שהתיצב במסלולו הנוכחי רק 

 שנים.2700לפני כ-
 נמצא לתדהמת 1962בשנת 

האסטרונומים כי נוגה סובב בכיוון 
הפוך לשאר כוכבי הלכת. 

ההסבר שניתן לכך הוא כי "יתכן 
שנוגה נוצר בנפרד משאר כוכבי 

הלכת... אולי בהתנגשות בין 
כוכבי לכת".

ראה פרטים בפרק "נוגה" בספר "לפני עלות השחר"
בתמונה: "פיוניר ונוס", חללית מחקר על רקע כוכב הלכת נוגה. התמונה 

"Venusלקוחה מויקיפדיה ערך "



עוד אישורים מחקר החלל

ציינו זה עתה רשימה חלקית ביותר של אישורים מחקר 
החלל לתחזיות של וליקובסקי. ניתן לקרוא עוד בנספח 

עולמות " בספר "אישורים שהגיעו מחקר החלל"
עולמות מתנגשים לאור ממצאים ", בנספח "מתנגשים

" וכן בהרחבה ארץ רעשה" בספר "חדשים באסטרונומיה
".לפני עלות השחר" בספר "שחריתרה בחלק "

התמונה לקוחה מויקיפדיה ערך "זריחה"



: ההערכה האקדמית לעבודתו של 1963
וליקובסקי גוברת

, יו"ר ועדת החלל של האקדמיה הלאומית פרופ' הארי הס
למדעים בארה"ב ומחלוצי תיאורית טקטוניקת הלוחות כתב 

לוליקובסקי:
"אתה בסופו של דבר חזית מראש שיופיטר 
ימצא כמקור לגלי רדיו, כי לנוגה תימצא 

טמפרטורה גבוהה... על כמה (מן התחזיות) 
נאמר כאשר טענת להן שהן בלתי אפשריות. 
כולן נחזו על ידך זמן רב לפני שבאה לידינו 
ההוכחה כי הן נכונות, ומאידך איני יודע על 

תחזית כלשהי לה טענת שהוכחה מאז 
כמוטעית..."

  המובא בספר "לפני עלות השחר".1963ציטוט  מ-

" הס     "  הארי ערך מויקיפדיה לקוחה התמונה



: שנות הזוהר של 1963-1974
וליקובסקי

בעקבות האישורים שהגיעו 
מחקר החלל זכה וליקובסקי 
להכרה בעולם האקדמי. בין 

 הוא הוזמן 1963-1974השנים 
להרצות באוניברסיטאות 

המובחרות בארה"ב, 
סימפוזיונים רבים נערכו על 

עבודותיו ופרופ' הארי הס הזמין 
 1974אותו לייעץ לנאסא. ב-

קיבל וליקובסקי דוקטורט כבוד 
מאוניברסיטת לתברידג' 

שבאלברטה, קנדה.
לפרטים ראה נספח "אישורים שהגיעו מחקר החללֿ" בספר "חרם 

של      "   בשם המדע" האקסצנטרית הגותו הכתבה מן לקוחה התמונה
  , הארץ,    שרלטנות או גאונות 2013בדצמבר  19וליקובסקי



- השנה שבה החליטו (שוב) 1974
 AAASלטפל ב"בעית" וליקובסקי ב- 

פרופ' קרל סייגן
יו"ר תחום האסטרונומיה

 בשנות השבעיםAAASב- 

ההערכה הגוברת בקהילה המדעית 
לעבודתו של וליקובסקי והענין הרב 

שהוא עורר בציבור הרחב עוררה 
 לפעול AAASמדענים בכירים ב-
כנגדו. 

פרופ' קרל סייגן הוביל מסע תעמולה 
עתיר תקציב כנגדו. מעטים היו 

המדענים שהעזו משלב זה ואילך 
לתמוך בגלוי בתיאוריות של 

וליקובסקי לאחר שהארגון המדעי 
החזק ביותר בארה"ב החליט לפעול 

נגדם בנמרצות.
." סייגן    "  קרל ערך מויקיפדיה לקוחה התמונה



 סייגן כיכב 1980בשנת 
בסדרת הטלויזיה עתורת 

התהילה "קוסמוס". 

 בסדרה הוקדש ברובו 4פרק 
לניגוח התיאוריות של 

וליקובסקי בתחום 
האסטרונומיה.

סייגן לא הציג עובדות שסתרו 
את התיאוריות של וליקובסקי 
אך בעקבות מסע התעמולה 
שניהל, היחס לעבודותיו כבר 

השתנה. 
שלו       הפופולרית הטלויזיה בסדרת סייגן קרל

" קוסמוס"
." סייגן    "  קרל ערך מויקיפדיה לקוחות התמונות



- עמנואל וליקובסקי נפטר1979

שולמית כוגן וליקובסקי
ממשיכה לשמר את מורשתו עד היום

"אבא היה משוכנע שהוא 
צודק ושיום אחד, שנים 
רבות לאחר מותו, יכירו 
בתזות שלו. הוא זכה 

להכרה מסוימת, אבל גם 
אמר לי, 'ההישג הכי גדול 
שלי לא יתממש בימי חיי 

או בימי חייך'".
ציטוט מן הכתבה  "הגותו האקסצנטרית של וליקובסקי, 

2013 בדצמבר 19גאונות או שרלטנות", הארץ 

של      "    האקסצנטרית הגותו הכתבה מן לקוחה התמונה
  , הארץ,    שרלטנות או גאונות 2013בדצמבר  19וליקובסקי



האם מדובר ככלות הכל בשרלטן?

פרופ' לפילוסופיה יוסף אגסי, אונ' ת"א:

"וליקובסקי היה שרלטן; כדי 
להיות שרלטן צריך להיות מישהו, 

ולוליקובסקי היתה אישיות 
מרשימה. הוא מקרה עצוב, כי 
הוא היה אדם מבטיח ולא הגיע 

לשום דבר".
ציטוט מן הכתבה  "הגותו האקסצנטרית של וליקובסקי, גאונות או שרלטנות", 

2013 בדצמבר 19הארץ 

"  '  , א'    ת אונ אגסי יוסף לפילוסופיה פרופ
" אגסי     "  יוסף ערך מויקיפדיה לקוחה התמונה



גאון אבל פשוט לא יסודי?

פרופ' צבי מזא"ה, המחלקה לאסטרונומיה, אונ' 
ת"א:

"וליקובסקי היה גאון שחשב מחוץ 
לקופסה... אסטרופיזיקאים אמורים 

לעשות כל הזמן חשבונות... 
בספרים שלו אין מספרים ואין 

נתונים ואין תסריט שמסביר שזה 
אפשרי מהבחינה 
האסטרופיזיקלית".

ציטוט מן הכתבה  "הגותו האקסצנטרית של וליקובסקי, גאונות או שרלטנות", הארץ 
2013 בדצמבר 19

  , " המחלקה'   ה מזא צבי פרופ
"  ' א,  ת אונ לאסטרונומיה

: אביב       תל אוניברסיטת מאתר לקוחה התמונה

http://www.tau.ac.il/profile/mazeh



מחקרו של פרופ' גורדין על 
וליקובסקי

פרופ' מייקל גורדין, היסטוריון, אונ' פרינסטון:

"כל התארים הללו, בהם 'שרלטן', 
הופנו כלפיו בחייו. רציתי לתעד את 

ההיסטוריה... אני מתנגד למושג 
'שרלטן', שבעיני משתמעים ממנו חוסר 

כנות מודע... אם יש דבר אחד 
שהקריאה במסמכים האישיים של 

וליקובסקי שיכנעה אותי בו, זה שהוא 
היה כן לחלוטין כשבנה את התיאוריות 

שלו".
).2013המלחמות הפסאודו-מדעיות: עמנואל וליקובסקי והולדת השוליים המודרניים (

אמאזון    מאתר לקוחה התמונה



אז מהו טיב מחקריו של וליקובסקי?

האם מדובר ברצף של טעויות שהתבססו על 
עבודה לא יסודית?

 
האם מדובר בגאונות שהעולם האקדמי לא 

יכל להשלים עימה?

האם כדאי להעמיד את עבודתו למבחן 
מדעי מחודש לאור הממצאים העדכניים 

שהצטברו בעשורים האחרונים? 



אין לראות במחקריו של וליקובסקי 
מקשה אחת

מחקריו של וליקובסקי 
מתפרשים על מגוון תחומים 

ותקופות. כל טענה בפני עצמה 
עשויה לחולל מהפיכה בתחומה, 
גם ללא תלות בטענות האחרות. 

הוכחה או הפרכה של טענה 
אחת אינה מוכיחה או מפריכה 

בהכרח את יתר הטענות. 
למחקריו עשוי להיות ערך רב גם 

אם נמצא לבסוף כי רק חלק 
קטן מטענותיו נכונות. 

" פאזל    " ערך מויקיפדיה לקוחה התמונה



למידע נוסף על פרוייקט וליקובסקי, מצגות על 
תוכן ספריו ולהזמנת ספרי וליקובסקי ראה 

המטרה אמת- " באתר "פרוייקט וליקובסקי"
"המכון הבינתחומי למדע ותודעה

http://www.hamataraemet.org
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