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המטרה אמת- המכון הבינתחומי למדע ותודעה

 מסמך זה מפרט תיקונים שונים לספריו של ד״ר עמנואל וליקובסקי ז״ל, שנתגלו במהלך עבודת צוות הביקורת של פרויקט
 , ז׳ בטבת ה׳תשע״ה, עם סיום הביקורת2014 לדצמבר 29וליקובסקי. זוהי גרסה ראשונה של המסמך שהוכנה בתאריך 

 של המצגת הראשונה בפרויקט על ידי צוות הביקורת וטרם הגשת המצגת לביקורת מורחבת של עמיתי ״המטרה אמת-
 המכון הבינתחומי למדע ותודעה״. מסמך זה יחד עם המצגת הראשונה הוצג לעמיתי המכון בפוסט ״מצגת ראשונה בפרויקט

וליקובסקי״.

 : בפרק ״קשה להתווכח עם מספרים״, בתגובה לביקורת בנושא אירוע ״שמש בגבעוןתיקון לספר ״חרם בשם המדע״
 דום״, וליקובסקי התייחס לתרחיש שבו הסיבוב של כדור הארץ סביב צירו נעצר במהלך שש שעות. פרופ׳ פן גאפושקין
 טענה כי בתרחיש כזה האטמוספירה של כדור הארץ תעוף לחלל. ד״ר וליקובסקי חישב כי ״...כוח האינרציה שיופעל על

  מאשר כוח משיכת הגרוויטציה עליהם״. במהלך עבודת צוות הביקורת, ד״ר500עצמים על פני כדור הארץ יהיה קטן פי 
 אלון רטר ורועי לוטן גלזר עברו מחדש על החישוב של וליקובסקי ואישררו אותו. בהמשך וליקובסקי הציג את הדוגמא

  גרם״. כאן ד״ר אלון רטר ורועי לוטן גלזר מצאו טעות.150 ק״ג יהדף קדימה בכוח של 75הבאה: ״למשל, אדם השוקל 
  גרם. אנו חושבים כי מדובר ככל הנראה בטעות דפוס150 גרם ולא 1500 ק״ג הוא כ-75הכוח שיופעל על אדם השוקל 

 . הטעות אינה משנה את הטענה הבסיסית של וליקובסקי. אכן, עצירת סיבוב כדור1500שבמהלכה הושמט אפס מן המספר 
 הארץ סביב צירו במהלך שש שעות לא תגרום לאטמוספירה לעוף לחלל כפי שפרופ׳ פן גאפושקין טענה, כיוון שכוח

האינרציה הנובע מן עצירה ההדרגתית קטן במאות מונים מכוח המשיכה.
  

תיקונים לספר ״תקופות בתוהו- ישראל ומצרים״:

  בחצורעיר כי ״לא היתה 1961) מובא ציטוט מתוך מאמר של יגאל ידין משנת 185 (עמוד בנספח ״חצור״.1
 [ההדגשה של ידין], ומכאן שבין מלחמת דבורה לבין יבין מלך חצור אין כל קשר״. במהלך עבודת צוות הביקורת
 דניאל משה לוי העיר כי האבחנה הראשונית של ידין, עליה מסתמכים בספר, היתה מוטעית. בדיקה נוספת העלתה
 כי כיום ידוע שכן היתה עיר בחצור בתקופה האנלוגית לתקופת השופטים ולא נמצאה סתירה בין מלחמת דבורה

 . אנו מקווים לחקור בהמשך הפרויקטבאתר הרשמי של החפירות בחצורויבין לבין הממצאים. ניתן לקרוא על כך 
 את משמעות הממצאים החדשים בחצור לשחזור ההסטורי של וליקובסקי. נציין כי הנספחים לספר אינם קיימים

במהדורה האנגלית המקורית ונוספו רק בעת עריכת המהדורה העברית לאחר מותו של וליקובסקי.

  נחשפה חומה1955 ל-1952) נכתב ״כאשר חפרה קתלין קניון ביריחו, בין השנים 183 (עמוד בנספח ״יריחו״.2
 גדולה שנפלה ברעידת אדמה, ועיר רבת עם שנהרסה עד ליסוד בהתקפה שבאה בעקבות רעידת האדמה, בתקופת
 הברונזה התיכונה ב׳, כלומר, בסוף ימי הממלכה התיכונה במצרים.״ הפרטים אודות הממצאים של קתלין קניון
 הסתמכו על ספרה ״חשפנו את יריחו״. במהלך עבודת צוות הביקורת דניאל משה לוי הסב את תשומת לבנו לכך
 שהחומה, אשר קתלין קניון כתבה כי נפלה ברעידת אדמה, שייכת לשכבה קדומה יותר (הברונזה הקדומה ולא

 התיכונה). יחד עם זאת בתקופת הברונזה התיכונה אכן היתה ביריחו עיר רבת עם שנהרסה עד ליסוד בהתקפה.
 נדגיש כי הנספחים לספר אינם קיימים במהדורה האנגלית המקורית ונוספו רק בעת עריכת המהדורה העברית

לאחר מותו של וליקובסקי. טעות זו אינה סותרת את השחזור שוליקובסקי מציג בספרו.
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