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  השאלה העיקרית

  
, המדע  מסוגל  לפטור  את  כל  בעיות  האדם"

הייתה  הדעה  של ,  "כולל  את  בעיית  המוות
מספר  גדול  של  אנשים  בעולם  המערבי  בסוף 

כמה  שהתפתחות  המדע  הייתה .  19המאה  ה
מעידה  חוויה  לא  נעימה ,  גדולה  בזמן  ההוא

  .שחווה המדען הבולט אדיסון

ראשון  שתכנן  את  הנורה ידוע  שאדיסון  הייה  ה
ידוע  מעט  שכשהוא  הלך ,  עם  זאת.  החשמלית

, למשרד  הפטנטים  לרשום  את  המצאתו
צר  לנו :  "הפקיד  סירב  לו  עם  המילים  הבאות

, איננו  יכולים  לקבל  את  ההמצאה  שלך,  אדוני
כיוון  שבמדע  עד  כה  התגלה  כל  מה  שהייה 

   ".יכול להתגלות

 ,המדעמאנשים  באותה  תקופה  היו  מרותקים  
כפי  שפעם .  המצב  השתנה,  אבל  במהרה

וא  כל רבים  היו  נלהבים  מהמדע  והאמינו  שה
א ו  וחושבים  שהוממנהיום  הם  מאוכזבים  ,  יכול
  מסוגלת  לפטור  את  מרבית  הבעיות ואינ

  .שאיתם מתמודד האדם

המדענים ,  כאשר  השאלה  היא  בעיית  המוות
יאמרו  שהמוות  בלתי  נמנע  ושאי  אפשר 

  .ולהתחמק ממנ

  ?זה כךהאם , אבל

כאשר  הם ידוע  שכל  האורגניזמים  החיים  
הזה  מתחילים  לגדול     לעולםמגיעים

ברגע  מסוים  של  החיים ,  ואז,  ולהתפתח
ולבסוף  הם ,  הם  מתחילם  להזדקן,  שלהם
  .מתים

  עד  בערך  השנה  ה  פיזיתהאדם  גדל  ומתפתח
מה ,  עם  הזמן  הוא  מזדקן,  אולם.    לחייו25

  .מוותהשמיצג תהליך שמסתיים עם 

למה  מתחיל  תהליך ?  למה  זה  כך,  אבל
  ?ההזדקנות

 כל  האורגניזמים  החייםבכמו  ,  האדםאצל  
  קיימים  גנים  שקובעים  את  תכונותיו ,האחרים
, כמו  איזושהי  תוכנת  מחשב,  גנים.  הגופניות

מה  יהיה ,  קובעים  איזה  צבע  עיניים  יהיה  לנו
. באיזה  קצב  יעבוד  הלב  שלנו,  אורך  אצבעותינו

  מתי  האדם  יתחיל הגנים  גם  קובעים,  אבל
  .להזדקן

קיימים  גם  תהליכים  אחרים ,  ליד  הגנטיים
  .שגורמים לזקנה

האם  יש  אפשרות  לבטל  את :  נשאלת  השאלה
  ?ההשפעה של תהליכים אלה

חמשה  מדענים  הוציאו  לאור ,  לפני  כמה  שנים
תוצאות  מעוד  מעניינות  של  מחקר  על  צמח 

  הם  גילו  אצל  הצמח  הזה  גנים .העגבנייה-אחד
  לאחר  מכן  ביטלו  את  ההשפעה ,להבשלה
העגבנייה .  וכך  עצרו  את  התהליך  הזה,  שלהם

שבוטלה  השפעת  הגן נשארה  ירוקה  מכיוון  
גורם ש)  אטילן(שהייה  אחראי  לייצור  החומר  

    1 .להבשלתו

כשלעגבנייה  זו  באופן  מלאכותי  הוסף  חומר 
תהליך  זה ,  אצלו  לתהליך  ההבשלההגורם  

  .צוואף ניתן הייה להאי, התחיל שנית

, האם  זה  אומר  שתהליך  הזקנה  אצל  האדם
, באופן  דומה  לתהליך  ההבשלה  אצל  העגבנייה

  ?להיעצרהייה יכול 

המדענים  ניסו  להשפיע  על ,  במחקר  אחר
בניסויים .  תהליך  הזקנה  אצל  אורגניזמים  חיים

עם  בעלי  חיים  הם  הצליחו  להאריך  את  תוחלת 
  2 .50%החיים שלהם בכמעט 

מופעל  תהליך הסרטן  מאוד  מעניין  שאצל  תאי  
כך .  מסוים  שמונעה  את  הזדקנותם  ואת  מותם

  לחיות  ולהתרבות  עד  מות יםהם  ממשיכ
מדענים  מנסים  עתה  להפעיל .  האורגניזם

תהליך  זה  אצל  תאים  נורמאליים  וכך  לעצור 
  .הזדקנותםאת תהליך 

, מדען  שהוביל  את  המחקרים  האלה  אומר
  שכיום  ידוע עת  התהליכיםשאילו  בוטלה  השפ

תוחלת  החיים  של ",  זדקנותלה  רמיםגוש
, במקרה  הזה".    שנים1000האדם  הייתה  

, המוות  הייה  יכול  להופיע  רק  במקרה  המצער
  .של מחלה או ברצח

אנו  יודעים  שהאדם  עם  דרך  החיים  שלו  יכול 
עד  מידה  מסוימת  להאיץ  או  להאט  את  תהליך 

  אנו  דנים  כאן  על  דרך  אחרת  ,  אבל.ההזדקנות



אנו ,  במקרה  הזה.    זה  על  תהליךפעולהשל  
  הוא  הייה  נעצר ו  שבפעולהים  בדרך  מעוניינ
  אנו  רואים  שלמדע  הפוטנציאל  לעשות .לגמרי

  .משהו כזה

 ולפנינו  שאלות  רבות  שבתשובות  עליהם  אנ
  :מעוניינים

כיצד  הופיעו  אצל  האדם  תהליכים  אלה   -
  ?הגורמים לזקנה

  האם  המדענים  בזמן  הנראה  לעין  יצליחו -
  ?ה שלהםלבטל את ההשפע

יין  לאדם  הרעיון  לחשוב    על  מוסגים  כגון א  מ-
  ?"אלמוות"או " נצח"

  להסתכם ותושאלות  דומות  יכולכל  אלה  
האם  ניתן :  החשובה  ביותר,  בשאלה  אחת

  ?לפטור את בעיית המוות של האדם

נהייה  מסוגלים ,  אם  נענה  על  השאלה  הזאת
לענות  על  כל  יתר  השאלות  החשובות  לבן 

  .האדם

הזה  היא  לענות  על  השאלה כוונת  הספר  
ראינו .    נשתמש  במדעהככלי  בפטרונ.  שנזכרה
יש  פוטנציאלים ,  "ההיגיוןישום  של  "כ,  שלמדע
  .כבירים

רבים  חושבים  שבעיית  המוות  היא  תעלומה 
 תופעות  אחרות  בעולם  שלנו,  גם.  גדולה

, כמו  שפירמידות,  נחשבות  לתעלומה
  . 'וכדינוסאורים ו

ה  לשאלה   תשובבחובן  מחביאות  ןהאם  ה
      ? שאותה אנו מחפשים

  

  

  

  

  

  

  

  עקבות בסלע

  
  הם  חיות  מעניינות  לבני  אדם יםדינוסאור

מדענים  רבים  מאמינים .  במיוחד  לילדים,  רבים
שדינוסאורים  חייו  בעבר  הרחוק  ושנכחדו  לפני 

האדם ,  לפי  אותה  פרשנות.    מיליוני  שנים65
זה  אומר .  הופיע  בעולם  לפני  כמיליון  שנים

  . ינוסאורים לא חייו באותו הזמןשאנשים וד

, בעמק  הנהר  פלוסקי.  20במחצית  המאה  ה
  טביעות מדענים  גילו,  ב"ארה,  מדינת  טקסס

  שבאו בדוחות.  כפות  הרגליים  של  דינוסאורים
בעקבות  הגילויים  פורסם  שטביעות  כפות 

.   מיליון שנים100הרגליים  האלה  התהוו  לפני  כ
ד מימה  שהפתיעה  את  המדענים  הוא  ש,  אולם

ליד  טביעות  כפות  הרגליים  של  הדינוסאור 
נמצאו  מאובנים  של  טביעות  כפות  הרגליים  של 

האם  זה  אומר .  1)2.1תמונה  (בן  אדם  
  ? ואנשים חייו באותה תקופהריםשדינוסאו

  
ווה  הגודל  של  טביעות יהפתעה  נוספת  ה

האורך  הממוצע  של  כפות .  אנושיות  אלה
 25  ל  20  האדם  המודרני  הוא  בין  הרגליים  של
בעוד  שאורך  כפות  הרגליים ,  סנטימטרים

תגליות  דומות !    סנטימטרים38האלה  הייה  
של  טביעות  כפות  הרגליים  התגלו  במקומות 

   2.ברחבי העולם, רבים אחרים
  
  
  



  

  

לפנינו  הוכחה  מדעית  שבני  אדם ,  זאת  אומרת
ושאנשים  היו ,  אותה  תקופהודינוזאורים  חייו  ב

ט  פי  שניים   להם  כמעהיו(הרבה  יותר  גדולים  
  ). ותכפות הרגליים יותר גדול

למה  הסיפור  על  דינוזאורים  ובני  אדם ,  אבל
  ? חשוב בשבלינו ובשביל הנושא שבו אנו דנים

גם  אם  התגלית  הזאת  על  חיי  האנשים 
, ודינוזאורים  הפתיעה  מדענים  רבים  בני  זמננו

פסטר  ומדענים ,  רה  עם  ניוטוןוזה  לא  הייה  ק
 2.1בטבלה  .  מדעששמו  את  היסודות  לאחרים  

נמצאת  רשימה  של  מדענים  ידועים  ביותר 
:   כאן  נמצאים3.ששמו  את  היסודות  למדע

לפי  דעת  רבים  המדען  הגדול  של (איזיק  ניוטון  
אבי (אי  פסטר  ול,  )כל  הזמנים
) אבי  הגנטיקה(גרגור  מנדל  ,    )המיקרוביולוגיה
  .ורבים אחרים

לאנשים  ששמו  את  היסודות  למדע  הייתה 
ל  היסטוריית  העולם  שלנו השקפה  אחרת  ע

  מזאת  שיש  לרבים  ממדענים  בני והאנושות
 הם  חשבו  שההיסטוריה  המדויקת.  זמננו

ביותר  של  העולם  שלנו  היא  זו  שכתב  המחבר 
לפי  הרישום .    שנים3500העברי  משה  לפני  כ

ולא ,  אנשים  ודינוזאורים  חייו  באותו  הזמן,  שלו
  .בזמן רחוק כל כך

נמצאת ית  משה  מייסדי  המדע  טענו  שהיסטורי
למחקר  שלנו .  מותאמת  למה  שהמדע  מגלה
מכיוון  שמשה ,  זה  יכול  להוות  תועלת  רבה

בהיסטוריה  שלו  דן  בשאלות  שבהם  אנו 
באו  ונבדוק  עוד ,  אבל.  מעוניינים  בספר  זה

  . את המקרה אודות דינוסאורים ובני אדםקצת

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ברו -ליד  המקום  אקם    המדענים,1945בשנה  
. במקסיקו  גילו  ממצא  ארכיאולוגי  מאוד  מעניין

את  העקבות  שלהם  אנשים   השאירו  במקום  זה
  לפני  הספירה  עד 800  שנתשחייו  בתקופה  מ

, בין  החפצים  הרבים.    לספירה200שנה  
  צלמיות 30,000ארכיאולוגים  מצאו  יותר  מ

ים  שייצגו  דינוסאורים מהם  כמה  אלפ,  חרס
  4).2.2תמונה (
  

כיצד  האנשים  האלה :    היאהשאלה  שנשאלת
  תשובה ?ידעו  לעשות  צלמיות  דינוסאורים

האפשרית  היחידה  היא  שהייתה  להם 
  . ההזדמנות לראותם

  
צלמיות  אחרות  מייצגות  מאבק  של  אנשים 

בעוד  שכמה  מראות  שאנשים  היו ,  ודינוסאורים
  ). 2.3תמונה (מסוגלים לאלף אותם 

לפנינו  עוד  הוכחה  מדעית  שבני  אדם ,  כלומר
אבל  זה  לא .  ינוסאורים  חייו  באותו  הזמןוד
  .לוהכ

  
  הפעם  הזאת  במדינת  פרו –במקום  אחד  אחר  

אולגים  חשפו  קברים  עתיקים  של  עם ארכ  –

 שנמצאו  עקבות של אדם ודינוסאור2.1ונה תמ
 באותה שכבת סלע 

  פיזיקה  )1642-1727(איזיק ניוטון 
  ביולוגיה  )1822-1895(לואי פסטר 
  גנטיקה  )1822-1884(גרגור מנדל 

 אלקטרומגנטיות  )1791-1867(מייקל פארדי 
  ודינמיקהתרמ  )1824-1907(ויליאם קלווין 

  כירורגיה  )1827-1912(וזף ליסטר 'ז
  תרמודינמיקה  )1623-1662(בלז פסקל 
  אסטרונומיה  )1571-1630(יוהן קפלר 

  כימיה  )1627-1691(רוברט בוייל 
  ביולוגיה  )1707-1778(קרל ליין 

  אסטרונומיה  )1738-1822(ויליאם הרשל 
 אלקטרוטכניקה  )1797-1878(וזף הנרי 'ז
  אלקטרוניקה  )1849-1945(ון פלמינג 'ז
  מכניקת נוזלים  )1819-1903(סטוקס ' ורז'ז

  הידראוליקה  )1452-1519(י 'לאונרדו דוינצ
  תרמודינמיקה  ) 1852-1916(וילים רמסי 

  גיאומטריה  )1826-1866(ברנרד רימן 
  פתולוגיה  )1821-1902(רודולף וירהוף 

  תרמודינמיקה  )1818-1889(ול 'יימס ז'ז
  תרמודינמיקה  )1831-1879(יימס מקסול 'ז

  טלקומוניקציה  )1791-1872(סמיואל מורז 
  פליאונטולוגיה  )1769-1832(קוויה ' ורז'ז

 המדענים המפורסמים ביותר ששמו את 2.1טבלה
 היסודות למדע



 1500  עד  500שנת  מ    שלשחיי  שם  בתקופה
  בקברים  אלה  נמצאו  הרבה  שטיחים 5.לספירה

כמו  גם ,  )2.4תמונה  (עם  תמונות  דינוסאורים  
ם  עם  תמונות  של ג,  כדים  וכלי  חרסינה  אחרים

נמצא  גם  מספר ).  2.5תמונה  (דינוסאורים  
כשעל ,  גדול  של  לוחות  אבן  עם  ציורים  שונים

מספר  גדול  של  לוחות  אלה  מצוירים  ביחד 
   ). 2.6תמונה (אנשים ודינוסאורים 

  

 

 

    

    

ממצאים  דומים  נתגלו  במקומות  רבים  אחרים 
  שבעבר  הלא   כפי  הנראה6.ברחבי  העולם

שאותם , אנשים  חיו  ביחד  עם דינוסאוריםרחוק  
  .אפילו אילפו

  
, שהדינוסאורים  באמת  חיו  בעבר  הלא  רחוק

,   שנים  מיליוניולא  לפני  יותר  עשרות  או  מאות
ים   דינוסאורים  שלמעידה  גם  מציאת  ביצ

  מולקולה –  DNAשבהם  נשמרה  מולקולת  ה
ח  נאמר  שהביצים "בדו.  שמכילה  את  הגנים

). 2.7תמונה  (ים    מיליון  שנ70בנות  האלה  
אבל  זו  לא  יכולה  להיות  האמת  מכיוון 

  מתפרקת  יחסית  מהר DNAשמולקולת  ה
 6000אחרי  פחות  מ.  אחר  מות  האורגניזם

 7.  הייתה  מתפרקתDNAכל  מולקולת  ה,  יםשנ
  . זה אומר שהביצים הללו צעירות מתאריך זה

  
  עם  מולקולת  ה  דינוסאורוס  אלהגילוי  ביצי

DNAההיסטורי  של   נתן  תוקף  נוסף  לדיווח  
משה  בו  נאמר  שדינוסאורים  חייו  בעבר  הלא 

משה ,  ליד  זה.  ועוד  ביחד  עם  בני  אדם,  רחוק
רושם  שהאנשים  היו  הרבה  יותר  גדולים 

  8.מהאדם המודרני ושחייו יותר שנים
 

                                            
 

  
  
  

    

     
  

טביעות  כפות  הרגליים  הם  לא  הממצאים 
  אנשים  הרבה  יותר היחידים  המצביעים  על

. גדולים  שחייו  פעם  על  כדור  הארץ  שלנו
  של מאובניםבאזורי  פרו  ומכסיקו  נמצאו  

  היו שלפי  הנפח  שלהן,  גולות  של  בני  אדםגול
 עד  פעמיים  יותר  גדולות  מגולגלות  אנשים  בני

  גולגולות  אלה  הן  בעלות  נפח  של 9).2.8(זמננו  
בעוד ,    סנטימטרים  מעוקבים3200  עד  2600מ

  מגיעות ולות  של  בני  אדם  מודרנייםשגולג
  סנטימטרים 1450בממוצע  לנפח  של  מ

  . מעוקבים
  

כנראה הצורות  המשונות  של  גולגולות  אלו  
כי  מוכר ,  מצביעות  על  המנהגים  שלהם

ששבטי  ילידים  מסוימים  בעבר  הלא  רחוק 
כך .  קשרו  לילדים  שלהם  חפצים  מעץ  למצח

באמונה  שזה  מה ,  הם  עיוותו  את  גולגולותיהם
  .ישפר את התפתחותם האינטלקטואליתש

 צלמיות 2.2תמונה 
חרס שנמצאו 

במכסיקו שמייצגות 
,אנשים, דינוסאורים

כמו גם את המאבק 
 .ביניהם

 צלמית2.3תמונה 
חרס שמייצגת 
, אישה ודינוסאור

כחיית מחמד 
 .שלה

 אחד 2.4תמונה 
השטיחים עם ציור

, של דינוסאור
 .נמצאה בפרו

 אחד 2.5תמונה 
מהכדים עם ציור

  .של דינוסאור

 לוחות אבן עם ציורים של אנשים עם 2.6תמונה
 .דינוסאורים

 2.7תמונה
דיווח על

מציאת ביצי 
דינוסאור עם 

DNAשמור  .
טר רוי(

18.02.1995.(



  
 כפי,  אנשים  גדולים  ובעלי  חיים  גדולים

הם  שום  דבר  חדש  עבור ,  הדינוסאוריםש
עד  כה  נדגלה  המון  שאריות  של .  המדענים

  שפעם  גם  אורגניזמים מוריםאורגניזמים  ש
  כך  החזירים  היו 10.אחרים  היו  יותר  גדולים

ו וביערות  הילכ,  בגודל  של  בני  בקר  בני  ימינו
  של ים  שלהם  היו  ברוחבימוטות  הקרנשאיילים  
   ).2.9תמונה ( מטרים 3מעל ל

    

  
  
  

ועצים  היו  בגובה ,  שרכים  היו  בגודל  של  עצים
  הממצאים  מצביעים  על .  מטרים30של  יותר  מ

חגבים  ועכבישים  שונים  שהיו  באורך  של  מעל 
כמו  גם  על  חרקים  בגודל  של ,    סנטימטרים60ל

  .כפפת אגרוף
  יתקשו  לדמיין  בונה  באורך  של  שניים רבים

אבל  גולגולת  שהתגלתה  של ,  וחצי  מטרים
סנט שהיום  מוצגת  במרכז  למדע  ,  בונה  ענק

לואיס  מורה  על  כך  שהייה  בגודל  של  דוב 
  ).2.10תמונה (שחור 

  
  של  פינגווין  שהייה מאובנותנמצאו  שאריות  

  . )2.11תמונה  (בגובה של בנאדם כמעט
  

אריות  שלהם  נמצאו שהש,  ציפורים  ענקיות
היו  גבוהות  לכל  הפחות ,  באוסטרליה  המרכזית

תמונה (  קילוגרם  500ושקלו  מעל  ל,    מטרים3
2.12.(  

  
שהייה  ככל ,  שאריות  של  קרנף  ללא  קרן

מורים ,  הנראה  היונק  היבשתי  הגדול  ביותר
 8  מטרים  וארוך  כמעט  5.5ה  כמעט  ושהייה  גב

  ).2.13תמונה (מטרים 
  

שנמצאו  במדינת ,    של  צדפות  ענקמאובנים
  מטרים 3,5מורים  שהגיעו  לרוחב  של  ,  פרו

  ).2.14תמונה ( קילוגרם 320וששקלו 
  

על  חופי  אמזונס  נמצאו  עצמות ,  1991בשנת  
של  תנין  שהגולגולת  שלו  הייתה  ארוכה  כמעט 

,   מטרים2,4תנין  זה  היה  גבוה  .    מטרים1.5
תמונה (  טון  12  מטרים  וכבד  בערך  12ארוך  
2,15.(  

  

   
  
  

  

  
  

   
  
  
  

למה  העולם  החיי  פעם :  שאלה  שנשאלת  היא
  ?הייה הרבה יותר גדול ממה שהוא היום

  

 מכסיקוו גולגולות גדולות מפרו 2.8תמונה 

   ושחזור של אייל עתיקמאובן 2.9תמונה

מאובן 2.11תמונה 
ושחזור של פינגווין 

מושווה , עתיק
 .היוםלפינגווין של 

 גולגולת 2.10תמונה 
 . של בונה עתיקמאובנת

 טביעת ציפורניים ושחזור של ציפור 2.12תמונה
 .עתיקה



ממצא  אחד  אחר  הייה  יכול  לתת  לנו  תשובה 
מדובר  בתגלית  של  פטיש  עתיק .  לשאלה  הזו

  באותן  שכבות  סלע 11).2.16תמונה  (בסלע  
מה ,  אבל.  נמצאו  גם  עקבות  של  דינוסאורים

עניין  זה  ההרכב  הכימי שעבורנו  הרבה  יותר  מ
תחת  התנאים  האטמוספריים .  של  פטיש  זה

כמעט  בלתי ,  של  ימינו  הייה  מאוד  קשה
ליצור    סגסגת    שממנה  עשוי  פטיש ,  אפשרי

מה  שמורה  שתנאי  החיים  פעם  היו  שונים ,  זה
  .בהרבה

  
אטמוספריים  שונים  בהרבה  בעבר   םעל  תנאי

כך .  מורים  גם  ממצאי  מאובנים  אחרים
  בקרח  של  אזורי  הקוטב צאוהמדענים  מ

, )2.17תמונה  (מאובנים  של  צדפות  טרופיות  
. מה  שמורה  שפעם  במקום  זה  הייה  ים  טרופי

  שם  איפה –קוטב  הצפוני  הלא  הרחק  מ,  כמו  כן
  המדענים  גילו  שאריות –שכיום  שלג  וקרח  עד  
תנינים  ואורגניזמים ,  מאובנים  של  נחשים

אחרים  שיכולים  לחיות  רק  בתנאים  של  אקלים 
נמצאו  גם  שכבות  גדולות   באזורי  הקוטב  12.חם

מה  שמורה  שפעם  הייתה  צמחיה ,  של  פחם
  . שופעת באזורים אלה

  
למרות  שממצאים  אלה  יכולים  להוות  הפתעה 

זה  לא  הייה ,  בשביל  מדענים  רבים  בני  זמננו
. פסטר  ויתר  מייסדי  המדע,  המקרה  עם  ניוטון

, שהם  קיבלו,  הדיווח  ההיסטורי  של  משהלפי  
, זג  האוויר  בכל  העולם  היו  פעם  שוויםתנאי  מ

ובתנאים  כאלה  החיים שפעו בכל ,  גשם  לא  ירד
  .מרידיאניםה
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

עובדה  היא  ששאריות  מאובנים  של  צמחים 
  1%ובעלי  חיים  מורים  על  כך  שהיום  חיי  רק  

של  אורגניזמים  מאלה  שחייו  פעם  על  ככב 
  13.הלכת שלנו

  
רה והתחלה  שהמדע  המודרני  מראינו  ב

שתהליך  ההזדקנות  מתחיל  ברגע  אחד  של 
  .אבל שאפשר להשפיע עליו, חיינו

  
קיים  דיווח  היסטורי  עתיק  אחד ,  שנימצד  

בו  מדובר  על  בעיות .  שאומר  את  אותו  הדבר
כמו  גם  על  שאלות  רבות ,    בספר  זהשמעניינינו

  .אחרות שאותם מחפש המדע המודרני
  

  .שורה לפירמידותאחת מאותן השאלות ק
  

  

,  מאובן של קרנף ללא קרן עתיק2.13מונה ת
 .והשחזור

. פטיש עתיק והמיצג תחת סורק2.16תמונה

 2.17תמונה 
מאובן של צדף 

ים טרופי שהוצא 
מקרח אזור 

 .קוטבה

 מאובנים של 2.14תמונה
 2.15תמונה .צדפות עתיקות

שחזור של 
 .תנין עתיק



 

  סוד הפירמידות
  
  

מייד  חושבים  על ,  "פירמידות"כשאומרים  
  שם  עד  כה  נמצאו  כמה  עשרות .מצריים

בטוח .  גמורות  ולא  גמורות,  פירמידות
שהפירמידה  המפורסמת  ביותר  היא  זו 

 137שגבוהה  ,    של  קאופס-  הגדולה  ביותר
  ויש  לה  כמיליון  בלוקים  מאבן  כבדים מטרים

  .תכמה טונו
  

פירמידות  התחילו  להיבנות  בזמן  שלטונו  של 
כשמצריים  הגיעה  לפסגת  הכוח ,  הוזר'פרעה  ז
   במצרייםהפירמידה  הראשונה  שנבנתה.  שלה

תמונה (בסקרה  הייתה  הפירמידה  המדורגת  
3.1.(  

  
  לא  הייתה הוזר'ותו  של  פרעו  זכתחילת  מל

ואז  הופיע  אדם .    בשום  דבר  מרהיבמסומנת
אז  חלה  עליה  גדולה ומ,  בשם  אימהוטפ,  אחד

גם  אם  אימהוטפ  לא  הייה  חלק .  של  פרעה  זה
הייה  מופקד  כדמות ,    הפרעהממשפחת

. מייד  אחרי  השליט,  מצרייםראשית  ב
  : מצריים רושמתתהיסטורי

  
, ה  חיי  אימהוטפבמשך  שלטונו  של  פרע"

הוא .  מצרייםהשניהל  את  עבודותיו  של  שליט  
, ניהל  ארמון  גדול,    מחליפו  של  השליטהייה
,   הייה  בונה,ייה  כהן  גדול  של  הליאופוליסה

בגלל  יכולותיו  הרפואיות  זכה  אימהוטפ ...  פסל
האל  היווני (בין  המצרים  למוניטין  של  אסקלפי  

  1".)של רפאוה
  

רבים  מהמדענים  של ,  בגלל  יכולותיו  הגדולות
י 'ימינו  מכנים  את  אימהוטפ  לאונרדו  דה  וינצ

מה  שחשוב ,  אבל.  של  מיצריים  העתיקה
  :ו הוא שהיסטורית מצריים רושמתעבורנ

  
עם  שימוש אימהוטפ  יסד  את  מיומנות  הבניה  "
   2."אבן חצובהב
  

אימהוטפ  הייה  זה  אשר  החל  את ,  זאת  אומרת
והפירמידה  הראשונה ,  בניית  הפירמידות

  .שבנה הייתה הפירמידה המדורגת בסקרה
  

  
  
  

הפירמידה  הזו  שונה  בהרבה ,  אולם
. חומהבת  וקפמפירמידות  אחרות  בזה  שהיא  מ

קיימת  רק  כניסה  אחת  צרה  לקומפלקס 
  ).3.2תמונה (הפירמידה הזו 

  
האם ?  למה  נצרכה  הגנה  כזו  לפירמידה  הזו

  ?הוחזק שם משהו ייקר
  

המדענים  נכנסו  לקומפלקס  של  הפירמידה כש
את .    ממגורות  גדולות  לתבואה11נמצאו  ,  הזו

שממגורות  אלה  באמת  שימשו לכך    האישור
אריות נו  ממצאים  של  ש  נתלאחסון  תבואה
  .ת שלהםתבואה בתחתי

  
  מטרים 40,000אסמים  אלה  היו  יכולים  להכיל  

שבהרבה  עובר  את  צרכי ,  מעוקבים  של  תבואה
ערים מקום  זה  ובבהתושבים  שחייו  אז  

 הממגורות  היו  מקושרות  ביניהן  .שמסביב
ואנשים  היו  יורדים  במדרגות ,  בתחתית  שלהן

 דרך  ברזיםלתחתית  הממגורה  איפה  ש
תמונה (מיוחדים  הייתה  ניתנת  להם  התבואה  

3.3.(3  
  

למה  אימהוטפ  בנה :  שאלה  שנשאלת  היא
זה  נראה ?  פירמידה  עם  ממגורות  לתבואה

אבל  היסטוריה  של  מצריים  רושמת ,  מוזר
שהכול  התחיל  עם  חלום  אחד  של  פרעה 

  .וזרה'ז
  

פרעה  הייה  מאוד  מוטרד  מרעב  שהייה  אמור 
ליו  אל  הנילוס מכיוון  שבחלום  נראה  א,  להגיעה

אבל  שקודם ,  קנום  והבטיח  שנילוס  ייתן  מים
ולאחר  מכן  שבע  שנות ,  יהיו  שבע  שנות  רעב

4.שפע

 . הפירמידה המדורגת בסקרה3.1תמונה 



  
  
  
  

  
  
  
  

וזרה  חיפש  תשובה 'פרעה  ז,  כשחלם  חלום  זה  
  : אצל אימהוטפ

  
שהייה  בנו  של  האל ,  שאלתי  את  אימהוטפ"

מי ?    מי  האל  שם?איפה  נולד  הנילוס':  פתא
  "?'האל האמיתי

  
אני  צריך  לשאול  את  האל :  "אימהוטפ  ענה

  ..."ששולט על כל החיים
  

פרעה ,  לאחר  שאימהוטפ  יעץ  לו  מה  לעשות
  :וזר הוציא פקודה'ז
  
מלבד ,  שכל  העם,  הבטחתי  לאל  הנילוס  קנום"

  בערך  של מסישלם  ,  היכל  האלהכוהנים  שב
   5."עשירית מתבואותיהם

  
העם  שילם  מס  בתבואה  שאוכסן  בממגורות 

מן  הבצורת ושהייה  צריך  לשמש  בז,  גדולות
ליד  הממגורה  נבנתה .    שצריכה  לבואהגדולה
וקף  עם  חומה הוכל  הקומפלקס  ,  פירמידה
  .גדולה

  
אנו  רואים  שהיסטורית  מצריים  רושמת 
שאימהוטפ  בנה  את  הפירמידה  הראשונה 

  כדי  להכין  את  מצריים -מסיבה  מעשית  
  .לבצורת הבאה

  
שם כאן  אנו  מגיעים  להיסטוריה  שר,  אבל
. הוא  רושם  מעשה  היסטורי  כמעט  זהה.  משה

משה  מזכיר  דמות  בשם ,  במקום  אימהוטפ
  .יוסף

  
ובגלל  היכולות ,    הובא  למצריים  כעבדיוסף

, ראשית  במצרייםההגדולות  שלו  נהייה  לדמות  
גם  רושם  שפרעה משה  .  מייד  אחרי  הפרעה
ושיוסף  פירש  את  החלום ,  חלם  חלום  משונה

. בע  שנות  רעבוהצביע  על  שבע  שנות  שפע  וש
יוסף  קיבל  ידיים  חופשיות  לאסוף  תבואה 

  .מהעם ולהכין את הארץ לרעב המגיע
  

היסטוריית  מצריים  אומרת  שאימהוטפ  הייה 
 110כהן  בעיר  הליאופוליס  ושנפטר  בשנה  ה

ת   בהיסטוריה  של  משה  אנו  מוצאים  א6.לחייו
  .אותם נתונים לגבי יוסף

  
הדמות ,  האם  זה  אומר  שאימהוטפ

,   הנודעת  מהיסטוריית  מצרייםההיסטורית
  ?בעצם הייה יוסף

  
יסו  למצוא  את  מקום  קבורתו  של נהמדענים  
 ירמידה  המדורגתהפהם  יצאו  מ.  אימהוטפ
על  הכירות  הם  מצאו  ציורים .  בסקרה

מסותתים  של  אנשים  שסובלים  מרעב  גדול 
  ).3.4תמונה (
  

, ם  כל  הפירמידות  במצריים  היו  שדודותאגם  
קעיים  מוחבאים  היטב לזאת  היו  חדרים  תת  קר

  .כך שפנימיותה נשמרה היטב
  

המדענים  מצאו ,    נכנסו  לחדרים  אלהכשהם
היו  שם  מעל  למיליון  איביסים .  תגלית  מפתיעה

הציפור  איביס ).  3.5תמונה  (מפוחלצים  
בעוד ,  נחשבה  לחייה  קדושה  במצריים

וריית  מצריים  והיסטוריית  יוון  רושמות שהיסט
 להירפאר  זה  שאנשים  הגיעו  מכל  ארצות  אזו

אצל  אימהוטפ  ושבגלל  הצלחה  יוצאת  מהכלל 
  7.בריפוי נתנו במתנה ציפורים מפוחלצות אלה

  
המדענים  נכנסו  לחדר  איפה  שנימצא ,  ולבסוף

  הדבר  הראשון 8.ארון  הקבורה  של  אימהוטפ
שהם  שמו  לב  אליו  הייה  שהארון  הזה  מסובב 

במצריים  כל  האנשים  היו  נקברים   .לכיוון  צפון
. מכיוון  שהם  העריצו  את  השמש,  רחבכיוון  מז

כפי  הנראה  אימהוטפ  לא  הייה  שייך  לדתה  של 
  .מצריים

  

הכניסה ,  תמונת הפירמידה המדורגת3.2תמונה 
 .והכירות

ממגורות בתוך קומפלקס הפירמידה ה 3.3תמונה 
 .המדורגת



, שהם  פתחו  את  ארון  הקבורה  של  אימהוטפכ
מקום  הקבורה כש,  למה.  לא  הייתה  בו  גופה

  ?לא נישדד
  

את  התשובה  על  השאלה  הזו  אנו  מוצאים 
כשבני  ישראל  עזבו  את .  בהיסטורית  משה

הם  לקחו  איתם  את ,  בהנהגת  משה,  מצריים
  .גופת יוסף

  

  
  
   
  

אנו  רואים  שהדיווח  ההיסטורי  של  משה ,  אבכן
הדמות ,  אימהוטפ.  שוב  מראה  את  עצמו  כנאמן
הוא  בעצם  הייה ,  הנודעת  מהיסטוריית  מצריים

  הדמות  המוכרת  מהיסטוריה  של  משה –יוסף  
  להשוואה  בין  אימהוטפ 3.1ראה  טבלה  (

  ).ויוסף
  

וכחות  מדעיות ה  אבל,    יאומןנשמע  קצת  לא
מורות  שהפירמידות  התחילו  להיבנות  עם 
מטרה  של  אחסון  תבואה  כדי  שהעם  ינצל 

ואחר  כך  הן  ניבנו  כמקומות  קבורה ,  מרעב
כל  זה .  לפרעונים  שחשבו  את  עצמם  לאלים

מתאים  מאוד  יפה  למה  שמשה  כתב 
  .בהיסטוריה שלו

  
גם  אם  הוא  מראה  את  עצמו  כנכון  לפי  שאלות 

, מו  שדינוסאורים  ופירמידותכ,  מעניינות  רבות
הדיווח  ההיסטורי  של  משה  ניתקל  בביקורת 

  .מדענים מסוימיםמצד 
  

    
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ציור של אנשים הסובלים מרעב על קיר3.4תמונה 
. הפירמידה המדורגת

 .איביס ממצרייםה ציפור 3.5תמונה 

  1-8 השוואה בין אימהוטפ ויוסף3.1טבלה 

 
בחלום נראה אלי אל "

הנילוס קנום והבטיח 
שיהיו קודם שבע 

ולאחר , שנות רעב
" מכן שבע שנות שפע

  )וזר'פרעה ז(

שאלתי את "
איפה נולד ': אימהוטפ
?מי האל שם? הנילוס

" ?'מי האל האמיתי
  )וזר'פרעה ז(

  
ול את אני צריך לשא"

האל ששולט על כל 
  ."החיים

  )אימהוטפ(

מלבד , כל העם"
ישלם מס , הכוהנים

בערך של עשירית 
)וזר'ז." (מתבואותיהם

  

אימהוטפ הייה כוהן "
  ."בעיר הליאופוליס

  

בגלל יכולותיו "
הרפואיות זכה 

אימהוטפ בין המצרים 
למוניטין של אסקלפי 

האל היווני של (
  ".)רפאוה

אני מתקרב אל "
 110 בשנה ההמוות
  ."לחיי

קיבלתי סמכויות "
מהשליט כפי שאף 
 ."אחד לפני לא קיבל

  
  
  
  

ארון הקבורה של 
  .אימהוטפ הייה ריק

הנה שבע שנים "
באות שבע גדול בכל 

וקמו , ארץ מצריים
שבע שני רעב 

) יוסף." (אחריהן
) 41,29.30(בראשית 

: וימר פרעה ליוסף"
ועליך ,  חלמתיחלום'

אני שומע כי יודע 
לפתור חלומות 

בראשית " ('.אתה
41,15(  

אלוהים יענה , בלעדי"
." את שלום פרעה

  )יוסף(
  )41,16בראשית (

והייה בתבואות "
ונתתם חמישית 

רק אדמת . לפרעה
..." הכוהנים לא קנה

בראשית ) (פרעה(
47,24.22(  

ויחתן פרעה את יוסף"
עם בת כהן אן 

" ).הליאופוליס(
  )41,45בראשית (

, ויצו יוסף את עבדיו"
לחנוט , את הרפאים

בראשית ." (את אביו
50,2(  

  

וימת יוסף בן מאה "
." ועשר שנים

  )50,26בראשית (

ובלעדיך , אני פרעה"
לא ירים איש את ידו 
ואת רגלו בכל ארץ 

רק הכסא ... מצריים
." אגדל ממך

 )41,44.40בראשית (

וישביע יוסף את בני "
באמת ': מרישראל ויא

יפקוד אתכם 
ואתם אז , האלוהים

תיקחו את עצמותי 
 '  .מפה



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
, כמה  בקורות  אלו  בוחנים  ולפני  שאנ,  אבל

נפנה  לאחת  התגליות  הגיאולוגיות  הגדולות 
  .20של המאה ה

  
  
  
  

  טביעות הבריאה
  
  

אותו  מייצרים .  Cרוב  האנשים  שמעו  על  ויטמין  
   זה  לא  מזמן  נמצא  במצב  והאדם,הצמחים

  .להכין אותו בצורת טבליות תוססותשהוא יכול 
  

, אם  טבלייה  מוויטמין  זה  מכניסים  לכוס  מים
נניח .  היא  תתחיל  להתפרק  וליצור  בועות  במים

  נדרשת  דקה  אחת Cשלטבליית  ויטמין  
  .חררה בועותלהתפרק לגמרי במים בש

  
מה  הייה  קורה  אם  היינו  שמים  בכוס  מים 

ן  היינו ומייד  לאחר  מכ,  Cטבלייה  של  וויטמין  
למקפיא  הייה ?  מכניסים  את  הכוס  למקפיא

האם .    דקות  להקפיא  את  המים15לוקח  כ
   במים  הקפואים  דקות  היינו  מוציאם15אחרי  

  שהתהוו  כתוצאה  של  פירוק את  הבועות
  ?הטבלייה

  
ון  שתהליך  פירוק  הטבלייה כייו,  בטח  שלא

. הרבה  יותר  מהיר  מתהליך  קפיאת  המים
בה אם  הייתם  רואים  כוס  מים  קפואים  ,  אבל

, Cנמצאות  בועות  לכודות  של  טבליית  ויטמין  
מסקנה  היחידה ?  מה  הייתם  מסיקים

האפשרית  הייתה  שמדובר  במודל  מסוים  של 

מקפיא  שמסוגל  להקפיא  מים  יותר  מהר 
  יותר  מהר –קת    מתפרCמשטבלית  ויטמין  

  .מדקה אחת
  

אם  הייתה  לידינו  כוס  מים  עם ,  זאת  אומרת
היינו ,  Cבועות  קפואות  של  טבלית  ויטמין  

  :יכולים להסיק לכול הפחות שתי מסקנות
  
  בכוס C  מישהו  הכניס  את  טבלית  ויטמין  ה.1

  .המים
  
, המים  בכוס  קפוא  בפחות  מדקה  אחת.  2

מכיוון  שבמים  נמצאות  בועות  לכודות  של 
  .לייה שהתפרקהטב

  
 Cטבליית  ויטמין  ,  דוגמה  הזו  עם  כוס  של  מים

הובאה  כדי  שנבין  טוב  יותר  את  אחת ,  והקפאה
 שלהתגליות  הגיאולוגיות  הגדולות  ביותר  

  .20מאה הה
  

כבר  הזכרנו  שבצמחים  מתנהלים  תהליכים 
וביניהם  גם ,  וצרים  הויטמיניםנמסוימים  שבהם  

בסלעים  מתנהלים ,  מצד  אחר.  Cויטמין  
הליכים  איפה  שיסודות  כימיים  מסוימים ת

נוצר  טיפוס  מסוים  של   דרך  זו  מתפרקים  וב
  .בסלע" בועות"
  

בסלעים  לעיתים  תכופות  אנו  מוצאים ,  לדוגמה
, מיליוני  אטומים  של  אורניום  לא  יציב
, המקובצים  ביחד  בנקודה  מיקרוסקופית  קטנה

הם  משחררים ,  בזמן  הפרוק.  שמתפרקים
כך ).  4.1תמונה    (חלקיקים  קטנים  לכל  עבר

  .הם יוצרים נזקים בסלע הקשה בצורת בועות
  

יסודות  לא  יציבים  מסוימים  מתפרקים  ביותר 
כך  שלעיתים  אנו  מוצאים  כמה  בועות ,  צעדים

אם  חותכים .  שנמצאות  האחת  בתוך  השנייה
בחתך  נראה ,  את  הסלע  באמצע  בועות  אלה

  ).4.2תמונה (מעגלים קונצנטריים 
  

אחדים  מתפרקים ציבים    לא  י  כימייםיסודות
אבל  את  בועות ,  ואחרים  יותר  לאט,  יותר  מהר

ההתפרקות  שלהם  הם  יכולים  להשאיר  רק 
  .בסלע הקשה

  

   

   

  
  

ארון הקבורה של 
אימהוטפ הייה מסובב

להבדיל , לכיוון צפון
מארונות מצריים שהיו

כיוון מזרח מסובבים ל
).הם השתחוו לשמש(

  
, אימהוטפ הייה בנאי"

יסד את אמנות... פסל
הבנייה עם אבן 

בנה ." (חצובה
ממגורות ליד פירמידה

בסקרה לאחסון 
  ) תבואה

וייקח משה את 
." עצמות יוסף איתו

; 50,26בראשית (
  ).13,19שמות 

אלוהים של יוסף לקח 
את בני ישראל לארץ 

המובטחת ישראל 
שנמצאת צפונית 

  )שמות. (ממצריים

  
ויצבור יוסף בר כחול "

הים הרבה מאוד עד 
כי חדל לספר כי אין 

  ."מספר
  )41.49בראשית (

 פרוק כמה 4.1תמונה 
מיליונים אטומים לא 
 .יציבים ממרכז אחד



  
  
  

כפי  שהמקרה  עם  לבה ,  עם  הסלע  נוזלי
–אז  הם  לא  יכולים  להשאיר  בועות  ,  לוהטת

  לא  יכולה Cבאותה  דרך  שטבלית  ויטמין  
 אלה  רק,  להשאיר  בועות  התפרקות  בנוזלים

  .במים קפואים
  

על "  בועות"ניסם  את  הידע  שלנו  על  ועכשיו  
  .שאלת ההיווצרות כוכב הלכת ארץ

  
בשות  שלנו יהול  ביותר  של  דידוע  שהחלק  הג

).  4.3תמונה    (עשוי  מסלע  שניקרא  גרניט
זמן  לא  הייה  ידוע  איך  נוצר הרבה  ,  אולם

מכיוון  שבשום  מקום  בטבע  אי  אפשר ,  הגרניט
  לא  ניתן  הייה  אי  פעם גם,  לצפות  בהיווצרותו

מדענים  רבים  בגלל  זה .  ליצור  אותו  במעבדה
בסיסי  של  היבשות קיבלו  הנחה  שהסלע  ה

נוצר  על  ידי  התקררות  איטית ,    גרניט–שלנו  
. של  לבה  לוהטת  במשך  כמה  מיליוני  שנים

 כדורווצרות  שהם  חושבים  על  היכ  םאנשים  רבי
מייד  מדמיינים  כוכב  לכת  לוהט  שלאט ,  ארץה

  .משך תקופות זמן ארוכותמתקרר ב
  

  לא  מזמן תה  אחת  שנתגלתגלית,  אולם
מצידו  של  מומחה  עולמי ,  ה  בגרניטשקשור

  לאור  הסבר  אחד  אחר ההוציא,  מוביל  בתחומו
  1.לחלוטין של היווצרות כוכב הלכת שלנו

  
, בגרניט,  בכל  היבשות  ברחבי  העולם,  כלומר
  בועות  של  התפרקות  של  יסוד  כימי נמצאו

שמתפרק ,  דובר  בפלוטוניוםמ.  משונה  אחד
זה  אומר ).  4.4תמונה  (במשך  רק  כמה  דקות  

לכל אחרי    הייה  צריך  להתקשות  טשהגרני
  .היותר כמה שניות

  
בוצעו  בדיקות  יסודיות  מדעיות  כדי  לבדוק  את 

  .התגלית הזו והממצאים הראשונים אומתו
  

כך  התאמת  שכוכב  הלכת  שלנו  לא  הייה  מסה 
 אלה  נוצר,  םבמשך  כמה  מיליוני  שנילוהטת  

  ! מקסימום כמה דקות –במשך זמן קצר מאוד 

  
  
  

   
  
  

פחות מה  שעשה  את  התגלית  הזו  לעוד  
שהשאיר  בועות ,  הוא  שפולוניום,  יאומנת
לא  קיים  בשום  מקום  בטבע  באופן ,  בגרניט
אלה  רק  כחלק  של  איזושהי  שרשרת ,  עצמאי

כפי  ששרשרת ,  התפרקות  גדולה  יותר
  .)4.5תמונה  (ההתפרקות  של  אורניום  

  
  לא  מופיעה Cכמו  שוויטמין  ,  זאת  אומרת

בצורת ,  בשום  מקום  בטבע  באופן  עצמאי
כך  גם  סוג  זה  של  פולוניום  לא  מופיע ,  טבלית

כיסוד  כימי ,    באופן  עצמאיבשום  מקום  בטבע
  .לא תלוי

  
במקרה  של  מים  קפואים  עם  בועות  של  טבלית 

. הינו  יכולים  להסיק  שתי  מסקנות,  Cויטמין  
במקרה  של  גרניט  עם ,    אופן  גם  כאןבאותו

אנו  יכולים  להסיק  שתי ,  בועות  של  פולוניום  זה
  :מסקנות ברורות

  
  .מישהו  הכניס  סוג  זה  של  פולוניום  בגרניט  .1
  
  . הגרניט התקשה במשך רק כמה דקות. 2
  

אף ,    ניסיונות  רביםעםצריך  להדגיש  שגם  
 .אחד עד כה לא הצליח להפר תגלית זו

  
בגרניט  הפתיע  מדענים  בני גם  עם  ממצא  זה  

, הוא  לא  הייה  מפתיע  את  ניוטון,  זמננו  רבים
נשמע  לא .  מנדל  ויתר  המייסדים  של  המדע

אבל  משה  בהיסטוריה  שלו  רושם  בדיוק ,  יאומן
את  מה  שהמדע  המודרני  גילה  בהקשר 

 נוצרהוא  רשם  שכוכב  הלכת  ארץ  .  לשאלה  זו
  במשך  היום  הראשון  של –בזמן  מאוד  קצר  

  .הבריאה
  

. צעדים8 פרוק האורניום ב4.2תמונה 
 .ור הארץ חתך של קרום כד4.3תמונה 

. בועות התפרקות פולוניום בגרניט4.4תמונה 



אינו  שמשה  גם  רושם  היסטוריה  מדויקת ר
בני  אדם ,  דינוסאורים,  הקשורה  בפירמידות

כמו  גם  לאורגניזמים  אחרים  ותנאי ,  עתיקים
  .מזג האוויר בעבר

  
משה  גם  רשם  איך  נוצר  המוות  בעולם ,  אבל
. ואפילו  איך  הבעיה  הזו  ניתנת  לפתירה,  שלנו

  ?האם אפשר להאמין לו
  

היסטוריית תלונה  למדענים  מסוימים  מפנים  
. משה  בגלל  רישומיו  על  אירועים  על  טבעיים

אחד  מהם  הוא  הדיווח  על  מעבר  בני  ישראל 
לאחר  מכן  הדיווח  שלו  על .  דרך  ים  סוף

בזמן  קבלת  לוחות  הברית אירועים  על  טבעיים  
    . הנודעות

  

  
  
  
  
  

  .האם המדע יכול לבחון מקרים כאלה ואחרים
  
  
  
  

  העמודים החידתיים
  
  

מדענים  גילו  על  חופי  ים ה,  לפני  כמה  שנים
 4.7  עמוד    גדול  עתיק  מגרניט  גבוה  סוף

  חוף 1).5.1תמונה  (  טונות  11.5מטרים  וכבד  
ים  סוף  שעליו  נמצא  עמוד  זה  שייך  לחצי  האי 

). 5.2תמונה    (עקבהפרץ  מהמצרי  נוויבה  ב
מאיפה  עמוד  גרניט  במקום .    התפלאוהמדענים

גרניט  נמצא  אפילו הכשמקום  המצאות  ,  זה
  ?רום מצרייםבד

  

  
  
  
  

הפתעה  עוד  יותר  גדולה  עורר  גילוי עמוד עתיק 
, מגרניט  זהה  לזה  על  חוף  ים  סוף  הנגדי

,   אחרי  הגילוי  שלו.שהיום  שייך  לערב  הסעודית
שלטונות  ערב  הסעודית  העבירו  עמוד  זה 

ת  ולוח כובמקום  שלו  הציבו  דגלון  מת,  למוזיאון
  ).5.3תמונה (
  

ייצגים  עמודים מה  מ:  השאלה  שנשאלה  הייתה
התשובה  החלה  להראות ?  עתיקים  אלה

כשהמדענים  מצאו  שעמודי  גרניט  עתיקים 
  ).5.4תמונה (לאלה קיימים בישראל זהים 

  
ההיסטוריונים  ידעו  שלמלך  ישראל  שלמה  היו 
אוניות  ושהייה  ביחסים  טובים  עם  מלך 

    2.מצריים
  

   
  
  
  

שקיבלו ,  זאת  הייתה  סיבה  להיסטוריונים  ההם
להניח  שאולי ,  סטוריית  משה  כנכונהאת  הי

המלך  שלמה  הציב  עמודים  אלה  כזיכרון 
  .למעבר בני ישראל דרך ים סוף

  

סוג ,  שרשרת התפרקות האורניום4.5תמונה 
 Po", במרכז התמונה  (218פולוניום מסוג  .238
  .קיים בטבע רק כחלק של שרשרת זו, " )218

 עמוד עתיק מגרניט על חוף ים סוף של 5.1תמונה
 .מצריים

) ן בעיגולמסומ( חצי האי נוויבה 5.2תמונה 
 .במפרץ עקבה



  
  
  
  

  
  
  
  

גם  פרטים ההיסטוריונים  שמו  לב  ש,  בנוסף
אחרים  מתיאורו  של  משה  מתאימים  יפה 
לתרחיש  של  מעבר  אפשרי  של  בני  ישראל 
דרך  ים  סוף  במקום  איפה  שנמצאו  עמודי 

משה  רשם  שבני  ישראל  אחרי ,  כלומר.  הגרניט
סוף "היציאה  ממצריים  קודם  כל  הגיעו  עד  

מנתיבתם  והגיעו "  פנו"  ולאחר  מכן  3,"המדבר
נתיב  זה  מסומן  עם  פס   (4.עד  חוף  ים  סוף

  )5.2בתמונה 
  

  מדבר  בגלל  מחסור אגם  אם  כל  האזור  נקר
  קיימות בדיוק  בדרך  זו  לכיוון  ים  סוף,  במים

  איפה  שנמצא ,עצמו  ובחצי  האי  ,נאות  מדבר
קיימת  באר  עתיקה  שגם  היום ,  עמוד  הגרניט
תקוות את    חימם  בנוסףכל  זה  .  מכילה  מים

ההיסטוריונים  שעמודים  אלה  מהווים  זיכרון 
  .למעבר בני ישראל דרך ים סוף

  
.   מעוד  עמוקים  סוף  במפרץ  עקבה,  אולם

 600הוא  עמוק  כ,  בחלק  הצפוני  של  מפרץ  זה
.   מטרים1900ובחלק  הדרומי  כ,  טריםמ

 14מסתכם  בכ  המרחק  מחוף  אחד  לאחר
הנטייה  של ,  בעומקים  כאלה.  קילומטרים

שגם  במקרה ,  קרקעית  הים  כה  גדולה
י המעבר  הייה  בלת,  הפרדת  הים  התרחשהש

אפשרי  כיוון  שמסלול  המעבר  הייה  תלול  מדי 
  .חייםהלאנשים ובעלי 

  
בדיוק  במקום  איפה .  אז  הופיע  גילוי  חדש,  אבל

המדענים  גילו  רכס ,    הגרניטשנמצאו  עמודי
כך  שבמקום  זה  עומק  הים  המרבי ,  תת  ימי

 מדרוןכאן  ).  5.5תמונה  (  מטרים  80א  רק  כוה
עדין  ומתאים  למעבר א  מאוד  וקרקעית  הה

  .האפשרי

  
כל  ממצאים  אלה  הספיקו  למדענים  כדי  לשכור 

ולחקור  את  קרקעית ,  צוללנים  ומצלמות,  ספינה
  .ים סוף במקום זה

  
ר  מעבר  בני  ישראל  מעל   שלאחמשה  רשם

פרעה  עם  צבאו ,  לקרקעית  הים  המופרד
טביעו ואז  המים  ה,  התחיל  ללכת  אחריהם

קיימה ,  אם  משהו  כזה  באמת  התרחש.  אותם
ההשארה  שבתחתית  זו  אולי  אפשר למצוא את 

  .שאריות צבא פרעה
מההיסטוריה  ידוע  שפרעה  וחייליו  השתמשו 

). 5.6תמונה  (במרכבות  הבנויות  מעץ  ועור  
אם .  הגלגלים  היו  מוזהבים,  קרים  מסוימיםבמ

, מרכבות  כאלה  היו  מגיעות  לקרקעית  הים
ועל  חלקים  שמעץ  היו ,  העור  הייה  מתפרק
החומר  העתיק  הייה .  מתיישבים  הקורלים

  .והקורלים היו תופסים את צורתו, מתפרק
  

  
  

ס כם  סוף  על  ריכשהצוללנים  חקרו  את  תחתית  
קורלים הם  מצאו  מספר  גדול  של  מבני  ,  זה

שתופסים  צורה  של  גלגלים  ומרכבות  הפוכות 
   5).5.7תמונה (
  

ידוע  שקורלים  גדלים  באופן  נורמאלי 
  .ולא מבנים כאלה, רימותותם עובהתה

  

  
  

ת ולוח שמסמנים את המקום כ דגלון מת5.3תמונה 
 .גרניטהשממנו נלקח עמוד 

 עמודי גרניט עתיקים על חוף הים התיכון5.4תמונה 
 .ישראל, באשקלון

 רכס תת 5.5תמונה 
מימי בתחתית ים סוף 

 .ליד חצי האי נוויבה

 מרכבות 5.6תמונה 
עתיקות שנמצאו 
 .וניםבקברים של פרע



  
  
  
  

 צוללנים  מצאו  גם  גלגל  מוזהב  אחדה,  לבסוף
5.8תמונה  (על  ידי  הקורלים    הייה  מפורק  שלא

.(  
  

מספר נמצא  גם  ,  ליד  שאריות  של  מרכבות
גדול  של  מאובני  עצמות  בני  אדם  ובעלי  חיים 

  6).5.9תמונה (
  

  מאוד ימי  זה  זרמי  המיםמכיוון  שברכס  תת  מ
יותר המדענים  מניחים  שקימות  ,  חזקים

מן שאריות  כאלה  של  צבא  פרעה  שעם  הז
. נשאו  למעמקים  יותר  גדולים  של  מפרץ  עקבה

לחקר  של  מעמקים  גדולים  כאלה  יש  צורך 
כמו  זה  שאיתו  נחקרה ,  ד  יקרבציוד  מיוחד  ומאו
  ".טיטניק"האוניה הטבועה 

  
עמודי  הגרניט  על  חופים  נגדיים  של ,  בכל  זאת
, כמו  גם  ממצאים  על  קרקעית  הים,  ים  סוף

היו ,  בדיוק  על  הקו  שמחבר  עמודים  אלה
את הוכחה  מספקת  למדענים  כדי  לאמת  

  .מקוריות ההיסטוריה שרשם משה
  

ם  ידעו מכיוון  שה.  צרו  כאןעהם  לא  נ,  אבל
יותר  לא  יאומנים שמשה  רשם  אירועים  עוד  

הם  הלכו ,  שהתרחשו  אחרי  חציית  ים  סוף

  זאת  השייכת –לחקור  את  הגדה  הנגדית  
  . לערב הסעודית של היום

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ההר עם הפסגה השחורה
  
  

משה  רושם  שלבני ,  אחרי  המעבר  של  ים  סוף
ים ישראל  היו  בעיות  גדולות  בגלל  מחסור  במ

אבל  שבדרכם  דרך  אזור  זה  נתקלו ,  לשתיה
 1".  דקלים70    מעינות  ו12"בנאת  מדבר  עם  

, היום  על  טריטוריה  של  ערב  הסעודית,  ובאמת
, במרחק  של  כעשר  קילומטרים  מחוף  ים  סוף

 100  מעינות  וכ12נמצאת  נאת  מדבר  עם  
  ).6.1תמונה (דקלים 

  
משה  ממשיך  ורושם  שבמהרה  לאחר  עזיבת 

י  ישראל  היו  בעיות  גדולות לבנ,  הנאה  הזאת
ות ת  רבוושהם  הפנו  בקורבגלל  מחסור  במים  

.   משה  שהוביל  אותם  בדרכםעל  חשבונו  של
קרה  משהו  שבגללו  דיווח  זה  הייה ,  ברגע  הזה

  במחלוקת  מצדם  של פעמים  רבות
  .היסטוריונים רבים

  

 מבני קורלים בצורת גלגלים ומרכבות 5.7תמונה 
 .הפוכות

 . גלגל מוזהב בתחתית ים סוף5.8תמונה 

עצמות :  ממצאים מתחתית ים סוף5.9תמונה 
בני זמננו אלה ש אדם בהשוואה עם מאובנות של

צלעות ועמוד השדרה , גולגולת מאובנת, )למעלה(
 ).למטה(של סוס 



 משה  רושם  שבדרך  על  טבעית  ,כלומר
 ההואהדרך  דרך  אזור  זה  ושברגע    הוראתה  לו

פוקד  לו  להכות  עם .  יבל  פקודה  אחת  מיוחדתק
הוא  עשה  את .  מקל  על  סלע  גדול  שנמצא  שם

  התחילו  לזרום  מים ווממנ,  הסלע  התפצל,  זה
  2.גדולים שענו על צרכי העם והבקר

  
מאורע  זהה  מתאר  גם  ההיסטוריון  היהודי 

הוא .  יוספוס  פלביוס  שחיי  במאה  הראשונה
אומר  שבאמת  קרה  שהסלע  התפצל 

   3".מים התחילו לזרום כנהר"ושמהסלע 
  

שתרגם  את ,  )1667-1752(ויליאם  וינסטון  
, יצירותיו  של  יוספוס  פלביוס  לשפה  האנגלית

רשם  על  שולי  התרגום  שלו  שאת  הסלע 
  זה  הייה  גורם 4.גם  היום  ניתן  לראות  המפוצל

  .מספיק למדענים לבקר אזור זה
  

תקלו הם  נ,  כשהם  הגיעו  לשטח  שמתאר  משה
הסלע ).  6.2תמונה  (יוחד  בסלע  משונה  במ

,   קומות5כמו  בניין  בן  ,    מטרים18בגובה  של  
מה  שמעניין .  ומפוצל  מהפסגה  עד  התחתית

הוא  שבתחתית  סלע  מפוצל  זה ,  עוד  יותר
בברור  אפשר  לראות  מבנה  גיאולוגי  של  זרימת 

   5.מים מיובשים
  

  
  

  

  
  
  

  
  
  

המדענים  גילו ,  לא  רחוק  מהסלע  המפוצל
ה  רשם  שבקרבת  סלע  זה  בני מש.  מזבח  עתיק

ישראל  הקימו  מזבח  אחרי  ניצחון  על  אחד 
  6).6.3תמונה (מהעמים מאותה התקופה 

  
משה  רושם  שבני  ישראל  הגיעו ,  לאחר  מכן

למרגלות  ההר  איפה  שיחוו  ניסיון  של  פגישה 
כשהם  יקבלו  את  הלוחות  עם ,  עם  אלוהים

   7.עשרת הדברות
  

מצד דיווח  זה  הייה  זמן  רב  בחזית  הביקורת  
  .היסטוריונים רבים

  
לא  רחוק  מהסלע  המפוצל  והמזבח ,  אבל

המדענים  נתקלו  בהר  משונה  אחד ,  העתיק
בל 'ז"  ("הר  משה"שהרועים  הערבים  מכנים  

היום  הר  זה  מפורסם  תחת ).  בערבית"  מוסה
הר  זה  נחקר    יסודית .  בל  אל  לוז'שם  זה
  ). 6.4תמונה (
  

  
  
  

 ייםרחבמרגלות  ההר  נמצאו  שאריות  של  אבני  
האם  זה  אומר  שהם  הובאו .  מצריים  עתיקים

  )6.5תמונה (? לכאן על ידי בני ישראל
  

   

  

 נבה מדבר6.1תמונה 
 100עינות וכמ 12עם 

דקלים בערב 
 .הסעודית

 . הסלע המפוצל בערב הסעודית6.2תמונה 

 . מזבח לא הרחק מהסלע המפוצל6.3תמונה 

  . הר משה6.4תמונה

 ממצאים של 6.5תמונה 
שאריות אבני רחיים 

אבני רחיים ).  ימין(
ממצריים העתיקה 

 ). למטה(



  
  
  
  

 ובמרגלות  ההר  ובכל  מקום  מסביב,  כמו  כן
  מבנים  סלעיים  עגולים  שייצגו צאו  המוןנמ

שאריות  של  אהלים  שהשתמשו  בהם  מזמן 
האם  אלה  שאריות  של  אהלים ).  6.6תמונה  (

  ?אלשהשתמשו בהם בני ישר
  

לא משה  רושם  שההר  הייה  מגודר  ושאנשים  
הורשו  להתקרב  יותר  מדי  בגלל  הטקס  הקדוש  

  8.שהייה צריך להתבצע
  

במרגלות  הר  זה  מצאו מעניין  שהמדענים  
עקבות  של  גדר  שפעם  הייתה  קיימת  סביב 

כמו  גם  המון  לוחות  אבן  עם  ציורים  של ,  ההר
מההיסטוריה  ידוע   9.כפות  רגליים  אנושיות

  על  לוחות  אבן  כאלה  היו  בשימוש  רק שציורים
כשהייה  צריך  לסמן ,  ועוד  מאוד  מזמן,  במצריים

  ).6.7תמונה (מקומות מסוימים כקדושים 
  

   
  
  
  

האם  זה  אומר  שיש  לנו  שאריות  מנהגים  שבני 
  ?וכאן יישמו אותם, ישראל קיבלו במצריים

  
במרגלות  הר  זה  המדענים  מצאו  מזבח ,  כמו  כן
, מסותתת  ובנוי  מאבן  לא מזבח  זה  נמוך.  עתיק

תמונה (באופן  איך  שמשה  הייה  מצווה  בדיוק  
6.8.(10   

  
אחד  מהמקרים  המוכרים  ביותר  שקשור  להר 

  מזבח  זה 11.זה  הוא  עשיית  מזבח  לעגל  הזהב
ועכשיו  הוא  מגודר  מצד ,  נמצא  לא  רחוק  מההר

   12).6.9תמונה (השלטונות של ערב הסעודית 

  
  של  פרות על  מזבח  זה  נמצאו  המון  ציורים

תמונה (אל  אפיס  הפולחן  מצרי  של  שמסמלים  
6.10.(  

  
משה  אומר  שהוא  בעצמו  שרף  את  עגל  הזהב 

 13.ושאת  האפר  שלו  זרק  לנחל  שזרם  מההר
במרגלות  הר  זה  אפשר  בברור ,  ובאמת

להבחין  בזרם  מים  מיובש  של  נחל  שזרם  פעם 
  ).6.11תמונה (במקום זה 

  

  
  

  ןלא  יאוממשה  מתאר  אירוע  ,  לבסוף
 14".באש  וברק  ירד  על  ההר"כשאלוהים  

המדענים ,  במהלך  חקר  הסלעים  על  הר  זה
להבדיל ,  שמו  לב  שהפסגה  שלו  מאוד  שחורה

ניתוח  נקבע   עם.  מיתר  ההר  שבצבע  בהיר
, ןיאשפסגת  ההר  עשויה  ממינרל  שחור  אובסיד

   15).6.12תמונה (שנוצר בטמפרטורות גבוהות 
  

  
  
  
  
  

  
  
  

ל  זה  על  פסגת  ההר  היא האם  נוכחות  מינר
  ?תוצאה של מקרה על טבעי שמתאר משה

  

 ושחזור של סלעיים עגולים  מבנים 6.6תמונה 
.הלוא

) שמאל( עקבות של גדר מסביב להר 6.7תמונה 
 ).ימין(בן עם ציור כף רגל אנושית אולוח 

 מזבח 6.8תמנה 
במרגלות ההר 
 .והסקיצה שלו

 מזבח 6.9תמונה 
 .לעגל הזהב

 ציורים של פולחן האל אפיס על 6.10תמונה 
וציורים וצלמיות של פולחן זהה ) ימין(המזבח 

 ).שמאל(ממצרים 

 . זרם מים מיובש והשחזור6.11 תמונה



אבל  מחקרים  מדעיים ,  י  יאומןתנראה  בל
מאמתים  את  כל  הפרטים  של  דיווח  של  משה 

  . למקרים שאחרי מעבר ים סוףשקשורים
  

רבים  חושבים  שלפטרון  בעיית  המוות    נדרש 
ננתח  בגלל  זה .  ידע  על  טבעי  וכוח  על  טבעי

  .ין מהעברעוד מקרה מאוד מעני
  

  

  
  
  
  
  
  

   של הטבע ביותרהפלא הגדול
  
  

קיים  אחד  שבכל ,  בין  מקומות  רבים  בטבע
.   מיליון  בני  אדםהשנה  מבקרים  יותר  מארבע

  מהמראה  שנמצא  לפניהם תרשמיםהם  מ
איך  משהו ,    מתפלאים  לפני  השאלהונשארים

  .הייה להיווצריכול כזה 
  

דו  או  הקניון  הגדול אמדובר  בקניון  קולור
,   קילומטרים400קניון  זה  ארוך  כ.  ב"ארהב

והעומק ,  ים  קילומטר30והרוחב  שלו  מגיע  ל
יירים  הרבים  יכולים תה.    מטרים1500מעל  

בשייט  בסירה ,  להתבונן  בקניון  זה  ממטוס
  יפה  לאורך או  ממקומות  רבים  ומסודרים,  דרכו

  .קצותיו העליונים
  

דו  נחשב  לפלא  הגדול אלמה  קניון  קולור,  אבל
בה  לכך  היא  משהו  מוזר יס?    הטבעביותר  של

ו  נהר  קטן במקום  זה  יש  לנ.  שנראה  כאן
, קולוראדו  שמגיע  מצפון  ושנתקל  בהר  גדול

  וברוחב ים  קילומטר400שבאורך  של  מעל  ל
נהר  זה  הולך .  ים  קילומטר100של  יותר  מ

תמונה (לכיוון  דרום  כדי  להשתפך  לאוקיאנוס  
7.1.(  

  
, ולהגיוני  הייה  שכשנהר  מגיע  להר  כזה  גד

הר  ילך  מעל הנלא  הגיוני  הייה  ש.  שיעקוף  אותו
כאן  יש  לנו  מצב  שנהר  חודר  דרך ,  אולם.  להר

רה  להגיע  לאוקיאנוס צההר  ובוחר  דרך  יותר  ק
  ).7.2תמונה (

  
האם  זה  אומר  שקניון  זה  התהווה  בדרך  של 

  ?קטן קולוראדוהנהר החדירה של 
  

שאפשר ,    של  קניון  זהצרותולהיוהסבר  רשמי  
,   על  לוחות  גדולים  ליד  הקניוןלקרוא  אותו

אומר  שבאזור  זה  לפני  יותר  מיליוני  שנים  הייה 
קיים  אוקיאנוס  גדול  שבתחתית  שלו  התהוו 

, משקעים  אלה  התהוו  מאוד  לאט.  משקעים
. ב  של  כמה  מילימטרים  באלף  שניםצבמק

ובמשך  של  יותר  מיליוני  שנים  התהוו  שכבות 
 1500עבים  מעל  ,  גדולות  של  משקעים

  .שהתקשו ויצרו סלע קשה, מטרים
  

  
  
  
  

  
  

אומרים  בהמשך  שתחתית  אוקיאנוס  זה 
הנהר ,  צור  הרי  להתרומם  לאט  ולכההמשי

נחצב  לאט  בהר  החדש  ויצר  את  קניון 
  .קולוראדו

  
צרות  קניון והאם  הסבר  זה  על  היו,  אולם

האם ?  קולוראדו  בהתאם  עם  עובדות  מדעיות
האם  איפשהו  אפשר ?  וצרים  קניוניםנהיום  
  ?ות בהיווצרות שלהםלצפ

  
ם  כל קיים  קניון  אחד  שסביב  היווצרותו  מסכימי

) Palouse(מדובר  בקניון  פלוס  .  המדענים
  מטרים  ונוצר 150הוא  בעומק  של  .  ב"בארה

עם  שיטפון  גדול  בזמן  של  השפחות  האגם 
תזוזות ,  במקרה  זה).  Missoula(מיזולה  

מימיות  גדולות    יצרו  שכבות  גדולות  של 
לאחר  מכן  חדרו  דרכם  ויצרו המים  .  משקעים

  1.קניון
  

, נסתכל  היטב  על  מראה  הקניון  פלוס,  אבל
ונתבונן ,  שנוצר  כתוצאה  של  שיטפון  גדול

סחפי  המשקעים  בתחתיתו בקירות  האנכיים  ו
  ).7.3תמונה (

 הנהר קולוראדו מגיע מהצפון ונתקל בהר 7.1תמונה
 .גדול

 . נהר קולוראדו פורץ דרך הר7.2תמונה

 . פסגת ההר ומינרל האובסידיאן6.12תמונה 



  
ן  זה  עם יואם  נשווה  את  הצורה  והמבנה  של  קנ

. קניון  קולוראדו  ניראה  שהם  כמעט  זהים
ון  קולוראדו  עשר ההבדל  הוא  רק  בזה  שקני

פעמים  יותר  עמוק  והרבה  יותר  גדול  מקניון 
  . פלוס

  

  
  
  
  

, אם  קניון  פלוס  נוצר  בתנאים  של  שיטפון  גדול
ר  שקניון  קולוראדו  נוצר  בתנאים מהאם  זה  או

כדי  לענות  על ?  של  שיטפון  הרבה  יותר  גדול
אחד  מהאירועים אל  שאלה  זו  נפנה  

  .20מאה הההגיאולוגיים החשובים ביותר של 
  

המדענים  שמו  לב ,  1980בתחילת  שנת  
ההר  הלנה  הקדושה  בכל  יום  מתרומם ש

זה  הייה  סימן  שהחומר  הוולקאני .  בכחצי  מטר
, שההתפרצות  תתרחשוזז  מעומקי  האדמה  

7.4תמונה  (  מה  שגם  קרה  במאי  באותה  שנה
.(  
  

הקצה ,  בסדרה  של  התפרצויות  שהופיעו
הר  זה  התדרדר  לאגם  ספיריט ל  הצפוני  ש
יותר  מחצי  קילומטר  מעוקב  של .    שםשנמצא
  לאגם  זה  והפעיל  תנועות  גדולות  של נפלחומר  

  ).7.5תמונה (מים ורפש 
  
  

  
  
  
  

המים ,  ברק  כמה  שעות  אזור  גדול  הייה  מוצף
ולאחר  מכן ,  יצרו  שכבות  גדולות  של  משקעים

   2).7.6תמונה (הר זה  קניון בסביבות והעמיק
  

, עיםכשהמדענים  בחנו  שכבות  אלה  של  משק
הם  הבחינו  שהם  שוקעו  באופן  מקביל  כמו  דפי 

בדיוק  כמו  המשקעים  של  קניון  קולוראדו ,  נייר
  ).7.7תמונה (
  

  
  
  
  

  
  

במידה  ומשקעים  שמהם  נבנה  קניון  קולוראדו 
במשך ,  נצטברו  על  קרקעית  האוקיאנוס  לאט

היינו  מוצאים  בהם  עקבות ,  הזמן  הארוך
, סנואוקיאהאורגניזמים  שחיים  על  קרקעית  

  )7.8תמונה (' וכצמחים ו, תולעים, כמו צדפים
  

עקבות  כאלה  לא  נמצאו  במשקעי  קניון ,  אולם
באותו  אופן  כמו  שהם  לא  נמצאו ,  קולוראדו

? למה.  במשקעים  ליד  ההר  הלנה  הקדושה
מכיוון  שהמשקעים  הצטברו  מאוד  מהר 

  3.ולאורגניזמים לא הייה זמן להשאיר אותם
  

,   הלנה  הקדושהלאחר  אסון  השיטפון  ליד  ההר
נמצאו  גם  משקעים  שהצטברו  בצורה  של 

וקניון קולוראדו ) למעלה( קניות פלוס 7.3תמונה 
 ).למטה(

 ההר הלנה הקדושה לפני ובזמן 7.4תמונה 
 .צותההתפר

 מפולת מההר לאגם ספיריט גרמה 7.5תמונה
 .ות גדולות של מים ורפשעלתנו

 קניון 7.6תמונה 
שנוצר אחרי 

התפרצות ההר 
 .הלנה הקדושה



בעובי  של  כמה  עשרות ,  מוצלבותשכבות  
  נמצאו  גם  על מוצלבותהשכבות  ה.  סנטימטרים
 20  של  המאה  ה60כשבשנות  ה,  חופי  טקסס

בתנועות  מאוד .  הוריקן  קרלה  שימם  חוף  זה
ששינו  באופן  פתאומי  את ,  מהירות  של  מים
  שכבות  בעובי שיקעההוריקן  ,  מסלול  תנועתם

   4. סנטימטרים20של כ
  

  
  
  
  

ן  קולוראדו  אנו  מוצאים  שכבות בקניו,  אולם
כמה  עשרות   של  משקעים  בעובי  של  מוצלבות
  .מטרים

  
  נוצרות  עם מוצלבותאנו  יודעים  ששכבות  

הצטברות  של  משקע  על  קרקעית  זרם  מים 
שנע  במהירות  גדולה  ומשנה  את  כיוון  תנועתו 

אנו  יודעים  שאם  על  פני כמו  כן  .  באופן  פתאומי
הוא  לא  יורגש ,  אוקיאנוס  משתולל  הוריקן

  . מטרים בגלל חיכוך המים50בעומק של 
  

ברור  שבקרקעית  זרם  מים  עם  עוצמה  שלא 
הצטברו  חבילות  גדולות  של תעלה  על  הדעת  

אם ,    אבל.  של  קניון  קולוראדומוצלבותשכבות  
תנועות  מים  היו  כל  כך  חזקות על קרקעית זרם 

ז  איך  הם  היו  חזקים  על  פני  השטח א,  המים
  )7.9תמונה (? שלו

  

  
  

האם  זו  עוד  הוכחה  אחת  על  הצפה  גדולה 
שקיעה לשאחראית  ,  שכמוה  קשה  לנו  לדמיין
  ?והיווצרות קניון קולוראדו

  
אנו  רואים  ששכבות  עבות  של  סלע  של ,  בנוסף

קניון  קולוראדו  מקופלים  באופן  פלאסטי 
  באופן ריםנוצסלעים  בטבע  ).    7.10תמונה  (

אנו  יודעים .    סלע  שיוצר  האדם-דומה  לבטון  
שבטון  מאוד  מהר  נהייה  קשה  ואם  אנו  רוצים 

אנו  צריכים  לעשות ,  פן  פלאסטיו  באות  אותוולע
, באופן  דומה.  את  זה  כל  עוד  הוא  לא  התקשה

סלעי  קניון  קולוראדו  מורים  שהם  עוותו  באופן 
 תה  צריכהשהיי,  פלאסטי  מהר  אחרי  שקיעתם

אם  השקיעה  התנהלה  במשך .  ההירלהיות  מ
הסלע  הייה  מתקשה  ולא ,  תקופות  ארוכות

  .הייה יכול להיות מכופף באופן זה
  

  
  
  
  

, רכיםממצאי  מאובנים  של  אורגניזמים  מאו
מעידים  גם  על  הצפה ,  שנקראים  נאוטולואידים

הם  קבורים  באופן .  שפגעה  באזור  זהגדולה  
מה ,  שצירי  הגוף  שלהם  כוונו  בכיוון  זהה

אם  הם .  ומר  שקבר  אותם  אותו  זרם  מיםשא
צירי  הגוף ,  במשך  זמן  ארוך,  היו  נוצרים  לאט

7.11תמונה  (שלהם  היו  מכוונים  באופן  אקראי  
.(5   
  

. מדענים  רבים  היו  מופתעים  ממצאים  אלה
ציפו  לממצאים ,  אלה  שקראו  את  משה,  אבל

אסון  מימי  גדול משה  רושם  שב.  מסוג  זה
גמרי  מראה השתנה  ל,  שנקרה  המבול,  במיוחד

ושבהזדמנות  זו שטח  פני  כוכב  הלכת  שלנו  
מלבד  קבוצה ,  נהרס  כל  העולם  הצומח  והחיי

  .אחת קטנה שנשמרה בדרך מיוחדת
  

  
  
  
  

על  זה  אנו ?  האם  חורבן  כזה  באמת  התרחש
 –צריכים  לקבל  אישור  בחפשנו  אחר  מאובנים  

   .שאריות עולם החיי מהעבר

 שכבות של סלע ליד ההר הלנה 7.7תמונה 
 ).שמאל( ושל קניון קולוראדו ) ימין(הקדושה 

 . החיים על קרקעית האוקיאנוס7.8תמונה 

.בות המוצלבות של קניון קולוראדו השכ7.9תמונה
 ).למטה משמאל(בן האדם לשם יחס לשמו לב 

 והכיוון הראשי  מאובן הנאוטולואיד7.11תמונה 
 ).חץ(צירים שלהםהשל



 

  דבור המאובנים
  
  

, בכל  מקום  על  כדור  הארץאם  התחלנו  לחפור  
, הסבירות  היא  גדולה  שהינו  מוצאים  מאובנים

זאת  אומרת  בתי  קברות  של  אורגניזמים 
כמעט  שאין  מקום .  שנקברו  תחת  האדמה

כך .  תחת  פני  כדור  הארץ  איפה  שאין  מאובנים
,   של  צדפיםשאובנואנו  מוצאים  בתי  קברות  

  ).8.1תמונה (' דינוסאורים וכו, דגים
  

,   אנו  מוצאים  פחם  ונפטבמקומות  רבים
שמהווים  שאריות  מתות  של  צמחים  ובעלי 

הם  תחת  השפעה  של  חום  גבוהה  ולחץ .  חיים
  ".דלק מאובנים" נהפכו ל

  

  
  
  
  
  

מאוד  חשוב  שנשים  לב  שכמעט  בשום  מקום 
בטבע  אנו  לא  יכולים  לצפות  בהיווצרות 

אוכלים  אותו ,  כשאורגניזם  מת.  המאובנים
שהוא  מתפרק מהר  בעלי  חיים  אחרים  או  

כדי .  האטמוספרהתחת  השפעת  תנאי  
האורגניזם  צריך  להיקבר  מאוד ,  שמאובן  יוצר

זה  הוביל  מדענים  רבים .  מהר  אחרי  המוות
  .להסיק שמאובנים נוצרים רק באסונות

  
מדענים  מסוימים  מאמינים  שמאובנים ,  אולם

יכולים  להיווצר  גם  תחת  תנאים  טבעיים  יום 
יפוש  אחר ממוטה  בח,  למשל,  כך.  יומיים

לאגם  מלא  רפש  שממנו האוכל  יכולה  לפול  
והמשקע ,  שם  היא  מטה.  היא  לא  יכולה  לצאת

וכך  נוצר  מאובן ,  שמצטבר  לאט  קובר  אותה
  ).8.2תמונה (של ממוטה 

  

  
  

ן ברבים  מאמינים  שבאופן  דומה  יכולים  להתא
הדג  כביכול  נופל ,  כשהוא  מת.  יםגגם  ד

  .לקרקעית האוקיאנוס ושם הוא נקבר לאט
  

מה  שאנו  מוצאים  ברחבי  העולם  מצביע ,  אולם
כך  אנו  מוצאים .  על  משהוא  מנוגד  לחלוטין

. דגים  מאובנים  שבולעים  דגים  יותר  קטנים
ברור  הוא  שדגים .  נמצאו  מאובנים  רבים  כאלה

  1).8.3תמונה (אלה נקברו חיים 
  

אנו  נראה ,  בוננים  במאובן  של  דגתכשאנו  מ
מוות ברגע  .  שאצלו  כל  הסנפירים  פתוחים

מפסיקה  עבודת  השרירים  שמחזיקים ,  הדג
קשה .  הסנפירים  פתוחים  והם  נסגריםאת  

, למצוא  מאובן  של  דג  שיש  לו  סנפירים  סגורים
ככל ,  שמצביע  שוב  שהדגים  נקברו  חיים

  ).8.4תמונה (הנראה בתנאים של אסון 
  

  
  
  
  

  גם ותשאריות  מאובנות  של  דגים  נמצא
ל  אזור  של  ע,  כך  בקליפורניה.  בלהקות  גדולים

נקברו  כמיליארד ,    קילומטרים  מרובעים10
  2.דגים

  

 ברחבי העולם נמצאו בתי קברות של 8.1תמונה 
 חלזונותאנו רואים בית קברות של . אורגניזמים

 .אמוניטו

 הדרך 8.2תמונה 
המשוערת של 

יוצרות מאובן ה
 .ממוטה

 מאובנים של דגים שבולעים דגים יותר 8.3תמונה
 .קטנים



במיוחד ,  מאוד  מעניינים  מאובנים  של  ציפורים
של  אלה  שנקברו  בתחתית  האוקיאנוס  ביחד 

  ).8.5תמונה (עם אורגניזמים של ים 
  

מעידה ,  בנים  נוצרים  רק  בתנאי  אסוןשמאו
-1700בתקופה  של  משנה  .  דוגמה  של  ביזון

אבל ,    מיליון  ביזונים60כב  מתו  "  בארה1900
   3.אף אחד לא התאבן

  

  
  

ברחבי  העולם  אנו  מוצאים  מאובנים  של 
כך  במערת .  אורגניזמים  גדולים  אחרים

  שנים  אחרונות 100ב,  מיקסניץ  באוסטריה
  דובים 30,000נחשפו  שאריות  של  יותר  מ

  ).8.6תמונה (
  

  
  

  
  
  
  

  של  סיביר  עד  כה  נמצא הבקרקע  הקפוא

ובמיוחד ,  ל  בעלי  חיים  מאובניםמספר  גדול  ש
  מיליון 5מוערך  שיש  כאן  מעל  .  ממוטות

   4.ממוטות קפואות
  

הדוגמה  המפורסמת  ביותר  של  חייה  קפואה 
היא  מאובן  של  ממוטה  ברסובסקה  שבבטן 

  יותר  מינים  של  צמחים  טרופיים ושלה  נמצא
לא  מעוכלים  שאצלם  נשמרה  אפילו  דוגמה  של 

  5).8.7תמונה (כלורופיל 
  

ון  שידוע  שפיגמנט  זה  מתפרק  מהר מכיו
המדענים  הזמינו ,  מאוד  חזקההבחומצת  קיבה  

מומחים  לאוכל  קפוא  כדי  שיסבירו  מה  קרה  עם 
תשובתם  הייתה  שבעלי  חיים  אלה .  ממוטה  זו

ואז ,  פעם  אכלו  עשב  על  שדה  טרופי
, אותם  וביעטמאיפושהו  הגיעו  מים  רבים  שה
  מעלות 100-טמפרטורה  נפלה  בפתאומיות  לכ

   6.והם בדרך זו קפאו עמוקות, יוסצלס
  

  
  
  

, מצאו  מאובנים  של  דינוסאוריםנברחבי  העולם  
על .    של  בניין  של  חמש  קומותגיעו  לגובההש

המדענים ,  ב"הר  אחד  במדינת  יוטה  בארה
ו  בית  קברות  של  דינוסאורים  וממנו  בנו אמצ

  ).8.8תמונה (מוזיאון 
  

אבל  בשום ,  דינוסאורים  אלה  היו  אוכלי  צמחים
מכיוון .  קום  לידם  לא  נמצאו  מאובני  צמחיםמ

, שהסלע  שבו  הם  נקברו  נבנה  על  ידי  מים
הוצאה  מסקנה  שהדינוסאורים  הובאו  לכאן 

  .ולאחר מכן נקברו, בתנועות מים חזקות
  

חשוב  להדגיש  שדינוסאורים  אלה  נקברו 
שמכסה  יותר  ממילון ,  בהתהוות  מוריסון

 מכיוון  שידוע.  ב"קילומטרים  ריבועיים  בארה
איך    קשה  לדמיין,  שהתהוות  זו  שיקעו  המים

שחזק  היה  הגורם  המימי  שביצע  סחף  בשטח 
  .גדול כזה

  
  

 8.4תמונה 
מאובן של דג 

שיש לו 
סנפירים 
 .פתוחים

 מאובן של דוב ממערת 8.6תמונה 
 .מיקסניץ באוסטריה

 מאובן8.7תמונה 
ממוטה ברסובקה
והדגם המפוחלץ 

  .אוןילו במוזש

 מאובן של8.5תמונה 
ציפור בתחתית 

 .האוקיאנוס



  
  
  

  
מעניינים  גם  המאובנים  של  ביצי  דינוסאורים 

שמורה ,  שמהם  בוקעים  דינוסאורים  קטנים
ולא ,  ל  תנאים  של  קבורה  פתאומיתעבברור  

  ).8.9תמונה (של הדרגתית 
  

יותר  נמצאו ההרים  הגבוהים  בעל  פסגות  
כך  על .  מאובנים  של  אורגניזמים  טרופיים
על  מונט ,  הפסגה  הגבוהה  ביותר  בעולם

 7.נמצאו  מאובנים  של  צדפות  טרופיות,  אברסט
נבנה  מסלע  שמים ,  כמו  רבים  אחרים,  הר  זה
ברור  שאורגניזמים  טרופיים  אלה  פעם .  יצרו

ואז  בתנאים ,  היו  קבורים  בתחתית  האוקיאנוס
  גדולות  של  כרום  כדור של  רעידות  ותנועות

  .הארץ הורמו לפסגה של ההרים החדשים
  

מכילים  בתוכם מכיוון  שהרים  ברחבי  העולם  
מבני  סלע  כמו  אלה  שראינו  אצל  קניון 

, שכבות  מכופפות  באופן  פלאסטי(קולוראדו  
  ללא  עקבות  של שכבות,  שכבות  מוצלבות

שגם  מכילות ,  )לות  חיות  של  אורגניזמיםופע
ביע  שהם  נתהוו  בתנאים כל  זה  מצ,  מאובנים

של  שיטפון  מימי  גדול  ותנועות  גדולות  של 
  .האדמה

  

  
  

ערימות  עצומות  של  פחם  ברחבי  העולם 
  גם  על  תנאי  אסון  שתחתיהם  נקבר ותמעיד

להיווצרות  של  מטר  אחד  של .  העולם  הצומח
  מטרים  של  חומר 20  ל  2פחם  נזקקים  בין  

  ובמקומות  רבים  נמצאו  שכבות  פחם   8,צמחי
  . של כמה עשרות מטריםבעובי

  
באזורים  מסוימים  בעולם  מרבצי  הפחם  מכסים 

יבועיים מה  מאות  קילומטרים  רכאזורים  של  
  על  שטחים מה  שמצביע,  )8.10תמונה  (

בתנאים  של  שיטפון גדולים  של  יערות  שנקברו  
ושמכסים  אותם ,  סלעים  שקברו  אותם(גדול  

  ). הצטברו על ידי המים, גם היום

  
צאו  מאובנים  של  גזעי  עץ במקומות  רבים  נמ

אם  הם  היו .  שעוברים  דרך  כמה  שכבות  סלע
הם  לא ,  קבורים  במשך  תקופות  זמן  ארוכות

ברור .  אלה  היו  מתרקבים,  היו  מתאבנים  כך
תמונה (אם  כך  שהם  נקברו  בזמן  מאוד  קצר  

8.11.(  
  

  
  

  את יום  משאיריםיום  חיים  הגם  אם  בעלי  
  ים אנשים  על  חופיהכמו  גם  ,  עקבותיהם  בבוץ

מספיקה  רוח .  אף  אחד  מהם  לא  נשמר,  רבים
  .חלשה או גשם והם ייעלמו

  
המדענים  מוצאים  עקבות ברחבי  העולם  ,  אולם

זה .  מאובנות  רבות  של  בעלי  חיים  שונים
מצביע  על  כך  שהעקבות  נקברו  מאוד  מהר 

השכבה ,  שנים  לאחר  מכן.  אחרי  היווצרותן
העליונה  של  המשקעים  שקברה  אותם  בלתה 

  .העקבות מאובנות בסלעוהופיעו 
  

  
  

מאוד  מעניינות  טביעות  כפות  הרגליים  של 
תמונה (דינוסאור  שנמצאו  על  סלע  מאונך  

ם  רך עברור  הא  שהסלע  הזה  הייה  פ).  8.12
ושמעליה  רצו  דינוסאורים  שהשאירו ,  ואופקי

המים ,  מהר  לאחר  מכן.  טביעות  כפות  הרגליים
לאחר .  יצרו  משקע  אחר  שכיסה  ושמר  עליהם

  בתנאים  של  תזוזות  גדולות  של  כרום ,מכן
  מעלות 90כל  השטח  הסתובב  ב,  כדור  הארץ

אחרי  זה  החלק  החיצוני  של .  ונוצר  סלע  מאונך

 בית קברות של דינוסאורים על הר אחד 8.8תמונה 
 .בארצות הברית

 8.9תמונה
מאובן של

דינוסאור קטן
.ביצהמאשיוצ

 8.10תמונה 
מרבצי פחם 
.ב"אחדים בארה

 8.11תמונה 
מאובן של גזע עץ 
שעובר דרך כמה 

 .שכבות סלע



הסלע  בלה  והופיעו  טביעות  כפות  הרגליים  של 
  .דינוסאור

  
מעניין  גם  המאובן  של  אורגניזם  הדומה 

. שנקבר  ביחד  עם  עקבות  תנועתו,  לסרטן
מורים ,  עקבותיוכמו  גם  צורת  ,  המאובן  לבדו

בברור  על  תנאים  של  קבורה  על  ידי  אסון 
  ).8.13תמונה (
  

  
  
  
  

רבות  של  מאובנים אלה  הם  רק  כמה  מדוגמות  
גם  אם  מדענים .  שאנו  מוצאים  ברחבי  העולם

זה  לא  היווה ,  רבים  התפלאו  ממצאים  כאלה
הפתעה  לאלה  שהיו  מיודעים  עם  הדיווח 

  .ההיסטורי של משה
  

בים  התחילו  לקבל  את מדענים  רשעובדה  היא  
האם  זה  אומר  שבקרוב .  היסטורית  משה

רת  החלק  של  הדיווח  שלו יו  עם  חקיתחיל
  ?שנוגע בשאלת מוות של האדם

  
נאבחן ,  לפני  שנביט  בחלק  זה  של  הדיווח  שלו

, קשה  ביותרהולרבים  ,  אחרונהשאלה  האת  ה
כמה  נכונה .  שקשורה  לחישוב  הזמן  של  משה

כוכב  הלכת שלו  כשהוא  טוען  שהכרונולוגיה  
, שלנו  נברא  לפני  כששת  אלפי  שנים

 ההירח  והכוכבים  נבראו  רק  ארבע,  ושהשמש
  ?ימים מאוחר יותר

  

  
  
  
  
  
  
  

  ?באיזה זמן אנו חיים
  
  

השתמשו  בשיטות במשך  ההיסטוריה  בני  אדם  
אחת  מהשיטות  הייתה .  שונות  לחישוב  הזמן

  ). 9.1תמונה (שימוש בשעון חול 
  

התא  העליון  עובר שהחול  מ    קייםאצל  שעון  זה
  בני  האדם  יכלו  לחשב  במדויק .לתא  התחתון

ליון  יעבור עכמה  זמן  נדרש  שכל  החול  מהתא  ה
נדרש  זמן  זהה  שיתרוקן ,  ובכל  פעם.  לתחתון

  ?למה. ויתמלא התחתון, התא העליון
  

  
  
מכיוון  שקצב  מעבר  החול  מהתא  העליון   .1

  ו, לתחתון הייה תמיד קבוע
  
כך  שחול ,  מכיוון  ששני  התאים  היו  סגורים.  2

וחול ,  חדש  לא  הייה  יכול  להיכנס  לתאים
  .מתאים אלה לא הייה יכול לצאת

  
בקבעם  את  גיל  הסלעים מדענים  רבים  

אנו .  משתמשים  בסוג  אחד  של  שעון  חול
יודעים  שבטבע  קיימים  כמה  יסודות  כימיים 

סוג  אחד  של  אורניום ,  למשל,  כך.  שמתפרקים
  . לסוג אחד של עופרתמתפרק 

  
יותר  ויותר  אורניום  נהפך ,  איך  שהזמן  חולף

, כך  יש  לנו  פחות  ופחות  אורניום.  לעופרת
ויותר  ויותר  עופרת  כפי  שבמקרה  של  שעון  חול 

ויותר ,  וןיש  לנו  פחות  ופחות  חול  בתא  העלי
  .ויותר בתחתון

  
תפרקות הואז  המדענים  היתבוננו  במעבדה  ב

עו  את  מהירות  של זו  של  אורניום  לעופרת  וקב
ואז  הם  התחילו  לקבוע  את  גיל .  התפרקות  זו

  ?איך. הסלעים
  

 טביעות כפות הרגליים של דינוסאור על8.12תמונה 
 .ע מאונך בארגנטינהסל

 לסרטן עם דומה מאובן של אורגניזם 8.13תמונה 
 .עקבות תנועה

 9.1תמונה 
 .שעון חול



  לטבע  ובסלעים  מצאו  כמויות  קטנות הם  הלכו
לאחר  מכן  הם .  של  אורניום  שמתפרק  לעופרת
וכמה  עופרת ,  חישבו  במדויק  כמה  אורניום  יש

). וכמה  בתחתון,  כמה  חול  יש  בתא  העליון(
תפרקות מכיוון  שהם  כבר  ידעו  את  מהירות  הה

הם  בפשטות  חישבו  כמה  זמן  חלף ,  הזו
  הכמות תהתהווהשמאורניום  שנמצא  

  .שנמצאה של עופרת
  

, עבור  סלעים  שונים  התקבלו  גילאים  שונים
. וזאת  מכמה  מיליונים  עד  כמה  מיליארדי  שנים

  מיליארדי  שנים 4,5ספרה  של  כך  הגיעו  ל
  .עבור גיל כוכב הלכת שלנו

  
זו  של  גיל קיימות  בעיות  לקביעה  כ,  אולם

  .הסלעים
  

רק  עם ראינו  ששעון  החול  יכול  להיות  בשימוש  
, אבל.  זרם  החול  קבוע  ואם  התאים  סגורים

, נדמיין  שעון  חול  שאצלו  שני  התאים  שבורים
  באם .כנס  אל  התאיםי  יכול  לצאת  ולהשחולכך  

היה ,  שעון  חול  כזה  הייה  עומד  איפשהו  בטבע
 קורה  שבעקבות  חילוף  תנאי  מזג  האוויר  החול

מה  שהייה  גורם  למעבר  איטי ,  הייה  נהייה  לח
שימוש  בשעון  חול  כזה .  מהתא  העליון  לתחתון

  .ייה נותן תוצאות שגויות לחלוטיןה
  

בדיוק  זה  המקרה  עם  קביעת  גיל  הסלעים  עם 
פירוק .  ייםממוש  בפירוק  של  יסודות  כייש

יכול ,  בסלע  כל  שהוא,  האורניום  לעופרת
לו  שני להיות  מוצג  על  ידי  שעון  חול  שאצ
ופעם ,  חהתאים  שבורים  ואיפה  שהחול  פעם  ל

   .יבש
  

ים  שבטבע  לא  קיימות  מערכות עודיאנו  
המים  מחלחלים  דרך  הסלעים .  סגורות

  עם  שורשיהם  על  מבנה הצמחים  משפיעים
  תהליכים  אלה שכתוצאה  שלכך  ,  הסלעים
  קיימת  תנועה  של  האלמנטים  הכימיים ואחרים
  .בסלע

  
התפרקות  של היות    שמהירוכמו  כן  אנו  יודעים

ות אקימות  דוגמ.  יסודות  כימיים  הן  לא  קבועות
  1.רבות שמאשרות את זה

  
הסלעים  לא כמה  ששיטות  כאלה  לקביעת  גיל  

כך .  מעידים  מקרים  רבים  מהשטח,  אמינות
  הופיעו 1801  עד  1800בתקופה  שמשנת  

ולאחר  מכן ,  םאיוות  געשיות  בהכמה  התפרצויו
וצרו נ  ,ולאחר  מכן  התקררה,  מלבה  שנפלטה
  .סלעים קשיחים

  
די כהמדענים  הגיעו  ,    שנים100אחרי  יותר  מ

אלה  עם  שימוש הסלעים  הלקבוע  את  גיל  
כמו (הדומות  לשעון  החול  בשיטות  שונות  

קליום  ארגון ,  עופרת-םאורניו:  השיטות
הם  קיבלו  תוצאות ).  סטרונציום-ורובידיום

 140שאיתם  קבעו  שסלעים  אלה  בגיל  שבין  
  קימות 2.מיליארדי  שנים  3מיליוני  שנים  ל
  3.ות דומותאהרבה מאוד דוגמ

  
, C-14המצב  דומה  גם  עם  שיטת  הפחמן  

. שמאוד  בשימוש  מצד  כמה  מדענים
שור   של    קפואשבאלסקה  נמצא  מאובןכ

הקרקפת  שלו בשיטה  זו  נקבע  ששריר  ,  מושוני
והפרווה  שלו  בגיל  של ,    שנים24,000בגיל  של  
ל   על  אזוב  שגדל  היום  ע4.  שנים17,000
בשיטה  הזו  נקבע  שהם  בגיל  שבין ,  איסלנד
  באותה  השיטה  נקבע 5.  שנים8,000    ל6,000

 27,000ששבלולים  חיים  בנבדה  בגיל  של  
  6.שנים

  
  מקבלים ןשאית,  ששיטות  אלה    רואיםאנו

מאוד  לא ,  ל  סלעים  ומאובניםגילאים  גדולים  ש
  .אמינות

  
קיים  מספר  גדול  של  מצביעים ,    שנימצד

  הגיל  האמיתי  של  כוכב שמורים  עלטבעיים  
  .הלכת שלנו

  
גבעות  והרים  על  יבשות  שלנו  בכל ,  לדוגמה

כך ,    לתהליך  השחיקהורגע  חשופיםרגע  
שברק  כמה  מיליוני  שנים  כל  היבשות  היו 

עובדה  שיש  לנו  עדיין  יבשות .  נשחקות  לגמרי
  על  תהליך הה  מצביע  כאלגבעות  והריםעם  

   7.של שחיקה שנמשך רק כמה אלפי שנים
  

הנהרות  בכל  רגע  מכניסות  כמויות ,    כןכמו
ברק  כמה .  גדולות  של  משקע  לאוקיאנוסים

לאים כל  האוקיאנוסים  היו  מ,  מיליוני  שנים
על  קרקעית  האוקיאנוס  אנו ,  אולם.  במשקע

מוצאים  שכבות  דקות  של  משקע  שמצביעות 
על  כך  שאוקיאנוסים  שלנו  בני  רק  כמה  אלפי 

  8.שנים
  

 ותמור  שיש  הרבה  תופעות  אחרות  בטבע
   9.שכוכב הלכת שלנו בן כמה אלפי שנים

  
  .הירח והכוכבים, מצב דומה הוא עם השמש

  
הליו  עובר  ליד  השמש שביט  של  הידוע  שכוכב  

מכיוון  שכוכבי ).  9.2תמונה  (  שנים  75כל  
הם  נמסים ,  השביט  עשויים  לרוב  מקרח

. חלקית  בכל  פעם  כשהם  עוברים  ליד  השמש
  של  הליו   שנים  כוכב  השביט10,000בפחות  מ

זה  שהוא  קיים  עדיין  מהווה .  הייה  נמס  לגמרי
הוכחה  מדעית  ברורה  שגיל  השמש  צריך 

  10. שנים10,000להיות קטן מ
  



כשהאסטרונאוטים  נחתו  בפעם  הראשונה  על 
נבנו  התקנים  מיוחדים  שהיו  צריכים ,  הירח

  ישקעו  לתוך   לאלמנוע  שהאסטרונאוטים
שכבה  עבה  של  אבק  קוסמי  שלכאורה  הייתה 

ים  לביטחון אמדענים  שהיו  אחרה.    הירחעל
החללית  והאסטרונאוטים  האמינו  שהירח  בגיל 

מה  שאמר  שעל  פני ,  של  כמה  מיליארדי  שנים
השטח  שלו  נמצאות  שכבות  עבות  של  אבק 

  .קוסמי
  

  
  
  

מדענים  שקיבלו  את  דיווח  משה  על ,  מצד  שני
טענו  שעליו  יש  רק  כמה  סנטימטרים ,  גיל  הירח

גם  האסטרונאוטים שמה  ,  של  אבק  קוסמי
   11.אימתו כשהם נחתו על הירח

  
מדענים  רבים  מאמינים ?  ומה  עם  הכוכבים
התרחש  פיצוץ ארדי  שנים  ישלפני  יותר  מיל

, לאחר  מכן.  הקרוי  המפץ  הגדול,  גדול  בחלל
נוצרו  הכוכבים  והגלקסיות  שעכשיו לכאורה  

  . לכל עבר בחללתעופפים מ
  

תו ושאו,  האור  שמגיע  מהכוכבים  והגלקסיות
צבעים  אלה .  נחלק  לכמה  צבעים,  נו  רואיםא

אותו ש  אור  לבן  ים  ספקטרום  ויוצריםביחד  מהוו
המחקרים  הראו  שאם  הכוכב  או .  אנו  רואים

, סביבנואו  נע  ,  הגלקסיה  מתרחק  מאתנו
שינויים  באור  שמגיע בהמכשירים  יוכלו  להבחין  

ישימו  לב  שהצבע הם  במקרה  הזה  .  עדינו
לתופעה  זו .  האדום  של  הספקטרום  הוזז

  ".התזוזה האדומה"קוראים 
  

, מדענים  שמאמינם  שהמפץ  הגדול  התרחש
שלאור  שלהם ,  מניחים  שהכוכבים  והגלקסיות

  מאוד נמצאים  רחוק,  ש  תזוזה  אדומה  גדולהי
מאיתנו  ושהם  מתרחקים  מאיתנו  במהירות 

כוכבים  וגלקסיות  שלאור ,  והפוך.  גדולה  מאוד
וב נמצאים  קרשלהם  יש  תזוזה  אדומה  קטנה  

אלינו  ומתרחקים  מאיתנו  במהירויות  קטנות 
  .יותר

  
נשללה  כאשר תיאורית  המפץ  הגדול  ,  אולם

צילמו  גלקסיה  המחוברת  באופן המדענים  
סוג (וקווזר  ,  תזוזה  אדומה  קטנהה  שיש  ל,  פיזי

שיש  לו  תזוזה  אדומה  גדולה ,  )אחד  של  כוכב

  זה  אומר  שקווזרים  עם  תזוזה 12).9.3תמונה  (
  . מאוד רחוקים מאיתנואדומה גדולה לא

  
זה  הייה  מתן  תוקף  נוסף  לתיאוריה  שגלקסיות 
וכוכבים  זזים  במסלולים  סיבוביים  סביב 

באופן  דומה  כמו ,  איזשהו  מרכז  של  היקום
   13.שאלקטרונים זזים מסביב מרכז האטום

  
צריך  להזכיר  שמדענים  רבים  מאמינים 

  מסתכמת  בכתשכע,  שמהירות  האור
הייתה  תמיד ,  יה  קילומטרים  בשני300,000

הדרך  שהאור  עובר  בשנה  אחת  נקראת .  זהה
  ". שנת אור"
  

היסטוריית שכך  מדענים  מסוימים  נתנו  בקורת  
לפיה  הכוכבים  והגלקסיות  בני  רק ,  משה

יכולה  להיות  נכונה  מכיוון לא  ,    שנים6,000
שקיים  המון  כוכבים  וגלקסיות  שמרוחקים 

 זה  אומר  .מאיתנו  יותר  מיליונים  של  שנות  אור
זה  אור ,  שאור  שאותו  אנו  רואים  כעת  מהם
רק  עכשיו שנסע  מיליונים  של  שנות  אור  ו

כלומר  אור  זה  התחיל  לנסוע .  הגיעה  עד  אלינו
  .ליוני שניםימכוכבים וגלקסיות אלה לפני מ

  

  
  
  

נסתכל  על  איך  נראות  גלקסיות  אלה ,  אבל
שלכאורה  מרוחקות  מאיתנו  יותר  מיליוני  שנות 

מה  לכאורה  מרוחקות כ.  )9.4תמונה  (אור  
ואחרות  אפילו ,    מיליוני  שנות  אור2מאיתנו  

זה  אומר  שברגע  זה .    מיליוני  שנות  אור106
,   מיליונים2אנו  רואים  אור  שיצאה  מהם  לפני  

  . מיליוני שנים106כלומר 
  

צריך  לשים  לב  שגלקסיות  אלה  נראות  מאוד 
גם  אם  לכאורה  הן ,  כמעט  זהות,  דומות

  .נים מאיתנונמצאות במרחקים מאוד שו
  

  תמונות  של  הבת  שלי   לכםתדמינו  שאני  אראה
). 9.5תמונה  (ה  כשהיו  לה  שלוש  שנים  'אנג

שהו  אומר  לכם  שכמה  מהם  צולמו  לפני יואז  מ
אתם .    שנים106וכמה  לפני  אפילו  ,    שנים2

מכיוון ,  בטח  הייתם  מטילים  ספק  בהצהרה  כזו
שכל  התמונות  האלה  זהות  וכך  מורות  על  גיל 

  .זהה
  

  מסלול של כוכב השביט הליו9.2תמונה 

 . גלקסיה מחוברת וקווזר9.3תמונה



  
  
  

אנו  יודעים .  גלקסיותהמצב  דומה  הוא  עם  
שעם "  ידיים"שגלקסיות  מורכבות  מהרבה  

מסתלסלות  לכיוון  מרכז הזמן  יותר  ויותר  
כמה  שהגלקסיה  יותר ).  9.6תמונה  (הגלקסיה  
מכופפות שלה  יהיו  יותר  "  הידיים"כך  ,  מבוגרת

  .לכיוון מרכז הגלקסיה
  

אנו  רואים  שכל  הגלקסיות  מכופפות ,  אבל
זה  אומר  שהם  נראות  בני .  ופן  זההכמעת  בא
. כמו  גם  הבת  שלי  על  כל  התמונות,  אותו  גיל

ברור  שמשהו  לא  בסדר  עם  התיאוריה  על  יקום 
  .מאוד מבוגר שנוצר אחרי המפץ הגדול

  

  
  
  

מדידות  בשלושת  המאות  האחרונות ,  כמו  כן
 האות  האור  לא  הייתה  קבוערהראו  שמהי

יש ע    בטבלכול  דברכמו  ש.  במשך  ההיסטוריה
  כך  גם  מהירות ,חלשינטייה  להתפרק  ולה

  התוצאות  מצביעות  על  כך 14.ההאור  לאט  קטנ
  מיליארד 10שמהירות  האור  הייתה  פעם  

   15.דולהגפעמים יותר 
  

זה  מאוד  יפה  משתלב  בדיווח  של  משה  על 
ללא  קשר  לכמה .  בריאת  הכוכבים  והגלקסיות

האור  אם ,  הם  היו  מרוחקות  מכוכב  הלכת  שלנו
   אלינועדגדולה  בעבר  הייה  מגיע  מהירות  כה  
  .כמעט ברגע

  
  שהמדע  עד  כה  גילה  עוד  המון צריך  להוסיף

ירח  והכוכבים  בני ,  שמששעובדות  שמאשרות  
  16.רק כמה אלפי שנים

  
אנו  רואים  שהדיווח  ההיסטורי  של  משה  עובר 

כולל  גם  זו ,  את  כל  הבדיקות  המדעיות
  .לי הכי קשהושרבים מחשבים כא, האחרונה

  

  
  
  זה  מאפשר  לנו  לקבל    אמון  במה  שמשה כל

כתב  ולפנות  לחלק  זה  של  הדיווח  שלו  שמעניין 
  .אותנו ביותר

  
  
  
  

הכתובים העתיקים השמורים 
  ביותר

  
  

קיים מוזיאון אחד שיש לו שיטת הגנה 
נמצא מספר גדול של כתובים בו . מיוחדת
אבל החשוב ביותר מהם מוצג על , עתיקים

ז המוזיאון עמוד עגול מיוחד שנמצא במרכ
  ).10,1תמונה (
  

אילו הייתה מבוצעת מתקפת טילים על מוזיאון 
מיד הייתה מופעלת מערכת הגנה , זה

אז העמוד המרכזי הייה מורד . מיוחדת
איפה שכתב עתיק ,  מתחת לארץל אבמהירות

  .חדר מיוחדזה הייה נשמר ב
  

  
  

למה כתב זה כה חשוב שצריך לשמור , אבל
  ? בדרך זויועל

  
מלחמת העולם השנייה האמונה אחרי 

גים שנשללו כל המו. לשיאהבאתיאיזם הגיע 
  .שמורים על משהו על טבעי

  

 . הגלקסיות עם המרחק האמור שלהם9.4תמונה 

 . תמונות של הבת שלי9.5תמונה 

 9.6תמונה 
 סקיצה של

גלקסיה עם 
" ידיים"

ותלשמתקפ

 הכתובים 10.1תמונה 
.ביותרהעתיקים השמורים 



הספרים המוכרים ביותר בעולם שמזכירים 
דברים על טבעיים הם בדיוק הספרים של 

כמו גם ספרים של , הספרים שלו. משה
, ברים אחרים שכתבו על נושאים דומיםחמ

אחד שנקרא יחד כספר מיוחד הוצאו לאור ב
  .ך”תנ

  
ספר זה הייה תחת התקפה גדולה , בזמן זה

והביקורת הגדולה , של ביקורת אתיאיסטית
שגיאות ושההוצאה בביותר הייתה שהוא מלא 
אנשים , כלומר. של היום היא לא אותנטית

, וכך העבירו אותו מדור לדור, שהעתיקו אותו
  .לא עשו את זה בנאמנות

  
א היו קיימות אנו יודעים שבימים עתיקים ל

מכונות דפוס ושהכתובים התרבו כך שהם היו 
העותקים השמורים העתיקים . מועתקים ידנית

 500ביותר של יצירות של הומרוס נכתבו 
והעותקים . שנים אחרי כתיבת המקור

 השמורים של יצירות פלאטון העתיקים
 שנים אחר 1200והרודוטא נכתבו יותר מ

  .כתיבת המקור
  

סטיות הגדולות יאיות האתובזמן של הביקור
קרתה ההתגלות הארכיאולוגית , ביותר

במערות , 1947בשנה  . הגדולה בהיסטריה
נמצאו כתובים עתיקים , ליד ים המלח בישראל

, ך"שייצגו עותקים העתיקים ביותר של התנ
  .  שנים אחר כתיבת המקור200ושנכתבו רק 

  
כשכתובים עתיקים אלה הושוו עם העותקים 

שקטו הביקורות האתיאיסטיות , וםשיש לנו הי
היום רק האנשים הלא מעודכנים . בפתאומיות

כתבי משה ויתר נטיות תשוללים את או
איזו הוכחה מהווים . ך"הכתובים של התנ
מעידה גם , ך"נטיות התנתכתובים אלה לאו

חלטת המדענים לבנות מוזיאון מיוחד שבו ה
  .הם ישמרו

  
רחבי קיימים גם מוזיאונים אחרים ב, אבל

לאף . העולם שבהם נשמרים כתובים עתיקים
האם היא . אחד מהם אין מערכת הגנה כזו

  ?באמת הכרחית
  

ובמיוחד , ך"כתבי התנרק , להבדיל מאחרים
נטי על תמדברים באופן רציני ואו, כתבי משה

וזו הייתה אחת . שאלות חיי ומוות האדם
  .הסיבות שכתובים אלה יאובטחו באופן מיוחד

  
 הזה הוא הבעיה הגדולה ביותר ספרנושא ה

.   בעיית המוות–מתמודד האדם שאיתה 
משה מדבר על איך נוצרה הבעיה הזו וכיצד 

  .היא ניתנת לפטירה
  

ראינו עד כה שהמדע לא הצליח לשלול אף לא 
מת יאלה רק א, אותיו של משהבו ממתאח
מה למשה יש להגיד על בעיית , לבסוף. אותן

לבחון את מוות האדם והאם המדע יכול 
  ? מובאותיו

  
כשאנו קוראים את דיווחו של משה על מקרים 

ראשונים על כוכב הלכת שלנו אנו רואים 
ראשונים נבראו עם פוטנציאל השאנשים 

, התנאים לחיים היו מושלמים. לחיות לנצח
עם שפע , כולל מזג אוויר נעים ללא גשם ושלג

הדיווח אומר שהכול . גדול בעולם הצומח והחיי
אבל הייה קיים תנאי , נברא עבור האדםבטבע 

וזה שיחיה , שהאדם הייה צריך למלאות
  .בהתאם עם החוקים שהונחו

  
 שבני אדם באופן מודע משה ממשיך ואומר

בעקבות זה . את כיבוד החוקים הטבעייםדחו 
אלא של כל , בא המוות לא רק של בן האדם

לא , אבל. האורגניזמים על כוכב הלכת שלנו
אלה בדיוק באופן איך שהמדע , באותו רגע

 בהפעלת מנגנונים גנטיים -המודרני מגלה 
  .ואחרים שגורמים לזקנה

  
 שמאובנים של אורגניזמים מורים כבר ראינו

, שחיים פעם שפעו על כוכב הלכת שלנו
שתנאי מזג האוויר היו נעימים לחיים בכל 

המרידיאנים ושהאורגניזמים היו הרבה יותר 
  .ובת הדיווח של משהלטמה שהולך , גדולים

  
דיווח הנסתכל על עוד כמה פרטים של , אבל

טוריה המוקדמת ביותר של סשל משה על ההי
 שדיווח זה  לשים לבן מעניי.העולם שלנו

אבל , היו ערומים"מדגיש שבני אדם בתחילה 
כשהם דחו לחיות בהתאם עם ". שלא התביישו

התחילו תהליכים מסוימים , שנוסדוהחוקים 
דם יכלו לראות שהם ערומים ואז כך שבני א

  .הם בפעם הראשונה לבשו בגדים
  

אבל באור , ח זה יראה נאיביאולי למשהו דיוו
הוא מהווה , בו הוא נכתבהגנטיקה והלשון ש

  ?באיזו אופן. ום היסטורי יוצא מהכללריש
  

כמו , משדרים אורשבטבע קיימים אורגניזמים 
ן מחזיק בגאורגניזם זה ". גחלילית"חרק בשם 

כשמדענים הכניסו גן .  לו יכולת להאירןשנות
 זה 1.הם גם החלו להאיר, זה בגוף של צמחים

תחת תנאים , אומר שגם אורגניזמים אחרים
  .לשדר אוריכולים , מסוימים

  
השפה שבה משה כתב את הדיווח שלו היא 

הכרת השפה הזו נותנת . השפה העברית
  .אפשרויות נוספות להבנת הדיווח שלו

  



אמרתם גם , "אור"כשאתם אומרים , ובשפה ז
זה " אור"אסוציאציה ל, זאת אומרת". עור"
  ".עור"
  

בשפה העברית כשאתם כותבים , כמו כן
, זאת אומרת". מרד"כתבתם גם , "בגד"

  ".מרד"זה " בגד"אסוציאציה ל
  

 של 20%ידוע שבן אדם היום משתמש ברק 
 שכתב אור המדע ומהלהאם . הגנים שלו

ור האדם יש ע להסיק שלמשה אנו יכולים
אבל שתהליכם שמאפשרים , פוטנציאל להאיר

  הייהזה נראה? את זה באופן רגעי לא פעילים
, "לבושים באור"כאילו שאנשים בהתחלה היו 

מרד הופעלו מנגנונים שהחלו את ושאחרי ה
אז גם הופסקו . תהליך הזקנה והמוות

. תהליכים שאפשרו לעור האדם לשדר אור
האדם שם לב שהוא , ים אלהכשנפסקו תהליכ

  .ערום ובפעם הראשונה הוא לבש בגדים
  

ו , "אור"ו" עור"ליד הקשר המילים העבריות 
קיימות גם מילים רבות אחרות , "מרד"ו " בגד"

שהן  במובן –מדיווח של משה שקשורות 
מסבירות מה קרה בתחילת  דקדקנותיותר ב

  .ההיסטוריה האנושית
  

בדיווח של העובדה החשובה ביותר , אבל
ושהבורא , משה היא שאדם הוא יצור נברא

ושאחרי , נתן לו פוטנציאל לחיות לנצח
המרידה של האדם הוא הפעיל מנגנונים 

 אומר המש, כמו כן .שגורמים לזקנה ומוות
שהבורא מציע לאדם השבת הפוטנציאל לחיים 

בתנאי שהאדם יקבל את החוקים , נצחיים
  .יסדהטבעיים שהוא 

  
, "אבק הארץ"אדם נוצר ממשה רושם שה
באבק זה מרכיב רוחני אחד , ושהבורא נשף

המדע מגלה שיותר מ. שעושה את האדם חיי
 של גוף האדם עושים רק ארבע 99%

, )חנקן, פחמן, חמצן, מימן(אלמנטים כימיים 
אבק זה ". אבק הארץ"מה שבאמת מייצג 

 באופן מדויקתוכנית קבוע מסודר לפי 
  .שכתובה בגנים

  
המרכיב הרוחני הוא החלק ההוא , ימצד שנ 

הזיכרון , של האדם שרושם את אופי האדם
אחרי מות . 'התכונות הרוחניות וכו, שלו

, המרכיב הרוחני חוזר אל הבורא, האדם
  . והאפר חוזר אל הארץ

  
אז הוא , אם הבורא ברא את האדם פעם אחת

נזכיר שההורים . מסוגל לעשות את זה שנית
בעוד , לילדיהםרק מעבירים את החיים 

הוא יכול לברוא את . שהבורא נותן החיים
כמו שזה הייה המקרא , האדם ללא ההורים

מה שאנו מכנים , עם האנשים הראשונים
לבריאת האדם בתיווך ". הבריאה הראשונה"

קיימת גם ". לידה"אנו קוראים , ההורים
  .או התחייה, חוזרת או החדשההבריאה ה

  
הבטחה העל ובדיוק הדיווח של משה מדבר 

 –אדם הזו שהבורא נתן לבן הגדולה ה
אז גוף האדם שוב . הבטחה על בריאה חוזרת

יהיה מעוצב בהתאמה עם התוכנית שכבר 
והמרכיב הרוחני הקיים יוחזר , רשומה בגנים

  .אל הגוף
  

אנו רואים שהכול בטבע מתפקד בהתאם 
א יחיי האדם ה. קבועים באופן מדויקלחוקים 

תר בטבע וקיים גם חוק התופעה המורכבת ביו
לחוק זה .  יכולה להתקיים זולפיהו תופעה

משה אומר שהיחס . "החוק המוסרי" קוראים 
 גם היחס  הוא,של האדם כלפי החוק המוסרי

שלו כלפי הבריאה החדשה והחיים החדשים 
כל אדם יכול לבחור להיות נברא . שמוצעים לו

  . עם קבלת חוק זה -שוב לחיים חדשים 
  

תהיה דילמה סביב זה מה הוא החוק כדי שלא 
. ך את הפרטים שלו"הבורא נתן בתנ, המוסרי

וזו אחת הסיבות למה הכתובים העתיקים של 
  .ך נשמרים באופן מיוחד"התנ

  
ביקורת שמדענים מסוימים מפנים , אולם

מתייחסת למרכיב העל , לדיווח על הבריאה
איך אני יכול להאמין : הם מציבים שאלה. טבעי

וראה על טבעי שאותו לא ראיתי בקיום ב
  ?וגם לא שמעתי, מעולם

  
נסתכל על איך שבהזדמנות אחת המדען 

  .המוכר בלז פאסקל ענה על שאלה זו
  
  
  
  

  טכנולוגיה ללא תחרות
  
  
בכל  יום  אנו  קוראים  ושומעים  על  ההישגים 
. החדשים  ביותר  בשדה  המדע  והטכנולוגיה

שהן וזיגידול  הידע  הוא  כל  כך  גדול  שא
  מורות  שכל  חמש  שנים  מתאסף  יותר הערכות

ידע  ממה  שבכל  התקופה  הקודמת  של  הקיום 
  .האנושי

  
ברחבי  העולם  מתארגנים  ירידים  איפה 
שמוצגים  הדגמים  החדשים  ביותר  של 

ציוד  לווייני ,  טלפונים  ניידים,  מכוניות,  מחשבים
  .והישגים אחרים של המדע המודרני



  
אם  הינו  הולכים  לטבע  ומטיילים ,  אולם
היינו  נתקלים  בניסים ,  זשהו  שדה  או  יער  באי

  .הרבה יותר גדולים של טכנולוגיה ודיזיין
  

נמלה  אחת  הפשוטה  ביותר  היא    אינספור 
לא  חשוב פעמים  מערכת  מורכבת  יותר  מאשר  

זבוב  אחד  הפשוט .  איזה  דגם  של  מכונית
  יותר  מלא וא  מיליארד  פעמים  מורכבביותר  ה

זאת .  חשוב  איזה  דגם  של  מטוס  או  חללית
סיבה  למה  מדענים  תכופות  משתמשים 
בדגמים  מהטבע  כדי  לתכנן  את  הדגמים 

  .שלהם
  

כך  המהנדסים  מחברה  אחת  תכננו  דגם  חדיש 
ביותר  של  מסוק  בחקרם  את  מבנה  ומעוף 

נוסיף  שלשפירית  יש ).  11.1תמונה  (השפירית  
כל  עין .  את  העיניים  המורכבות  ביותר  בטבע

מונה ת(  עדשות  30,000שלה  מכילה  יותר  מ
11,2.(  

  
ידוע  שהמדענים  מסוגלים  לבנות  מנועים 

בות  מאוד  קטנים  בהם  משתמשים  בזמן אומש
שהו  הייה  שואל יאם  מ.  של  ניתוחים  כירורגיים

האם  המדענים  מסוגלים  לבנות ,  אתכם
  להתמקם   כה  קטנה  שהייתה  יכולההבאמש

אולי "הייתם  בטח  עונים  ש,  על  מילימטר  מרובע
  ". כזההם היו יכולים לעשות משהו

  

  
  
  

  
  

האם  המדענים  היו  יכולים  לבנות  אלף ,  אבל
מקם  על תמשעבות  קטנות  שהיו  יכולות  לה

  .בטוח שלא? מילימטר מרובע
  

נכנס  לקיבה ,  ידוע  שהאוכל  שהאדם  מכניס
האוכל  המעוכל ,  מהקיבה.  לכאיפה  שהוא  מתע

נכנס  למעי  הדק  איפה  שהמרכיבים  התזונתיים 
על .  כל  הגוףמופצים  במועברים  לזרם  הדם  ו

מילימטר  מרובע  אחד  של  מעי  הדק  לא  נמצאת 
בות א  מיליון  מש200אלה  ,  ולא  אלף,  אחת

העברה  של  מרכיבים  תזונתיים השפועלות  על  
  ).11.3תמונה (לזרם הדם 

  
ברמה  של ,  המערכת  החיה  הפשוטה  ביותר  

מייצגת  משהו  הרבה ,  תא  אחד  כמו  שבקטריה
  עיר לא  חשוב  איזויותר  מורכב  ומסודר  מ

  אייר  את  זה  יפה  ביולוג  מולקולארי .בעולם
  :אחד

  

  
  

כדי  שנבין  את  מציאות  החיים  בעזרת  גילויי 
את  התא  אנו  חייבים ,  הביולוגיה  המולקולארית

  הייה אעד  של,  להגדיל  אלפי  מיליוני  פעמים
  קילומטרים  והייה  דומה 200מקבל  היקף  של  
  די  כדי  לכסות  עיר  כמו הגדול,  לחללית  עצומה

מה  שהינו  רואים  אז  הייה .    ניו  יורקלונדון  או
אובייקט  עם  מורכבות  ועיצוב  מושלם  ללא 

  ."תחרות
  

על  פני  התא  אנו  יכולים :  "הוא  ממשיך  ואומר
בדומה  למסדרונות ,  לשים  לב  למיליוני  פתחים
שנפתחים  ונסגרים ,  כניסה  לחלליות  עצומות

כדי  לאפשר  תזרים  מתמיד  של  חומר  שנכנס 
דרך  אחת  היציאות אם  היינו  נכנסים  .  ויוצא
היינו  מוצאים  את  עצמינו  בעולם  של ,  האלה

טכנולוגיה  הגבוהה  ביותר  ומורכבות  שלא 
   1."תעלה על הדעת

  
  בטבע ות  החיצריך  לשים  לב  שהמערכות

באופן  מסוים  דומות  לספרים  שבני  אדם 
כך ,  כפי  שבספרים  נמצא  מידע  מסוים.  ותביםכ

המורכב מידע  כל  המערכות  החיות  מכילות  
  . בלתי רגיל הכתוב בגניםבאופן

  
בתוכה המערכת  החיה  הפשוטה  ביותר  מכילה  

מידע  המורכב  יותר  מלא  חשוב  איזו  תוכנית 
 12בכל  אחד  מ,  והאדם.  מחשב  שיצר  האדם

אלפי  מיליארדי  תאים  שלו  מכיל  כל  כך  הרבה 
  כרכים  של 900מקם  בתהמידע  שהייה  יכול  ל

  .אנציקלופדיה
  

יך  המערכות על  אהיינו  יכולים  לדבר  ללא  גבול  
החיות  מורכבות  ואיך  שהן  מתפקדות  באופן 

אותנו  ברגע  הזה  לא  מעניין  ,  אבל.  יוצא  מהכלל

 .  שפירית וההעתק החיוור שלה11.1תמונה 

 העיניים11.2תמונה
המורכבות ביותר

 עיני –בטבע
 .השפירית

 11.3תמונה 
חתך רוחבי של 

 .מעי הדק



איך ,  אז.  אלה  איך  הן  נוצרו,  מתפקדותאיך  הן  
  ?נוצרו המערכות החיות

  
איך  נוצר .  שנתחיל  קודם  ממשהו  יותר  פשוט

  אולי  משהו  יגיד  שספר  נוצר  בבית ?  ספר  אחד
הספר  נוצר .  האבל  זו  תשובה  שגוי,  דפוס

מידע  לא  יכול  להיווצר  בבית .  תבובשכל  הכ
בבית  דפוס  המידע  יכול  רק  להיעבר .  דפוס
  .לנייר

שנשאל  שאלה  שעבורנו  היא ,  ועכשיו
, איך  נוצרו  המערכות  החיות:  מחשיבות  גדולה

שעבורם  ראינו  שהם  הרבה  יותר  מורכבות 
היום .  מלא  חשוב  מה  ממה  שהאדם  בנה

ענים  מציעים קיימות  שלוש  תשובות  שהמד
  : הם. כתשובה לשאלה זו

  
לבד ,  המערכות  החיות  נוצרו  במקרה    .1

  .מעצמם
  
על את  המערכות  החיות  יצרה  אינטליגנציה  .  2

  . שקיימת ביקוםטבעית
  
  .אנו לא יודעים איך נוצרו המערכות החיות. 3
  

מדענים  רבים  מאמינים  היום  שהמערכות 
החיות  נוצרו  אחרי  פיצוץ  גדול  שלכאורה 

מצד .    מיליארדי  שנים15ש  ביקום  לפני  כהתרח
קיימים  מדענים  שחושבים  שמידע ,  שני

יוצא  מהכלל  שקיים  במערכות המורכב  באופן  
, כמו  גם  המבנה  המורכב  במיוחד  שלהם,  חיות

הם  טוענים  שחייבת .  לא  היו  יכולים  להופיע  כך
  אינטליגנציה  על  טבעית  ביקום התקייםל

ביחד ,  שיצרה  מערכות  מורכבות  במיוחד  אלה
  .עם המידע שנמצא בתוכם

  
 שמופסטר  ומדענים  אחרים  ש,  מנדל,  ניוטון

  בדיוק ,ייצגו  את  המחשבה  הזו,  יסודות  למדע
  .כמו מדענים רבים בני זמננו

  
או (ידוע  שאחד  מהחוקים  היסודיים  בביולוגיה  

אומר  כיצד ,  חוק  הביוגנזה,  )מדע  על  החיים
חוק  זה  אומר .  נוצרים  אורגניזמים  חיים

  מאורגניזמים רקניזמים  חיים  נוצרים  אורג"ש
. וזה  מה  שאנו  רואים  בכל  מקום  סביבנו,  "חיים

, חתולים  מחתולים,  כלבים  נוצרים  מכלבים
אף  פעם .  ואנשים  מאנשים,  חרקים  מחרקים

לא  נראה  שאורגניזמים  חיים נוצרים מחומר לא 
  .חיי

  
הוסקה  מסקנה  ברורה  שביקום ,  מכל  זה

, ל  טבעיתחייבת  להתקיים  אינטליגנציה  ע
  . שהיא חייה

  
.   הנצחלמתייחס  א,  ומה  שהמסקנה  הסופית

כל  המדענים  מסכימים  שמשהו  חייב  להיות 

דולגי  מושג  ההיווצרות  המקרית .  נצחי  ביקום
במידה .    מהעולםחומר  המת  קייםמאמינים  שה

,   חיים  ביקוםאז  לא  היו,  וזה  הייה  המקרה
האפשרות  היחידה .  מכיוון  שחיי  נוצר  רק  מחיי

  .חיים חייבים להיות נצחיים ביקוםהיא ש
  

כך  המדענים  הגיעו  למסקנה  חד  משמעית 
שביקום  חייבת  למתקיים  אינטליגנציה  על 

במדע  דמות  זו .  שהיא  חייה  ונצחית,  טבעית
  .נקראת הבורא

  
מדען  ידוע  בלז  פסקל  בהזדמנות  אחת  הזמין 

קיום  הבורא  להעניק באת  אלו  שמטילים  ספק  
לטובת  הקיום לעצמם  הוכחה  הגדולה  ביותר  

  .הוא הזמין אותם להכיר אותו אישית. שלו
  

פסקל  הזמין  אותם  שבשקט  של  החדר  שלהם 
יקדישו  כמה  רגעים  ויפנו  לזה  שהם  לא  רואים 

כשהם  בחיים  שלהם  יחוו  ניסיון .  ולא  שומעים
, בלתי  יאומן  של  תשובה  על  צרכים  שחופשו
. הם  יבינו  שקיים  מישהו  שמאוד  מעוניין  בהם

עד  כה  מוסברים ,  יסיון  אישימקרים  רבים  מנ
יקבלו  עכשיו ,  "נסיבות  של  מזל"או  "  מקרה"כ

  .פירוש חדש
  

לאדם  נתנה  ונכתבה  התגלות  הבורא 
,   אפשר  להכיר  אותו  ביתר  יסודיותהשבעזרת

דרכים  שבהם  הוא  פעל  בעבר  ועצות  שאיתן 
  .הוא מפנה את האדם לדרך ישרה

  
רעיון ל  באדם  תפסקל  אמר  עוד  שהבורא  ש

 –  שנברא  בדמותו  –ושאדם  ,  נצחהאודות  
  .צריך לחשוב על דברים נצחיים

  
ך  רשמו  מאוד "משה  וכותבים  אחרים  של  התנ

, שקיבולו  באופן  מיוחד  מהבורא,  מדויק  נתונים
. אבל  גם  לעתיד,  ההווה,  הקשורים  אל  העבר

נותן  תוקף ראינו  שהמדע  באופן  יוצא  מהכלל  
. ך  הקשורים  אל  העבר"לאמיתות  כתבי  התנ

  .המודרני מעוניין גם בעתידהאדם , אבל
  

דרך  משה  וכותבים ,  נביט  במה  שהבורא
  .אומר על זה, ך"אחרים של התנ

  
  
  
  

  ערים שנעלמו
  
  

כוכב  הלכת  שלנו  שלכל  הפחות קיים  מקום  על  
כאן  המדענים  מצאו .  אפשר  לכנותו  לא  יאומן



מדובר .  ולםמשהו  שלא  קיים  בשום  מקום  בע
  .במקום אחד במזרח התיכון

  
גיעים  למבצר  המפורסם  מסדה אם  הייתם  מ

הייתם  שמים ,  והייתם  מביטים  לכיוון  ים  המלח
  ).12.1תמונה  (בלתי רגיליםלב לשני אזורים 

  
הסביבה  של  אזורים  אלה  היא  שטוחה  ובנויה 

סלע  גדול שבצורה  של  חצץ  ו,  מסלע  גירי
  ).12.2תמונה (
  

בתוך  שטח  זה  נמצאים  שני  אזורים  הבנויים 
שיוצר  מראה ,  י  גבסהקרו,  מסלע  גרגירי  זעיר

תמונה (בצורה  של  בניינים  גבוהים  ורחובות  
12.3.(  

  
באזורים  אלה  המדענים  מצאו  סלעים  גדולים 

מה  שגרם ,  המסודרים  בסדרות  ובזווית  ישרה
לאחדים  לחשוב  שהיו  קיימם  כאן  פעם  מדרכות 

  .מרוצפות ובניינם
  

  
  

    
  

  
  
  

  
  
  

מה  שהפתיע  הכי  הרבה  את  המדענים ,  אבל
  מספר  גדול  של  כדורי  גופרית  שנמצאו זה

  1).12.4תמונה (בסלעים אלה 
  

 2.5כדורי  הגופרית  הם  בגודל  של  מ
. עד  לגודל  של  כדורי  טניס,  סנטימטרים  בקוטר

מדענים  שמו  לב  במיוחד  זה  איך הלמה  ש

כדורי  הגופרית  האלה  חדרו  דרך  הסלע  תחת 
  ).12.5תמונה . (חום גבוה

  
ילו הוסקה  מסקנה  ששטח  זה  נראה  כא

שמשהו  ירה  עליו  עם  מכונת  ירייה  של  גופרית 
   2.מהשמיים

  
ידוע  שגופרית  נוצרת  בדרך  כלל  בטבע  בקרבת 

 .אבל  אז  הוא  מלא  בלכלוך.  הר  געש  או  גייזר
גופרית  כה  נקייה  ובכמות  גדולה  כזאת  לא 

  .נמצאה בשום מקום על כדור הארץ
  

    

   
  
  
  

מדענים  שהכירו  את  הדיווח  ההיסטורי  של 
  נזכרו  מייד  בערים  סדום  ועמורה  שנהרסו שהמ

משה  רושם  שערים  אלה  היו .  באופן  בלתי  רגיל
ושהבורא  הוריד ,  מלאות  בהפקרות  ושחיתות

  3.מהשמיים והרס אותם" אש וגופרית"
  

  

 

   
  
  
  
  

בחקירה  נוספת  של  מקומות  אלה  נמצאו 
12.6תמונה  (שאריות  של  שלדי  אדם  שרופים  

12.1תמונה 
שני אזורים 
בלתי רגילים

ליד ים 
 .המלח

 12.2תמונה 
השטח שמסביב

 . אזורים ששונים מהסביבה12.3תמונה 

 . כדורי גופרית12.4תמונה 

 כדורי גופרית שחדרו דרך הסלע תחת12.5תמונה
 .חום גבוה

חלקי , )למעלה(שאריות של שלד  12.6תמונה
וחוליות , )באמצע(שדרה ועצם הירך העמוד

 ). למטה(



ם  אמתו  שמדובר   ניתוחים  כימיים  יסודיי).
ולא  בצורות  לא  רגילות  של  סלע ,  בשלדי  אדם

   4.מהאזור
  

של  דיווח  של "  בדיקה  כימית"ערכה  נ,  לבסוף
, במידה  וסלע  גיר:  וזאת  בדרך  הבאה,  משה

הייה  נחשף  לחום  גבוהה ,  אזור  זהממנו  בנוי  
היינו ,  וגופרית)  אש  שנפלה  מהשמיים(

בדיוק  סלע  זה ,    או  גבססידן  גופרתימקבלים  
נו  עשויים  אזורים  אלה  עם  כדורי  הגופרית ממ

  ).12.7תמונה (
  

בדרך  זו  התקבלה  הוכחה  נוספת  לטובת 
אמיתיות  של  דיווח  של  משה  שקשור  למקרה 

  הרס  ערים  עם  שחיתות –לא  יאומן  אחד  
נפילת  אש  וגופרית ,  סדום  ועמורה,  גדולה

  .משמיים
  

  
  

ראינו  שמהופעת ?  למה  זה  חשוב,  אבל
עולם הבעיית  ,  עד  היוםו,  האנשים  הראשונים

ברקע  של  פוליטיקה .  הזה  היא  מטבע  המוסרי
רעה  של  אנשים כלכלה  רעה  ובריאות  ,  רעה

במובן .  נמצאת  הנפילה  המוסרית  של  האדם
  .מתדרדר יותר ויותרמצב העולם , המוסרי

  
  של  הדיווח  של כשאנו  קוראים  את  החלקים
שמתייחסים ,  ך"משה  ויתר  הספרים  של  התנ

אנו  רואים  שכל  כותבי ,  םלאירועים  עתידיי
 ך  מדברים  על  אירוע  זהה  בסוף"התנ

  .היסטורית כוכב הלכת הזה
  

כשפעם  אחת  בעבר  דרך  נוח  הופנתה  קריאה 
לבני  אדם  להחליף  את  דרך  החיים  ההרסנית 

ושיכינו  את  עצמם  לאסון  מימי  גדול ,  םשלה
. הם  צחקו  ודחו  את  קריאת  הבורא,  שמגיעה

נופלים הם  אף  פעם  לא  ראו  מים  איך  שהם  
, מהשמיים  ושללו  שמשהו  כזה  יכול  לקראות

בהמשיכם  לחיות  את  חיי  ההוללות  וחוסר 
  .התועלת שלהם

  

, אחרי  המבול  המימי  הגדול  שבא  בעקבות
אף  פעם  יותר  לא הבורא  הבטיח  לבני  אדם  ש

זה  לא  אומר  שלא  יהיה ,  אבל.    מימייבוא  מבול
  .איזשהו מבול אחר

  
קרב מידעה  אותנו  שמאוד  התך  "הבורא  בתנ

, בגלל  האכזריות  שלה,  יום  כאשר  האנושות
תיפגש  עם  מבול  אחד ,  אנוכיותהחוצפה  וה

בפעם  הזו  זה  יהיה  מבול  של .  הרבה  יותר  נורא
והערים  שנעלמו  סדום  ועמורה  מייצגים ,  אש

כמו  גם .  תמונה  מוקטנת  של  אירוע  עתידי  זה
גם  היום  אנשים  רבים ,  אנשים  שלפני  מבול

  .ע כזהידחו וישללו אפשרות לאירו
  

כאשר  אנו  קוראים  את  הדיווח  של  משה  על 
, בריאה  וכאשר  אנו  מביטים  בממצאים  בטבעה

אנו  רואים  שעולם  זה  בהתחלה  נברא  כמקום 
שהייה  צריך  לייצג  גן  עדן  בשביל  האדם  שבו 

  .הוא יחיה לנצח
  

, גיהינוםגם  אם  אדם  עשה  מכוכב  לכת  זה  
ך  מידע  אותנו  שכוכב  הלכת  הזה "הבורא  בתנ
בני כש,  ודש  ויובא  למצב  ההתחלתיבקרוב  יח
  . יוכלו לחיות בשלום ואושראדם שוב

  
קריאות  לבני הבורא  יפנה  עוד  המון  ,  לפני  זה

באירועים ,  ואז.  אדם  לפנות  לדרך  הישר
יוסרו  כל  אלה  שעושים  רע  ,  שיבואו  בעקבות

ושלא  מעוניינים  בחיים ,  לעצמם  ולאחרים
  .בשלום והרמוניה

  
  באופן  ברור  את ראינו  שהמדע  המודרני  מאמת
ך  שקשור  אל "מה  שהבורא  גילה  דרך  התנ

נטי תך  או"טקסט  התנכמו  כן  ראינו  ש.  העבר
בגלל  זה .  באופן  מלא  ושלא  עבר  שום  שינויים

אין  סיבה  שלא  נאמין  למה  שהבורא  אמר 
  .שקשור אל העתיד

  
, כל  בעיה  שיש  לאדם  המודרני  יכולה  להיפתר

הבורא  שברא  את  האדם .  כולל  בעיית  המוות
והוא ,  מסוגל  לעשות  זאת  שנית,  ם  אחתפע

  .הבטיח שהוא יעשה את זה
  

, הוא  אשר  מסוגל  לפטור  את  בעיית  המוות
בטוח  שמסוגל  לפטור  גם  את  כל  יתר  בעיות 

עלינו  מוטל  לבחור  את  מה  שבחרו .  האדם
וזה  שנקבל ,  פסטר  ורבים  אחרים,  מנדל,  ניוטון

את  עקרונות  החיים  שהוא  יסד  ושנהייה  כך 
אנו  יכולים ,    אנו  רוצים  בכךאם.  בצד  שלו

  .לעשות זאת
  

נדבר  על  עקרונות  חיים ,  שבהכנה,  בספר  הבא
, איכותיים  ומוצלחים  שהבורא  נתן  לבן  האדם

כמו  גם  על  צעדים  שהאדם  צריך  לקחת  כדי 
  .להכין את עצמו לאירועים שיבואו

 12.7תמונה
ניתוח כימי של
ורי האזור עם כד

 .הגופרית



  
  האם  האדם  יכול –סוד  החיים  המאושרים  "

" ?םכבר  היום  להרגיש  את  ריח  החיים  הנצחיי
זאת  הכותרת  של  הספר  הבא  ואחת  השאלות 

  .העיקריות שתידון בו
  

תשובות  לשאלה  זו  ואחרות  החשובות  לאדם 
שבכל  שנה ,  ר  עם  מקור  שמימינמצאות  בספ

  מיליון  עותקים  ושמייצג 40ביותר  מ  מודפס
  .באופן משכנע רב מכר עולמי של כל הזמנים
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