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הנפואל הרזח םינוערפה תרובק :הנש 4,000 ירחא
ינוא ףסא תאמ

 הפוריאב "ץראה" בתכ

תרובקל קנע תודימריפ ומיקה םינומדקה םירצמהש ירחא הנש 4,000-מ רתוי .ןילרב
תמקהל השדח תינכות תיפוריא םילכירדאו םימזי תרובח םושלש הגיצה ,םינוערפה םיכלמה

היהת דיחי טילשל החצנה רתא םוקמבש אלא .םלועב הלודגה הרובקה תדימריפ
תויבוק ויהי הלש ןיינבה ינבא :התוללכב תישונאה הרבחל ןורכיז רתא "הלודגה הדימריפה"
."ןימ וא עזג ,תד לדבה אלל" ,םלועה יבחרמ םדא ינב תובבר לש םרפא ןמטוי ןכותבש ןוטב
תא הנמיס תעקושה שמשהש ןכיה ,סולינל ברעממ תודימריפה תא ומיקהש ,םירצמל דוגינב

הינמרג חרזמב תונביהל השדחה הדימריפה תננכותמ ,םיתמה םלוע תכישחל רבעמה
םא וליפא ,תושדח תועקשה ןוחבל תויושרה תא החירכמ תעקושה הלכלכהש ןכיה ,רבעשל

 .םיתמה יקסעב תוכורכ ןה

םיסחייתמ המזויה ינגראמ ,תוומבו תולכירדאב ילאוטקלטניא ליגרתכ תיארנ איהש תורמל
םושלש וסנכתה "הלודגה הדימריפה ידידי" תדוגא ירבחמ תורשע .תימוהת תוניצרב הילא
ושיגהש תועצה עברא ןוחבל ידכ ,טראצומ לש םאיווקרה ילילצל ,יאנילרב ןורטאית םלואב

לכירדאה בצינ ,הדוגאב בהלנ רבחו ,םיטפושה רבח שארב .םלועה יבחרב םילכירדא
וגניא רפוסה הדוגאה תא םיליבומ ותא דחי .סאהלוק םר יוויטקובורפהו עדונה ידנלוהה

הדימריפה הנבמש ןוויכ .םינמרג םלוכ .ליט סניי ןלכלכהו רגרבצלוה וקייה סדנהמה ,ןמרינ
,תויוולה יתב - הביבס םוקתש סילופורקנה ןונכתב םילכירדאה וזכרתה ,ןותנ רתוי וא תוחפ

ועבק ,"ונלוכל החצנה רתא - הלודגה הדימריפה" .םיינפוס םילוחל סיפסוהו םירקבמל תונולמ
 .עוריאה תוזרכ

תכלוה תורדרדיהב תאצמנ החצנהה תולכירדא ,תודימריפה תמקה זאמ יכ רמול רשפא"
ונבנש םיראופמה םינבמה םע האישל העיגה תולכירדאה" ,סאהלוק רמא ,"תכשמנו

השדחה המזויה תונורתי ןיב יכ ףיסוה אוה ."םהילא תוותשהל החילצה אל זאמו ,םירצמב
 .םויה רדס זכרמב תוומה תא ביצהל תורשפאה הנומט

ובצויש תויאשמו םיפונמשכ ,םינגראמה ורפיס ,ץוחל םינפה ןמ הגרדהב הנבית הדימריפה
ליכהל לכות ,םירטמ 100 לש הבוגל עיגתשכ .ןעונישלו םינבאה תבצהל םיארחא ויהי הביבס

.תויבוק ןוילימ 42 ליכהל לכות ,רטמ 300 הבוגל עיגת םא ;םדא ינב ףלא 300 לש רפא
הדימריפהש ,םיוסמ תוירחא רסוחב ,םיחיטבמ םימזיהו ,רלוד 1,300 היהת הרובקה תולע

לש טנרטניאה רתא תועצמאב הדימריפב םוקמ םידדוב םיפלא ונימזה ,הכ דע .חצנל םייקתת
ורוי ףלא 90-ל בורק לש ןומימל הכז טקיורפה .(www.thegreatpyramid.org) טקיורפה
סויג עסמ לש ומוציעב םיאצמנ ונא" .תונכתיה רקס עצבל ידכ ,ינמרגה תוברתה דרשממ

 .ליט רפיס ,"םייטרפ םיעיקשממ םיפסכ

(Dessau) ואסד ריעל ךומס ,תונביהל הננכות הדימריפה וב םוקמהש חוטב אלש אלא
המזויה הגצוהשכ .טקיורפה םע הלועפ ףותישל ןכומ ,טלהנא-הינוסקס זוחמה תנידמב

50 םיצור אל ונא" םיזירכמה םיטלש םיאשונ םהשכ ,הדגנ םיבשותה וחמ הרבעש הנשב
הדימריפה תכיפהו ,הדובע תומוקמ יפלא תריצי םיחיטבמ םימזויה ."וניתובוחרב םיתמ ןוילימ
,ליט רמא ,"ומוציעב ץורימה" .קרפהמ הדרי ואסד ,תעכ יכ הארנ םלוא ,ימלוע תוריית רתאל

 ."השדחה העקשההמ הנהית ונתוא לבקל ץופחתש ריע לכ"
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 .ז.ת+

 םירצמב תודימריפה

2,700 - 2,500 :תודימריפה תיינב דעומ 'מ146 :הדימריפה הבוג ? ריג ןבאו טינרג :רמוח
 100-כ :םירצמב םויכ תורכומה תודימריפה רפסמ הריפסה ינפל

 .ז.ת+

 הינמרגב "הלודגה הדימריפה"

:םיתמה רפא ןמטיי ןהב תויבוקה רפסמ ? םירטמ 300 דע :ןנכותמ הבוג ןוטב תויבוק :רמוח
 4 :התיינבל תועצה רפסמ רלוד 1,300 :הרובקה תולע ? ןוילימ 42 דע
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