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ערהו שדחה  תיירלג  תוינ ,  “ לדנ תומיזמ 

לש תיתחתה  ריעב  ידמל  הנטק  תונח  ללחב , םכח . יתוזח  ןויד  תניחבב  איה  לבא  אשונ  תכורעתכ  תרזופמ  טעמ  איה   תוינ   “ לדנ תומיזמ 
םיחנומ םה  הקוריה “  ” הלימה תפסות  ןבומכו  חותיפ “ “,“ יוניב : ” “ן לדנ ביבס  החתפתהש  תיגולוטואטה  הפשה  לע  רוהרה  שרפנ  הפיח ,

תמירפ תא  םיפקשמ  םויה  םיקוושמה  “ן  לדנה תומולח  תושלחומ ; תויסולכואו  עבט  ימקרמ  לש  הקיחדו  סרהל  הנבלהכ  םעפ   אל  םישמשמש 
. םינורחאה םירושעב  ץראב  השחרתהש  תיתרבחה  תוירדילוסה 

תרדסב ישימחה  אוה  ץיבוקרמ  םחנמ  יעור  לש  ואידיוה   ( 2012 , ) סורומלג טקיורפ 
“ן לדנ ישנא  ינש  לש  היילעהו )  ) היילעה ךילהת  תא  םיראתמה  םיריכב -‘  ’ םינוטרסה

תעב םימוגיפ  לע  םידפתשמ  םירוביגה  הב  הנואת  תשחרתמ  ןוטרסב  םתריכזמו .
םיריהמ סרהו )  ) הינבל לע  תוחוכ  םילבקמו  הרקוי  טקיורפ  לש  הינב  רתאב  רוקיב 

. הדובע ילכו  םדא  לש  האלכהל  םיכפוה  םהשכ 
“ ץוע ץראמ  םסוקה   ” לש הקיטטסאל  תוסחייתהה  םג  הרורב ; תירצונה  היגולוריטרמב  םיריטרמ  ירואית  רקיעב  תונמאה , תודלותל  תוסחיתהה 

העגפנ הב  המויאה  םיכרדה  תנואתו  ולאק  הדירפל  איה  תפסונ  העורפ  היצאיסוסא  גנימלפ מ 1939 . רוטקיו  לש  תיעונלוקה  הסרגב 
. הינוריא לש  רמ  םעט  תמעמעמ  אלש  תרדהנ “ ץרא  ו“ , B MOVIES ולא לכ  ןיב  אילפהל  תחלצומ  האלכה  וז  הירוענב .

םימדקמה םיכוותמ  דעתמ  רקסביל  וקוד . סי  תרגסמב  ורדושש  רקסביל  ירא  לש  תוחכפתה  הרדסהמ   םיקרפ  םינרקומ  הירלגה  תמוקב 
ירוזא תדרפה  דעו  ןיטולחל  תינגומוה  הביבס  תואיצמש  תורוגס  תונוכשמ  קתרמ . יגולויצוס  ךמסמב  המצע , תא  תמדקמה  תילכירדאו  טקיורפ ,

וקמועש ישגר  קותינכ  ראתל  רשפאש  המו  תיתרבח  היצטנמגרפל  ללה  ריש  אוה  חישה  םייתחפשמ , תודימ  יתבב  םירוהו  םידלי  לש  םירוגמ 
. יזיפה קותינה  תומוח  הבוגכ 

ןֹוטּ�ֶב תַמְלׂ�ַש  ְךׁ�ֵשיּ�ִבְלַנ    ) ןמרתלא ןתנ  לש  רקוב “ ריש   ” טוטיצב הרזענ  ילארשיה  טלמהו  ןוטבה  ןוזח  לע  הבתכנש  הבר  תרוקיב 
לדגמ הדובעה  ןאכמ  . וניא  הינח   ישרגמו  םיפלחמ  םישיבכ , ולוכש  בחרמ   לש  ןק , לאירא  לש  םוליצה  םיּ�ִנּ�ַג  .) , יּ�ֵדַבְרַמ  ְךָל  ׂשֹרְפִנְו  / טֶלֶמָו

.GOOGLE EARTHםייומיד מ יפל  התשענ  רכב  ’ דנרבו  הלה  תובקעב  הרדסה ’ ךותמ   2009 ג.א , הינמרג , ןזואהקורב , - גרובסיד רוריק ,
. תונשגרל שולגל  ילבמ  הסוכו  היהש  המל  היגלאכ  תיטנמור , טעמכ  תירויצ , טעמכ  תמדנש  תוכיאו  הפונתו  המצוע  הב  שי 

איה לבא  ףסכו  ןל  “ דנ תונמא , ןיב  רשקב  תקסוע  איהש  בתכנ  םנמא  הכורעתה  טסק  טב            
המצע הרידגמש  הירלגה  תיכוכז : תיבב  םינבא  םיקרוז  אל  לכה , ירחא  תויטנגלאב . ךכמ  תענמנ 

הלביקש ללחב  תמקוממ  תלעופ , איה  הב  הביבסל  תביוחמש  תינויסינ “ - תירוביצ תוברת  תדבעמ  ”
. הריד רכש  םולשת  אלל  םייתנש  לש  הפוקתל  םיללח  םיבצעמו  םינמאל  הצקמ  הפיח  תייריע  ותרגסמב  טקיורפ  םחתמ 21″ , םניחב ב“

לש ופוסב  ותרטמש  ןנכותמ  ךלהמ  אלא  הילעמ  האבה  תוחתפתה  וניאש  ךילהת  לש  תינחה  דוח  םעפ  אל  איה  תעדמ  אלש  וא  ןוצרמ  תונמא ,
תייסולכואב קהבומ  יוניש  לש  ךילהת  תעכ  רבוע  תיתחתה  ריעב  םיניגמה  תורדשל  דעו  למנה  תובוחרה  ןיב  םחתמה  “ן . לדנ תחבשה  איה  רבד 

- לתו ופי  םילשוריב , תשחרתמו )  ) השחרתהש יפכ  תיביסרגא  היצקיפירטנגמ  ןאכ  ענמיהל  תושיגרו  הנובת  לש  הבר  הדימ  תשרדנו  רוזאה 
. בטיה רכינ  ול  םידומצה  תובוחרל  םחתימה  ןיב  לדבהה  ביבא .

תונמאה רתכב  םולהיה  םויהל  ןוכנ  ערהו , שדחה  רתויב . םיענ  יוליב  םוקמ  הווהמ  םחתמה  תואנדסו  םינכוד  הפק , יתב  םיהמ , ריוא  םע 
. וילא תועדומ  ררועל  תודע  תקחרה  ךות  םא  םג  החילצמו , ססות , ינוריע  ךילהת  תוכזב  תלעופ  םחתמב ,

ןיול ילטנ  תרצוא |  הפיח  תיתחת , ריע  טאיכ 1 ,  בוחר 
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