
 
 

 דבר העורכת
 

 לקוראים שלום!

 

 

המאורע גיליון נושאונצ'יק  לרגלשנים לטביעתה של הטיטניק.  011בחודש שעבר מלאו 
 ים ובאוויר.ם של אסונות נוספים, ביספר עליכם על ספור הטיטניק וכן על ספור

 

 

 ספור הטיטניק על בולים מגיברלטר
 

איציק . מספר על הטיטניק ועל אסונות ימיים נוספיםאבינועם טלמן אז מה בגיליון? 
בפינה תנ"ך ואמנות מציג משה ביאלי מפגשים מן הסוג  .ברק מספר על אסונות תעופה

  ולבסוף, כבכל גיליון, חידון בולאי נושא פרסים. האלוהי.

 

 נתראה בגיליון הבא,

 שלכם, שביט



  אסונות ימיים
 אבינועם טלמן

 
הים ידוע לכולנו כמקום של כיף והנאה, אנחנו נהנים לרחוץ בו, לשחות בו, ורבים 

אך זהו מקום בוגדני ומסוכן, שגבה את מאיתנו אף צוללים אל העולם שמתחת לגלים. 
 אסונותשל  םזה מתמקד בהצגת ספור. מאמר באסונות ימיים שוניםחייהם של רבים 

 . מידי אדם, ולא בעקבות תופעות טבענגרמו ש
 

המפורסמת שבספינות הטבועות היא כמובן ספינת 
 .בעולם התענוגות טיטאניק, שבזמנו הייתה הגדולה
חדישה  בעלי הטיטניק טענו שהיא נבנתה בטכנולוגיה

יצאה  0101ריל פאב 01-בוכי אינה יכולה לטבוע. 
מאנגליה לכיוון ניו יורק,  בכורהבהפלגת  ספינהה

סירות הצלה,  11היא הכילה רק ארצות הברית. 
שהספיקו רק למחצית מהנוסעים שכן סירות ההצלה 

הספינה, ובנוסף, הספינה הרי לא יכולה פני את ערו יכ
הקפטן קיבל התראות על כך שיכולים להיות לטבוע. 

קרחונים בדרך אבל הוא התעלם מהאזהרות ואף 
 םביקש להפתיע את העולהוא  –הגביר את המהירות 

 הטיטניקהצופה ולהגיע לניו יורק לפני הזמן המתוכנן. 

בעקבות התנגשות עם  5151באפריל  51-טבעה ב
סעים נו 1122-על סיפונה היו באותה עת כקרחון. 

מתוכם ניצלו ו ואנשי צוות
בני אדם. בעת  022-כ

היא נשברה  טביעתה
ושידרה  לשני חלקים

ה אותות מצוקה. ספינ
 , ה"קליפורניאן",סמוכה

בחילוץ לא  שיכלה לסייע
שמעה את האותות: 
המלחים ישנו באותה 

ה הראשונות היו חצי מלאות: הן הכילו רק את נוסעי המחלקה להעת... סירות ההצ
הראשונה וכן רק נשים וילדים. מלחי האוניה לא הרשו לגברים להצטרף למרות 

ות . רק הספינות האחרונ"מתוך הרעיון של "נשים וילדים קודם, שבפועל היה מקום
בעקבות טביעת הטיטניק שונו חוקי  שהתפנו מהספינה הטובעת היו בתפוסה מלאה.

  ים רבים בכוונה לדאוג לבטיחות הנוסעים.
 

רסמת נוספת שטביעתה אף מסתורית עוד יותר היא ספינת התענוגות ספינה מפו
בקו שבין אנגליה לניו יורק. הספינה  הפליגה אף היאהבריטית "המלכה אליזבת'" אשר 

כתוצאה משריפה בזמן שעברה שיפוצים לצורך  5101טבעה בנמל הונג קונג בשנת 
הובלת חיילי בנות הסבתה לאוניברסיטה צפה. חשוב להזכיר כי ספינה זו שימשה ל

 הטיטניק על בולים מקנדה



הברית בין זירות הקרב השונות במלחמת העולם השנייה ורק לאחר שהסתיימה 
 המלחמה חזרה לייעודה המקורי של ספינת תענוגות.

 

 
 פה את הספינה "המלכה אליזבת" עם טביעתההחלי אשר -" 1מלכה אליזבת "ה

 
מלחמת העולם השנייה סיפקה עבור הימים והאוקיינוסים 
שלנו מלאי גדול של ספינות טבועות אשר כיום משמשות 

ן כבית גידול לאלמוגים כאתרי זיכרון לנופלים ולנספים וכ
ודגים. אחת המפורסמות שבספינות הללו היא ספינת 

אשר הוטבע על ידי מפציצים  "אריזונה"המלחמה האמריקאית 
יפניים בהתקפה על פרל הארבור, הפצצה אשר הייתה 

והובילה למעשה לכניסתה של  5195בדצמבר  0בתאריך 
ארצות הברית למלחמת העולם השנייה. הספינה הופגזה 

עודה עוגנת בנמל ולא הצליחה לעזוב את הנמל לפני ב
טביעתה. כיום אתר טביעת הספינה משמש כיד נצחה ומוזיאון 
לזכר כל הנופלים בהתקפת הפתע היפנית על פרל הארבור. 

חיילים  5922-חיילים מתוך כ 5122-על סיפון הספינה נהרגו כ

  .ששירתו על סיפון הספינה
 

לא פחות שטבעה  ספינה מפורסמת 
העולם השנייה היא  מהלך מלחמת ב
למעשה ספינת הדגל  ספינת המלחמה, 
ה"ביסמארק". לאחר  של הצי הגרמני, 
ספינת הדגל  שהשמידה את 
נרדפה הספינה על  הבריטית ה"הוד", 
הבריטי אשר הפליג  ידי רוב הצי 
האטלנטי וזאת מתוך  באוקיינוס 
בגרמנים. כעבור  רצון לנקום 

ם את מטוסים בריטיי מספר ימים זיהו 
הספינה והפגיזו אותה, דבר שגרם להרס מערכת ההגאים כך שהספינה הפכה למטרה 
נייחת. למחרת מספר ספינות קרב בריטיות השמידו את הספינה בירי טורפדו. לטענת 
הגרמנים שניצלו מן ההטבעה וההפגזה, לא היו אלו טורפדו שהטביעו את הספינה 

את הסיפוק  בריטיםל לתתוך רצון שלא אלא אנשי הצוות עצמם פוצצו את הספינה מת
  .בהטבעת הספינה

 

הספינה "אריזונה" מותקפת 
 על ידי מטוסים יפניים

 הטבעת ה"ביסמרק" על בול מפולין



, נפגוש את ספינת הדגל של קריסטופר 5911אם נלך אחורה בזמן ונעצר בשנת 
יחד עם  , שאף היא מצאה עצמה במעמקי הים. הספינה,, ה"סנטה מריה"קולומבוס

גילה את יבשת אמריקה ואיתן הוא היוו את הצי של קולומבוס  ,ה"ניניה" וה"פינטה"
, יום חג 5911בדצמבר  11-לארצות הברית. ב ופתח את הנתיבים הימיים בין אירופה

ברגע שהבין כי  המולד, נטרפה הספינה מול חופי הוואי עקב טעות בניווט של ההגאי.
לפרק אותה ולהציל ממנה כמה שיותר בולי עץ וזאת  ד קולומבוספק הספינה אבודה,

מוצג העץ הספיק לצרך בניית כנסייה אחת. עוגן הספינה  .על מנת לבנות מבני קבע
במוזיאון הימי בהוואי. מאז נבנו מספר העתקים של הספינה הן לשם תענוג ותחביב 

 שנה למסעותיו של קולומבוס. 122-ו 922והן לצורך חגיגות שונות כגון חגיגות 
 

                   
 
 

אחת הטביעות היותר מוזרות שקרו לאורך 
ההיסטוריה היא של הספינה האמריקאית "אן 

חופי איי , ליד 5515באוגוסט  12-אלכסנדר". ב
גלפגוס שבאוקיינוס הפאסיפי, במהלך עבודתה 
ה"שגרתית" של ציד ליוויתנים. במהלך ניסיון הציד, 
הלוויתן אשר נפצע מציד המלחים פשוט החל מנגח 
את הספינות הקטנות שניסו לצוד אותו והטביעם. 
המלחים אשר חזרו ל"אן אלכסנדר" וניסו לצוד אותו 

ראו את הלוויתן ששוב לא האמינו למראה עיניהם כ
קמ"ש לערך ונוגח  02-מגיע לעברם במהירות של כ

בספינה. נגיחה זו הביאה ליצירת חור ענק בבטנה 
ולבסוף לטביעתה. ישנם האומרים כי סיפור זה שימש 
כהשראה לסופר הרמן מלוויל שכתב את "מובי דיק", 
אם כי יתכן והושפע מהסיפור על ספינת הציד "אסקס" 

חודשים מוקדם יותר מאותה סיבה,  מספר הטבעאשר 
באותן נסיבות ולא רחוק ממיקום טביעת ה"אן 

  .אלכסנדר"
 

לאורך היסטורית האדם, הים קיבל לקרבו ספינות 
רבות. חלקן טבעו בקרב, חלקן נפגעו מהים הסוער, 
מסופות ומגלים גדולים, חלקן הוטבעו כי לא היה בהן 

, חלקן הוטבעו לשמש אתרי צלילה אחרותשימוש עוד, 

שימשו כמטרות אימונים לספינות חדשות יותר וחלקן 
טובעו כתוצאה מתנאי מזג אוויר קשים או טעויות ניווט 

 נטה מריה" על בולים מארצות הבריתסה"

 "אן אלכסנדר" על בול מפנמה

 מובי דיק על בול מארה"ב



 של קברניטיהם.
 

אבל מעל כולם, עומד אחד האסונות הימיים 
שהסבו את אחד הנזקים הסביבתיים הגדולים 
ביותר שידעה האנושות וזו טביעתה של מיכלית 

, 5151למרץ  19-ל מההנפט "אקסון ואלדז". הח
במימי מפרץ הנסיך ויליאם באלסקה, כתוצאה 
מתאונה והתנגשות בריף אשר גרמה  לבקע בבטן 

חביות נפט שהן  110,222הספינה, נשפכו למפרץ 
יום עדיין יש נכון לה .מיליון ליטר של נפט גולמי 95

קרוב למאה אלף ליטר נפט במפרץ, כך שהנזק 
ענף הדייג  תוצאה מהאסון. הסביבתי עדיין מורגש

שממנו התפרנסו תושבים רבים הושבת כמעט 

כליל, אוכלוסיית הציפורים, הדגים וכלבי הים שהיו 
מוקד משיכה לאיזור התדלדלה, וכן נרשמה ירידה 

נים שבאיזור. בעקבות התאונה, במספר הליוות
החלו מחקרים מדעיים ואקדמיים רבים לנסות ולהבין כיצד ניתן לתקן נזק שאסון ימי 

 .שכזה גורם לסביבה וכיצד ניתן למנוע ולמזער את הנזק האקולוגי

 
ספינת הפאר "קוסטה התאונה האחרונה שפורסמה באמצעי התקשורת היא של 

שעתיים לאחר תחילת ההפלגה.  בינואר השנה, 02-שעלתה על שרטון ב קונקורדיה"
נוסעים ואנשי צוות. בתאונה  3111-ול חופי האי גיגליו כשעל סיפונה כמהטביעה ארעה 
מסוכן שידוע בשם הגורם לתאונה הוא כנראה תמרון  אנשים. 14נספו לפחות 

  ספינה קרוב מדי לחוף.השהביא את תמרון  – "הצדעה" לתושבי האי גיגליו
  

 

 

   talmana@gmail.com  בכתובת  לאבינועם טלמןלתגובות ניתן לפנות 

ויתנים על בולים מרוסיה. אוכלוסייתם ל
 וןסהדלדלה מאד לאחר הא

mailto:talmana@gmail.com


 י הבולאותתאונות אוויריות ברא

 איציק ברק
 

תאונות אוויריות, בהן התרסקו כלי טייס באוויר או על הקרקע, היו מאז ומתמיד חלק 
ה"תאונה האווירית" הראשונה מתוארת באגדה  בלתי נפרד מהתפתחות התעופה.

יוונית עתיקה: המהנדס דידלוס נכלא עם בנו איקרוס באי כרתים. דידלוס החליט 
מצעות דונג לגופו שלו ושל בנו איקרוס והמריאו. האב הזהיר להימלט, הצמיד נוצות בא

את בנו שלא להתקרב אל השמש פן יימס הדונג, אך הבן, בהתלהבותו, לא שעה 
 .לאזהרה, הדונג נמס והוא התרסק לים

 

           
 
 
 

במשך מאות שנים ניסו ממציאים והרפתקנים רבים 
ת ומשונות להמריא אל על באמצעות "המצאות" שונו

בשנת  ללא הצלחה, ולעיתים שילמו על כך בחייהם. –
הצליח לבסוף בן אנוש להמריא, באמצעות  5051

כדור פורח. האחים מונגולפייה ייצרו בלון ענק עשוי 
נייר מצופה גומי )האחים היו יצרני נייר בצרפת(, 

והאוויר הבעירו אש מתחת לפתחו התחתון של הבלון, 
אל על. הטיסה  ם אותוהריהחם שמילא את הבלון 

הראשונה הייתה בלתי מאויישת, הבלון עף לאן 
הרוח, ונחת במרכזו של של שדה.  אותו שנשאה

האיכרים המבוהלים, אשר לא הבינו מהו היצור 

המשונה אשר נחת מהחלל, התנפלו עליו בקלשונות 
  ימה רע...נחיתה שהסתי .ומגרפות, והרסו אותו כליל

דידלוס מתקין כנפיים 
 לאיקרוס על בול מיוון

 מזהיר אתדידלוס 
 מבלגיהאיקרוס על בול 

  נופל לים איקרוס
 מארגנטינהעל בול 

ל הבלון על האיכרים מתנפלים ע
 בול מוולטה עילית



 51-רו בלון חדש, ובהאחים מונגולפייה ייצ
המריא הבלון החדש כשתלוי עליו  5051באוקטובר 

סל נצרים ובתוכו פרנסואה פילטר דה רוזייה. הייתה 
אולם . זו "הטיסה המאויישת" הראשונה בהיסטוריה

מזלו של דה רוזייה לא שפר עליו לאורך זמן: בשנת 
הוא המריא בבלון שייצר בכוחות עצמו, אשר  5051

חם וגם במימן. זמן קצר תו באוויר הפעם מילאו או
לאחר המראת הבלון הוא התרסק אל הקרקע , ודה 
רוזייה מצא את מותו. הייתה זו התאונה האווירית 

 .הראשונה בתולדות התעופה המאויישת

 
    
 

עם התפתחות הכדורים הפורחים, והמעבר ממילוי באוויר חם 
חקים רבים בטיסה. למילוי בגז מימן, ניתן היה להגיע לגבהים ומר

יחד עם זאת יש לזכור כי הכדור הפורח, כמו כל בלון משחק מצוי, 
במקביל,  הרוח. אותו אינו ניתן לניהוג, והוא עף אל אשר תיקח

נעשו מאמצים רבים לפתח מצנחים, אשר יאפשרו להימלט 
תקלה כפי שקרה לדה רוזייה. הרעיון של מהבלון במקרה 

ידי ליאונרדו דה וינצ'י, הצייר הראשון למצנח הועלה כבר על 
. הצנחן הראשון היה אנדרה 51-והחוקר המפורסם, במאה ה

ז'אק גרנרין הצרפתי, אשר צנח מכדור פורח של מונגולפייה 
 .5051בשנת 

 

 
 

 
המריא צ'ארלס גרין  5510בשנת 

בכדור פורח ענק מלונדון, ולקח 
עימו כנוסע את רוברט קוקינג. 

ך כדי האחרון החליט לנסות תו
טיסה מצנח שפיתח. הוא קפץ 

מטר, המצנח התפרק  5522מגובה 
באוויר, והצנחן האמיץ מצא את 

 .תאונת צניחה ראשונהמותו. 
  
 

הטילו הפרוסים )גרמנים( מצור על פריז, והקשר בין פריז לעולם נותק,  5502בשנת 
המריא בכדור כולל משלוחי דואר  )מכשירי אלחוט לא היו קיימים עדיין(. עלה הרעיון ל

פורח מפריז, כשבסל שלו יועבר דואר אל מחוץ לפריז, מעל קווי הגרמנים הצרים על 
המריא כדור פורח )שניתן לו השם "נפטון"( ,  5502בספטמבר  11-העיר. ואמנם, ב

 על בול מצ'אד רוזייה דה פילטר

על בול  גרנרין אק'ז
 מפאלאו

  הקטלנית הצניחה לפני קוקינגו גרין
 על גליונית מבליז



שקי דואר. המכתבים היו מנייר  1-ממרכז פריז, כשבסל הנצרים התלוי עליו הטייס ו
מטר, והרוח נשאה אותו  5122ל הבלון. הבלון הגיע לגובה מאוד דק, כדי לא להכביד ע

קילומטר מפריז, שקי הדואר הועברו לסניף  50הוא נחת במרחק  לכיוון דרום מזרח.
הדואר הקרוב ומשם הועברו דברי הדואר ליעדם הסופי ברחבי צרפת )כלל צרפת מחוץ 

ם להמשיך ההצלחה הראשונה עודדה את הפריזאי לפריז לא הייתה תחת כיבוש(.
חודשים, נשלחו למעלה   1-בשיטת "דואר האוויר", ובהמשך, עד תום המצור שנמשך כ

מיליון דברי דואר לצרפת  1-בלונים מפריז מעל קווי המצור כשהם נושאים כ 02 -מ
רוב הבלונים עברו את המסע האווירי בשלום, לפעמים תוך תלאות  ולרחבי העולם.

כן הם היו נתונים לחסדי מזג האוויר )הייתה זו אז מסויימות או תוך אובדן כיוון, ש
  תקופת החורף בצרפת(.

 
המריא הבלון "ז'אקארד"  5502בנובמבר  15-אולם בלון אחד לא שפר עליו גורלו: ב

שקי דואר. מזג  9מפריז כשבסל הנצרים נמצא הטייס אלכסנדר פרינס, שלקח עימו 
הבלון במהירות מסחררת מערבה האוויר היה גרוע ביותר, ורוחות עזות נשאו את 

סופו של דבר, מצא הטייס את עצמו חולף מעל אנגליה ומגיע עד  לכיוון צרפת.
קילומטר מפריז. הבלון התרסק אל תוך מימי  022–לאוקיינוס האטלנטי, למעלה מ

האוקיינוס והטייס האמיץ איבד את חייו. ימים מספר לאחר מכן נפלטו לחוף אנגליה 
עוד טיסת יו על הבלון, הם הועברו ללונדון ומשם נשלחו ליעדיהם. מספר שקי דואר שה

 .בלון שהסתיימה באסון
 

 
 סת הבלון "ז'אקארד"ימכתב ששרד מט

 
מאחר שהבלונים לא ניתנו לניווט, נעשו נסיונות להמציא כלי טייס שניתן לנהוג בהם 

ת ולנווט את הבלון רבים ניסו לחבר לבלונים אמצעים שונים ומשונים כדי לנסו לכל כיוון.
ר רב פכלומר לייצר מס –לכיוון רצוי. הראשון שהצליח לעשות זאת בצורה "תעשייתית" 

של כלי טייס הניתנים לניהוג, היה הרוזן הגרמני פרדיננד פון צפלין. הוא ייצר בלונים 
מוארכים, שבתוכם שלד מתכת קשיח, כך שלא נמעכו ע"י הרוח. הם מולאו במימן, 



ים עם מדחפים, וכך ניתן צויידו במנוע
היה לכוונם לכיוון הרצוי. אלה כבר לא 

בלונים, אלא הפכו ל"ספינת נקראו 
אוויר", ובהמשך נקראו "צפלינים". 

 1-הצפלין הראשון המריא בגרמניה ב
דקות מעל  01, וטס במשך 5122ביולי 

דרום גרמניה. מאותו יום, ייצר הרוזן 
אשר  צפלין עשרות ספינות אוויר ענקיות,

שנה הטיסו עשרות אלפי נוסעים וכמויות דואר ענקיות, ברחבי העולם. הן  92 -במשך כ
אף שימשו את הגרמנים במלחמת העולם הראשונה להפצצה של יעדים במדינות 

  שנלחמו בגרמנים.
 

המריאה  5110במאי  1. בתאריך 5110עידן הצפלינים הגיע לסיומו הטרגי בשנת 
הגדולה והמשוכללת שבספינות האוויר שניבנו עד אז,  –" ספינת האוויר "הינדנבורג

במאי היא הגיעה ללייקהרסט, ניו ג'רזי,  0-מפרנקפורט, גרמניה, לארצות הברית. ב
בארה"ב, ועמדה לנחות ולהיקשר למגדל עגינה מיוחד. לפתע, תוך כדי תמרוני 

בו מולאה העגינה, פרצה אש בספינה, כנראה כתוצאה מקצר חשמלי, והמימן הדליק ש
הספינה גרם לשריפת ענק של הספינה. כל זאת לעיני קהל צופים רב ואנשי עיתונות 

 -נוסעים ו 11אנשי צוות אוויר וקרקע.  11-נוסעים, חייל אחד, ו 51סון נהרגו אורדיו. ב
אנשי צוות אוויר הצליחו להינצל. היה זה אסון התעופה הגדול ביותר עד אז.  מספר  11

ל סיפון ספינת האוויר ניצלו )אף שחלק מהם נשרפו חלקית( ודברי שקי דואר שהיו ע
הדואר נמסרו לנמענים בארה"ב עם חותמת המציינת כי ניצלו מהאסון. בכך תם עידן 

 ה"צפלינים" ומאז הסתפקו בהטסת נוסעים ומטענים באמצעות מטוסים בלבד.
 

 
 מכתב ששרד מטיסת ה"הינדבורג"

 צפלין על בול מארצות הברית



 
הבלונים וספינות האוויר היו כלי טייס "קלים מאוויר". החלום היה לעבור לכלי טייס 

ממציאים רבים ניסו לחקות את  מטוסים. –מה שקרוי על ידינו  –"כבדים מהאוויר" 
הציפורים או העפיפונים. המפורסם שבהם הוא אוטו ליליינטאל הגרמני. בסוף המאה 

ימם דאה בהצלחה לגבהים של מספר מטרים. הוא יצר דאונים דמויי עטלף, ע 51-ה
, תוך 5510הוא הקים גבעה מלאכותית ליד ברלין , ממנה ביצע את ניסיונותיו. בשנת 

כדי אחד מנסיונותיו, הוא התרסק עם הדאון ונהרג. הוא היה הקרבן הראשון של כלי 
 טייס כבד מן האוויר. 

 

 
 על גלוית מרב מרומניה ליליינטאל אוטו

 
ליליינטאל סללה את הדרך לממציאים רבים שפיתחו ובנו דאונים, כאשר  עבודתו של

וילבור רייט המריאו -, כאשר האחים אורוויל ו5121שיאה של תקופה זו היה בדצמבר 
כנפי מתוצרתם. הייתה זו טיסה קצרה מאוד, אך מכאן -לראשונה, בארה"ב, במטוס דו

ד עם כלי הטייס, שהלכו החלה תקופה חדשה, של פיתוח מואץ של כלי טייס. יח
ובמשך השנים אנו שומעים וקוראים על  –והשתכללו וגדלו, הגיעו כמובן תאונות האוויר 

 התרסקויות מטוסים, הגובות חיי אדם.
 

על מדגם -המריא מטוס אל 5111ביולי  10-תאונה אווירית ישראלית. ב –ולסיום 
זג אוויר קשים באותו יום מנועי מלונדון בדרכו לישראל. עקב תנאי מ-9קונסטליישן 

טעה הטייס בניווט )מכשירי הניווט לא היו כה משוכללים אז כפי שהם כיום( וסטה 
מנתיבו אל מעל שמי בולגריה, שהייתה אז עויינת לישראל. הבולגרים חשדו שמדובר 

וכל  מטוס הופל בקרבת הגבול היוגוסלביבמטוס ריגול, ושלחו שני מטוסי מיג ליירטו. ה
ים ואנשי הצוות ניספו. לא ברור כמה שקי דואר היו במטוס, אך שק אחד הנוסע 15

שרד ותכולתו הועברה לארץ. דברי הדואר הועברו לנמענים לאחר שהוחתמו בחותמת: 
 '.5111ביולי  10על שהופל בבולגריה ביום -דבר דואר זה שרד במטוס אל'

 



 
 אל על מטיסת ששרד מכתב

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  k@gmail.comizhak.baraבכתובת  לאיציק ברקלתגובות ניתן לפנות 

mailto:izhak.barak@gmail.com


 מפגשים מן הסוג האלוהי –תנ"ך ואמנות 
 ימשה ביאל

 
היהדות הייתה הדת הראשונה אשר האמינה באל אחד מופשט. על פי תפישה דתית זו 
אין לאלוהים צורה גשמית של ממש. למרות זאת, בסיפורי התנ"ך קיימות מספר דרכים 

 של התגלות אלוהית לבני אדם. 
 

הקושי לתאר התגלות של יישות אמנים אשר רצו לצייר את סיפורי התנ"ך ניצבו בפני 
מופשטת ביצירת אמנות גשמית. במאמר זה נבחן כיצד התמודדו עם בעייה זו. לצורך 

 זה נבדיל בין שלוש דרכים שונות בהן נוכח אלוהים בסיפורי המקרא.
 
 התגלות של אלוהים בדמות האל עצמו. 1

הדוגמאות הנפוצות ביותר באמנות של התגלות 
ת מסיפורי הבריאה. אלוהית ישירה לקוחו

)המוצגת כאן משמאל(  רפאלהפרסקו של 
מראה את אלוהים בבריאת העולם, ומתאר אותו 
בדמותו של אב מבוגר בעל זקן גדול האוחז את 
העולם בידיו. ביצירה המפורסמת של 

)גליון המזכרת למטה( נראה  מיכאלאנג'לו
אלוהים מפיח רוח חיים באדם הראשון 

ו של אלוהים הינה באמצעות מגע ידו. דמות
 דומה: איש מבוגר, לבן שיער ובעל זקן.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



פרסקו אחר מימי הביניים מראה את בריאת 
הירח.  -השמש, והמאור הקטן –המאור הגדול 

, בחר להציג את אלוהים איוואן קסטבהאמן, 
באופן דומה, אלא שהפעם מתנוססת מעל ראשו 

ראה כי זהו הילה של קדושה. על אף ההילה נ
תיאור מאוד אנושי של אלוהים. יצירה זו מופיעה 
על בול יוגוסלבי הנראה כאן. אגב, לטובת מי 
שלא זוכר ממאמרים קודמים, פרסקו הוא סוג של 

 ציור קיר.
 
 המלאכים -על ידי שליחיו  אלההתגלות . 2

סיפורי התנ"ך כוללים דוגמאות רבות בהן פועלים שליחיו 
הם המלאכים. באופן טבעי של האלוהים, הלוא 

המלאכים אינם נפקדים גם מיצירותיהם של אמנים 
לאורך ההיסטוריה. כאן משימתו של האמן היא לבחור 
כיצד לתאר את המלאכים: מצד אחד, הם חייבים 
להראות אנושיים, שהרי גם בסיפורי המקרא הם נראים 
לגיבורי התנ"ך כאחד האדם. מצד שני, הצופה ביצירת 

יך להבין כי מדובר במלאכים ולא בבני אדם האמנות צר
 מן השורה.

 
בפרק י"ח בספר בראשית אנו קוראים על שלושת 

, שרהו אברהםהמלאכים הפוקדים את ביתם של 
. הבול יצחקומבשרים להם כי בעוד שנה יוולד בנם, 

מהוותיקן )למעלה( מראה קטע מפסיפס מהמאה 
החמישית אשר נמצא בבזיליקה ברומא. המלאכים 
נראים כאן כאנשים רגילים, למעט ההילה המתנשאת 
מעל ראשיהם. בחלק זה של הפסיפס הם נהנים מקבלת 
האורחים הנדיבה של אברהם. ביצירתו של האמן 

)בבול משמאל( נראה  55-מהמאה ה טיפולוהאיטלקי 
 אחד משלושת המלאכים כשהוא מצוייד בשתי כנפיים.

 
 באמצעות ניסים אלההתגלות . 3

ים הם הסוג הנפוץ ביותר של התגלות מעשי נס
אלוהית במקרא. כאן עומדת בפני האמן האפשרות 
להתמקד בנס עצמו ולא להתייחס אל הצד האלוהי 
שבו. כך יכול האמן לחמוק מהבעייה של תיאור גשמי 
של דמותו מופשטת, אותה ראינו קודם לכן. להדגמת 
דברי בחרתי להראות שני מקרים הקשורים בדמותו 

 . ה רבנומששל 
 
 

 
 

 
 

 

 
 



בפרק ג' פסוק ב' של ספר שמות מתוארת ההתגלות 
האלוהית למשה בדמותו של סנה בוער שאיננו אוכל. 

 בלשון המקרא: 
 

ָליו, ְבַלַבת ָרא ַמְלַאְך ְיהָוה אֵּ ׁש-ַויֵּ ִמּתֹוְך --אֵּ
ׁש, ְוַהְסֶנה,  ר ָבאֵּ ַהְסֶנה; ַוַיְרא, ְוִהנֵּה ַהְסֶנה ֹבעֵּ

יֶננּו ֺאָכל.  אֵּ
  
 

 שאגאלכיצד מתארים אמנים סצינה זו? ביצירתו של 
)תחתית העמוד הקודם( נראה משה מימין לצד הסנה 
הבוער. היצירה אינה כוללת, איפוא, ייצוג מפורש של 

, בוטיצ'ליההתגלות האלוהית. לעומת זאת, בציור של 
הנמצא בקפלה הסיסטינית בותיקן, נראית דמותו של 

בוער. דמות זו תואמת מלאך אלוהים מבעד לסנה ה
 לדמויות המלאכים אותם ראינו קודם לכן.

 
נס אחר הקשור בדמותו של משה מתואר בפרק י"ז של 

 ספר שמות: משה מכה בסלע ומים פורצים ממנו. 
 

י ָהָעם, ְוַקח -ַוֹיאֶמר ְיהָוה ֶאל ֹמֶׁשה, ֲעֹבר ִלְפנֵּ
ל; ּוַמְטָך, ֲאֶׁשר ִהכִ  י ִיְשָראֵּ יָת בֹו ִאְּתָך, ִמִזְקנֵּ

ד   ַקח ְבָיְדָך, ְוָהָלְכָּת.--ַהְיֹאר-ֶאת ִהְנִני ֹעמֵּ
ב, ְוִהִכיָת ַבּצּור ְוָיְצאּו -ְלָפֶניָך ָשם ַעל ַהּצּור, ְבֹחרֵּ

ינֵּי  ן ֹמֶׁשה, ְלעֵּ ִמֶמנּו ַמִים, ְוָׁשָתה ָהָעם; ַוַיַעש כֵּ
ל. י ִיְשָראֵּ  ִזְקנֵּ

 
ת האל גם ביצירה זו של שאגאל )משמאל( התגלו

 מוגבלת ליצירת הנס, ואינה נראית מפורשות בציור.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          mobilom@bezeqint.net בכתובת למשה ביאלילתגובות ניתן לפנות 
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 51חידון מספר 
 

 
  איזו מדינה?

  המדינה שהנפיקה בול זה? היוםאיך נקראת 

 בורונדי .א
 ב. בהוטן

 ג. ברמודה
 ד. מיאנמר

 
 
 

  מי האישה?
 מי האישה הנראית בבול?

 באיזו ארץ נולדה?
 באיזה פרס חשוב זכתה פעמיים?

 

 
 
 
 

 זהה את האתר
 איך נקראת התעלה הנראית בבול?

 מתי היא נחנכה?
 אילו שני אוקיאנוסים היא מחברת?

 
 
 
 
 

במאי.  51-עד ל nosonchik@gmail.comאת הפתרונות יש לשלוח למערכת 
הפותרים מתבקשים לציין את גילם. בין הילדים ובני הנוער שיפתרו נכונה את החידות 

אגודה ישראלית לבולאות תימאטית. התשובות  –יוגרל פרס בולאי מתנת איל"ת 
 ושם הזוכה יפורסמו בגליון הבא.לחידות 
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 50חידון מספר פתרון 
 

  איזו מדינה?
סיאם נקראית  –התשובה הנכונה היא א' 

 כיום תאילנד.

 

 
 
 

  מי האיש?
לואי הבול מציג את המוסיקאי האמריקאי 

. ארמסטורנג היה זמן ונגן ארמסטרונג
הפך אותו לסגנון מוכר בסגנון הג'אז, ו

ואהוב בעולם כולו.  מבין שיריו מפורסמים 
-במיוחד "הלו, דולי", "זהו עולם נפלא" ו

 "חלום קטן על עצמי".

 
 זהה את האתר

האתר הנראה בצמדה הוא פירמידת אל קסטיליו הנמצאת במקסיקו. הפירמידה 
 לספירה, לצורך פולחן. 51-ל 55-המאות הנבנתה על ידי בני שבט המאיה בין 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 הזוכ יונית. 31-ה תב יונית יגלשל  השמ הבהגרלה שנערכה בין הפותרים נכונה על

 אגודה ישראלית לבולאות תימאטית. –בפרס בולאי מתנת איל"ת 

 

 מכתבים למערכת –  לכל תגובה, הצעה או שאלה ניתן לפנות אלינו בכתובת

nosonchik@gmail.com 
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