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ְמַדְּבִרים ַעל ַהָיֵרַח

•  ָמה ֲאַנְחנּו רֹוִאים ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ִמְסַתְּכִלים ַעל ַהָיֵרַח? 

ֵאיְך ַהָיֵרַח ִנְרֶאה? ְלָמה הּוא דֹוֶמה?   •

ַעל ָמה ֲאַנְחנּו חֹוְׁשִבים ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ִמְסַתְּכִלים ַעל ַהָיֵרַח?   •
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ִמָּמה ֶּבֱאֶמת ָעׂשּוי ַהָּיֵרַח 

/ ִיְגָאל ְוֹזַהר ְׁשַווְרץ

•  ִקְראּו ֶאת ַהֵסֶפר ְוׂשֹוֲחחּו: ִמָמה ֶּבֱאֶמת ָעׂשּוי ַהָיֵרַח?
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ֵרַח? ַהִאם ָהִיינּו ְיכֹוִלים ִלְחיֹות ַעל ַהּיָ
ֵאין ָעָליו ֲאִויר  ֵני ׁשֶ ֵרַח, ִמּפְ ֵני ָהָאָדם ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְחיֹות ַעל ַהּיָ ּבְ
ה ְסָלִעים, ְוֵאין  ֵרַח ְמֻכּסֶ ם. ַהּיָ ֵדי ְלִהְתַקּיֵ ּוַמִים. ָהָאָדם ָזקּוק ָלֶהם ּכְ

ילֹות - ָקִרים ְמאֹוד. ים ְמאֹוד, ְוַהּלֵ ֵרַח ַחּמִ ִמים ַעל ַהּיָ ים. ַהּיָ ּבֹו ַחּיִ
ֲחנֹות ְמֻיָחדֹות,  ֵרַח ַרק ִאם ִיְבנּו ּבֹו ּתַ ֵני ָהָאָדם יּוְכלּו ִלְחיֹות ַעל ַהּיָ ּבְ

ים. ַחּיִ ֵאר ּבַ ָ ֵדי ְלִהּשׁ חּוץ ּכְ ל ַהּנָ קּו ֶאת ּכָ ַסּפְ ּיְ ׁשֶ

ֶפר ָהִראׁשֹון  י: ִפיִליּפ ְסִטיל, "ַהּסֵ ַעל ּפִ      
ֵאלֹות ָקׁשֹות" ׁשּוטֹות ִלׁשְ ׁשּובֹות ּפְ ׁשּובֹות – ּתְ ֵאלֹות ְוַהּתְ ְ ל ַהּשׁ ׁשֶ

           ָיֵרַח
דֹול ָיֵרַח הּוא ֵמֵעין ּכֹוָכב ּגָ

ְיָלה. ּלַ ְוהּוא ֵמִאיר ּבַ
ָנה, ּתַ ָכל יֹום צּוָרתֹו ִמׁשְ ּבְ

ַמְעָלה. יט ִמּלְ ִמיד הּוא ַמּבִ ַאְך ּתָ
ה ּלֶ ת ַהֹחֶדׁש הּוא ִמְתּגַ ְתִחּלַ ּבִ

א. ְוַעד ֶאְמַצע ַהֹחֶדׁש הּוא ִמְתַמּלֵ

יָרא ּפִ ֲחרּוִזים ִליָלִדים" ֵמֵאת ֵאהּוד ָמנֹור ְוִצּפֹוָרה ׁשַ             ִמּתֹוְך "ִמּלֹון ּבַ

ַהִקיפּו ְׁשֵתי ְתׁשּובֹות ְנכֹונֹות. 

ְּבֵני ָאָדם ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְחיֹות ַעל ַהָיֵרַח ִּכי ֵאין ָעָליו: 

     ַמִים    ְסָלִעים    ַחְׁשַמל    ִמְׂשָחִקים    ֲאִויר

ַמֲאִזיִנים
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ֵרַח. ִמּתֹוָכּה ָיָצא  ַנת 1969 ָנֲחָתה ַהֲחָלִלית ַאּפֹולֹו 11 ַעל ַהּיָ ׁשְ ּבִ
ֵרַח.  ַהּיָ ַעל  ַרך  ּדָ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָלִאיׁש  ָהָיה  ְוָכְך  ַאְרְמְסְטרֹוְנג,  ִניל 
ַהֲחָלִלית  ַאְסְטרֹוָנאּוִטים.  ֵני  ׁשְ עֹוד  ִעם  ַיַחד  ֵרַח  ַלּיָ יַע  ִהּגִ הּוא 
ה ָיִמים. ּמָ ֵרַח ְוִלְחיֹות ָעָליו ּכַ יַע ַלּיָ ָרה ָלֶהם ְלַהּגִ ּה ָטסּו ִאְפׁשְ ּבָ ׁשֶ

ְמַדְּבִרים ַעל ָּכְך ֶׁשֶּבָעִתיד ָּכל ֶאָחד יּוַכל ָלטּוס ַלָיֵרַח. 

ַדְמְינּו ְוַסְּפרּו: ֵאיְך ֵתָרֶאה ֻחְפָׁשה ַעל ַהָיֵרַח?

ַהִּביטּו ָּבֶעֶרב ֶאל ַהָיֵרַח ְוַצְירּו אֹותֹו ַּבַמְחֶּבֶרת.


