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   מגלומניה שהפכה לפיאסקו–" שלוםה"

  
הזכורה לכולנו , "שלום"בימים אלה מלאו ארבעים שנה להפלגתה הראשונה של האוניה 

תקרית , הוא סיפור מרתק ומדהים של חלום מגלומני" שלום"סיפורה של ה. לטוב
דרמת מתח משפטית וסוף , תאונה ימית בסגנון הטיטאניק,   משבר ממשלתי,דיפלומטית

  .טרגי

  
 

 !מגזין הנוסטלגי שלךה – כובע טמבל  
  

  ,גולשים יקרים
תחקיר מקיף .  בתחום חקר התרבות הנוסטלגית הישראלית גם פועל נוסטלגיה אונלייןאתר

המלא התחקיר . מתפרסם כאן,  המיתולוגית" שלום" האוניהאודות , נוסטלגיה אונלייןראשון של 
רשימת  . במהלך חודש אוגוסט, "מעריב"העיתון  של "בועסופש"פורסם במלואו במוסף 

  .נמצאת בסוף מגזין זהשיפורסמו בחודשים הקרובים התחקירים הנוספים שלנו 
   

 והמדורים , וסטלגיתשירה וכתיבה נמדור  , "על המוקד"עוד במגזין הפעם מדור חדש בשם 
פרפראות , נוסטלגיה עם חיוך, חידון התמונות, סיורים, הנוסטלגיים הקבועים כגון סקירת ספרים

  . ועוד,נוסטלגיות
  

 והן נוסטלגיה אונלייןאנו מודים למאות הגולשים הממשיכים לשלוח חומרים מעניינים הן לאתר 
  . קריאה מהנהכולכםומאחלים ל, למערכת מגזין זה

  
  , תשכחו לשלוח מגזין זה גם לחבריכםאאל נ

  
  ,בברכה

  ,דייויד סלע
  עורך

  אתר נוסטלגיה אונליין
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מספר מילים על הרקע שקדם לרכישת האוניה המופלאה , עצמה" שלום"לפני סיפורה של ה

  הזאת

 התחלה ציונית ראויה 
לא כדי להקים צי שיוט , הוקם בשונה מכל מדינה אחרת בעולם, צי אוניות הנוסעים הישראלי

מה . אלה כדי להביא לארץ בדחיפות מאות אלפי יהודים פליטי השואה באירופה, קרוזיםשל 
שחלק גדול מהעלייה לישראל לא הגיע , לא תמיד יודעים הואשבני הדור הראשון בארץ  
תפקידה הגדול של . אלה בהפלגות סדירות מנמלי אירופה לחיפה, דווקא על אוניות מעפילים

וצים עשתה זאת על ידי , ה היה להביא את היהודים לארץחברת צים עם הכרזת המדינ
השמשת אוניות מעפילים שעדיין היו 

, "קדמה" אוניות כמו , כשירות לשימוש
האוניות . ואחרות" עצמאות" "קוממיות"

שהייתה חברת "  שוהם"הללו פעלו על ידי 
בת של צים ואליה הצטרפו עם הקמת 

 שעסקו 'המדינה רבים מאנשי עליה ב
וכעת כישוריהם ,  הבלתי ליגליתבעליה

.נוצלו לצורך העלייה הליגלית לישראל  

  ניצלו את כישוריהם 'ה של עליה ב"החבר
לאיתור דחוף של אוניות שיכנסו לשירות 

ולצורך העניין  נרכשו אוניות שונות , צים
שהייתה " נגבה"כמו ה, וחלקן אף משונות

, במקורה אונית אספקה שפעלה באלסקה
יתה במקורה ספינת נהר שהי" גלילה"ה

האוניה , ב"שפעלה בנהר הדאלאוור  בארה
,  שהייתה במקורה אונית שירות של הצוללות הנאציות במלחמת העולם השנייה" ארצה"

.ועוד  

וקווי ,  בעיקר מרסי וגנואה,אוניות הנוסעים הללו פעלו הלוך ושוב בין נמל חיפה ונמלי אירופה
 בלבד עלו בקווי 1949למשל בשנת ,  מאות אלפי עוליםהנוסעים של צים העלו במשך השנים 

. עולים100,000הנוסעים האלה מעל   

  הסכם השילומים על גרמניה בונה את צי האוניות העברי
בעיקר כיוון , לאורך שנות החמישים גדל צי קווי הנוסעים של צים  בצורה משמעותית

היו . אות ששירתו את צים עד אזשלראשונה הגיעו לשירות הצי אוניות חדשות אל מול הגרוט
אוניות ,  אוניות נוסעים שניתנו לישראל במסגרת הסכם השילומים עם גרמניה5אלה בעיקר  

 הכוכבים 7סמל , אגב". תיאודור הרצל"ו"  מולדת"ה, " ירושלים", "ציון",  "ישראל  "-כמו ה
. ם עוצב בהשראת הצעתו של תיאודור הרצל לדגל המדינה"של צי  

וף שנות החמישים ותחילת שנות השישים סיימה צים את משימתה הלאומית לקראת ס
 אבל –הצרכים הידלדלו ופתאום מצאה את עצמה החברה עם צי אוניות , להעלאת התפוצה

אז החלו בצים .  יותר מדי זמן בנמל חיפה ופחות בימים לותהאוניות החלו לב.  בלי נוסעים
הנוסעים היו מגיעים מרוגשים על נשם וטפם : "שיט חופים"למשל .  לפתח כל מיני פטנטים

עולים לסיפון ומנופפים משם  , נפרדים בנשיקות ובחיבוקים מבני המשפחה, לנמל חיפה  

 קוראים מנויים על מגזין "כובע 30,000
טמבל" 

 
 30,000 נרשם המנוי ה2004בתחילת יולי 

למגזין כובע טמבל. 
כן ירבו!!! 
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אט אט , במרץ רב למשפחות שנותרו על המזח
הייתה האוניה מתרחקת מהמזח ליעד אקזוטי 

היו עושים באוניות  . תל אביב......ומרוחב בשם 
מקבלים מרב , חוזרים,  תל אביב-חיפה " רונדל"

חובל  גלויה של האוניה ונשארים עם חוויות לכל 
...החיים  

 מפליגים לקנות מגהץ בקפריסין 
בערך בזמן הזה החלו בצים קווי נוסעים לפתח גם 

הפלגה לקפריסין זה כבר משהו . את הקו לקפריסין
להרשות לעצמו היה  היה ל ורציני יותר  וכל  מי שיכ

קונה , מפליג לאי השכן, בחיפהעולה על האוניה 
.מגהץ אדים וחוזר  לארץ שמח  וטוב  לב  

, אבל קפריסין לא ממש ענתה על הצרכים של הצי
 או נאפולי - מרסי גנואה-ולכן החלו לפתח  קו חיפה

ובסוף שנות החמישים תחילת  שנות , וחזרה
 יורק לאיים יונהשישים נכנסה צים לקו  בין 

, בורת סיפורינו לעניין וכאן מצטרפת גי, הקריבים
".שלום"האוניה   

 
, מאחר והפכנו כבר לאימפריה ימית לא קטנה
הוחלט . החליטו בצים ללכת על משהו גדול באמת

ואז הוזמנה . כיאה לצי קווי נוסעים עברי גאה, להזמין אונית דגל גדולה חדישה ומרשימה
אחד גדול לכל מי שהיה " ברוך" אלה בעיקר, שהרבה שלום לא יצרה סביבה, "שלום"האוניה 

.קשור ביצורה ובתפעולה  
 

 נולד רעיון ה"שלום"
 תקופת האביב המלבלב  ביחסים הדיפלומטיים בין ישראל - תחילת שנות השישים–התקופה 
ולכן היה זה אך טבעי , וצרפת

שהאוניה תיבנה במספנות 
המספנות שנבחרו היו . בצרפת

שאנטייר דה "מספנות 
זאר בצפון ני-שבסנט" אטלנטיק'ל

מספנות אלה בנו בזמנו . צרפת
את אונית הנוסעים המפורסמת 

קווין "שיחד עם ה, "פראנס"
נחשבה  בזמנו לאונית " אליזבת

. הנוסעים המפוארת ביותר בעולם
 אלף 25הוזמנה אוניה של ,  בקיצור".  פראנס"נבנתה כדגם מוקטן של ה"  שלום" ה–ואכן 

  

האם כבר נרשמתם בהרשמה מוקדמת 
למהדורה הראשונה של 

"האנציקלופדיה לנוסטלגיה 
 הנחה לנרשמים 25%ישראלית"???  

באתר נוסטלגיה 
www.Nostal.co.il 
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 10,000 שאוניית נוסעים ממוצעת הייתה של פחות מענקית במושגים של הימים ההם(, טון
האוניה  .  תכולה לאלף אורחים וכחמש מאות אנשי צוות,  סיפוניםהיו עשרה " שלום"ל) טון

וטלוויזיות בחלק , עם מעליות בין הסיפונים, נבנתה בסטנדרטים הגבוהים ביותר בזמנו
ך אותה למוזיאון צף של אמנות צובי של האוניה היה להפויהרעיון הע.  מהחדרים היוקרתיים
 הלך לרכישות של - מילון הדולר שהיא עלתה 20וחלק נכבד מסך , ישראלית עכשווית

עבודות של אמנים כגון  אגם וקרוואן , עבודות אמנות רבות שפיארו את אולמות האוניה
.ואחרים  

 תקרית דיפלומטית
.  ם את בניית האוניה בזמןאבל הבעיה הייתה שהמספנה  לא הצליח להשלי, הכל טוב ויפה

גיע כשה. 1963אביב לעד שנקבעה לבסוף , השקתה של האוניה נדחתה פעם ועוד פעם
מועד ההשקה התברר שהאוניה עדיין רחוקה 

ובעקבות זאת ארעה כמעט תקרית , מהשלמתה
הגברת פולה בן . דיפלומטית בין ישראל לצרפת

  כאשת ראש הממשלה בזמנודלה ניתן הכבו, גוריון
אבל כשהתקרב .  להשיק את האוניה הייתה אמורה

, המועד לחשו הצרפתים באוזנו של מי שהיה צריך
.    כי אין עדיין אוניה, שאין לפולה מה להגיע

, הרכילות מספרת שפולה התעקשה לנסוע לצרפת
ורגע לפני ,  או בלעדיה"  שלום"עם השקה של ה

" שלום"קרות תקרית דיפלומטית אכן נגררה ה
כאשר היא עדיין בשלבי סיום של ,  לנקודת השקה

. העבודות  

המועד החדש .  אך האוניה נשארה לסיום העבודות במספנה1963אביב בההשקה בוצעה 
הבול .  ולמועד החגיגי הזה הוציא השירות הבולאי בול מיוחד1963שנקבע כעת היה דצמבר 

 הגיע - שנה  40בערך בזמן הזה לפני ורק , יצא אבל האוניה הייתה עדיין תקועה במספנה
.לנמל חיפה"  שלום"האוניה   

ה"שלום"  מגיעה ויוצרת משבר 
 קואליציוני

לחיפה היה  " שלום"יום הגעתה של ה
אחד מימי השמחה היחידים שהאוניה 
. הזאת חוותה או העניקה למפעיליה

הציעה הפלגה מהירה  לניו יורק " שלום"ה
א החלו אבל בתקופה ההי.  יום12תוך 

להוזיל את מחירי הטיסות הטראנס 
ואלה שהיו צריכים להגיע , אטלנטיות

 העדיפו את הטיסה על –ב וממנה "לארה
אפילו אם היא באוניה העברית , הפלגה 

נוסעי תיור ונופש  ישראלים . המפוארת
 להזכיר מדובר –באותה תקופה היו מעט 

יכול  היה אולי להרשות לעצמו , וצעהתייר הישראלי הממ. בתקופת המיתון של שנות השישים
ב הייתה עניין קצת " אבל הפלגה לארה–הפלגה קצרה לקפריסין ואפילו רכישת מגהץ שם 

ב "תיירים אמריקאיים שיפליגו בשלום מארה.  1964כבד על הכיס של מר ישראלי של שנת 
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בשל עניין התיירים הגויים הרחיקו רגלם מהאוניה . אבל מעט ובעיקר יהודים, לישראל היו
יוגש אך ורק " שלום"לארץ דרשו מיד הסיעות הדתיות שב" שלום"כשהגיע ה. המטבחים שלה

 -חצי תה"לבסוף הושגה איזו פשרה בסגנון . דבר שגרם למשבר קואליציוני בזמנו, אוכל כשר
,  יום בכל כיוון12אבל התיירים הגויים לא כל כך התפתו להיות תקועים על אוניה " חצי קפה
....כל שלא ערב לחיכםעם או  

אגוד חזק ואגרסיבי בשנות השישים תרם את חלקו לכישלונה של , גם אגוד הימאים
כולם רצו לעבוד על השלום המפוארת והאיגוד אילץ את צים להעלות את התקנים ": שלום"ה

היו אסטרונומיות " שלום"כאשר המשכורות על ה, של הצוותים לרמה לא פרופורציונאלית
... יח כאילו היה שף לפחותומלצר הרוו  

אי לכך כבר בחודשים הראשנים התברר להנהלת צים שהפרויקט השאפתני הזה הופך 
לשירות בקווי הנוסעים מניו " שלום"אי לכך  החליטו בצים להעביר את ה. להיות ברווז  צולע

. יורק לאיים הקריבים  

 סיפור הטיטאניק הישראלי
 600 כאשר על הסיפון של השלום היו כ 1964  לנובמבר25ההפלגה הראשונה נקבעה ל

" שלום" בלילה  דהרה ה0200וב, הלילה הראשון של ההפלגה היה ערפילי במיוחד. נוסעים
סטול "במהירות לעבר מיכלית הנורווגית בשם 

נגחה בה בעוצמה וקרעה את חלקה האחורי , "דאגאלי
החלק בו היה גשר הפיקוד ומגורי ,  של המיכלית

וח התאונה של משמר החופים בד.  המלחים
השלום עברה דרך הסטול "...האמריקאי נרשם  ש

החלק שנקרע מגוף "...". דאגאלי  כסכין דרך חמאה
, החל לשקוע במהירות)  אורכו'  מ40כ(המיכלית 

חלומם הרטוב של המלחים הנורווגים  הפך למציאות 
 מלחים נורווגים הצליחו אמנם לחלץ 25בה , איומה

 מלחים 19אך , שהחלו להתמלא מיםעצמם מהתאים 
.צללו לתהום  

אך זה לא הפריע לה להפליג ,  מטר15עצמה נוצר סדק מהחרטום ולאורך כ" שלום"באוניה 
שנאלצה , הן למוניטין והן לכיס של צים , היה גדול" ברוך"ה.  באיטיות חזרה לנמל ניו יורק

וגם לתשלומים כבדים לעורכי , דשלתיקון האוניה שארך כחו, להוציא הון עתק לפיצוי הנוסעים
בשלב ראשון של העימות .   במאבק המשפטי שבהתפתח בין צים והחברה הנורווגית, דין

התברר למשל שהצופה שהיה אמור .  המשפטי נראה היה שצים עומדת לאבד את המכנסיים
ר והתבר... עזב את משמרתו והלך לשתות קפה,  לעמוד בחרטום האוניה באותו לילה ערפילי

אך הנורווגים לא יכלו להוכיח . גם שהראדאר של האוניה לא פעל כיאות באותו הלילה
צים לעומת זאת .  עברה על התקנה של נסיעה במהירת מוגבלת בתנאי ערפל" שלום"שה

לקחה צוות משפטי גדול וזה שלח צוללנים לחלק הטבוע של המיכלית הנורווגית במגמה 
הקיים גם ברכבים כבדים הרושם את מהירות הנסיעה אותו מתקן , "טאכומטר"למצוא את ה
לתדהמת הצוללים שצללו  לגשר הפיקוד של האוניה התברר שהוא ריק . בכל זמן נתון

המצב היה בכי . מישהו הקדים אותם ובעבודה יסודית ניקה כל ממצא מפליל שהוא.  לחלוטין
 צים  קבוצה של חמישה רע עד שבאופן מקרי איתרו בלשים שהועסקו על ידי עורכי הדין של

בסרט .  ימים ספורים לאחר שהיא טבעה-צוללנים חובבים שצללו לקטע הטבוע של המיכלית 
 רואים בבירור את ההגאים של המיכלית הנורווגית במצב -התת ימי שאותם צוללנים צילמו 

 של 

מאז המגזין הקודם  
 התווספו לאתר

 6 "נוסטלגיה אונליין" 
 438פרקים חדשים, 

 729ו- מושגים 
!  תמונות חדשות
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Full steam ahead 
.ר באותו לילה ערפילישהוכיח שהמיכלית הנורווגית נסעה במהירות מרבית ובניגוד למות  

והוחלט להיפתר , צים ניצלה בעור שיניה  אבל כל הספור הזה עלה לה כמה מיליונים טובים
 לחברה 1967 היא נמכרה בשנת – חודש מיום הגעתה לחיפה 30תוך פחות מ".  שלום"מה

הייתה זו חברה גרמנית והעניין עורר תרעומת רבה . הראשונה ששמה כסף על השולחן
נמכרת דווקא לצאצאי  -איך זה שאונית הדגל של צי הנוסעים העברי "..., בישראל
... נאמר בזמנו..."הנאצים  

 
 מברונית מכובדת לנערת רחוב זולה

האוניה . החלה מסע של התגלגלות בין כל מיני בעלים וחברות ספנות שונות" שלום"ה
, תפארת צי הנוסעים העברי, המפוארת הזאת

כובדת  לנערת רחוב הפכה  בן לילה מברונית מ
תוך שהיא נמכרת  מיד ליד לכל המרבה , זולה

, ומשוטטת בכל מיני חורים ברחבי הגלובוס, במחיר
 תחת שמות שונים כמו

, Hanseatic, Doric, Royal Odyssey, Regent 
Sun, Sun Venture, Sun 

 ה"שלום" ממאנת להיקבר
הבעלים האחרונים ,  מצבה של האוניה הידרדר

 פשט את הרגל והיא נשארה 1995שלה בשנת 
לבסוף הועלה רעיון לשפץ . תקועה במשך מספר שנים בנמל אירופאי כאבן שאין לה הופכין

אך מסיבה לא ברורה לא יצאה , ולהפוך אותה למלון  צף בנמל שטוקהולם" שלום"את ה
מאחר .  והוחלט להעבירה לגריסה–דינה של השלום נחרץ . התוכנית הזאת  אל הפועל

הוחלט שהיא תיגרר על יד גוררת , כבר לא היו מסוגלים למשוך את האוניה" שלום"ועי הומנ
וה הטובה ועד  אי הודי בו היא הייתה אמורה לעבור תהליך של ומאירופה דרך כיף התק

 הטובה התקווהובמעבר כיף , מיאנה למות בבית הקברות לאוניות" שלום"  אבל ה.פירוק
.2001בשנת , בעה במצולות היםוהיא ט, החלו מים לחדור אליה  

אבל סיפורה של , קווי הנוסעים של צים כבר לא היו קיימים מזה שנים, טבעה" שלום"כשה
עבר גדול אבל גם , חברה עם חזון גדול" צים קווי נוסעים"מרכז גם את סיפורה של " שלום"ה

. עם  חלומות מגלומניים שהביאו לסופה  

  ??? מה נותר ממנה–"שלום "וה
. הפכה להיות אחד האייקונים הנוסטלגיים החזקים של שנות  השישים העליזות" וםשל" ה

כיוון שפריטיה הפכו להיות ,  היא עדיין חיה ונושמת כיום–ולמרות שהיא מתה לפני שנים 
  .תראליבקרב האספנים של הנוסטלגיה היש,  לאחד ממוצרי האספנות המבוקשים ביותר

  סוף
  

  

  
  

חטפתי חוקן!!! 
 ביטויים נוסטלגיים 63ועוד 

אחרים נמצאים בפרק 
"ביטויים ומטבעות לשון". 
בקרו באתר "נוסטלגיה 

אונליין" 
www.Nostal.co.il 

 

  בתחום  או נושא מענייןיש לכם רעיון חומר או מידע בנוגע לפרשיה
  ???1950-1980הישראלית שבין השנים הנוסטלגיה 

  .נשמח לשתף פעולה, פנו אלינו
il.co.Nostal@Editor  
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  ותאהבות ישנלחיים מחזיר 

 השקיע  חודשים בהצלת ארכיון ,Israel Imagesיזם ועורך של אתר , שראל טלביי
 . לאתרו נדירותת תמונות נוסטלגיומאות והעלה , "השומר הצעיר"התצלומים של 

 – מלפני אלפיים שנה  אלמוני כשעורכים במדינת ישראל חפירת הצלה של  איזה קבר
 בתחום  התרבות הישראלית כמו זה של ואילו כאשר נערך מבצע הצלה, כולם מתרגשים

 את התשלום , מהר מדי ויתרנו על ערכי התרבות שלנו .אף אחד לא שומע על כך –טלבי 
שממשיכים להחזיק ,  כמו ישראל טלבי"משוגעים"מזל שיש עוד ו, על כך ישלמו ילדינו

  .את הנר
  

שם נמצא , מביתו במוצא עלית לגבעת חביבה, 56,  חודשים נסע ישראל טלבי9במשך 
 עשרות אלפי שם הוא נבר בין ". שומר הצעיר" ה ארכיון ארכיון התנועה הקיבוצית ובעיקר

 פגשנו את ישראל לשיחה .הה להצילן מצלילה לתהום הנשייר במט,תמונות מצהיבות
  .מעניינת

  
  ?מה הריץ אותך לגבעת חביבה

אני כבעל אתר המרכז עשרות אלפי תמונות 
גר של תמונות הקיים רגיש לכל מא, על ישראל

באתר שלי יש כמות עצומה . בכל מקום בארץ
כל נושא  כמעט של תמונות מודרניות על 

אבל הגעתי למסקנה שאמנם , ישראללהקשור 
 אבל לא ראיתי  - ראיתי כבר כמעט הכול

. מספיק ממה שהיה פה לפני חמישים שנה
, מאחר ונוסטלגיה היא חלק חשוב מתרבותנו

האתר על ידי פתיחת החלטתי להעשיר את 
נושא חדש  שבו יהיו תמונות נוסטלגיות מלפני 

אבל בעוד שתמונות חדשות . עשרות שנים
 קשות  תמונות מהעבר–אפשר להשיג למכביר 

  .יותר לאיתור
  

   ?מדוע
.  יחדהשנים עוברות האנשים מתים ומתברר שהתמונות הולכות לעולמן איתם. זה נושא כאוב

  את דרכם  ומוצאים גם היום  הפרטיים הגדולים מצאו לומים התצלפי דעתי חלק מאוספי
,  תרבותשלמים של אוצרות . לחיריה

שבכל מדינה המכבדת את עצמה היו 
נשמרים מוצגים ומהווים כר נרחב לפעילות 

 יש מספר . יורדים כאן לטמיון–מחקרית 
בעיקר של מוסדות בהם נמצאים , ארכיונים

ים ריכוזים עצומים של חומרים נפלא
אבל , ומפעיליהם עושים שם עבודת קודש
 . הדור הצעיר כמעט ולא מתקרב לשם

, ה הצעירים מעדיפים'זאת כיוון שהחבר
לעבוד עם חומרים ברמת נגישות , ובצדק
במקום לכלות , כמו אינטרנט למשל, גבוהה
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 או שהיא -  או שהתמונה נסרקת: ש כלל אחד ברורי.  מאובקיםאת זמנם בחיטוט בארגזים
 לרוב המוסדות אין את התקציב להחזיר לחיים תמונות ישנות בדרך של .ה בתוך ארגזמת

  .תדיגיטאלי למדיה והעברתןסריקתן 
  

  ...תיתיש את האתר של לשכת העיתונות הממשל
 ועל כל הקיים , אבל הוא טיפה בים והוא לא עונה על הצרכים מצד אחד, אתר מבורך, נכון

צומים שלא צולמו על ידי מה עם כל האוספים הע. מצד שני
בכל שנה שעוברת ? יתת הממשלתונות צלמי לשכת העי

 את מרכיבמתנתקת לנו עוד אבן מהמסד התרבותי ה
 –כספים הימצאו יבעוד כמה שנים גם אם . החברה שלנו

לזהות ,  באוספיםלא יהיה מי שיוכל לעבור על התמונות
המקרים בהיסטוריה התרבותית , האישים, את המאורעות

  .ל ישראלש
  

 הרי בדרך כלל כתוב בצידה האחר ?למה אתה מתכוון
  ...של כל תמונה מהי

רק בחלק מהמקרים יש פירוט מלא בחלקה האחורי של 
חלק עצום של התמונות ". משה דיין יצחק שדה ויגאל אלון בעליה לחניתה" בסגנון , התמונה

" תרומת שושנה ויסמן " או"תמונות מתקופת ההעפלה"או " מאוספו של משה"מסווגות לפי 
הצעירים לא , הזקנים מתים.  המקל נעצר באמצע– תרבותנו  במרוץ השלחים הזה של . וזהו

הנה .  יש פחות ידע נצבר–וככל שעוברים השנים , מתקרבים לחומרים כי הם לא נגישים להם
 שמתי לב שיש תמונות ":גבעת חביבה"עצמי בארכיון של בלמשל דוגמא מהמחקר שעשיתי 

זאת כיוון שמי שעוסק בארכיבאות של היום  ,אבל רק מתקופות מאוחרות שלו, ל יצחק שדהש
המורשת . והזקנים הלכו כבר לעולמם, לא מזהה את יצחק שדה בתצלומים המוקדמים שלו

  .  קטנה ומשנית אחת וזאת רק דוגמא,  ונעלמתמצטמצמתהויזואלית של יצחק שדה 
  

   ואחרים ויסנשטיין, של קורבמןגדולות צילום תערוכות אבל היו בשנים האחרונות 
איזה צימאון אדיר קיים , זאת ממש ההוכחה לחשיבות של שימור הצילום הישראלי, נכון

כעת תאר לך .  ביקרו מאות אלפי אנשיםאלה שהרי בתערוכות הבארץ לחומרים הללו
.   נשמרורק במקרה הם. שהאוספים האדירים האלה של שני הצלמים שהזכרתה היו נעלמים

אבל ההחלטה של מוזיאון . במוזיאון ישראל יש אוצרות של אוספי תצלומים: אתן לך דוגמא 
 ן להותככה יושב. תיעודלא נכנסים להתצלומים  –ישראל היא שאם אין דטה מחקרית מגבה 

היו נגישים י וככל שעובר הזמן הסיכוי שהם  יחזרו לחיים ו–תצלומים כמויות אדירות של 
,  לאחר מותוין אשתו ניהלה ביד רמה את האוסףיבמקרה של ויסנשט. פך לאפסי הו–לקהל 

גם במקרה של . עריכת התערוכהגם נתן כסף להיה משקיע פרטי שתרם להצלת האוסף ו
אבל בכך אנחנו .  ל" והייתה גם תערוכת הצילומים של קק,  חברו יחד מספר גורמיםורבמןק

הציג בפני הקהל את חלקת התרבות החשובה מתחילים למצות את האפשרויות הזמינות ל
  .של הפוטוגרפיה הישראלית, הזאת

  
  ?אז מה אם כן אתה מציג באתרך

המגמה היא להציג כאן כל תצלום    Early photographyפתחתי באתר נושא חדש הנקרא   
 תצלומים  שלוקטו 700בשלב זה יש באתר כ.  נוסטלגי–מהימים ההם שיש לו ערך תרבותי 

סריקה , כל תמונה עברה טיפול והשבחה.  ומאוספים פרטיים אחרים"השומר הצעיר"מאוסף 
התארגנויות לעליה , ח"אפשר למצוא כאן תמונות מתקופת הפלמ.  מספור וקטלוג,איכותית
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אירועים בחיי הקיבוץ העם , מקצועות שהיו, חיי יום יום בקיבוץ של אז, קומונות, לקיבוצים
  .ועוד, והמדינה

  
  ?רות נוספים יגיעו תמונות לאתר שלךמאיזה מקו

אני מוכן להשקיע את . כל אוסף תצלומים פרטי או מוסדי יתקבל בברכה, מן הגורן ומן היקב
. תבהשבחת התצלומים והעברתם למדיה הדיגיטאלי, במיונו, העבודה הרבה בארגון החומר

 תמונות בארץ ולהזמין כל בעל אוסף" כובע טמבל"ברצוני לנצל את הבמה הזאת של מגזין 
בין הבררה להשליך אוסף תצלומים לזבל או להשאיר אותו . כל מי שיפנה יענה, להתקשר אלי

 נראה לי שהאפשרות המועדפת היא של  הצלת אוספי – במרתף או במחסן התפוררל
שימורם לעולם והצגתם , יבדרך של המרה למימד הדיגיטאל,  תצלומים והחזרתם לחייםה

  .ה ויעילהלכלל ישראל בדרך נוח
  .ובהצלחה,  טלביתודה רבה לך ישראל

  
  :פרטים נוספים

 com.Israelimages.www :האתר
   Early photography  ושם על  Categoriesלחצו שם על לשונית 

 1991 534 -02:   לבעלי אוספי תצלומים Israel magesמספר הטלפון של 
 ישראל  באדיבותוהתמונות בכתבה זאת הן" כובע טמבל" הלוגו של המגזין תמונת
  ס וישראל טלבי'אימג

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
הוא בן " נוסטלגיה אונליין"אתר 

 האתרים הנצפים ביותר 50,000
 מיליון אתרי 25מבין , בעולם

  .אינטרנט קיימים
  

 של מנוע החיפוש 2004על פי נתוני חודש יוני 
Alexa   
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  נוסטלגיתוכתיבה שירה 
הפעם . וכולכם מוזמנים לשלוח עוד,  רבים שולחים לנו חומרים מפרי עטםלשיםגו

  .משורר נוסטלגי, החלטנו לפרסם חומר מפרי עטו של ישראל גולד
  

  ישראל גולד:  מאתות בירושלים ילד
  ,אני זוכר שנים טובות בירושלים
  ימי עדנה של רוגע ושל צחוק
  ימי ילדות יפים בירושלים

  .היום הכול נראה כל כך רחוק
  
  

  ,אני זוכר ימי התום בירושלים
  בצל עצי המחט ביער תלפיות
  קולות הנעורים נדמו בינתיים
  .רק רעם תותחים על הפסגות

  
  

  ,אני זוכר פינות הנוי בירושלים
  בנוף ילדות, הסמטאות, החצרות

  הזמן אז התנהל בעצלתיים
  לכל שעה הייתה לה משמעות

  
  

  ,אני שומע קול נעורים בירושלים
  והבורות, בשדות המשחקים

  שמיל וחיים,  את מוטיואהאני ר
  שלא חזרו אחרי המלחמות

  
  

  ,אני שומע שיר מזמור בירושלים
  מוני חוליןזמירות שבת ופז

  כאש בעצמותיי אני זוכר עדיין
  .ותתעצם לי ערגתי עם השנים

  
  

  ,כל ילדותי עברה עלי בירושלים
  ,ולא שבעתי מנופיה כל חיי

  -היום אמנם גדולה היא שבעתיים
  .אך רק מעט נותר מזכר נעורי
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 על המוקד

.מכשיר הטלפון: והפעם  
 שנים 10- ו20, 50, נסיעה נוסטלגית במנהרת הזמן

  .לאחור

 

 

 

 

  

 

 

 

   שנים  חמישים לפני
  

  הטלפוןוהטלגרף , רהדואהנהלת 
  

  האוטומטיכיצד משתמשים בטלפון 
  

הכנס אצבע בחור המראה את .  והקשב לקול המסמן שיש להתחיל בסיבובהשפופרתהרם את 
ב "ואח, סובב את החוגה עד שהאצבע תגיע למעצור,  לךושה של המספר הדרהספרה הראשונ

עשה כן בכל ספרה של המספר המופיע . הוצא את האצבע כדי שהחוגה תחזור למקומה
  .במדריך הטלפון

  "0" סובב את הספרה, במקרה שתרצה לפנות בשאלה או להודיע על איזה קושי שהוא בשירות
קלקול , כדי למסור על שבירת מכשירים" 16" הספרה סובב את, כדי להודיע על קלקול

חוטים וענפים ובמקרה שתנאי השמיעה יהיו לקויים או שאי אפשר לקבל את , פעמונים
  .המספרים הנכונים על ידי סיבוב החוגה

  האוטומטייםבאור הקולות 
  

  באורו  הקול  שם הטון
קול נהימה דקה ממושך        קול הסיבוב

  וופפפפרררררררווווווווו
  יש להתחיל בסיבוב החוגה

  המספר שהוזמן מקבל צלצול   ברר ברר–ברר ברר   קול הצלצול
  קול רם נשמע לסירוגין  קול מספר תפוס

  !!!!!  !!!!!  !!!!  !!!
!!!!!  

  המספר שהוזמן תפוס

  קול רם ממושך  קול שאין להשיג את המספר
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  המספר שהוזמן מקולקל
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  לפני קצת פחות מעשרים שנה
  

  פון-  פלא–סמל הסטאטוס החדש 
  נעמי לויצקי: מאת

  
כסף ומעמד חברתי ממוקדת , השאיפה הישראלית להציג בפומבי כוח

מכשיר טלפון משוכלל , "פון-פלא"בימים אלה בפטנט תקשורתי בשם 
הוא גם , פון הוא שהוא לא רק נשמע- יתרונו של הפלא. המותקן במכונית

נוסעים היום במכוניות המצוידות , בם מתל אביבו ישראלים ר2500. נראה
  .ה במכשיריבאחת ידם אוחזת בהגה והשני, בפלא

. במדריך הטלפונים החדש מוקדש פרק למכשירי טלפון במכונית
  . 2500 שמות בלבד מתוך 150רסמים בו מתפ

דמי שימוש . והשיחות יקרות מאוד,  5300₪התקנת המכשיר עולה 
זמן אוויר : והתמחיר בנוי משני אלמנטים נוספים ₪ 88קבועים עולים 

  .  משלם גם על שיחות המגיעות אליוהמנוי .  ומספר פעימות מונה
.  הם שרי ישראלאחת הקבוצות החברתיות שהזדרזו לרכוש את המכשיר

. יעו שאינם רוצים בו הם משה ארנס וחיים קורפודהשרים היחידים שהו
בנק . כם לישיבת ממשלהרפונים מתראיינים השרים בד-באמצעות הפלא

 .עורכי הדין אורי סלונים ויוסי שגב מצוידים. המזרחי רכש שני מכשירים
אור מרשת נחי ל, הלנה השדכנית' הצלם פרג, בנו עופר, גם שלמה אליהו

מרבים האנשים האלה , הםל החברתי שסלסטאטומודעים . ועוד, אפרופו
  .מאוטו לאוטו,  לדבר זה עם זה

 לפני כעשר שנים

...אני תקוע במוסך...נילי... הלו -  
,  ספרות7 המספר שחייגת הוחלף והוא כעת בן , בזק שלום-

כל יתר הספרות נותרו ,  לפני המספר5אנא הוסף את הספרה 
שינויללא   

...נילי.... הלו-  
 הספרות הראשונות שחייגת הוחלפו והן מעתה 2  , בזק שלום-

כל יתר הספרות נותרו ללא שינוי, 69  
...נילי... הלו-  
..זה בזק שלום.. לא-  
??? מה עכשיו לא בסדר-  
... המספר שחייגת-  
...אל תגיד לי שעוד פעם המספר הוחלף, נה' בוא-  
 אחרי כל 0 להוסיף את הספרה מעכשיו עליך...טיפ טיפה -

 שלוש ספרות
? אקבל את נילי0 ואם אוסיף -  
...קודם תוסיף ואחר כך נראה -  

 לשמיעת המערכון של הגשש – העתיקו הלינק הרצ"ב

http://home.comcast.net/~akirson/bezeq.mp3 
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:כיום  
מייצרת טלפונים של , משכירת פריטים וציוד נוסטלגי לסרטים אירועים ופרסום, חברת גרובי
וי.טי. בצבעים של עידן האם– הימים ההם  

 

 

ספרים, ספרים רבותי                 
עוז אלמוג' פרופ, פרדה משרוליק  

) כרכים2. (' עמ1412. ה ביתןזמור  
הרי היינו במשך ? מתי הכול התחיל להתקלקל?  מתי הכול השתנה כאן

היינו חברה של חזון ופעלנו . שנים חברה בעלת רמת סולידאריות עצומה
???אז למה ומתי כל זה השתנה.  יחד להגשמתו  

אך .  השינוי התחיל כבר בתחילת שנות השישים–מבחינה כרונולוגית 
 הם – החדשים היו תת קרקעיים ם שעד אז הזרמים האידיאולוגייבעוד

, פרצו והפכו להיות גלויים על פני השטח לאחר מלחמת ששת הימים
 םהאידיאליז..ולמעשה לא הפסיקו להתעצם עד היום, חמת יום כיפורלהתעצמו לאחר מ

ערכים מצפן ה.  וצביונה של המדינה השתנה, והפטריוטיזם הלכו ונחלשו במהלך השנים
.מראה כעת על כיוון אחר לגמרה  

הוא סוציולוג וחוקר החברה והתרבות הישראלית מהחוג ,  המחבר, פרופסור עוז אלמוג
יובל של הספר הזה הוא תולדה של מחקר מקיף . ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה

. שנים  
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.רן אהרונסון. לכו ונלכה  
. עמודים397. יד בן צבי  
ישבות של יתך למסע מרתק ונוסטלגי באתרי ראשית ההתקח אויספר זה י

 160זהו מדריך טיולים מעניין ובו עשרות סיורים אל . ה הראשונהיהעלי
. ממטולה בצפון ועד באר טוביה בדרום, ישבות ברחבי הארץיאתרי הת

מי ? ר לראות בהם כיום בשטחשמה אפ? היכן נמצאים אתרים אלה
 על כך ועוד הרבה תמצאו במדריך ?ומה סיפורםבאתרים האנשים שחיו 

מפות צבעוניות , קטעי מקורות, המכיל גם עושר של תצלומים, מקיף זה
.ועוד  

.דן יהב.  מקצועות הולכים ונעלמים בתל אביב–בזיעת אפך   
.' עמ300. הוצאת תמוז  

בוני ומתקני כינורות וכלי : א וביניהם"הספר סוקר בעלי מקצוע שונים בת
, דייגים, ספרים, שענים, מתקני מכונות כתיבה,  נובעיםמתקני עטים, נגינה

  .ועוד ועוד!) יהודים(פועלי בנין 

:  והוצאת קשתשני ספרים של רם אורן  
' עמ351. המטרה תל אביב. ' עמ352 , לטרון  

רם אורן לוקח אתנחתא מספרי מתח ומקדיש שני ספרים תיעודיים  לשני אירועים דרמתיים 
 מגייס אורן את כישוריו הספרותיים הבלתי בכך. ממלחמת העצמאות

, בדרך אחרת, נדלים לטובת הצגת אירועים בהיסטוריה של המדינה
לא עוד ספרי היסטוריה וטקסטים משמימים . מרתקת מושכת ומהנה

רגשות , דמויות, אלה סיפור מלא נפח, המלאים בעובדות יבשות
מה מספר את סיפור הלחי,  שמולטרון, הספר הראשון . ומתח
אורן מצליח להפוך סיפור לחימה עקובה מדם  לספר מרתק . בלטרון

 שקשה נקרא כספר מתח  ספר ה.  תקווה ותסכול,על אהבה ושכול
זהו סיפורה האמיתי של . ובכך לא סוטה אורן מהקו המנחה את ספריו , להינתק ממנו

 .ירושלים הקרבות בלטרון ופריצת המצור על -הדרמה הגדולה ביותר במלחמת העצמאות 
.צוות של תחקירנים עסק במשך יותר משנה על גביית עדויות וריכוז החומר המרתק  

 
סיפור כישלון הפלישה  מספר את המטרה תל אביב, הספר השני

  בדרכו 1948שהיה  ב, מה קרה לצבא המצרי. המצרית לישראל
איך . היהודיתלכבוש את תל אביב ולסכל את הקמת המדינה 

רם אורן מספר סיפור מופלא גם כאן ?  התהפך הגלגל פתאום
וגם ספר זה , במקצועיות תיעודית מחד וברגישות ספרותית מאידך

. נקרא בשקיקה  
ספרים . מקצועיים מרתקים ומעניינים,  שני ספרים נפלאים– לסיכום
 המקרבת את הקוראים ,אנר חדש בספרות העברית' זותחים פאלה

מאורעות מהותיים אלה גם אל ,  הספרותית הקריאהללא רק א
היו נשארים בתודעה  הם   של אורןתהייחודי כתיבתושאילולי ,  של ישראלבהיסטוריה

  תבזיע
  ךיאפ

  
  דן יהב
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   ". עוד קרב שהיה פה"הציבורית הכללית כ
 

 

.דייויד סלע !  אמריקה–בשבוע הבא   
' עמ258. כתר הוצאה לאור: שיווק והפצה. יניר הוצאה לאור  

 

 
 

 הוא " אמריקה-בשבוע הבא "ספרו של דייויד סלע "...
העונג מושג מהדרך בה מכונן סלע . ספר מהסוג המענג

גרוטסקיות אבל לא , הן מלאות חיים, את הדמויות
העובדה שהספר מענג מעידה על כוחו של . קריקטורות

..." יצירה בשלה ומושלמת.. .הסיפור וכשרון המספר
  רוביק רוזנטל

 
 

 הוא פנס קסם מלא " אמריקה-בשבוע הבא "הספר "...
תמונות חיות ומשכרות של עולם הילדות שלעולם לא 

תחושות וקודים של , בני אדם , מקומות, לדמויותהקריאה בו היא מסע סוחף ומרגש . יחזור
הספר הוא יצירה קולנועית מושלמת ומעורר . שבט תמים וחולם שחי בארצנו הקטנטונת

  יהודה עצבה..." סקרנות ושאלות רבות

 
 

דייויד סלע אשר אינו נמנה על אותה קליקה ספרותית . איכותו בכמה מובניםספר מפתיע ב"...
מביא כאן סיפור אנושי נוגע ללב המתרחש בישראל , המעטרת את טורי הביקורת בדרך קבע

העלילה . ברורה ומיטיבה לתאר ולצייר אנשים ומקומות, כתיבה נעימה ונוגעת ללב. של פעם
  לרגדני ..."  קריאת הספר סוחפת,מרגשת משום שאינה תלושה מהמציאות

 
 

כאלה ,  הוא מסוג הספרים שנופלים עלינו פעם בתקופה" אמריקה-בשבוע הבא "הספר "...
ה עומד שככל שהספר מתקדם הכיף גדל אבל איתו גם גדלה העצבות שדבר נפלא כז

 5אם הייתי צריך לבחור , אני קורא עשרות ספרים בשנה. להסתיים בעוד כך וכך עמודים
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!!! היה אחד מהם ללא ספק"  אמריקה-בשבוע הבא  "-ספרים שהייתי לוקח איתי לחופשה 
  דן ליברמן..." 

                                            

 פרפראות נוסטלגיות

 )ערוץ ראשוןה (הטלוויזיה הישראלית -
לול "קובץ  את ה DVD בפורמטהוציא 
, זוהראורי , עם אריק איינשטיין, "שבלול

ה הזכורים 'בועז דווידזון וכל שאר החבר
  .לטוב

 תקליטור הוציאה "הליקון" חברת -
קובץ  ," גברים שישים"שם נוסטלגי ב

  .כל השארונס ו'ניל סדקה טום ג, נוסטלגי של זמרים משנות השישים
"  מצעד פזמוני היישוב-היו זמנים "  הוציאה תקליטור כפול של המופע "הד ארצי" -

יוסף , אסתר גמליאלית, המופע כולל שירים בביצוע ברכה צפירה. 1960 -שהתקיים במקור ב
   .וד רבים וטוביםוע" מטאטא"ה, גולנד

שירי האהבה הגדולים של שנות " :איתמר חובבבעריכת  INP   קובץ דיסקים מבית  -
   טוב שצובטים בלב  ועושים"השבעים והשמונים, השישים

ומוציאה ליין שלם של בגדי ספורט בסגנון , הולכת עם זרם הנוסטלגיה ורטרואדידיס  חברת -
  .ליין–רטרו הנקרא , הרטרו

יזם ישראלי . גוגואים מפלסטיק: סטלגית שרק הראש היהודי יכול לחשב עליה מחשבה נו-
 גוגואים מפלסטיק במבחר 16במארז .. הוציא לשוק משחק גוגואים הנמכר במארז צבעוני

רעיון נחמד במיוחד לאור העובדה  שעונת .  שווה הכי הרבה–הגוגו בצבע זהב , צבעים
  .ייבוש הגלעין וכדומה, יה של אכילת המשמשאבל איפה כל  החוו, המשמשים כל כך קצרה

 כל מי שקנה פטפון בשנות השישים זוכר בוודאי שאחד התקליטים הראשונים שנרכשו היה -
שנעימות הגיטרה שבו הנעימו את , הזה" גולדן גיטר"לכולם היה את ה" . גולדן גיטר"ה

ת אפשר למוצא אותו וכע, גל הרטרו החזיר גם את התקליט הזה לחיינו. זמנינו בשנים ההם
  .בגרסת תקליטור

אסי  .  חוזר–  סרט הקאלט של הנוסטלגיה הישראלית גבעת חלפון אינה עונההסרט   -
יש . רשלישית הגשש החיוומאי הסרט משנות השבעים מנהל מגעים מתקדמים על בי, דיין

  !הלוואי. 2000ורג קונסטנזה במהדורת 'סיכוי שנראה בקרוב את ג

  התמונותוןחיד
  החידה מהמגזין הקודםפתרון 

התמונה הזאת שהופיע בחידון התמונות במגזין הקודם 
מכונית . וו.אם.ב של חברת איזטההיא של מכונית ה

מן .  עירונית זעירה שהייתה מיועדת לשני נוסעים בלבד
שכדי להיכנס אליו הייתה נפתחת דלת , יצור כלאיים מוזר

 תמיד המומים כילדים היינו. מקדמת הרכב במקום מצידו
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. זה היה עבורנו כמעט כמו לראות חללית, לראות את המכונית הזאת  
.  אי אפשר היה להיכנס למכונית-הבעיה של האיזטה הייתה שאם החנו רכב צמוד מלפנים   

"...) איזטה ארוך " וודאי מה  שבימינו היה נקרא(,  לאחר מספר שנים פותח דגם גדול יותר
אליהם נכנסו  מדלת שהייתה , וד שני מקומות ישיבה מאחור שהיו לו ע600 דגםשנקרא 

.בצידו הימני האחורי  של הרכב  
ובישראל מאמצע שנות , המכונית החלה להיות משווקת באירופה באמצע שנות החמישים

     . עם תחילת כינון היחסים הדיפלומטיים עם גרמניה, השישים
The Rolling Egg שם בעולם כינו את המכונית הזאת ב  

:עלו בגורל וזכו בפרסי ספרים הגולשים הבאים, מבין מאות תגובות נכונות  
 אורנה קירשנבוים

inbar163@012.net.il 
 יעקובי שם טוב

SHEMYY@isdn.net.il 
כהן-אבשלום סגן  

avsha@nonstop.net.il 
מריל-עדינה מאייר  

edmeyer@netvision.net.il 
ר. יעל  

r-yael@zahav.net.il 

ל ל"אנא שלחו דוא, בתםהזוכים מתבקשים להעביר למערכת המגזין את כתו  
Editor@Nostal.co.il 

?מה הקשר בין שני הפריטים הללו: החידה הפעםו  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ידון התמונותפתרון ח: ל"נא לציין בנושא הדוא , il.co.nostal@editorלפתרונות יש לשלוח 

. יוגרלו פרסי ספרים נכונהבין הפותרים  

–  
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  !!! אלף דולר50סוסיתא ב

  
  

  
  

 מוצעות על ידי  בעליה הישראלי 1960צרו בישראל בשנת ויאחת הסוסיתות הראשונות ש
 סוסיתות שיוצרו 1250מתוך ".  אלף דולר50במחיר של , ביי.באתר המכירות הפומביות  אי

אומר , "וזו הסיבה למחיר אותו אני דורש, בשנה הראשונה נותרו בעולם רק שתיים
ות ואספן מכוני" דן"חשמלאי ב, יורם.  מרמת גן51יורם מקובר בן , בעליה של הסוסיתא

למרות .   שנות עבודה והעביר אותה שיפוץ מקיף13עתיקות השקיע בסוסיתא הזאת 
 דולר בלבד הוא לא 3000ביי היא של .שההצעה הגבוהה ביותר שקיבל יורם באתר אי

אני מאמין שבסוף יבוא איזה אספן שיכיר בערך של המכונית הייחודית ": מתייאש ואומר
 כולם יראו איך נכס לאומי עוזב את המדינה אז. הזאת וישלם לי את מה שאני דורש

הכסף שאקבל ממכירת הסוסיתא . לנושבגלל שבישראל לאף אחד אין כבוד להיסטוריה 
  .מסיים יורם,  "ילך לכסות עלויות שיפוץ של ענתיקות אחרות

  
.  המכונית הישראלית הראשונה, בינתיים נמצא בהכנה סרט על תולדותיה של הסוסיתא

ופס היצור בטירת ,  איש700ל מפעל אוטוקרס בו יוצרה הסוסיתא עבדו בו בימיו הטובים ש
ל צי שלם של מכוניות " קנה צה1966בשנת .  סוסיתות חדשות4000הכרמל פלט מדי שנה כ

לאחר מלחמת יום כיפור נכנעה . סוסיתא על דגמיה השונים והשתמש ברכב זה במשך שנים
המפעל החל לגווע עד , ם עבור הסוסיתאחברת פורד לחרם הערבי והפסיקה לספק מנועי

  .1979שנסגר סופית בשנת 
  

והוא יוקרן בטלעד , הסרט יתחקה אחר התהליכים שהביאו להפסקת יצורה של הסוסיתא
  .בערוץ השני
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 סיורים נוסטלגיים
.מוזיאון הטרקטורים ותולדות המיכון החקלאי בארץ ישראל  

בגוש תל מונד בשרון, מושב עין ורד   
כולם , האספנים. בארצנו מספר אספנים של טרקטורים וציוד חקלאי שן

משקיעים ממרצם ומהונם די לרכוש את הציוד ולשקמו , געים לדברמשו
אוסף "אולי הגדול ביותר הוא , אחד האוספים. להנאתם והנאת סביבתם

. ורדשל ארז מילשטיין ממושב עין  ''מילשטיין  

, חלק ועוד חלק, עזב ארז את החקלאות החל לאסוף כלי אחר כלי, מאז
 ובערמות האשפה הארץ וחשף את המסתתר בין חמוקי עד שהכיר

בעשר שנים הצליח ארז . מושביה וקיבוציה, והגרוטאות של מושבותיה
להציל מהשמדה ולצבור את אוסף הכלים הממונעים הגדול מסוגו 

, הכולל למעלה ממאה כלים ממונעים ועוד עשרות כלים רתומים, בארצנו
 רובם שוקם למצב נסיעה ונמצא בשלבי שיחזור שונים

" בית"הקים עמותה ציבורית ולעניין גורמים המוכנים להשקיע בהקמת ארז אף הצליח ל
השב לכבוש , מסד למוזיאון הלאומי של העם העבריהאוסף הזה כאולי ישמש . לאוסף הענק

 אדמתו בעיבודה

 

  נוסטלגיה עם חיוך
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  תמונת השבוע
בו אנו בוחרים כל שבוע מתוך  " נוסטלגיה אונליין " הוא מדור באתר"תמונת השבוע"

את התמונה המרגשת ביותר שהתקבלה התקבלות מכם הגולשים עשרות תמונות 
  .במערכת האתר במשך השבוע

  :הרי מספר תמונות נבחרות מהשבועות האחרונים
  

  שלטיםצייר 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  "המקשר"  הירושלמית האוטובוסיםברת ח
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  השוקולד עלית בצומת עליתפעל מ
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  . כנראה שהיה מעניין–אם הגעתם עד כאן 
  -ו , לחבריכםשלחו המגזין 

  !להתראות במגזין הבא

 –מה במגזינים הבאים 
  :תחקירים חדשים

, הנוסטלגיה הזאת: תחקיר -
? מדוע ולמה אנו מתגעגעים

 YNET בשיתוף עם אתר 
שימור אתרים : סקירת מצב -

 .נוסטלגיים בישראל
 .השפה הנוסטלגית: תחקיר -
רכב ותחבורה בישראל : תחקיר -

 50-70של שנות ה
נוסטלגיה בראי : תחקיר -

 .הפרסום
 .נוסטלגיה בקיבוץ: רתחקי -
לאן נעלם אוצר : תחקיר -

התצלומים של אמריקן 
 ? ??קולוני

-  
 .ועוד  תחקירים נוספים

  


