
 
 

 

  ארצות המקרא? ...מה כותבים בווייז?  .א

מהן ארצות המקרא? המושג "ארצות המקרא" מתייחס למרחב הגיאוגרפי והתרבותי שבו התרחשו סיפורי 

. אזור זה בדרום וחצי האי ערבבצפון נילוס במערב, איראן ומרכז אסיה במזרח, אנטוליה וההמקרא. מיוון 

גם כ"ערש התרבות". כאן התפתחו התרבויות המפוארות של מצרים מוכר  'הקדוםהמזרח הקרוב 'המכונה 

  העתיקה, בבל, אשור, פרס ויוון.

התרבות  - בסוף האלף הרביעי לפני הספירה ,במקביל זה התפתחושתי התרבויות המרכזיות במרחב 

נהרות הפרת והחידקל המצרית סביב נהר הנילוס והתרבות המסופוטמית באזור המפרץ הפרסי, סביב 

של  תנועההתקיים קשר קבוע של מסחר ו ,(עיראק של היום). בין שתי התרבויות, המסופוטמית והמצרית

בתווך וסחורות ורעיונות מעבר של אנשים, 

יבשתי כגשר  ,כנעןישראל /  -נמצאת ארץ

המחבר בין יבשות, תרבויות ואנשים. כל 

אחת מן התרבויות האלה פיתחה מאפיינים 

חודיים כתוצאה מהתנאים הגיאוגרפיים יי

כן פיתחה המצאות  . כמו והטופוגרפיים שלה

   .המיוחדים לה םצרכיהוחידושים שענו על 

  

  

  

  

  

  מגניב, זה כתוב בכתב ברייל?  .ב

באזור התפתחו הערים הגדולות הראשונות  הספירה לפניבאלף הרביעי 

ובמצרים  מסופוטמיה (ערים כמו אור ואורוק = ארך המקראית)

, ושילטון נהלימוסדות שלטון ומכדי להתנהל כל עיר חייבת  . העתיקה

מוביל לריבוד חברתי (אנשים חשובים ועשירים יותר מהאחרים).  כדי 

 מערכת סמלים שתתעד עסקאות כלכליותלנהל ולשלוט חייבים 

שתי מערכות כתב כך נולד הכתב. . הדתלמוסדות ותשלומי מסים 

במצרים כתב  .סוף האלף הרביעי לפנה"סבנפרדות התפתחו 



 
 

 

הכתבים האלפביתיים  התפתחו כעבור עוד אלף שנים בקירוב, ההירוגליפים ובמסופוטמיה כתב היתדות. 

  שראשיתם בתרבות הכנענית של ראשית האלף השני לפנה"ס.

למעלה משלושת אלפים שנה שימש כתב היתדות לכתיבתן של  במשךוכתב היתדות הומצא במסופוטמיה 

חמש עשרה שפות שונות. כתב היתדות הוטבע בחומר הגלם הנפוץ ביותר במסופוטמיה, הטין, באמצעות 

קנה בעל חתך משולש שהותיר בטין הרך צורה דמוית יתד. כתב היתדות היה בשימוש מסוף האלף הרביעי 

. סופרי מסופוטמיה שהיו פקידים מלומדים, כתבו מסמכים יומיומיים לפנה"ס ועד למאה השנייה לספירה

לצד יצירות ספרותיות מורכבות כגון תפילות והמנונים, מיתוסים ועלילות גיבורים, שירי אהבה וטקסטים 

   מדעיים בתחומים שונים ומגוונים. 

באותו פרק זמן בו החלו תושבי מסופוטמיה לכתוב בכתב היתדות, 

המציאו המצרים מערכת כתב משלהם. לסימני הכתב ששימשו את 

 והמצרים הקדמונים קראו היוונים בשם  'הירוגליפים', שמשמע

ביוונית "סימנים מגולפים קדושים". הכתב ההירוגליפי הוא כתב 

   .משמעויות דתיותומאגיות תכונות תמונות, ויוחסו לו 

היה הכתב  כנען ים החשובים ביותר שהתפתחו באזוראחד הפיתוח

 19-באמצע המאה הכחצי אלף אחרי כתב היתדות (האלפביתי. 

המציאו כנענים אלמונים שעבדו במכרות הטורקיז המצריים בסיני את מערכת הכתב הראשונה  )לפנה"ס

בה כל סימן ייצג צליל יחיד. ההשראה לצורת הסימנים במערכת כתב זו נלקחה מצורת ההירוגליפים 

  פו הכורים הכנענים במהלך עבודתם במכרות. המצריים, אליה נחש

אפשרה לשמר מסורות שעברו עד העלאת טקסטים שונים על הכתב . המצאת הכתב שינתה את המציאות

  . לשינויים ות בשל כךתונהיו נ הדברים טבעאז בעל פה ומ

בריאה ומיתולוגיות כך שרדו למשל שמות של מלכים ושל סוחרים, כתובות על אבן וחוזים על קלף, סיפורי 

ותעודות  רים החיצוניים, המשנה, הגמראהספ –ביהדות שכבר לא קיימות היום וכמובן, נשמרו תרבויות של 

  . עתיקות

  



 
 

 

  
 הנייד הזיכרון של הטכנולוגיה המצאתמאוד אופני השמירה וההעברה של נתונים. כך למשל, מאז השתכללו 

עד לא מזמן לפיה היינו מחוייבים להעביר משהו פיזי בין אם מסמך מודפס על נייר  המציאות את שינתה

על  לאנשים "לשאת" איתם מידע רב, ולהטעין אותו במהירותואפשרה ובין אם כרטיס, דיסקט או תקליט 

  מחקר, מסחר ותקשורת.  כילצורמחשב אחר 

  

  

  ?תייר או שכן  .ג

אלפי תושבים. החברה העירונית  התגוררו בהןבאלף הרביעי לפני הספירה החלו להופיע ערים גדולות 

כפי שהיה מקובל  ,משפחה או שבט שלא היו ביחסי ,במקום אחד של אנשים רביםהתקבצותם התבססה על 

לרוב, בכפרים. כדי שקבוצה כזו של אנשים תוכל לחיות יחד בשלום נוצר צורך בארגון חברתי וחוקתי. 

העל הזה -ארגון באמצעותהיה גם מוסד כלכלי ובו בתי מלאכה ומחסנים. של העיר רוחני הפולחני והמרכז ה

  . פקידי השלטוןהמשכורות ל שולמונאספו מסים ו



 
 

 

תהליך המעבר מחברה חקלאית לחברה העירונית 

התפתחותם של -לוותה גם ביצירת הריבוד החברתי 

מקצועות שונים שיספקו צרכים שונים של תושבי העיר. 

הביטוי הפיזי הבולט ביותר של הריבוד החברתי העירוני 

פעילות ל שהיו המוקדהיה במבנים המונומנטליים 

המקדש  :העיר וחברתית של , תרבותיתכלכלית, דתית

 עירכל  במרכזצד שני. ן המצד אחד והארמון מ

. שלה המרכזי לאל שהוקדשו מקדשים ונבנ מסופוטמית

המרכזי שבהם או זה שמבטא את הקשר עם האל "של" 

 של הזיקורת בסיסוהעיר היה מבנה מיוחד בשם זיקורת. הזיקורת היה מבנה גדול ממדים שבלט למרחוק. 

 הולך ששטחם, מדורגים מלבניים ממפלסים בנוי היה המבנה. מטרים X 43 62.5 היהבעיר אור למשל 

. לזו זו שהודבקו צרופות בלבנים דופנה וחזיתו, טין לבני של מליבה בנוי היה המבנה. מעלה כלפי ומצטמצם

 ִנְלְּבָנה ָהָבה, ֵרֵעהּו-ֶאל ִאיׁש ַוּיֹאְמרּו": א"י פרק בבראשית המופיע בבל מגדל תיאור את מזכירה זו בניה שיטת

  ." ַלחֶֹמר ָלֶהם ָהָיה, ְוַהֵחָמר, ְלָאֶבן, ַהְּלֵבָנה ָלֶהם ַוְּתִהי; ִלְׂשֵרָפה, ְוִנְׂשְרָפה, ְלֵבִנים

 בו האל של ראשי מקדשכ שימש לא כי מוסכם כי אף, במחלוקת שנוי עדיין הזיקורת של המדויק תפקידו

 האל של משכנו כמקום שימש הזיקורת כי פרשתמ , על פי כתבים עתיקים,ההצעות מן אחת. פסלו ניצב גם

ללא ספק, בתפיסת אנשי מסופוטמיה הזיקורת היה הבית המקשר בין השמים . האדם בני אל ירד זה כאשר

  לארץ. זה גם פירוש שמו.

ולכן עץ ואבן היו חומרים יקרים. לעומת זאת האזור משופע  מסופוטמיה אינה משופעת במשאבים טבע

ועל כן הוא היה החומר העיקרי בבניית מבנים ראשיים  בוץ ששימש כחומר גלם זמין ומהירבנהרות וב

  וגדולים.

לשפץ את המקדשים והארמונות בעירו. כדי והמלך המסופוטמי היה לבנות  אחד מתפקידיו החשובים של

לבנת הייסוד של . זו הייתה בו המלך הכין את הלבנה הראשונה במלאכת הבניה חגגו טקס מיוחדלהתחיל 

המקדש ממש כמו טקס הנחת אבן הפינה המוכר לנו כיום. להלן תיאור של טקס הכנת הלבנה הראשונה 

  :ָלַגשמלך  גּוֶדָאהשערך 

   



 
 

 

  

  הכנת הלבנה הראשונה

  בנים,הוא (גודאה) נסך מים טובים בסככת תבנית הל

  בעוד תופים, מנענעים וצלצלים מנגנים לכבוד המושל (גודאה).

  את בור הטיט הוא גילה למען הלבנה ההיא,

  דבש, חמאה מזוקקת ושמן טוב יצק פנימה,

  שרף ותמצית ריחנית של עצים הוא ערבב למשחה.

  את סל הלבנים הטהור הוא נשא והעמידו לפני תבנית הלבנים.

  .שם טיט בתבנית הלבנים גודאה

  הכין את לבנת המקדש כך שתתגלה בשלמות.

  (נציגי) כל הארצות היזו שמן, היזו ענפי ארז.

  , היה זה יום שמחה.ָלַגשלעירו, 

  הוא היכה בתבנית הלבנים. הלבנה נפלה לאור היום.

  אל תוך בור הצריפה הוא הביט בעין טובה,

  תמצית עצי פרי ושרף יצק עליה.

  

 העיר. ופרנסה מזון מקורות תושביםל וסיפקו ואויבים הטבע סכנות מפני יושביהן על העתיקות הגנו הערים

כבר אינה צריכה להגן על יושביה מפני סכנות הטבע הפראי אלא אולי להיפך, יש בה מחסור  המודרנית

, אוויר זיהום כגון, סכנות בפני האדם את מעמידותהן אלה ה והדחוקות הצפופות הערים. ירוקים שטחיםב

 האדם את הרחיקו תיעושו צפיפותתנועה ואפילו תחושת ניכור ובדידות. דומה כי  פקקימפגעים כגון 

  .טבעית מגורים מסביבת

  

  מים רק שתו! לחיים  .ד

הרות גדולים. ושגשגו בזכות קרבתן לנמזרח הקרוב הקדום התפתחו ה של הראשונות הציוויליזציות שתי

 –תרבויות מסופוטמיה (בין  גבשווהחידקל התסביב נהר הנילוס התפתחה התרבות המצרית ובאזור הפרת 

  ם.והאשורי םבלי, הבם, האכדיםהשומריפוטמיה):  -מזו והנהרות 

של הם הבסיס לקיום האנושי ואולי בשל כך תפסו מקום מרכזי גם במנהגים ובעולם האמונה  המים

הקדמונים. כך לדוגמה, בפנתאון המצרי היה האל חעפי התגלמותו של נהר הנילוס והוא תואר כגבר בעל 



 
 

 

בשמו  בטן גדולה, חזה שופע וסממני פריון נוספים. בפנתאון השומרי, נחשב אל המים המתוקים אנכי, או

  אאה, לאל החוכמה.  -האכדי 

היו כאמור מקור המים החשוב והגדול באזור מסופוטמיה. אנשי מסופוטמיה דאגו לחפור  הפרת והחידקל

 נזקות וכדי למנוע את הצפהשדות כדי להגדיל את שטחי הגידול ו ת אלהמובילות את מי הנהרותעלות 

  קרקע. ל

לנילוס הנהר הארוך ביותר בעולם. , הנילוסנהר מקור המים העיקרי היה  , שהיא ארץ מדברית,במצרים

. הוא זורם מדרום לצפון אתיופיהמרכז אפריקה והשני מתחיל בבם, האחד מתחיל שני מקורות עיקריי

מעלים באופן ניכר את עוצמת  בקיץ אתיופיה גשמי המונסון שפוקדים את רמתלים התיכון. ונשפך 

הנילוס עלה על גדותיו. זו נקראה 'עונת  בין החודשים יוני לספטמברעל כן,  .הנילוסאת מפלס הזרימה ו

  ההצפה'. כשנסוגו המים, נותרה אדמה עשירה במים ובסחופת פורייה לגידולים.

  

 התלויוהייתה  כנען לא התברכה בנהרות שוצפיםמצרים במסופוטמיה ובשלא כמו בכנען המצב היה שונה. 

  י"ב:-. תכונה זו של הארץ מופיעה בדברים י"א, ירכזיבגשם כמקור המים המ

לֹא ְכֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהוא, ֲאֶׁשר  ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה-ָּתה ָבא"ִּכי ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ַא

ַזְרֲעָך, ְוִהְׁשִקיָת ְבַרְגְלָך ְּכַגן ַהָּיָרק. ְוָהָאֶרץ,  ם:  ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ֶאתְיָצאֶתם ִמָּׁש 

ֶאֶרץ ָהִרים, ּוְבָקעֹת; ִלְמַטר ַהָּׁשַמִים,  עְֹבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה ַאֶּתםֲאֶׁשר 

יֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּדֵֹרׁש אָֹתּה:  ָּתִמיד, עֵ -ָּמִים. ֶאֶרץ, ֲאֶׁשר-ִּתְׁשֶּתה

  .ָּׁשָנה, ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה"ֵמֵרִׁשית הַ  ָּבּה

שמים ובחסדי שמים באה לידי ביטוי גם בכך התלות של יושבי כנען בג

, אל הגשמים, הסערה, בעלשהאל החשוב ביותר של תרבות זו היה 

מתואר אוחז הוא הברקים והרעמים ומתוקף כך גם אל הפריון. בדרך כלל 

וכובעו ארוך ומחודד עם עיטור שאולי מזכיר את כתר ביד אחת ברק חזיז 

ולכן  ,אדון ' בכנענית היאעלבמשמעות המילה 'הקרניים המסופוטמי. 

ים. כך למשל באזור כנען הוא כונה יש לו גם שמות פרטיבאזורים שונים 

. בראש פנתאון האלים יושב 'אל' שהוא אל השמים, ויחד עם אשרה, הדד

אלת האדמה, הם הולידו את בעל, עשתורת, ענת, ים, מות ועוד מספר אלים, המייצגים את שאר כוחות 

  הטבע.

כתוב בשפה האוגרתית על לוחות (עיר ששייכת למרחב הכנעני) על בעל מצאו בעיר אוגרית  את המיתוס

אחד הסיפורים מתאר גם את מלחמתו של בעל בים. ככל הנראה, בתרבות מהאלף השני לספירה. אחדים 



 
 

 

 צונמיאולי דומה לשהגלים המתנפצים אל החוף יציפו את היבשה ( השוכנת לחוף ים גועש, היה קיים החשש

תפיסה שכוחות הים והתהום שואפים להשמיד את היקום. הבסיס זו עמדה בחרדה . הסברה היא ש)היום

הסבר ספקו הקדמונים  ,אלו, המייחסים לכוחות הטבע כוחות עליונים ואלוהיים ים כגוןבאמצעות סיפור

   שונות בטבע כגון בצורת, שטפון, שנות פריון ועוד. ת וולתופע ותלמחזוריות העונבעל משמעות והיגיון 

, השוכנת בגבולות ארץ כנען הקדומה עדיין סובלת ישראל. היום עד קיים עודנו והמים האקלים אתגר

משנים דלות בגשם. ייתכן שבשל הצורך המתמיד במציאת פתרונות יעילים לאספקת מים, הפכה מדינת 

מים במקומות  הנגשתלצורך ניקוי מאגרים ומקורות מים,  מים גיותטכנולו בפיתוח בעולם מובילהישראל ל

  חכמה, התפלה, השבת מים ועוד.  השקיהחיסכון במים על ידי נידחים ללא תשתיות, 

  

  חרס להעלות טוב דווקא זה  .ה

כלי אבן שמשו את בני האדם ליצירת האדם.  העדות הקדומה ביותר לפעילות היצרנית של בניכלי אבן הם 

סכינים, ראשי חצים וכלים, בעזרתם צדו, חתכו חומרים קשים, אפסנו מזון ועוד.  השימוש באבן נמשך על 

קרה משהו מהפכני.  פני מיליוני שנים, כלומר תקופה ממושכת מאוד. אבל אז, לפני כמה עשרות אלפי שנים

קט) שלאחר שיובש לחלוטין ייצור החרס. חרס הוא חומר קרמי (סילי בני האדם גילו ופיתחו את טכנולוגיית

נצרף בכבשן להקשייתו. מכיוון שהחומר הוא נפוץ וקל להשגה, כלי החרס היו זולים לייצור והפכו להיות 

הכלים הנפוצים ביותר בתרבויות השונות, כאשר כל תרבות משתמשת בהם לצרכיה שלה ומעטרת אותם 

  לפי מאפייניה התרבותיים. 

 כליהשימוש הנרחב ב אך, חרס כלי יצירת לבין נוודי שאינו חיים אורח בין סיבתי קשר בהכרח אין אמנם

 ומכלים קיבול בכלי הצורך עלה כאשרלפני כעשרת אלפים שנים, , חקלאי חיים אורח אימוץ עםהחל  חרס

 להיכנס ממכרסמים למנוע כדי תבואה מחסני לדיפון הייתה בחומר השימוש ראשית. וחזקים עמידים

 החומר שריפת תהליך את האדם בני אחר כך, גילו. קלועים סלים ולציפוי לחות מפני בתים לאיטום, ולהזיק

 דגמים של צביעה או חריטה: שונות בשיטות הכלים את החלו גם לקשט מהרה עד. חרס כלי ליצור והחלו

 במשך. המראה את לשפר כדי השריפה לאחר הכלי מירוק או, במים מדולל חומר של בשכבה חיפוי, הכלי על

 פתחי על חותמותיהם את להטביע הבעלים החלו, חרס בכדי ומזון יין, שמן לאגור האנשים כשהחלו, הזמן

אחרות. עם הזמן, התפתחה אמנות  וסחורות מזון מוצרי של מסחרה באמצעות כלי חרס התאפשר . הכדים

  . סחורההמיוחדת של עיטור כדים, במיוחד ביוון העתיקה והכלים עצמם הפכו להיות 

 רצינית בעיה אתו גרר הפלסטיק אך. הפלסטיק – אריזות לייצור זול גלם חומר ותחפ המודרני בעולם

  של בני האדם גדל מאוד. " האקולוגית הרגל טביעת" וחשובה



 
 

 

 של הצרכים את לספק מנת על הנדרשים והמים האדמה שטח את שמגדיר מדד היא אקולוגית רגל טביעת

 הייתה הקדום בעולם האדם של האקולוגית הרגל טביעת .שלה הפסולת חומרי את ולקלוט האוכלוסייה

, שכן הפסולת שלו הייתה בעיקרה אורגנית והשימוש שלו במשאבי הטבע היה המודרני האדם של מזו קטנה

ארכיאולוגים מצאו עדויות רבות . האדם עדיין חי "קרוב" לטבע התעשייתית המהפכה עד. מתון יחסית

 שנשברו חרס כלי בשברי השתמשו, כלומר. שנשברו החרס בכלי" חוזר שימוש" שנקראלמה  קדם בימי

כיום נושא המחזור,  .הקדום המזרח ברחבי מאלה רבים למצוא וניתן אוסטרקון שנקרא כתיבה כמצע

  . 21-הסביבה והקיימות והדאגה לטביעת הרגל האקולוגית לדורות הבאים היא בראש אתגרי המאה ה

  

  ?גדולה יותר בעיה יש למי  .ו

פיתוחי העולם הקדום והפיתוחים המודרניים עונים על ש מצאנו, קראנו עליהםבכל אחד מהתחומים 

  . אנושותהמציאות בה אנו חיים כ אתגרים וצרכים דומים ושינו או משנים היום את

  :על נושאי בשישה התרכזנו זו בתכנית

  מידע .1

שהכתיבה ייתרה קפיצה התפתחותית ביחס לניהול חיים בקבוצות גדולות מאחר  אפשרההמצאת הכתב 

את הצורך לזכור הרבה נתונים מה שמגביל מאוד את ההיקף של העשייה. בעזרת הכתב היכולת האנושית 

  מבצעים בהיקפים גדולים כגון בניית מבנה, אסם, חפירת תעלה ועוד. והובילה לקפצה 

אדירה ביכולות הטכנולוגיות  לקפיצההם  גםהדיסק און קי או שיטות אחסון מידע דיגיטלי, הובילו  המצאת

 צרתמק דיגיטליים קבצים עם להתנייד היכולתלכך,  בנוסף. אמת בזמן גדוליםשל ניפוי וניתוח מאגרי מידע 

  .בקלות רב מידע לשאת חסכנית שיטה מספקתו וזמנים מרחקים

  

  מים .2

של עמים קדומים והמשיך לעצב את ההתיישבות  ותטופוגרפיו גיאוגרפיות הכרעות קבעהצורך במים 

אל החכמה  יכו גם תפיסות תרבותיות ודתיות מאנתעבורה. על בסיסו התפתחבחקלאות ובעקבות הצורך ב

מניע לפיתוח טכנולוגיות מים פורצות  מהווההיום הצורך במים  גםהמסופוטמי ועד לבעל אל הרעם הכנעני. 

  דרך בישראל ובכל העולם. 

 

  בריאות .3



 
 

 

בעיצוב  כמו גםמקום מרכזי בפיתוחים טכנולוגיים מפותחות שדה הרפואה המונעת הולך ותופס  במדינות

נעת התפתחה הגישה של אבחון או גילוי מוקדם. הפיתוח המודרני של . במסגרת הרפואה המואורחות חיים

כמו כל פריצת דרך   .מחלות במניעת יעיל כלי מהווה ובכך פולשני לא אבחוני אמצעי הואהאף האלקטרוני 

לספר לאדם שיש לו את הסיכוי בכלל האם : חדשות אתיותחדשנית נוצרו גם שאלות חדשות, כגון שאלות 

כדי להתנגד  גיליון האבחון ישמש את חברות הביטוח האם אוהקלוש לחלות במחלה עוד לפני שהוא חולה? 

כל פיתוח משנה מציאות מפגיש את האנושות עם שאלות למעשה, ? לבטח חולה או לעלות את סכום הפוליסה

  חדשות. 

, אלים: טבעיים על בכוחות שמקורם כפגעים ומוות וליח, טבע תופעות הסבירו העתיק העולם תרבויות

 כמו מגוונות בדרכיםלהתגונן מפני מחלות ופגעים אחרים הם נהגו . שונים ומזיקים רעות רוחות, שדים

   "הרפואה המונעת" של ימי קדם.  , לחשים וקמיעות. אולי זו היתהותפילות קורבנות, מנחות י"ע האל ריצוי

  

 

  סביבה .4

קטנה מזו של האדם המודרני. בעוד הם השתמשו בחומרים  הייתהבעולם הקדום  האקולוגית הרגל טביעת

, שמייצר האדם המודרני, לקוחים מן הטבע ולכן גם לא מזהמים ופוגעים בו, הרי שבסביבתםשהיו נגישים 

ולא מתכלים, הרבה יותר הרסני כלפי הטבע עד כדי סיכון העתיד של כדור חומרים סינטטיים, לא טבעיים 

  הארץ והאנושות.

  

  

  חלל .5

מבנה, ההתהוות ה,החוקר באמצעות תצפיות וניתוחן את התנועה האסטרונומיה היא ענף במדעי הטבע

 בימי קדם קיימו תצפיותככל הנראה ענף המדע העתיק ביותר. . זהו והיקום גרמי השמים וההתפתחות של

מיפו צבירי כוכבים ונתנו להם שמות,  , ללא אמצעים מיוחדים כמו טלסקופים. הקדמוניםבשמי הלילה

. הקדמונים חקרו את השפעתם ירחהמופעי ואת  שקיעההזריחה ו, את זמני הלמדו את תנועת גרמי השמיים

והמציאו שיטות למדידת זמן כגון עונות השנה, גאות ושפל, משך היום  טבע על תופעותשל גרמי השמיים 

תצפיות אלו היו חשובות מאוד לחברה החקלאית המתפתחת והתפתחו סביבן אמונות ואת לוחות השנה. 

  ומנהגים דתיים.  

 



 
 

 

מודיעין, מחקר גם כיום דריסת רגל בחלל מקנה לאנושות אפשרויות מסדר גודל נרחב כגון השגת ידע לצרכי 

  ופיתוח.

  

  

  

  העיר .6

 מציאות בכךבו החברה החקלאית החלה לשגשג היה היום בו התיישבות קבע החלה להפוך לעיר ויצרה  היום

 יוקר, חנייה בעיות, צפיפות עם ומתמודדת בערים מתגוררת העולם מאוכלוסיית כמחצית היום. חדשה

, טכנולוגיים פתרונות ומציאת ליזמות נרחבת זירה היא וכיום בעבר העיר. וכהנה אוויר זיהום, מחייה

  .השעה לבעיות וסביבתיים חברתיים

  

 או לקדמונים? גדולה יותר בעיה יש למי? דעתכם מה, אזלסיכום, נשאלת כאן שאלה לחשיבה: 
 ?למודרניים


