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יחצ"ן החוצנים
מאת: עמרי גלפרין

צילומים: באדיבות מופון ישראל וטל עקרוני

קיים או לא קיים? להאמין או לא להאמין? ואם קיים 
כל  להאמין?  במה  אז  להאמין  ואם  קיים,  מה  אז 
איננו  וקיומם  חלליות  חוצנים,  עב"מים,  של  הנושא 
וסיפורים,  עדויות  המון  יש  מבחינתי.  חד-משמעי 
גורע  שזה  תלוש  כך  כל  נשמע  זה  לפעמים  אבל 

ברורה.  הלא  בתופעה  להאמין  הרציונלית  מהיכולת 
זה  לחודש  בריאיון  לארח  טוב  שהכי  החלטתי  אז 
העב"מים  בחקר  המובילים  האנשים  אחד  את 
בישראל, טל עקרוני, שבתפקידו הוא ראש שלוחת 
החוצנים. של  יחצ"נם  בקיצור:  או  ישראל"  "מופון 
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של  לעומקן  שניכנס  לפני  טל, 
החלליות והחוצנים, אשמח למעט 
רקע עליך. במה אתה עוסק בחיי 

היומיום?
עובד  אני  האחרונות  השנים  ב–31 
אני  בנקאי. בעיסוק המחקרי שלי  במוסד 

עב"מולוג.

האם במוסד הבנקאי שאתה עובד 
שלך  לעיסוק  מודעים  הם  בו 

בתחום העב"מים?
אישור  מהם  לקבל  חייב  הייתי  אני  כן, 
לי  ויש  מסוימים,  בדברים  לעסוק  בשביל 
לעשות  החליטו  כן,  כמו  מסודר.  אישור 
מוזרים  עם תחביבים  אנשים  על  פרויקט 
צילום  צוות  למשרד  אליי  שלחו  ואפילו 

בשביל לתעד ולקיים איתי ריאיון.

אתה מגדיר את עצמך כעב"מולוג. 
מה זה אומר?

הדיווחים  את  שחוקר  אחד  זה  עב"מולוג 
על עב"מים. אני היו"ר של הסניף הישראלי של 
הארגון המחקרי הגדול ביותר בעולם, שנקרא 
)Mufon(, אשר חוקר את התופעה זה  מופון 
53 שנים. כל אדם בעולם יכול היום לדווח על 
משהו  ראה  חללית,  ראה  נחטף,  שחווה:  מה 
מוזר בשמיים וכדומה, וכל מה שמדווח בארץ 
ולחקור את  ואז אני צריך לשבת  מגיע אלינו, 

זה. 

יש לארגון מטרות מוגדרות?
כן, יש לנו שלוש מטרות עיקריות: איסוף מידע, מחקר ולימוד הציבור. 
רוצים ללמד את הציבור לפקוח את העיניים. אנחנו מאמינים  אנחנו 
שיש דברים כאלה ואחרים, אבל לא מנסים לשכנע בכוח. אני רק רוצה 
שאנשים יפתחו את הראש, ישאלו שאלות וינסו להגיע לתשובות. גם 
ממשלות רציניות לא מספקות תשובות, אף על פי שידוע להן שישנם 
לוודא  רצו  הברית  בארצות  שהתקיימו  וועדות  מחקרים  אירועים. 
וכל  הברית,  ארצות  של  לביטחונה  סיכון  מהווה  העב"מים  נושא  אם 

לדוגמה  אם  אולם,  שלא.  קבעו  הוועדות 
עב"ם מטייל מעל לשדה תעופה הוא עלול 

להוות איום מסוים.

פונה  אחר  או  כזה  שאדם  נניח 
אליך בהיותך עב"מולוג, הרי יש 
כאלה שממציאים דברים  או חיים 
אתה  איך   - משונים  חזיונות  עם 

יודע לקבוע אם הסיפור אמין?
דוגמאות.  שתי  לך  ואתן  מצוינת,  שאלה 
רצה  "סטלן",  ממש  שהיה  אחד,  בחור 
ציבורית.  בגינה  וקבענו  איתי  להיפגש 
הוא אמר לי שחייזרים שתלו בו שתלים, 
רצה  והוא  אחריו,  מעקב  מנהלים  והם 
כמה  לאחר  הבנתי  ממנו.  אותם  שאוציא 
ואין  במיוחד  יציב  לא  שאלות שהבנאדם 
לו הוכחות או עדויות על קיומו של משהו 
בגוף, ורק עם עדויות של רופאים וצילומים 
כמה  לפני  זאת,  לעומת  בזה.  לטפל  נוכל 
אימא  ונורמטיבית,  רצינית  מישהי  ימים 
לילדים ואחות במקצועה, שלחה לי סרטון 
שצילמה מהגג שלה, ושם אתה רואה בשמיים 
דקות משנה את הצבעים  כמה  עב"ם שמשך 
והצורה שלו: תחילה הוא עגול ופתאום הוא 
אז  זה,  מה  ידעתי  לא  אני  למשושה.  הופך 
שלחתי את זה למנהל שלי במופון שבארצות 
הברית, והוא אמר לי שזה לא מטוס אך אולי 
מסוימים  אורות  יש  לרחפנים  אבל  רחפן. 
אחרים, והם גם לא משנים צורה. מכאן שזה 
בהחלט עב"ם, כי אנחנו לא מצליחים לזהות 
נעביר לאנשי מקצוע  הזה  אותו. את התיעוד 

נוספים. כל מידע כזה נכנס למאגר הענק של מופון העולמי.

האם עברת איזשהו תהליך של ספקנות עד להכרה בנושא 
של חוצנים ועב"מים, או מאז שהיית ילד האמנת בתופעה 

הזאת?
מאז שהייתי ילד הייתה לי תחושה שאנחנו לא לבד. ככל שאתה לומד 
מקצועות ריאליים כך אתה מבין שמבחינה סטטיסטית אנחנו לא לבד. 

אז  חלב,  שבילי  המון  יש  גלקסיה  ובכל  גלקסיות,  של  מיליארדים  יש 
סטטיסטית הסיכוי שיש חיים על עוד כוכבים, כל עוד המרחק מהשמש 
מתאים לחיים, הוא מאוד מאוד גבוה. אני כל הזמן בודק וחוקר ממצאים 

חדשים בנושא.

לבין  בדיוני  מדע  סרטי  בין  בלבול  אין  אם  השאלה 
עשרות  לפני  לנו  הראו  מה?  לפני  בא  מה   - המציאות 
שנים איך נראה חייזר לפי איזה מודל של מעצב בובות, 
ומאז אנשים קיבעו במחשבה שלהם דמות של "ככה נראה 
בובת  איזו  פעם  מצא  מישהו  בישראל  אפילו  חייזר". 

סיליקון חייזרית והיה עניין תקשורתי רב מסביב לזה.
תראה, נתחיל במה שהיה קודם: קודם היו הדברים שאנשים ראו וחוו 
בהקשר של עב"מים וחייזרים. הסרטים, מתברר לנו היום, היו מבוססים 
על מידע שדלף במכוון או שלא במכוון מהתעשייה הביטחונית לתעשייה 
ההוליוודית, כמו לדוגמה בהפקות מהסוג של: מפגשים מהסוג השלישי 
או  פחות  קרה,  בסרט  שהיה  מה  שכל  מאמינים  אנחנו  היום   .ET או 
יותר. אנשים זיהו או הרגישו משהו. היום אנחנו מאמינים שיש כנראה 
קשרים בין הממשלות הגדולות לבין ישויות מגלקסיות אחרות. האם הן 
שייכות לפדרציה או לאיזה ארגון בין-לאומי, אנחנו האזרחים הקטנים, 

לא יודעים, אבל כל ההוכחות מביאות אותנו להשערות האלה.
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סימנים מוזרים שנמצאו בבוקרו של יום על חלון הוויטרינה בסלון הבית   1
של טל עקרוני.

פליאדות - צביר כוכבים בקבוצת הכוכבים שור המכיל כ-1,000 כוכבים    2
)Taurus(. הם מוזכרים בכתבים עתיקים רבים עקב "קרבתם" אלינו.

אבנים נדירות שנמצאו על הקרקע בישוב קדימה, וזאת לאחר שנצפו    5 4 3
במקום עב"מים. )באדיבות דן יעקבי מקדימה(.

בשנות ה-70 היו כמה בסיסים שהחזיקו טילים בליסטיים עם ראשי נפץ 
גרעיניים. הטילים לא היו מחוברים זה לזה כי אם יש קצר אז הוא מפעיל 
את כולם. כל טיל כזה היה מחובר למערכת חשמל ומחשוב משל עצמו. 
לא  והמפעילים  הטילים,  בקרת  אזור  מעל  עב"ם  נצפה  הימים  באחד 
ידעו מה לעשות - לירות עליו או לא? להיכנס לבונקר? האם זו התקפה 
כבו  נוראית. מה שקרה הוא שהטילים  של הרוסים? הפאניקה הייתה 
בזה אחר זה, ומערכת המחשוב נפלה, החשמל נפל וכולם היו בפאניקה 
שאולי יש לרוסים טכנולוגיה שיכולה לשלוט על מערכות הטילים. כמה 
זמן לאחר מכן המערכות נדלקו מחדש, ואותו עב"ם נעלם - וזה קרה 
במקומות  על ההתרחשויות  יודעים ממחקרים  אנחנו  בכמה מקומות. 
המערביים, אבל כל מה שקורה במערב קורה גם במזרח, אצל הרוסים 

ואצל הסינים. זה קורה בכל העולם.  

אנשים  בפוקושימה שביפן.  הגרעיני  האסון  התרחש  שנים  כמה  לפני 
לכור  מעל  ריחף  ימים  שלושה  שבמשך  עב"ם  שראו  דיווחו  מהאזור 
הגרעיני ושלח קרן לייזר אל המתקן שטיפל בקירור הכור, ולאחר מכן 

העב"ם נעלם.

יש לזה תיעוד?
כן, קיבלנו תיעוד של זה וגם אפשר לקרוא על כך באינטרנט. יש עוד 
הרבה דוגמאות שאנחנו כחוקרים רואים אותן כסימנים לכך שאותם 

עב"מים, חייזרים או ישויות באים בעצם להציל אותנו מעצמנו. 

מהן התגובות של אנשים שנחשפים לתחום העיסוק שלך?
כשאני מספר לאנשים על העיסוק שלי, התגובות נעות בין: "מה, אתה 
באמת מאמין בשטויות האלה?!" לבין: "וואו אחי, איפה הייתם עד היום 

- אני חייב לשתף אותך במשהו". לפני כשנתיים סיפרתי לחבר טוב שלי 
בעבודה על העיסוק שלי, והוא סיפר לי שכשהיה ילד הייתה להם בריכה 
בחצר ובאחד הערבים כל המשפחה שלו ראתה עב"ם מרחף חצי מטר 
מעל למים. אבא שלו השביע את כולם שלא לדבר על זה, כי מי שידבר 
יגרום לכך שיחשבו שהם משוגעים. לאחר 30 שנה הבנאדם מספר לי 

את זה.

השם עב"ם מבטא חוסר ודאות כי הוא עצם בלתי מזוהה. 
אם נניח היית קורא לו X95 זה היה הופך אותו למשהו 
ממשי יותר: הנה הגיע X95 לארצות הברית, ולאחר כמה 

זמן הוא נצפה באנגליה, וכדומה. 
מכל  דיווחים  מקבל  אני  צורות.  עשרות  יש  שלעב"מים  הוא  העניין 
העולם, על מרחק וצורות, ומדובר בהמון צורות. לדוגמה: יש כאלה עם 
ויורדים  ואז עולים למעלה  פונים ב-90 מעלות  מהירות שיא, אחרים 
למטה, וכל זה מתועד על ידי מצלמות אינפרה-אדום. עוד דוגמה: היה 
תרגיל מול חופי קליפורניה, ובמשך שלושה ימים מערכות המכ"ם של 
ראו  חזרה  בדרך  ונעלמות.  ויורדות  שעולות  נקודות  ראו  המטוסים 
הטייסים אירוע של עב"ם, והטייסים התבקשו לנסות ולזהות את מה 
שראו. זה היה משהו שנראה כמו סוכרייה שיורדת מגובה של 600 רגל 
לערך עד לקרבת פני המים, כשלפתע העב"ם נעלם בתוך המים. הממשל 
אמר שעד כמה שהם יודעים אין לארצות הברית כלי שמסוגל לעשות 
דבר כזה מבחינת זוויות הטיסה שלו והמהירות, וגם אין להם כלי כזה 
ומצלמות  האנושית  העין  למים.  מתחת  להיכנס  ויכול  אמפיבי  שהוא 
אינפרה-אדום  של  אמצעים  אך  אותם,  לראות  מצליחות  לא  רגילות 
טיימס,  הניו-יורק  ידי  על  פורסם  הדבר  אותם.  לראות  מצליחים  כן 
מהסוג  סיפורים  הרבה  עוד  יש  הללו.  התצלומים  את  אישר  והפנטגון 

הזה, ויש גם תיעוד.
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יכול  אני  הכוכבים  בחקר  החקר:  לתחום  קצת  נחזור 
לשמיים  להסתכל  החוצה,  לצאת  זמן  נקודת  בכל  כמעט 
ולהבחין בכוכבים מסוימים ואפילו לדעת את שמותיהם. 
עם עב"מים זה לא עובד ככה, אני לא יכול לפגוש בהם 

באופן יזום. 
 Close Encounters CE5, שזה  אני קצת חולק עליך. חפש מידע על 
גם  ותרשום  קרובים מהסוג החמישי(,  )מפגשים   of the Fifth Kind
 ,CSETI ד"ר גריר הקים ב-1990 את ארגון .)Greer( ד"ר סטיבן גריר
שהוא "המרכז לחקר מודיעין חוץ-ארצי", במטרה ליצור קשר תוך כדי 
ניתן  שלא  גרס  גריר  ד"ר  חוץ-ארציות.  ותרבויות  ישויות  עם  מחקר 
 CE5 לתקשר עם החוצנים אלא בתקשורת יזומה-טלפתית. כיום יוזמי
מזמנים אנשים להשתתף בניסוי המלווה במצלמת אינפרה-אדום. הם 
יושבים במעגל, במקום שרואים את השמיים ביום ללא עננים, ועושים 
לעב"מים  לסמן  רוצים  למעשה  הם  מהפרוטוקול.  כחלק  מדיטציה 
שפניהם לשלום, ומבקשים מהם שיתנו איזה סימן בחזרה. המעניין הוא 
שבחלק מהמקרים, המתועדים באמצעות מצלמות אינפרה-אדום, הם 
גילו שאכן קורה משהו. הם גילו נקודות, כמו כוכבים, שנעות באוויר, 
מתקרבות זו לזו, נעצרות בשמיים ואז נעלמות. האם זה הזוי - כן זה 

הזוי. האם זה מוזר - כן זה מוזר!

האם אתה באופן אישי נתקלת בעב"ם?
כן, אני ראיתי שני עב"מים בחוף תל אביב בזמן שישבתי שם עם אשתי. 
אני  וברקע מאחוריה  על אשתי  אני מסתכל  נעשה חשוך,  ירד,  הערב 
חשבתי  מעלה.  איטי  מאוד  בקצב  שעולים  גדולים  אורות  שני  רואה 
וזה לא היה מחובר  שאולי אלה פרוז'קטורים, אבל זה המשיך לעלות 
אמרתי  ונעלמו.  העננים,  מאחורי  אל  נכנסו  האורות  ואז  דבר.  לשום 
לאשתי שאני חושב שראיתי עכשיו עב"ם. הייתי מהופנט ואפילו לא 

הוצאתי את הטלפון כדי לצלם.

סיפורים מהז'אנר הזה נשמעים לי יותר הגיוניים מאשר 
הסיפורים על אנשים שחטפה אותם חללית והחזירה אותם. 

זה תמיד נשמע לי כמו מדע בדיוני.
אני אספר לך על אדם שראה באמצע הלילה בחורה בלונדינית יושבת 
על קצה המיטה שלו. בבוקר הוא התעורר ולא ידע אם זה היה חלום או 
לא, אך הוא גילה שערה מוזרה על המיטה שלו - ואדגיש שאף אחת לא 
הייתה במיטה שלו. הוא החליט לקחת את השערה לבדיקה במעבדה, 
ומה שמצאו בבדיקות DNA של המעבדה הוא שמדובר בשערה שקופה 
ואין כזו שערה על כדור הארץ. ה-DNA הראה על תרכובת עם רקע 
לא  אני  ושוב,  ועוד.  אפריקאיים  מונגוליים,  מרכיבים  עם  סקנדינבי, 
מנסה לשכנע אף אחד, אבל יש כאן עובדות שמעלות שאלות ומחשבות. 
מעבר לזה, אנשים שטוענים כי נחטפו לרוב לא זוכרים שהם נחטפו, 
אבל רבים מהם סובלים מחזיונות או זיכרונות מוזרים שהם לא יודעים 

5

אחת מהאבנים שנמצאו ביישוב קדימה. האבן מכילה 99 אחוז סיליקון. זהו   1
ממצא שלא קיים בצורה טבעית על כדור הארץ.

הירוגליפים שנוצרו על ידי טכנולוגיה מתקדמת ונמצאו על אחת מהפירמידות   2
במצרים )צורות כדוגמת: מסוק, מכ"מ, צוללת(.

אחד ממעגלי התבואה המורכבים שנמצאו באנגליה. מעגלי תבואה   3
המעוררים עניין רב ניתן לראות, מעת לעת, בכל רחבי העולם.

יצירתו של הצייר אורי זינדל. רבות מיצירותיו של זינדל מבוססות על חלום   4
דמיוני ומופשט הקשור לעולמם הבלתי מפוענח של החוצנים, וכן על הקשר 

שבין כדור הארץ לעולמות אחרים. מרבית יצירותיו נעשות באמצעות עטים 

בלבד )הציור באדיבות האומן(.

בבדיקה של אחת האבנים שנמצאו ביישוב קדימה, באמצעות מיקרוסקופ   5
אלקטרוני, נמצא שהחומרים המרכיבים את האבן הם יסודות נדירים ביותר 

מסדרת הלנתנידים.

4
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ריאיון אחד בחודש | עמרי גלפרין

זאת אומרת: אם אתה שם עליה קרח הוא נמס בשניות. היא סופגת 
היא   - נוספת  ותכונה  לקפואה.  והופכת ממש  אנרגיה מהקרח שנמס 

חותכת זכוכית כמו יהלום. 

היא  מעבדות  לכמה  כן  גם  שנשלחה  מעניינת  והיותר  השנייה  האבן 
בצבע שחור וירוק. היה קשה מאוד לחתוך אותה, אבל לבסוף הצליחו 
ממה  לראות  כדי  מעבדות  בשלוש  דיגיטלי  במיקרוסקופ  אותה  ובחנו 
קרס,  המחשב  אותה,  בזמן שבדקו  הראשונה,  במעבדה  מורכבת.  היא 
ואז ניסו שוב. וכך בכל המעבדות האחרות הייתה קריסה של המחשבים. 
האיש היה מתוסכל, גם כי עלות הבדיקה הייתה גבוהה מאוד - כ-500 
ש''ח לשעת מעבדה, ולכן הוא יצר קשר עם המכון לחקלאות ברחובות. 
המעבדה  למנהלת  אולם  קרס,  המחשב  במכון  הראשונה  בבדיקה 
הרכב  את  זיהה  והפעם המחשב  שוב,  ניסתה  והיא  יצירתי  רעיון  היה 
החומרים שבאבן. נמצאו באבן 13 מתוך 15 חומרים נדירים שנקראים 
לנטנידים. אלה חומרים שלא קיימים על כדור הארץ ומגיעים על ידי 
עליו  יש  לחדור  מצליח  ברגע שמטאור  וכדומה.  חלליות  מטאוריטים, 
בדרך כלל שניים, שלושה ואולי חמישה חומרים כאלה, ועל האבן הזו 
נמצאו 12 מתוך 15 מהחומרים הללו, ובריכוזיות גבוהה. יש תיעוד מלא 
לבדיקה המעבדתית. חלק מאותם חומרים נדירים מאוד ויקרים מאוד.

בשיחה המקדימה שלנו שאלת אותי אם הייתי רוצה לפגוש 
ממך  לומד  אני  עכשיו  אבל  שלא,  לך  ואמרתי  בחוצנים 
שעל פי ההשקפה שלך קיומם דווקא מועיל לנו. ובכל זאת, 

האם בכלל לא נשקפת לנו סכנה מצידם?
הטכנולוגיה שלהם היא סופר מתקדמת. לא יודעים אם היא מתקדמת 
טכנולוגיה  כזו  לו  שיש  מי  אבל  שנה.   10,000 או   1,000 או  ב-500 
מתקדמת, לו רצה לחסל אותך או לפוצץ את כדור הארץ, אז כבר מזמן 
לא היינו פה. אני מאמין שהם מנסים היום לשמור עלינו שלא נהרוס את 

אם יש לכם הצעות לראיונות מרתקים שיכולים להתאים למדור, 
o m r i g a l p e r i n @ g m a i l . c o m כתבו ישירות לעמרי גלפרין: 

עצמנו ואת כדור הארץ עם טילים בליסטיים או חימום גלובלי. הם גם 
רוצים לשדרג לנו את הרמה הטכנולוגית כדי שנוכל להיכנס ל"מועדון". 
אני מאמין שיש המון עולמות וסוגים של בעלי חיים או חייזרים שונים, 
רובם נחמדים, חלקם גם חוקרים אותנו ומפקחים עלינו. אם יש ארגון 
מתייחסים  אני מאמין שהם  בין-כוכבית,  פדרציה  כמו  ביקום,  גלקטי 
אלינו ככאלה שעדיין לא מספיק מפותחים כדי להצטרף לארגון, ואולי 

בעוד 50, 100 או 1,000 שנים נהיה מוכנים להשתייך אליהם. 

מה הסיפור או השמועה שכבר שנים רבות חייזרים כלואים 
סיפורים  שמעתי  ילד  כשהייתי  עוד  הברית?  בארצות 

משונים שכאלה.
שהיו  מיוחדות  חוויות  על  מדברים  שאסטרונאוטים  דע  כללי,  באופן 
עם  שנפגשו  מעידים  טרומן,  הנשיא  כמו  ונשיאים,  הירח,  על  להם 
יותר דברים בפנינו.  ייחשפו  יעבור  חייזרים. אני מאמין שככל שהזמן 
פתאום טראמפ הקים  "חיל חלל"  - ובשביל מה צריך חיל חלל?! אני 
בטוח שטראמפ יודע דברים שאנחנו לא יודעים. המון תקציבים הולכים 

לפרויקטים מטורפים ומסווגים.

טוענים לדוגמה שיש בסיסים של חייזרים על כדור הארץ, ויש סיפור על 
קבלן-גיאולוג - פיל שניידר ז"ל, שנתקל בהם. הוא בנה בסיסים תת-

קרקעיים עבור הצבא. הוא בנה 13 מתוך 129 בסיסים תת-קרקעיים 
מבעד  לחפור  ניסה  הוא  אחד  ובמקרה  הברית,  ארצות  ממשלת  עבור 
כאשר  נשברו.  שלו  העבודה  כלי  אפילו  התקשה,  ומאוד  קיר  לאיזה 
האמיתי.  האירוע  התחיל  בחפירה  מחסום  אותו  את  לעבור  הצליחו 
במסיבת עיתונאים שעשה הוא טען שהחלו לירות עליו, ומי שירה עליו 
היה שומר-חייזר. באותו בסיס היו גם שומרים בני אדם, והם ירו על 
טופל  כי  לשרוד  והוא מעיד שהצליח  נפגע,  גם הקבלן  השומר-חייזר. 
צלקת  והראה  העיתונאים  במסיבת  היד  את  הרים  הוא  ואז  במקום, 
שהחיתוך  מוזמן לבדוק  שרוצה  רופא  שכל  ואמר  מלייזר,  לו  שנגרמה 
והצורה שבה ריפאו אותו הם באמצעים שלא קיימים על כדור הארץ. 
שלו  הראיונות  שעקב  ייתכן  הזאת.  העיתונאים  במסיבת  צפיתי  אגב, 

הוא נמצא מת כתוצאה מחנק שנגרם באמצעות צינור קתטר.

יש  בריאיון  שהעלית  והדוגמאות  הסיפורים  לכל  האם 
תיעוד ממשי ומוכח או שחלקם בגדר שמועה שמתגלגלת?

וידיאו או  צילומים או  יש דוחות מקצועיים תומכים או  לכל הדברים 
עדויות של אנשים מהימנים.

ישראל  מופון  על  מעט  להרחיב  תרצה  סיום,  לקראת 
והפעילות של הארגון בארץ?

כאשר  הדדית",  עב"מים  "רשת  של:  קיצור  למעשה  הוא  מופון  ארגון 
המטרה היא לאסוף מידע מכל העולם, לחקור אותו וללמד את הציבור 
על אודות התופעה. בכל חודש מגיעות למופון העולמי בין 600 ל-1,000 
ולא  לאירועים  שנחשפים  האנשים  למספר  ביחס  כלום  וזה  עדויות, 

מדווחים עליהם.

מידע  מערכת  העולם,  רחבי  מכל  מתנדבים   4,000 כולל  הארגון  כיום 
שמאפשרת לדווח בצורה מפורטת מאוד על כל אירוע שחווית. בארץ 

פתחתי לפני שלוש שנים את הסניף הישראלי לאחר שזכיתי במכרז. 

מ-3,000  למעלה  ישראל"  "מופון  שלנו  הפייסבוק  בקבוצת  יש  היום 
אתר  דרך  בפייסבוק,  הקבוצה  דרך  לאנשים  מגיעים  אנחנו  חברים. 
ערוץ   לנו  יש   ,mufonisrael.com שכתובתו:  שלנו  האינטרנט 
ספרים,  מ-100  למעלה  עם  פיזית  ספרייה  ויש  משלנו,   YouTube
שאנשים יכולים לבוא ולהשאיל, וכן יש לנו גם ספרייה דיגיטלית שיש 
מעגלי  חטיפות,  חלליות,  על  דיגיטליים  ספרים  מ-300  למעלה  בה 
בית  מועדון שנפגש במתנ"ס  לנו  יש  וכל מה שקשור לתחום.  תבואה 
פרנקפורט בתל אביב בכל יום שני האחרון של כל חודש בשעה 20:30 
קיים,  שכבר  טלוויזיה  אולפן  להפעיל  מתכננים  אנחנו  בנוסף,  בערב. 
להוציא סיורים מעניינים ולערוך הרצאות בכל הארץ עם מרצים שלנו 

ועם אורחים של הארגון מחו"ל.

טל, אין ספק שגרמת להמון מחשבות ותהיות.
ככל שתקרא ותלמד על התחום, כך יהיו לך עוד ועוד שאלות.

תמונה משמי העיירה הבריטית לינקולנשייר, המדורגת כאחד מהאתרים   1
"החמים" לצפייה בעב"מים, ובה מספר רב של אירועים מידי שנה.

  Simon Carrison :צילום  

הכריכה של הירחון הישראלי של ארגון "מופון ישראל" העוסק בתחום   2
החוצנים, עב"מים, חלליות, מפגשים ועוד. הירחון כולל תרגומים, מאמרים, 

המלצות, מושגים מקצועיים ומבצעים.

והבעיה  פסיכיאטריים  טיפולים  מקבלים  ואחרי שהם  אותם,  להסביר 
עולים  הזה  ובתהליך  היפנוזה,  מנסים  לעיתים  הם  נפתרת,  לא  שלהם 
הטראומה של הבן אדם שביקר בחללית או כל מיני סיפורים דומים. אז 
השאלה היא: האם יש פה משהו או לא? עדיין היפנוזה היא לא בדיקה 
היפנוזה  בייחוד שאנשים תחת  בזה משהו,  יש  לגמרי, אבל  אמפירית 

מספרים סיפורים דומים.

ויש גם סיפורים לדוגמה על אדם שהייתה לו יבלת בין הבוהן לאצבע 
לרופא  הלך  הוא  מסוים  עד שבשלב  הזמן  כל  אותה  גירד  והוא  ברגל, 
חתיכת  וגילו  לגרד,  הסיבה  את  לבדוק  כדי  רנטגן  צילום  לו  ועשו 
והוא דרש  עליו מעקב  להבנתו, עב"מים החליטו לשים  מתכת קטנה. 
מהרופאים שיתעדו את ההוצאה של השתל. ואכן, לקחו את המתכת 
הזאת למעבדה, וגילו שהחומר שממנו עשוי השתל לא קיים בכלל על 
כדור הארץ וצריך מעבדות מיוחדות, אולי של נאס"א, כדי לייצר את 

החומר הזה. אז משהו פה מוזר...

כן, אבל זה מסוג הסיפורים ש"המתנגדים" והלא מאמינים 
לתופעה יגידו שאתה לא ראית ולא שמעת ושזה סיפור על 

גבול הבדיה.
וזה  זה, יש צלם,  אלה לא סיפורים אלא תיעוד. יש רופא שחתום על 

מתועד. נכון שזה נדיר ואין הרבה סיפורים כאלה.
גר  שלנו  ההנהלה  מחברי  אחד  מהארץ.  מקרה  על  לך  אספר  גם  אני 
בקדימה והוא טוען שבקדימה כל הזמן נוחתים כל מיני דברים, ויש לו 
הוכחות מצולמות - מקומות חרוכים, עשב משוטח וכדומה. הוא מצא 
להזמין  אפשר  מסיליקון.  מורכבת  מהן  שאחת  אבנים,  סוגי  שני  שם 
כזו גם במעבדה, אבל היא לא מגיעה בצורה כזו. לאבן הזו יש כל מיני 
תכונות מוזרות: היא נראית כבדה, כמו מתכת או ברזל, אבל היא ממש 
קלה כמו צמר גפן. בתכונה השנייה שלה היא ממיסה קרח במהירות, 
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