
 

 

  

 

 

 בקצרה: -ממלכת ירדן 

 ירדן שוכנת במזרח, מעבר לנהר הירדן, 

 הארוך ביותר  מדיניהגבול הומהווה את 

 של מדינת ישראל.
 

בראש המדינה עומד כיום המלך עבדאללה 

 השני, בנו הבכור של המלך חוסיין.

 

 

 חברים אמיתיים:

אמון אישיים עוד וחברּות יחסי  קיימורבין וחוסיין 

הם  1994לפני חתימת ההסכם בערבה, וביולי 

 בבית הלבן בארה"ב.  -חתמו על הסכם ראשוני 
 

 -שהיה גם טייס  -חודש לאחר מכן, חוסיין המלך 

הטיס את מטוסו המלכותי מעל ישראל, בליווי שני 

מטוסי חיל האוויר של צה"ל. בתקשורת פורסמה 

 בינו לבין רבין.  ,השיחה המרגשת בקשר

 

 איך הגענו להסכם?

זֶּק"?  איך הוא קשור לַפְשָלה של חברת "בֶּ

 "מסע בין כוכבים"? איך הוא קשור לִסדרהו

26.10.1994 

 

 היינו "ברוגז"? -ולפני השלום 

היחסים בין שתי המדינות היו עויינים לאורך שנים, אך 

החלו מגעים  -של המאה הקודמת  20-ל משנות הח  ה  

  , סבו של חוסיין.עבדאללה הראשוןחשאיים עם המלך 
 

התקיימו בעיקר בימיו של  המשך הקשרים החשאיים

 בלבד!  16בגיל המלך חוסיין, אשר עלה למלכות 
 

הפכו אך השיחות התקיימו מול מנהיגים ישראלים רבים, 

 .1992 -בעיקר לאחר שיצחק רבין עלה לשלטון ב ותלגלוי
 

 

אתם מוזמנים להיכנס 

השיחה  ולשמוע את לקישור

 מנהיגיםבקשר בין שני ה

רטון אנא העבירו את הס   )

 ( 1:22לדקה 

 

 

 

 מה? מי? איפה?

 הסכם השלום נחתם שנה,  26, לפני היום

טקס מדינת ישראל לממלכת ירדן. ה בין

 ירדן. -בגבול ישראל מסוף הערבהנערך ב
 

  :החותמים על החוזה היו

 , חוסיין מלך ירדן, יצחק רביןאש הממשלה ר

 .דחתם כע  אשר  - נשיא ארה"ב ביל קלינטוןו

 

https://www.youtube.com/watch?v=_OeA4pTLlc0
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9F,_%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%9C_%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9F


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :3 -משהו על משפחת המלוכה 

בית המלוכה הירדני כולל עוד שלל אנשים וסיפורים מעניינים. אם ברצונכם לקרוא 

 המצורף... לקישור, היכנסו "דרתי ועד המלכה הלוהטתן הס  ת  ח  ת  מהמ  "עליהם, 
 

 :2 -משהו על משפחת המלוכה 

המלך חוסיין  -בזמן חתימת הסכם השלום 

  .המלכה נּורהיה נשוי לאשתו הרביעית: 

ולאחר  ,היא נולדה בארצות הברית

 התאסלמה.  -שהתחתנה עם חוסיין 

 נולדו להם ארבעה ילדים.
 

 לאוהבי התשחצים שביניכם, שימו לב: 

 השם שלה עולה מדי פעם בתור הגדרה 

 :-תדעו את התשובה )) -מעכשיו   אותיות(. 3)"מלכה ירדנית",    

 

 

 יצחק רבין,ראש הממשלה נרצח  ,1995בנובמבר  4-, בשנה לאחר חתימת הסכם השלום

 ידעוהיחסים בין שתי המדינות  נפטר גם המלך חוסיין., 1999בשנת שנים נוספות,  4לאחר ו

 הסכם עדיין שריר וקיים, וגם אם הוא "קריר", אנו תקווה ה ברבות השנים עליות ומורדות.

 ילך ויתחמם כפי שהיה בראשיתו.יחזור ושהוא 
 

 האחרון.  המרגש לקישור  מוזמנים להיכנסהנכם לסיום, 

 "בזק": חברת ה המביכה שלל  ש  הפ  

 כרטיס טלכרטק ז  הנפיקה חברת ב   לרגל המאורע

 כשדגלי ישראל, )כרטיס חיוג מטלפונים ציבוריים(, 

 .תמונתם של החותמים ברקעמצויירים ארה"ב וירדן 
 

  לבן , ובמקום כוכבנפלה טעותבציור של דגל ירדן 

 למספר . מןהופיע כוכב מתּו -קודקודים  7בעל 

  והטעות הקודקודים יש משמעות רבה בירדן,

 !בממלכה גרמה למבוכה גדולה
 

 את השגיאה העיצובית לא ניתן היה לתקן מכיוון 

  600,000 בכמות של שהכרטיס כבר נמכר לציבור

 , אשר הפכו במהרה לפריטים לאספנים.עותקים
 

  אלה םלקבל כרטיסי נהגחוסיין המלך למרות זאת, 

 מכל העולם, ועד יום מותו הוא תמיד חתם  מאספנים

 עם מכתב נלווה. והחזיר לשולחים עליהם
 

ק ולאחר מות זֶּ  -והפעם  כרטיס לזכרו, הנפיקה בֶּ

 ...!עם הכוכב הנכון

 :1 -משהו על משפחת המלוכה 

 , בנו הבכור של חוסיין, הוכתר עבדאללה השני

 .1999בפברואר כמלך לאחר מות אביו, 
 

 בנה של מונא, אשתו  עבדאללה הינו

  (.מתוך ארבע)השנייה של אביו 

 הוא נשוי לראניה, ולהם ארבעה ילדים.
 

  צלילה, למלך עבדאללה יש שלל תחביבים, הכוללים

  .אופנועיםו חופשית צניחה ,ראלי מירוצי

הוא מעריץ מושבע של סדרת המדע  עובדה משעשעת:ו

, לפני שהוכתר 1996ובשנת "מסע בין כוכבים", הבדיוני 

 )ללא מלל...(. למלך, השתתף בתפקיד אורח בסדרה
 

 :-תוכלו לצפות בהופעתו הקצרצרה )) המצורף בקישור

 

https://pplus.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5635776,00.html
https://video.htv.co.il/2017/fxd790.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=torjsONjtR4

