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מזג־האוויר, על מדברים כולם
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 מוח־עצמותיו׳ עד שנרטב הולך־הרגל
 קילל בבית, מעיל־הגשם את שהשאיר משום

 מאחד בהרבה שונה היה לא הוא בעסיסיות.
 הברק בהבריק במערה. ששכן אבותיו מאבות
 על כורע המערות איש היה הרעם׳ וברעום
ל ידיו את מרים גופו׳ בכל רועד ברכיו,
 שיעבור עד ורחימו בדחילו מצפה תפילה,

 שנים אלפי שניתך, הזעם אותו האלים, זעם
מעיל־הגשם. חסר בן־בנו על מכן, לאחר

 הקישור קצין בלוד ישב שעה באותה
 מנוסה, עובדים סגל עם יחד שוורץ, אורי
 של טיבו את תפלות אמונות כל ללא חקר
באמצ עתה, זה קיבלה התחנה האלים. זעם
 1500מ־ האוויר מזג תחזית את האלחוט׳ עות

 כדור i פני על המפוזרות כדוגמתה׳ תחנות
 לחץ־ מידות את ללוד המציאו כולן הארץ.

 טיב וכיוונה, הרוח מהירות הלחות׳ האוויר,
העננים.

 משרטטת בידי הועלו הללו הפרטים כל
המ קווים נמתחו בה מפה, פני על מנוסה
 הלחץ. שווה בהן הנקודות כל את חברים
וצו איזוברים נקראים מפה) (ראה אלה קווים
 שלוש בכל האוויר. גושי על מעידה רתם

ומ חדשה, מפה המפות לתיק נוספת שעות
 תנועתם על ללמוד ניתן בהן העיון תוך
המזג. ושינויי גושי־האוויר של

ח1הר סובב בב1ס
 הוא .20ה־ במאה נולד לא מזג־האוויר חקר

 איש־המע־ של הראשון פחדו חלוף עם החל
 אותן, לקשר התחיל בתופעות, שצפה רות׳
 בימי גדול. שכלי במאמץ לאחת אחת

הו סובב ״סובב כי נודע כבר שלמה המלך
 כאמונת ישר, בקו נושב ואינו הרוח״ לך

 לדעת היה יכול לא הוא אולם הקדמונים,
מקו הרוח של זו סיבובית תנועה כי עדיין

 כדור־הארץ של הבלתי־פוסק בסיבובו רה
עצמו. סביב

הא מזג בחקר המשיכו העתיקים היוונים
 אם־כל־ ,לפילוסופיה התאמה מתוך אך וויר׳

מת הפזלוסופיה היתד, תמיד לא המדעים.
 גם קרה — הטבע לתצפיות עצמה את אימה

אריס- של ספרו :התוצאה מכך. ההיפך

 כל משך שנחשב מטיאורולוגיקה, טוטלס,
 זה, במדע •העליונה לסמכות ימי־הביניים

יו החדשים המדעיים המחקרים לאור נתגלה
 רקח לא שאיש תפלות׳ אמונות ;מלא תר

שנה. 2000 משך לבודקן

ו1בפ חחזיח nun 1״
 גרמני, איש־מדע לראשונה העביר 1820ב־

 על תצפיותיו את בתדייס, וילהלם היינריך
 שתיארה הראשונה המפה זו היתה מפה. גבי
במ הנרחב השימוש אולם האוויר. מזג את

 מעשי, היה לא מוקדמת תחזית לצורך פות
ידי העברת שאיפשר הטלגראף׳ להמצאת עד

 היתד, המצאתו, עם הדרושה. במהירות עות
 העתונים פרסמו בה הראשונה האח אמריקה

מזג־האוויר. תצפית את
 תחנת־תצפית כל חותרת היום ועד מאז
 לספק שלה, המוקדמת התחזית את לשפר

 אין האפשר. ככל מדוייקת תחזית למעוניינים
 להערכה זוכה כשאינה ידיה את מרפה זה

התח עשרות את יזכור לא איש : הנאותה
 שנרטב הולך־הרגל אולם שהתאמתו. זיות

בהת בבית, מעיל־הגשם את שהשאיר משום
 חמים יהיה האוויר ״מזג :הרדיו להצעת אם

 החזא׳ ממושך. לזמן זאת ישכח לא ובהיר״,
קללות. של למטר יזפה

למטרה במענד,
 את בעיקר חוקרת החדישה המטאורולוגיה

 מרעהו איש השונים גושי־אוויר, של תנועתם
 הלחות בכמות תנועתם, במהירות בגודלם, י

נו האלה הגושים מן אחד כל ובטמפרקורה.
 מוצאו. במקום שרכש. התכונות אתו'את שא
 האוויר גוש יהיה סהרה, ממדבר בא אם
 הגיע אם בחורף. ויבש קר בקיץ, ויבש חם

 ולח. חם כלל בדרך יהיה ההודי, מהאוקינוס
בדרך  יותר החמים הגושים נוטים הטבע׳ '

 הכבדים שהקרים, בעוד ולהתפשט, להתרומם
 של זו תנועה ולהתכווץ. לרדת נוטים יותר,

הלחץ שהפרשי ככל הרוח. היא היא האוויר
הטמפרטורה הפרשי אחרות, במלים או, —
הרוח. תחזק כן יותר, גדולים —

 הארץ כדור של המתמיד סיבובו אולם
 לנוע האוויר לגושי מניח אינו עצמו סביב

ב במערבולות, נעים הם :ישרים בקווים
 חמים (גושים ״רמות״ סביב 'השעון כיוון

״שק סביב השעון כיוון נגד גבוהי־לחץ),

״ .
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ירושלים כרחובות שלג
הרדיו את פתח המערות איש

לחץ). נמוכי קרים, (גושים עים״

הגןרה המלחמה
 שונים אוויר גושי שני מתקדמים לפעמים

 מתמזגים אינם הם זה. בצד זה לחלוטין
 מעין יוצר ביניהם המבדיל הקו במהרה.

הא מזג את קובע התקדמותה שכיוון חזית,
 הוא החם הגוש אם מיידי. שינוי מבשר וויר,

 נסוג הוא אם חמה. חזית נוצרת המתקדם,
קרה. החזית תהיה הקר׳ הגוש מפני

 היו המדעי, ההסבר ללא אלה, עובדות
 ■ ידעו .הם הקדמונים. לישראלים גם ידועות

 בארץ שנשבה החמה המדבר רוח שבעקבות
 מרעננת. ים רוח תבוא יוני, עד מפברואר

לרו הבידואים שקוראים כפי הגשם, אבות
 מאוחר באו היום, עד הלחות המערב חות

פברואר. עד מנובמבר יותר׳

נפגשים ומערב מזרח
מא ישראל על ניתכים הזהב בעוד«)גשמי

 המציקים הפשוטים׳ המים גשמי הרי מריקה,
 התבואה, לגדול הכרחיים אך הרגל להולכי

מרוסיה. דווקא לישראל באים
 הים־התיכון. מי הם אמנם, עצמם, המים

 להם יש נמוכי־הלחץ, החמים, האוויר גושי
 מסעם את פותחים הם :אחיד נדידה כיוון

 הזרהד* משם■ נעים הים־התינוןל, במעירב
 מים־התי־ צפונה עובר כולו מסלולם בקיץ

 בו מקום אירופה, של דרומה פני על כון
 החורף, שמתקרב ככל הגשם. בקיץ יורד

 נמוכי־הלחץ. •הגושים של מסלולם מדרים
במר ממש החורף, באמצע עובר, שהוא עד
 עזות לסערות גורם )התיכון, הים של כזו

בתוכו.
 בסביבת מגיעים הם נמוך לחץ של לשיא

 בעלי גושים אליו מושך זה מקום קפריסין.
 המתערבים מזרח־אירופה׳ מצפון לחץ־גבוה

 את הישראלי. הגשם ביצירת פעיל באופן כאן
 הופכים החם האוויר את המרווה הלחות
 האוויר את המקררים אלה, חדשים גושים

כב מימיו,.לעננים את לפלוט אותו ומאלצים
דים.

 הרוח מסיעה הרגילה, הסיבובית בתנועה
 להרי מעל אותם מביאה מזרחה, העננים את

 מתפרקים הללו ההרים על וישראל. .הלבנון
הגבו רק ברכה. גשמי מזילים העננים, רוב
 לעבר־ בדרכם ממשיכים שבהם ביותר הים

ערב. ולמדבר הירדן
 הרטובה מהשפעתה ניזון אינו הנגב רק

 ויבשה, קרה נושבת היא בתוכו הרוח. של
בלבד. ענני־אבק מקימה

השטים תכלת
 מקפריסין נמוך־הלחץ ד,גוש נע לבסוף
מגי מעתה הרוח. להתגברות גורם לישראל׳

יבש בדרך מרוסיה הקרים גושי־האוויר עים
 הים- ענני את כלל אתם מביאים אינם תית,

 אינו גשם אך כקודם, הוא הקור התיכון.
יורד.

וה לערב בדרכו ממשיך נמוך־הלחץ הגוש
 בישראל. מנוחתה את לבסוף מוצאת רמה

 ושוב הצפון, רוחות על־ידי מתפזרים העננים
 דברים היו לא כאילו השמים, תכלת מתגלה
קצרי־זכרון. הם השמים מעולם.

 את פותח ראשו, את מרים איש־המערות
 ויובש. חמימות מבשר צלול גברי קול הרדיו.
 מעיל־ את לוקח ברדיו, מבט מעיף האיש
לקח. למד הוא ויוצא. הגשם

ו חינוכו כל הפרטיזנים. תלמיד
 של בנו קרבי. מפקד עשוהו דיין של אופיו
 בהגנת התעניין נהלל, את שייסד דגניה איש

 כבר 18 בגיל •14 בן בהיותו עוד המושב
 בחיל- סמל היה 21 בגיל בהגנה, הדריך

 של בפלוגות־הלילה התבלט 22 בן הנוטרים.
 ביותר הבולטים השדה מקציני אחד ווינגיט,

 ביחידות התוקפנית הפעולה נביא הדור, של
האדיב. קווי מאחורי קטנות

הזה חנוולח

 לפקודת בחניתה עבר ווינגיט מפקודת
 למציאות זו תיאוריה שהתאים שדה, יצחק

האדו תורת־המלחמה אוייב היה הישראלית,
״פרטיז בלתי־סדירות, לשיטות והטיף קה

• ניות״.
 לבית־ למאסר, סלולה הדרך היתד, מכאן
 חלה הפציעה אחרי סוריה. לפעולת הסוהר,
ב העצמאי משקו את דיין 4קי בה הפוגה,
עורך־דין של בתו רות, אשתו בעזרת נהלל,

ירושלמי.
 של שעתו באה במלחמה לזקן. בבש

 דגניה במערכת השתתפות אחרי איש־הקרב.
 בחטי־ ומשוריינים ג׳יפים גדוד של מג״ד הפך
שדה. יצחק של בתו

ב האנגלים ידי על שהומצאה זו, לחימה
 שדה ידי על ושהותאמה רומל נגד מלחמה
דיין. של לרוחו להפליא עד התאימה לארץ,

 הסתם, מן היה, יותר קדומות בתקופות
 המשך היה הג׳יפים חיל קצין־פרשים. הופך
 ניידות של שילוב : הסוסים מלחמת של ישיר

 עשה כאן ומכת־אש. כוח־ההפתעה קיצונית,
הת ול״בולשיט״, לטופסים בז כבשלו, דיין
 שיקראו כך על עמד מטולאים, במדים הלך

״מוישה״. לו
מהולה אהבת־אב אותו שאהב שדה, יצחק

)10 בעמוד (המשך
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