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תקציר

ורניה׳ז„ אובייקטים Verniana, בלועזית , “ול  של  אספנות  או 
לז וכתביו׳הקשורים  ורן  היא מחלה חשוכת מרפא שלקיתי  , ול 

אתאר . קרוב ליובל שנים, ואינה מרפה ממני עד היום, בה כילד
:כאן שלושה שלבים במהלכה

.חנויות ספרים משומשים: ול ורן בעברית'ספרי ז●
.במאה העשרים, שוק הבולים בפריס: ול ורן'בולי ז●
האינטרנט במאה העשרים : אוסף  ז׳ול ורן של צבי הראל“„●

.ואחת



העשריםפריס במאה 

(מיכה פרנקל: תרגום, 1995 )ירושלים, הוצאת כתר●



׳ול ורן בעבריתספרי ז

(שנות העשרה שלי)שנות השישים ●
. , 1959א״ת, עמיחי, שלמה סקולסקי, שנתים באי בודד“„–
, 1960. א״ת, עמיחי, שלמה סקולסקי, הודו השחורה“„–
, 1961.א״ת, עמיחי, שלמה סקולסקי, דגל המולדת“„–
, 1962.א״ת, זלקוביץ׳. א, יצחק אחיטוב , אל הירח“„–
, 1962. א״ת, זלקוביץ׳. א, יצחק אחיטוב , גבורי הירח“„–
, 1962. א״ת, עמיחי, שלמה סקולסקי, הירושה הגדולה“„–
, 1962.א״ת, עמיחי, שלמה סקולסקי, הפוך על פיו“„–
, 1963.א״ת, זלקוביץ׳. א, יוסף רביקוב, געש הזהב“„–
, 1964. א״ת, עמיחי, חיים טרסי, סביב העולם בשמונים יום“„–



(המשך)׳ול ורן בעברית ספרי ז

שנות השמונים●
ירושלים , כתר, עדית זרטל, עשרים אלף מיל מתחת למים“„–

, 1977.א״ת, ומעריב
, 1981. ירושלים, כתר, עדינה בסון, מיכאל סטרוגוב“„–
, 1981. ירושלים, כתר, עדינה בסון, מיכאל סטרוגוב“„–
, 1981.א״ת, פועלים, אביטל ענבר, ילדי רב החובל גרנט“„–
1983. ,ירושלים, כתר, עדינה בסון, אי התעלומות“„–
, 1984.א״ת, מעריב, אביטל ענבר, מסע אל בטן האדמה“„–
, 1985. א״ת, מעריב, אביטל ענבר, חמשה שבועות בכדור פורח“„–
, 1985.א״ת, מעריב, אביטל ענבר, מסביב לעולם בשמונים יום“„–
, 1987.א״ת, מעריב, אביטל ענבר, מיכאיל סטרוגוב“„–



(המשך)׳ול ורן בעברית ספרי ז

ספרים מוקדמים●
)1946(;שמעוני)1930(; אמנות )1878(; “ אביב-תל„–
;חנה-בן. ג; יונתן רטוש; י”ז שפרלינג–

ספרים מאוחרים●
מיכה פרנקל–

ספרי ימינו●
;קוראים; עופרים–
תל , אחוזת בית, דורי מנור, חזיון התעתועים של דוקטור אוקס“„–

, 2004.אביב
פרטים נוספים●

–http://JV.Gilead.org.il/hebrew



: Le Livre de Poche לומדים צרפתית

: 1966-1970“אלשייך„●
סביב העולם בשמונים יום–
אל הירח–
רובור הכובש–
...חמישה שבועות –

ספרים42 ●
–http://JV.Gilead.org.il/Poche



...ואלך צרפתה

●Vers l’immortalité et l’éternelle jeunesse
●Société Jules Verne
1980אמיין : עליה לרגל●



שוק הבולים ליד האליזה

1955צרפת ●

1955מונקו ●



- 150בולי יום ההולדת ה

מונקו●
ניקרגואה●
הונגריה●
...קמרון●



- 1982הצלב האדום – ננט 

מעטפת יום ראשון●



בולי פלסטיק: קוריוזים

1970בהוטן ●



בולים אישיים:  קוריוזים

2004תלאבול ●



עידן האינטרנט

●http://www.math.technion.ac.il/~rl/JulesVerne
1995הוקם בסוף –
ול ורן׳ליאהו לא היתה עדיין קטגוריה לאתרי ז–
Gopherטקסטים מאתרי , Poche,  תרגומים לעברית–
jvf@math.technion.ac.ilהפורום 1996: ינואר –

●Gilead Har'El Home Page
1995הוקם בסוף –
אתר נסיוני–
גלריה וירטואלית–



Joy Forever

● The purpose of this page is not quite determined 
yet, but what I'm planning is something like a 
personal column, with comments, opinions and 
information about several issues, like art 
(conventional visual art, including sculpture and 
photography), architecture, literature, politics and 
more.

●



?מי זכאי לדפיברילטור

●27.2.1995

●15.9.1999

●16.7.2003



In Memoriam

● http://JV.Gilead.org.il
● jvf@Gilead.org.il



האתר מתרחב

מנויים בפורום246 ●
שפות- 8 ב... מאמרים, 4 סיפורים, 20 ספרים50 ●
שפות: 12 ול ורן ויצירתו'כל מה שרצית לשאול על ז●
ול ורן'כרונולוגיה של ז●
ביבליוגרפיה מלאה של המהדורות המקוריות●
אסופה של מאמרי מחקר אקדמיים●
חנות ספרים וירטואלית●
ול ורן'אגודת ז●
דפים98 בולים על 303 ●
רשימה מלאה של תרגומים לעברית●
קרדיטים●



חשיפה תקשורתית

1997פברואר , 3 ניו יורק טיימס●
1997בפברואר , 14 לה מונד●

●  JULES VERNE, saint patron du cyberespace ? Au moment où 
son livre, longtemps inédit,  Paris au XXe siècle, sort en anglais 
aux Etats-Unis, des inconditionnels de l'écrivain français, en 
grande majorité américains et menés par un professeur israélien, 
ont créé sur Internet toute une série de sites et de forums qui lui 
sont consacrés et à travers lesquels ils donnent libre cours, à 
toute heure du jour et de la nuit, à leur passion pour ce génial 
visionnaire. L'hommage ne manque pas d'ironie : la France, 
patrie de Jules Verne, est aujourd'hui montrée du doigt dans la 
presse américaine comme un pays fossilisé, réfractaire au 
progrès et incapable d'innover.



האגודה הצפון אמריקאית

●2001



...הבה נגגלה

● Let's Google...



?מה הסוד

מבוסס על כבוד הדדי ודבקות , לאומי-שתוף פעולה בין●
במטרה המשותפת

תודה–
–Thank you
–Merci
–...
...ונא בקרו באתר של גלעד–


