
ההסטוריה של אגד

"אגד" היא חברת הנסיעות הגדולה והוותיקה בישראל. בחברת 
"אגד" יש היו� 3,332  אוטובוסי� מודרניי�. האוטובוסי� מגיעי� 

כמעט לכל מקו� באר�, ונוסעי� בה� מיליו� אנשי� ביו�.
ההיסטוריה של "אגד" התחילה בשנת 1918  � אחרי מלחמת 
העול� הראשונה. צעירי� יהודיי� באר��ישראל קנו משאיות  
מהצבא האנגלי, שהיה אז באר�. ה� שמו בתו" המשאיות 
כיסאות, ואנשי� שילמו לה� כס$ כדי לנסוע ממקו� למקו�. 
בשני� האלה היה קשה מאוד לנסוע באר�: לא היו כבישי� טובי� 
ומסודרי�, והיו הרבה סכנות בדרכי�. הנהגי� הצעירי� הבינו, 
שכדאי לה� לעבוד ביחד ולעזור זה לזה, ולכ� ה� הקימו 4 
חברות�נסיעה באזורי� שוני�. בשנת 1933 ה� החליטו להקי� 
חברת�נסיעות אחת, והמשורר חיי��נחמ� ביאליק קרא לחברה 

החדשה  "אגד".
ההיסטוריה של "אגד" קשורה בהיסטוריה של מדינת ישראל. 
הנהגי� של "אגד" נסעו ג� בזמני� קשי� למקומות רחוקי� 
ומסוכני�: במלחמת העצמאות 1948  השתמשו באוטובוסי� של 
"אגד" כדי להגיע לירושלי�, ולהביא לאנשי� אוכל ושתייה. ג� 
במלחמות אחרות � במלחמת "סיני" 1956, במלחמת "ששת 
הימי�" 1967  ובמלחמת "יו� הכיפורי�" 1973  � נסעו החיילי� 

באוטובוסי� של "אגד" לצבא.
לפני מספר שני� בנתה "אגד" "מוזיאו� אוטובוסי�" בעיר חולו�. 
במוזיאו� אפשר לראות את האוטובוסי� הראשוני�, ש"מספרי�" 
את ההיסטוריה של המדינה, של "אגד" ושל התחבורה הציבורית 

באר�.
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ההסטוריה של אגד

ְ /ֶחְבַרת  ְ /ִיְשָרֵאל.  "ֶאֶגד" ִהיא ֶחְבַרת ַהְנִסיע 3ת ַהְגד 3ָלה ְוַהָווִתיָקה 
"ֶאֶגד" ֵיש ַהי �3 3,332  א 3ט 3 / 4ִסי� מ 3ֶדְרִנִיי�. ָהא 3ט 3 / 4ִסי� ַמִגיִעי� 

ְ /י �3. ָ /ֶה� ִמיְלי �3 ֲאָנִשי�  ָ /ָאֶר�, ְונ 3ְסִעי�  ִ 6ְמַעט ְלָכל ָמק �3 
ִ /ְשַנת 1918  � ַאֲחֵרי ִמְלֶחֶמת  ַהִהיְסט 3ְרָיה ֶשל "ֶאֶגד" ִהְתִחיָלה 
ֹשִאי 3ת  ָ ְ /ֶאֶר��ִיְשָרֵאל ָקנ 4 ַמ ָהע 3ָל� ָהִראש 3ָנה. ְצִעיִרי� ְיה 4ִדִיי� 
ְ /ת 3"  ָ /ָאֶר�. ֵה� ָשמ 4  (ְמכ 3ִני 3ת ְגד 3ל 3ת) ֵמַהָצָבא ָהַאְנְגִלי, ֶשָהָיה ָאז 
ְ 6ֵדי ִלְנס 3ַע ִמָמק �3  ֶ 6ֶס$  ִ 6יְסא 3ת, ַוֲאָנִשי� ִשיְלמ 4 ָלֶה�  ֹשִאי 3ת  ָ ַהַמ
ָ /ָאֶר�: לֹא ָהי 4  ַ /ָשִני� ָהֵאֶלה ָהָיה ָקֶשה ְמא 3ד ִלְנס 3ַע  ְלָמק �3. 
ַ /ְדָרִכי�. ַהֶנָהִגי�  ָ 6נ 3ת  ַ /ה ַס ְ 6ִביִשי� ט 3ִבי�  4ְמס 4ָדִרי�, ְוָהי 4 ַהְר
ְ /ַיַחד ְוַלֲעז 3ר ֶזה ַלֶזה, ְוָלֵכ� ֵה�  ְ 6ַדאי ָלֶה� ַלֲעב 3ד  ַהְצִעיִרי� ֵהִבינ 4, ֶש
ִ /ְשַנת 1933 ֵה� ֶהְחִליט 4  ַ /ֲאז 3ִרי� ש 3ִני�.  ֵהִקימ 4 4 ֶחְבר 3ת�ְנִסיָעה 
ְ /ָיאִליק ָקָרא  ְלָהִקי� ֶחְבַרת�ְנִסיע 3ת ַאַחת, ְוַהְמש 3ֵרר ַחִיי��ַנְחָמ� 

ַלֶחְבָרה ַהֲחָדָשה  "ֶאֶגד".
ַ /ִהיְסט 3ְרָיה ֶשל ְמִדיַנת ִיְשָרֵאל.  ַהִהיְסט 3ְרָיה ֶשל "ֶאֶגד" ְקש 4ָרה 
ִ /ְזָמִני� ָקִשי� ִלְמק 3מ 3ת ְרח 3ִקי�  ַהֶנָהִגי� ֶשל "ֶאֶגד" ָנְסע 4 ַג� 
ָ /א 3ט 3 / 4ִסי� ֶשל  ַ :ְמש 4  ְ /ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמא 4ת 1948  ִהְש ָ 6ִני�:   4ְמס 4
ְ 6ֵדי ְלַהִגיַע ִליר 4ָשַלִי�,  4ְלָהִביא ָלֲאָנִשי� א 3ֶכל  4ְשִתָייה. ַג�  "ֶאֶגד" 
ְ /ִמְלֶחֶמת "ֵשֶשת  ְ /ִמְלֶחֶמת "ִסיַני" 1956,   �ְ /ִמְלָחמ 3ת ַאֵחר 3ת 
ִ 6י ; 4ִרי�" 1973  � ָנְסע 4 ַהַחָייִלי�  ַהָיִמי�" 1967   4ְבִמְלֶחֶמת "י �3 ַה

ָ /א 3ט 3 / 4ִסי� ֶשל "ֶאֶגד" ַלָצָבא.
ָ /ִעיר ח 3ל �3.  ָ /ְנָתה "ֶאֶגד" "מ 4ֵזיא �3 א 3ט 3 / 4ִסי�"  ָ ;ר ָשִני�  ִלְפֵני ִמְס
ְ ;ִרי�"  ַ /מ 4ֵזיא �3 ֶאְפָשר ִלְרא 3ת ֶאת ָהא 3ט 3 / 4ִסי� ָהִראש 3ִני�, ֶש"ְמַס
ַ :ְח / 4ָרה ַהִצי / 4ִרית  ֶאת ַהִהיְסט 3ְרָיה ֶשל ַהְמִדיָנה, ֶשל "ֶאֶגד" ְוֶשל ַה

ָ /ָאֶר�.
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Vocabulaire

compagnie, sociétéֶחְבָרה, ֲחָבר 3ת

voyages, transportְנִסיָעה, ְנִסיע 3ת

ancien, ancienneָוִתיק, ָוִתיָקה

ִ >יַע ִ >יִעי�, ְלַה arriverַמ

presqueִ 6ְמַעט

commencerִהְתִחיָלה, ְלַהְתִחיל

1ère guerre mondialeִמְלֶחֶמת ָהע 3ָל� ָהִרא = 3ָנה

jeuneָצִעיר, ְצִעיִרי�

ָ  ?ִא < 3ת ָ  ?ִאית , ַמ camionַמ

ְ @א 3ת 6 ִ ֵ @א,  6 ִchaise

�A ֵ= ַ ְ Aמ 4, ְל = ִpayer

ִ =י� ְ 6ִבי routeְ 6ִבי =, 

Cסָ Bר en ordre, en bon étatְמ

ָ 6נ 3ת ָ 6ָנה, ַס dangerַס

ְ Bָרִכי� B ֶrouteֶרְ", 

chauffeurָנַהג, ֶנָהִגי�

comprendreֵהִבינ 4, ְלָהִבי�

cela vaut la peineְ 6ַדאי

ensembleְ /ַיַחד

aiderַלֲעֹזר

ֶ Dה mutuellementֶזה ַל

ainsiָלֵכ�

édifierֵהִקימ 4, ְלָהִקי�

région, secteurֵאז 3ר, ֲאז 3ִרי�

différent = 3ֶנה,  = 3ִני�

déciderֶהְחִליט 4, ְלַהְחִליט

poèteְמ = 3ֵרר
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lié àָק = 4ר, ְק = 4ָרה

endroitָמק �3, ְמק 3מ 3ת

loinָרח 3ק, ְרח 3ִקי�

ָ 6ִני� Cס ָ �6, ְמ Cס dangereuxְמ

guerre d'indépendanceִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמא 4ת

= E ֵ : ַ = ְ ְ E = 4, ְלִה : ַ = ְ utiliserִה

afin deְ 6ֵדי

amenerְלָהִביא

boissonְ =ִתָ <ה

ֵ  Fת ַהָ <ִמי� = ֶ guerre des six joursִמְלֶחֶמת 

ָ ;ר nombre, quelquesִמְס

construireָ /ְנָתה, ִלְבנ 3ת

premierִרא = �3, ִרא = 3ִני�

ֵ ;ר ְ ;ִרי�, ְלַס raconterְמַס

état, paysְמִדיָנה

transport publicַ :ְח / 4ָרה ִצ / 4ִרית

שאלות על הטקסט

1. מתי מתחילה ההיסטוריה של ''אגד'' ?

2. ַמה ִהיא ''ֶאֶגד'' ? 

3. מה היה לפני ''אגד'' ? 

4. מי נת� לחברה את הש� ''אגד'' ? 

5. למה כתוב בטקסט ש''ההיסטוריה של ''אגד'' קשורה בהיסטוריה של 
מדינת ישראל'' ?

6. אלה מלחמות מוזכרות בטקסט ?

7. לא� מגיעי� היו� האוטובוסי� של ''אגד'' ?
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