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ההסטוריה של אגד

"אגד" היא חברת הנסיעות הגדולה והוותיקה בישראל .בחברת
"אגד" יש היו  3,332אוטובוסי מודרניי .האוטובוסי מגיעי
כמעט לכל מקו באר ,ונוסעי בה מיליו אנשי ביו.
ההיסטוריה של "אגד" התחילה בשנת   1918אחרי מלחמת
העול הראשונה .צעירי יהודיי בארישראל 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
חברותנסיעה באזורי שוני .בשנת  1933ה החליטו להקי
חברתנסיעות אחת ,והמשורר חיינחמ 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  1948השתמשו באוטובוסי של
"אגד" כדי להגיע לירושלי ,ולהביא לאנשי אוכל ושתייה .ג
במלחמות אחרות  במלחמת "סיני"  ,1956במלחמת "ששת
הימי"  1967ובמלחמת "יו הכיפורי"   1973נסעו 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.
סרג' פרידמ ,רשת אורט צרפת
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ההסטוריה של אגד

"ֶאֶגד" ִהיא ֶחְבַרת ַה ְנִסיע3ת ַה ְגדָ3לה ְוַהָווִתיָקה ְִ /יְשָרֵאלֶ/ְ .חְבַרת
"ֶאֶגד" ֵיש ַהי 3,332 3א3טִ4/3סי מֶ3דְר ִנ ִייָ .הא3טִ4/3סי ַמ ִגיִעי
ְִ6מַעט ְלָכל ָמקָ/ָ 3אֶרְ ,ונְ3סִעי ֶָ/ה ִמיְליֲ 3אָנִשי ְ/י.3
ַהִהיְסטְ3רָיה ֶשל "ֶאֶגד" ִהְתִחיָלה ְִ/שַנת ַ  1918אֲחֵרי ִמְלֶחֶמת
ָהעָ3ל ָהִראשָ3נהְ .צִעיִרי ְיהִ4ד ִיי ְֶ/אֶר ִיְשָרֵאל ָקנַ 4מ ָשִֹאי3ת
)ְמכִ 3ני3ת ְגד3ל3ת( ֵמַהָצָבא ָהַא ְנ ְגִליֶ ,שָהָיה ָאז ָָ/אֶרֵ .ה ָשמ/ְ 4ת"3
ַהַמ ָשִֹאי3ת ִ6יְסא3תַ ,וֲאָנִשי ִשיְלמָ 4לֶה ֶֶ6סֵ6ְ $די ִל ְנסַ3ע ִמָמק3
ְלָמקָ/ַ .3ש ִני ָהֵאֶלה ָהָיה ָקֶשה ְמא3ד ִל ְנסַ3ע ָָ/אֶר :לֹא ָהי4
ְִ6ביִשי טִ3בי ְ4מסָ4דִריְ ,וָהיַ 4הְר ַ/ה ַס ָ6נ3ת ְַ/דָרִכיַ .הֶנָה ִגי
ַהְצִעיִרי ֵהִבינֶ ,4ש ְַ6דאי ָלֶה ַלֲעב3ד ְַ/יַחד ְוַלֲעז3ר ֶזה ַלֶזהְ ,וָלֵכ ֵה
ֵה ִקימֶ 4 4חְבר3ת ְנִסיָעה ֲַ/אזִ3רי שִ 3ניְ/ִ .שַנת ֵ 1933ה ֶהְחִליט4
ְלָה ִקי ֶחְבַרת ְנִסיע3ת ַאַחתְ ,וַהְמשֵ3רר ַח ִייַנְחָמ ְָ/יאִליק ָקָרא
ַלֶחְבָרה ַהֲחָדָשה "ֶאֶגד".
ַהִהיְסטְ3רָיה ֶשל "ֶאֶגד" ְקשָ4רה ִַ/היְסטְ3רָיה ֶשל ְמִדיַנת ִיְשָרֵאל.
ַהֶנָה ִגי ֶשל "ֶאֶגד" ָנְסעַ 4ג ְִ/זָמ ִני ָקִשי ִלְמק3מ3ת ְרחִ 3קי
ְ4מסִ 6ָ 4ניִ/ְ :מְלֶחֶמת ָהַעְצָמא4ת ִ 1948הְש ְַ:מש/ָ 4א3טִ4/3סי ֶשל
"ֶאֶגד" ְֵ6די ְלַה ִגיַע ִלירָ4שַל ִיְ4 ,לָהִביא ָלֲאָנִשי אֶ3כל ְ4שִתָייהַ .ג
ְִ/מְלָחמ3ת ַאֵחר3ת  ְִ/מְלֶחֶמת "ִסיַני" ִ/ְ ,1956מְלֶחֶמת "ֵשֶשת
ַהָיִמי" ְ4 1967בִמְלֶחֶמת "יַ 3ה ִ6י;ִ4רי" ָ  1973נְסעַ 4הַחָייִלי
ָ/א3טִ4/3סי ֶשל "ֶאֶגד" ַלָצָבא.
ִלְפֵני ִמְס ָ;ר ָש ִני ְָ /נָתה "ֶאֶגד" "מֵ4זיא 3א3טִ4/3סי" ִָ/עיר ח3ל.3
ַ/מֵ4זיאֶ 3אְפָשר ִלְרא3ת ֶאת ָהא3טִ4/3סי ָהִראשִ 3ניֶ ,ש"ְמַס ְ;ִרי"
ֶאת ַהִהיְסטְ3רָיה ֶשל ַהְמִדיָנהֶ ,של "ֶאֶגד" ְוֶשל ַה ְַ:חָ4/רה ַהִציִ4/רית
ָָ/אֶר.
סרג' פרידמ ,רשת אורט צרפת
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Vocabulaire
compagnie, société
voyages, transport
ancien, ancienne
arriver
presque
commencer
1ère guerre mondiale
jeune
camion
chaise
payer
route
en ordre, en bon état
danger
route
chauffeur
comprendre
cela vaut la peine
ensemble
aider
mutuellement
ainsi

édifier
région, secteur
différent
décider
poète

ת3 ֲחָבר,ֶחְבָרה
ת3 ְנִסיע,ְנִסיָעה
 ָוִתיָקה,ָוִתיק
 ְלַה ִ<יַע,ַמ ִ<יִעי
ְמַעט6ִ
 ְלַהְתִחיל,ִהְתִחיָלה
ָנה3=ָל ָהִרא3ִמְלֶחֶמת ָהע

 ְצִעיִרי,ָצִעיר
ת3> ַמ ָ?ִא, ַמ ָ?ִאית
ת3 ְ@א6ִ , ֵ@א6ִ
Aֵ =ַ  ְל,4מAְ =ִ
ִבי ִ=י6ְ ,=ִבי6ְ
רBָסCְמ
ת3נ6ָ  ַס,ָנה6ָ ַס
ָרִכיBְ ,"ְֶרBֶ
 ֶנָה ִגי,ָנַהג
 ְלָהִבי,4ֵהִבינ
ַדאי6ְ
ַיַחד/ְ
ַלֲעֹזר
הDֶֶזה ַל
ָלֵכ
 ְלָה ִקי,4ֵה ִקימ
ִרי3 ֲאז,ר3ֵאז
 ִני3= ,ֶנה3=
 ְלַהְחִליט,4ֶהְחִליט
ֵרר3=ְמ
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ָק=4רְ ,ק=ָ4רה
ָמקְ ,3מק3מ3ת
ָרח3קְ ,רחִ 3קי
ְמCס ְָ ,6מCס ִָ 6ני
ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמא4ת
ִה ְ= ְַ ,4=Eְ :לִה ְ= ַ=Eֵ :
ְֵ6די
ְלָהִביא
ְ=ִתָ>ה
ִמְלֶחֶמת ֶ= ֵFת ַהָ>ִמי
ִמְס ָ;ר
ְָ /נָתהִ ,לְבנ3ת
ִרא=ִ ,3רא=ִ 3ני
ְמַס ְ;ִריְ ,לַס ֵ;ר
ְמִדיָנה
ְַ:חָ4/רה ִצִ4/רית

lié à
endroit
loin
dangereux
guerre d'indépendance
utiliser
afin de
amener
boisson
guerre des six jours
nombre, quelques
construire
premier
raconter
état, pays
transport public

שאלות על הטקסט
 .1מתי מתחילה ההיסטוריה של ''אגד'' ?
ַ .2מה ִהיא ''ֶאֶגד'' ?
 .3מה היה לפני ''אגד'' ?
 .4מי נת לחברה את הש ''אגד'' ?
 .5למה כתוב בטקסט ש''ההיסטוריה של ''אגד'' קשורה בהיסטוריה של
מדינת ישראל'' ?
 .6אלה מלחמות מוזכרות בטקסט ?
 .7לא מגיעי היו האוטובוסי של ''אגד'' ?
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