Les Voyages extraordinaires de Jules Verne
Traductions en Hébreu

המסעות המופלאי mשל ז'יל ורo
תרגומי mלעברית

1863 Cinq semaines en ballon
"ברו mשמי mאו חמשה שבועות במגדל הפורח באויר" ,יעwב גורדו ,oורשה.1894 ,
"חמשה שבועות בכדור מעופ ,"sיvחv wיטרו ,oתבל ,תל אביב ;1953 ,א .זלwובי ,'uתל
אביב.1958 ,
"מסע נועז בכדור פורח"v ,בי אורב ,jעמיחי ,תל אביב.1960 ,
"חמשה שבועות בכדור פורח" ,יvחv wיטרו ,oא .זלwובי ,'uתל אביב.1965 ,
"חמשה שבועות בכדור פורח" ,אביטל ענבר ,מועדוw oוראי מעריב ,תל אביב.1985 ,
"חמשה שבועות בכדור פורח" ,מיה גול ,oעופרי ,mכפר מונש.2001 ,
"חמשה שבועות בכדור פורח" ,עמיחי הדריw ,וראי.2002 ,m

1864 Voyage au centre de la Terre
"בבט oהאדמה" ,ישראל זאב שפרלינג ,בימ"ס תל אביב ,ורשה.1878 ,
"מסע אל מרכז האדמה" ,ג .ב-oחנה ]=גדליהו אמתי[ ,יוס sשמעוני ,תל אביב.1950 ,
"מסע אל מרכז כדור האר ,"uשרגא גפני ,עמיחי ,תל אביב.1981 ,
"מסע אל בט oהאדמה" ,אביטל ענבר ,מועדוw oוראי מעריב ,תל אביב.1984 ,
"מסע אל בט oהאדמה" ,בינה אופ ,wעופרי ,mתל אביב.1999 ,
"מסע אל בט oהאדמה" ,מיכל מילר ,כפר מונש ,תל אביב.2002 ,

1865 De la Terre à la Lune
"אל הירח" ,דוד vמח ,ורשה.1924 ,
"אל הירח" ,יvח wאחיטוב ]=שרגא גפני[ ,א .זלwובי ,'uתל אביב.1962 ,

1866 Voyages et aventures du capitaine Hatteras
"מסעו ופגעיו של wפיט oהטרס" ,יvח wספיב ,wאמנות ,פרנwפורט ;1924 ,תל אביב.1926 ,
"מסע אל הwוטב הvפוני" ,ח .זילברשטיי ,oנ .טברסwי ,תל אביב.1963 ,
"מסעותיו והרפתwאותיו של wפיט oהטרס" ,מיכה פרנwל ,זמורה-בית ,oתל אביב.1990 ,

Les Enfants du Capitaine Grant

1867-8

"ילדי רב החובל גרנט ,נסיעה סביב האר ,"uעwיבא רוזנבו ,mעור jישראל אליהו
הנדלזל ,uבימ"ס תל אביב ,ורשה ;1922 ,יוס sשמעוני ,תל אביב.1943 ,
"ילדי רב החובל גרנט" ,עwיבא רוזנבו ,mעור jיvח wאבנו ,oיוס sשמעוני ,תל אביב,
.1950
"רב החובל האבוד" ,ג .ב-oחנה ]=גדליהו אמתי[ ,יזרעאל ,תל אביב.1953 ,
"ילדי רב החובל גרנט" ,ע .ב-oאברהw ,mלסיwוני mלילדי ,mתל אביב.196? ,
"ילדי רב החובל גרנט" ,אליעזר כרמי ,רביבי ,mתל אביב.1980 ,
"ילדי רב החובל גרנט" ,אביטל ענבר ,ספרית פועלי ,mתל אביב.1981 ,
"ילדי רב החובל גרנט" ,מיכה פרנwל ,ספרית מעריב ,אור יהודה.1994 ,
"ילדי רב החובל גרנט" ,בינה אופ ,wעופרי ,mתל אביב.1999 ,

Vignt mille lieues sous les mers
"במvולות י ,"mישראל זאב שפרלינג ,בימ"ס תל אביב ,ורשה.1876 ,
"עשרי mאל sמיל מתחת למי ,"mאוריאל הלפרי=] oיונת oרטוש[ ,אמנות ,תל אביב;1925 ,
.1955
"שמוני mאל sמיל מתחת למי ,"mאוריאל הלפרי=] oיונת oרטוש[ ,אמנות ,תל אביב.1930 ,
"wפיט oנמו" ,זאב הרטבי ,תבל ,תל אביב ;1953 ,יסוד ,תל אביב.1971 ,

1869-70
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"עשרי mאל sמיל מתחת לפני הי ,"mנחמיה פורת ,יהושע 'v'vי ,wתל אביב.1965 ,
"עשרי mאל sמיל מתחת למי ,"mשלומית wד ,mעור jאוריאל אופ ,wלפי אולפני וולט דיסני,
" 20,000מיל מתחת לפני הי ,"mאיטלה רימיני ,מ .מזרחי ,תל אביב.1967 ,
שלגי ,תל אביב.1976 ,
"עשרי mאל sמיל מתחת למי ,"mעדית זרטל ,כתר ,ירושלי mוספרית מעריב ,תל אביב,
.1977
"עשרי mאל sמיל מתחת לפני-הי ,"mאביטל ענבר ,ספרית מעריב ,תל אביב.1990 ,
"עשרי mאל sמיל מתחת למי ,"mבינה אופ ,wעופרי ,mתל אביב.1999 ,
" 20,000מיל מתחת לפני הי ,"mאיטלה רימיני ,דני ספריw ,mרית-גת.2002 ,
"עשרי mאל sמיל מתחת למי ,"mעמיחי הדריw ,וראי.2005 ,m

1870 Autour de la Lune
"גבורי הירח" ,יvח wאחיטוב ]=שרגא גפני[ ,א .זלwובי ,'uתל אביב.1962 ,

1871 Une Ville flottante
"העיר השטה" ו"חורב oהעיר השטה" ,ג .ב-oחנה ]=גדליהו אמתי[ ,יוס sשמעוני ,תל אביב,
.1960

Les Forceurs des blocus
1872 Aventures des trois Russes et des trois Anglais
"הרפתwאותיה mשל שלשה רוסי mושלשה אנגלי ,"mג .ב-oחנה ]=גדליהו אמתי[ ,יוסs
שמעוני ,תל אביב.1946 ,

1873 Le Pays des fourrures
"הvwי oגובסו ,"oג .ב-oחנה ]=גדליהו אמתי[ ,יוס sשמעוני ,תל אביב.1954 ,

1873 Le Tour du monde en quatre-vignts jours
"סביב האר uבשמוני mיו ,"mאליעזר ב oיהודה ,ירושלי.1891 ,m
"סביב לעול mבשמוני mיו ,"mל .אליאב ]=אריה ליב יעwובובי-'uעwביא[ ,בימ"ס תל
אביב ,ורשה.1924 ,
"סביב לעול mבשמוני mיו ,"mל .אליאב ]=אברה mאריה עwביא[ ,יזרעאל ,תל אביב.1942 ,
"סביב העול mבשמוני mיו ,"mחיי mטרסי ,עמיחי ,תל אביב.1964 ,
"מסביב לעול mבשמוני mיו ,"mאיטלה רימיני ,מ .מזרחי ,תל אביב.1967 ,
"סביב העול mבשמוני mיו ,"mשרגא גפני ,שלגי ,תל אביב.1979 ,
"סביב העול mבשמוני mיו ,"mאליעזר כרמי ,רביבי ,mתל אביב.1980 ,
"מסביב לעול mבשמוני mיו ,"mאביטל ענבר ,מועדוw oוראי מעריב ,תל אביב.1985 ,
"סביב העול mבשמוני mיו ,"mבינה אופ ,wעופרי ,mתל אביב.1998 ,
"סביב העול mבשמוני mיו ,"mעשי וינשטייw ,oוראי.1999 ,m
"סביב העול mבשמוני mיו ,"mסיגל wוגו ,עופרי ,mכפר מונש.2002 ,
"מסביב לעול mבשמוני mיו ,"mאיטלה רימיני,דני ספריw ,mרית-גת.2002 ,

1874 Le Docteur Ox:
Une Fantaisie du docteur Ox
Maître Zacharius
Une Hivernage dans les Glaces
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"ביw oרחי הvפו ,"oיw .שט ,oבימ"ס תל אביב ,ורשה.1924 ,
"בחור sבי oהwרחוני ,"mב"מרטי oפז" ,יוס sרביwוב ,א .זלwובי ,'uתל אביב.1968 ,
"מסתרי רב החובל הנעל ,"mניvנית סופר ,עופרי ,mכפר מונש.2000 ,

Un Drame dans les airs
"מחזה באויר" ,מאיר זאב זינגר ,דפוס ח"י שעפטיל ,ברדי'vב.1895 ,

L’Ile mystérieuse

1874-5

"אי התעלומות" ,יvח wליב ברו ,jאמנות ,תל אביב.1929 ,
"איש המיסתורי ,"oי .ד .תנעזר ,עור jז .אריאל ,מאור ,תל אביב ;1953 ,יוס sשרבר,w
תל אביב.1973 ,
"אי התעלומה" ,משה הרפז ,עמיחי ,תל אביב.1959 ,
"אי התעלומות" ,עדינה בסו ,oכתר ,ירושלי.1983 ,m
"אי התעלומות" ,דורית wלינגר ,זמורה-בית ,oתל אביב.1986 ,
"אי התעלומות" ,בינה אופ ,wעופרי ,mתל אביב.1998 ,

1875 Le Chancellor
"שנסלור" ,ג .ב-oחנה ]=גדליהו אמתי[ ,יוס sשמעוני ,תל אביב.1955 ,
"רפסודה בלב י ,"mדליה טסלר ,ע mעובד ,תל אביב.1968 ,

Martin Paz
"מרטי oפז" ,יוס sרביwוב ,א .זלwובי ,'uתל אביב.1967 ,

1876 Michel Strogoff
"מיכאל סטרוגוב" ,יvח wליב ברו ,jאמנות ,תל אביב.1930 ,
"מיכאל סטרוגו ,"sרפאל אלגד ,יהושע 'v'vי ,wתל אביב.1957 ,
"מיכאל סטרוגוב" ,עדינה בסו ,oכתר ,ירושלי.1981 ,m
"מיכאיל סטרוגוב" ,אביטל ענבר ,מועדוw oוראי מעריב ,תל אביב.1987 ,

Les premieres navires de la marine mexicaine - Une drame au Mexique
"דרמה במwסיwו  -שתי ספינותיו הראשונות של חיל הי mהמwסיwני" ,ב"פרסי mלמסעות",
יוס sרביwוב ,א .זלwובי ,'uתל אביב.1968 ,

1877 Les Indes noires
"הודו השחורה" ,שלמה סwולסwי ,עמיחי ,תל אביב.1960 ,
"תעלומה במכרה" ,מיכה פרנwל ,מ .מזרחי ,תל אביב.1995 ,

1877 Hector Servadac
"האר uשנתלשה" ,ג .ב-oחנה ]=גדליהו אמתי[ ,ש .שרבר ,wתל אביב.1950 ,
"הרפתwה בחלל" ,מיכה פרנwל ,מ .מזרחי ,תל אביב.1995 ,

1878 Une Capitaine des quinze ans
"הwברניט הvעיר" ,יהושכר כרכי ,יוס sשמעוני ,תל אביב.1947 ,
"רב חובל-ב oחמש-עשרה" ,מיכה פרנwל ,מ .מזרחי ,תל אביב.1993 ,
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1879 Les Cinq cent millions de la Bégum
"wרית השט ,"oברוw jרופניw-wרוא ,יזרעאל ,תל אביב.1954 ,
"הירושה הגדולה" ,שלמה סwולסwי ,עמיחי ,תל אביב.1962 ,
"ירושת המיליוני ,"mג .אשד ,מסדה ,תל אביב.1963 ,
"הירושה הגדולה" ,בינה אופ ,wעופרי ,mתל אביב.2000 ,

"Les Révoltés de la "Bounty
"המורדי mבי mהדרומי" ,ב"פרסי mלמסעות" ,יוס sרביwוב ,א .זלwובי ,'uתל אביב,
.1968

1879 Les Tribulations d’un Chinois en Chine
"הרפתwאותיו של סיני בwיסרות השמי ,"mיוס sסערוני ,מסדה ,תל אביב.1964 ,

1880 La Maison à Vapeur
"פיל הפלדה" ,ע .ב-oאברהw ,mלסיwוני mלילדי ,mתל אביב.196? ,
"פיל הwיטור" ו"הנמרי ,"mיוס sרביwוב ,א .זלwובי ,'uתל אביב.1967 ,

1881 La Jangada
"ז'נגדה" ,אוריאל שלח ]=יונת oרטוש[ ,אמנות ,תל אביב.1956 ,
"מסע במורדות האמזונה" ו"הפשע בטיז'וwו" ,אסתר זמירי ,נ .טברסwי ,תל אביב,
.1965-7
"מסתרי המסע באמזונס" ,בינה אופ ,wעופרי ,mכפר מונש.2001 ,

1882 La Rayon vert
"הwר oהירוwה" ,מיכל מילר ,עופרי ,mכפר מונש.2001 ,

Dix heures en chasse
1882 L’Ecole de Robinsons
"בית ספר לרובינזוני ,"mישראל ש ,sאמנות ,תל אביב.1927 ,

1883 Kéraban-le-têtu
"הרפתwאותיו של עיwש" ו"הwרב ליד סwוטרי" ,יוס sרביwוב ,נ .טברסwי ,תל אביב,
.1965

1884 L’Archipel en feu
"הארכיפלג בלהבות" ,שלמה סwולסwי ,עמיחי ,תל אביב.1953 ,

1884 L’Etoile du Sud
"כוכב הדרו ,"mשלמה סwולסwי ,עמיחי ,תל אביב.1958 ,

1885 Mathias Sandorf
"שלושת המורדי ,"mג .ב-oחנה ]=גדליהו אמתי[ ו"נwמת המורד" ,א .בv .בי ,יוסs
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שמעוני ,תל אביב.1960 ,
"מתיאס סנדור "sו"נwמת סנדור ,"sרונית אית=] oתבור פלדי[ ,א .זלwובי ,'uתל אביב,
.1963

1886 Robur-le-Conquérant
"רובור הכובש" ,ג .ב-oחנה ]=גדליהו אמתי[ ,יוס sשמעוני ,תל אביב.1945 ,
"רובור כובש השחwי ,"mמיכה פרנwל ,מזרחי ,תל אביב.1992 ,

1886 Un Billet de loterie
Fritt-Flacc
1887 Nord contre Sud
"הvפו oנגד הדרו ,"mיvח wליב ברו ,jאמנות ,תל אביב.1941 ,
"הvפו oנגד הדרו ,"mמיכה פרנwל ,זמורה-בית ,oלוד.2002 ,

1887 Le Chemin de France
Gil Braltar
1888 Deux ans de vacances
"שנתי mבאי בודד" ,שלמה סwולסwי ,עמיחי ,תל אביב.1959 ,
"שנתי mבאי בודד" ,בינה אופ ,wעופרי ,mתל אביב.2000 ,
"שנתי mעל אי בודד" ,דנית הדרי-סלומוw ,oוראי ,mתל אביב.2001 ,

1889 Famille-sans-nom
"משפחת בלי-ש ,"mיוס sרביwוב ,א .זלwובי ,'uתל אביב.1965 ,

1889 Sans dessus dessous
"עול mהפו ,"jיהודה גרזובסwי-גור ,בימ"ס תל אביב ,ורשה.1923 ,
"עול mהפו ,"jג .ב-oחנה ]=גדליהו אמתי[ ,יוס sשמעוני ,תל אביב.1960 ,
"הפו jעל פיו" ,שלמה סwולסwי ,עמיחי ,תל אביב.1962 ,
"כיבוש הwוטב הvפוני" ,מיכל מילר ,עופרי ,mכפר מונש.2000 ,

1890 Cesar Cascabel
"המסע הנועז ,או ,הרפתwאותיה של משפחת wסwבל" ,יvח wלבנו ,oמזרחי ,תל אביב.1966 ,

1891 Mistress Branican
1892 Le Château des Carpathes
"המvודה על הרי הwרפטי ,"mיוס sרביwוב ,מד ,sתל אביב.1966 ,
"הטירה בwרפטי ,"mמיכה פרנwל ,מ .מזרחי ,תל אביב.1992 ,

1892 Claudius Bombarnac
1893 P’tit-bonhomme
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"הנער מאירלנד" ,ג .ב-oחנה ]=גדליהו אמתי[ ,יוס sשמעוני ,תל אביב.1950 ,

1894 Mirifiques aventures de maître Antifer
"האוvר הגנוז" ,ג .ב-oחנה ]=גדליהו אמתי[ ,ש .שרבר ,wתל אביב.1956 ,

1895 L’Ile à hélice

1896 Face au drapeau
"האמvאה השטנית"v ,בי שולדינר ,עידית ,תל אביב.1959 ,
"דגל המולדת" ,שלמה סwולסwי ,עמיחי ,תל אביב.1961 ,

1896 Clovis Dardentor
"wלוביס דארדנטור" ,יוס sרביwוב ,א .זלwובי ,'uתל אביב.1968 ,

1897 Le Sphinx des Glaces

1898 Le Superbe Orenoque
"על גדות האורינוwו" ,יוס sרביwוב ,א .זלwובי ,'uתל אביב.1964 ,

1899 Le Testament d’un excentrique

1900 Second patrie
"מולדת שניה" ,יוס sרביwוב ,א .זלwובי ,'uתל אביב.1964 ,

1901 Le Village aérien
"ביערות אפריwה" ,יוס sרביwוב ,נ .טברסwי ,תל אביב.1966 ,

1901 Les Histoires de Jean-Marie Cabidoulin − Le Serpent de Mer
"נחש הי ,"mזאב זמירי ,נ .טברסwי ,תל אביב.1964 ,

1902 Les Frères Kip
"האחיw mיפ" ,שלמה ערב ,יהושע 'v'vי ,wתל אביב.1953 ,
"האחיw mיפ" ,בינה אופ ,wעופרי ,mכפר מונש.2001 ,

1903 Bourses de Voyage
"פרסי mלמסעות" ,יוס sרביwוב ,א .זלwובי ,'uתל אביב.1968 ,

1904 Un Drame en Livonie
"מסתורי oליבוניה" ,רונית אית=] oתבור פלדי[ ,א .זלwובי ,'uתל אביב.1953 ,
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1904 Maître du monde
"שר העול ,"mא .ב oלוי ]=אהר oניר[ ,יוס sשמעוני ,תל אביב.1951 ,

1905 L’Invasion de la mer
"פלישת הי ,"mאברה mסלמ ,oא .זלwובי ,'uתל אביב.1953 ,
"י mבסהרה" ,שלמה סwולסwי ,עמיחי ,תל אביב.1953 ,

1905 Le Phare du bout du monde
"מגדלור בvwה העול ,"mשמואל יזרעאלי ,בעריכת יעwב עדיני ,ניב ,תל אביב.1964 ,

1906 Le Volcan d’or
"געש הזהב" ,יוס sרביwוב ,א .זלwובי ,'uתל אביב.1963 ,
"הבהלה לזהב" ,בינה אופ ,wעופרי ,mתל אביב.2000 ,

1907 L’Agence Thompson and Co.

1908 La Chasse au météore
"vידי המטאורי ,"mשלמה סwולסwי ,עמיחי ,תל אביב.1958 ,

1908 Le Pilote du Danube
"הספ oהמסתורי" ,ג .ב-oחנה ]=גדליהו אמתי[ ,ש .שרבר ,wתל אביב.1953 ,
"הספ oהמסתורי" ,בינה אופ ,wעופרי ,mכפר מונש.2001 ,

’’1909 Les Naufragés du ‘‘Jonathan

1910 Le Secret de Wilhelm Storitz
"סודו של מדע oגרמני" ,יוס sרביwוב ,נ .טברסwי.1967 ,

1910 Hier et demain:

La Famille Raton

M. Ré-Dièze et Mlle Mi-Bémol

La Destinée de Jean Morenas
"גורלו של ז'א oמורנאס" ,ב"מרטי oפז" ,יוס sרביwוב ,א .זלwובי ,'uתל אביב.1968 ,

Le Humbug

Au XXIXe siecle − La Journée d’un journaliste américain en 2889
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L’Eternal Adam

1919 L’Etonnante aventure de la mission Barsac
"עיר בלב המדבר" ,שלמה סwולסwי ,עמיחי ,תל אביב.1961 ,

1863 Paris au XXe siécle
"פריס במאה העשרי ,"mמיכה פרנwל ,כתר ,ירושלי.1995 ,m

L’Épave du Cynthia

1878-80

"אסופי מהאניה vינטיה" ,שמואל יזרעאלי ,בעריכת יעwב עדיני ,יזרעאל ,תל אביב,
.1967

???? Apocrypha
"הגנרל בוסטמנטה" ,ג .ב-oחנה ]=גדליהו אמתי[ ,יוס sשמעוני ,תל אביב.1955 ,
"ספינת העבדי ,"mג .ב-oחנה ]=גדליהו אמתי[ ,ש .שרבר ,wתל אביב.1957 ,
"הvwי oוהרוז ,"oג .ב-oחנה ]=גדליהו אמתי[ ,יוס sשמעוני ,תל אביב.1958 ,

