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קֹול קֹוֵרא

ֶאֶרץ ָהִעְּוִרים, אֹוְמִרים, ִציְקלֹוּפ ָמׁשּול ְלֶמֶלְך, “ּבְ

ם, ֲאָבל ָחַכם הּוא ִמן ַהֵהֶלְך, ִביל ָאְמָנם ִאּלֵ ְ ַהּשׁ

ִים ַעל ִאיָלן, ּתַ ְ ד ִמּשׁ ּיָ טֹוָבה ִצּפֹור ַאַחת ּבַ

ָטן.“ זֹון ִמן ַהּשָׂ ְוֵאין ָמה ְלַמֵהר — ַהִחּפָ

ָרֶמְנט, ְרָנׁש ָׁשנּון ְוַרב־ֶטְמּפֶ ה ּבַ ָאז ִאם ַאּתָ

ָעה ֵמהֹודּו ַעד ַטְׁשֶקְנט, ר־ּדֵ מֹוָך ּבַ ִאם ֵאין ּכָ

ַמְבִריק, ִנְלָהב, ִאיְנֶטִליֶגְנט, ַמְצִליַח ְוָנבֹון,

ְכִנּיֹון! , ּבֹוא ַלּטֶ ְלּתָ ל־טֹוב ֶגֶבר, ִהְתַקּבַ ַמּזָ

ִדיָנה ָכל ַהּמְ מֹותֹו ּבְ ְכִנּיֹון — ֶׁשֵאין ּכְ ַלּטֶ

יָנה, ֵפי ּבִ ן ְלַאּלּוֵפי ָחְכָמה ּוְמַאּלְ ִמְׁשּכָ

ן, א — ּבֹוא ֱאֹמר ָנא ּכֵ אֹון ֶׁשל ִאּמָ ה ּגָ ָאז ִאם ַאּתָ

ְכִנּיֹון, ְוַהּטֹובֹות ַאף ֵהן! ּטֶ י ַהּטֹוִבים ּבַ ּכִ

ִנּתּוִחים ְוַאְבָחנֹות — ה ּבְ ְתַעּלָ ְוַאּתְ — ַהּמִ

נֹות, ִנים ּוַבּבָ ּבָ מֹוְך ֻמְכֶׁשֶרת ּבַ ִאם ֵאין ּכָ

ן־ּגּוְריֹון“, ִגי ַעל “ּבֶ ּלְ ִעְזִבי אֹוָתְך ֵמ“ָהִעְבִרית“, ּדַ

פֹון, ל־ָאִביב“ ּובֹוִאי ַלּצָ ִאְמִרי ָׁשלֹום ְל“ּתֵ

ִדיָנה ָכל ַהּמְ מֹותֹו ּבְ ְכִנּיֹון — ֶׁשֵאין ּכְ ַלּטֶ

יָנה, פֹות ּבִ ן ְלַאּלּופֹות ָחְכָמה ּוְמַאּלְ ִמְׁשּכָ

ַמן, ָאז ִאם מֹוֵחְך ָצלּול ָוַחד — ֲחָבל ָלְך ַעל ַהּזְ

ן! ְכִנּיֹון, ְוַהּטֹוִבים ִעּמָ ּטֶ י ַהּטֹובֹות ּבַ ּכִ
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יׁש ָרֵפה — ה ַמְרּגִ ְוִאם ַאַחת ְלֶפֶרק ְזַמן ַאּתָ

ד ֵאינֹו עֹוֶלה ָיֶפה — ִאם ִטעּוֵנְך ַהְמֻלּמָ

ְׁשחֹור, ְׁשְקִעי ּבִ ָבְבָך — ַאל ּתִ ָהֵסר מֹוָרא ִמּלְ

ָבר לֹא ִיְזּכֹר! ֶמׁש ׁשּוב, ְוִאיׁש ּכְ ֶ ְזַרח ַהּשׁ ָמָחר ּתִ



16

ראשית שנות התשעים הייתה תקופה אופטימית בתולדות 
האומה. הכלכלה, שידעה זמנים קשים בשנות השמונים, הראתה 

מברית  והעלייה  נחתמו,  בדיוק  אוסלו  הסכמי  התייצבות,  סימני 

השכלה  תאבי  וצעירות  צעירים  עימה  נשאה  לשעבר  המועצות 

זאת, לא  טכנולוגית. הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, לעומת 

הייתה במיטבה וסבלה מחילוקי דעות ומאבקי כוח פנימיים. ָׁשַכּנּו 

ְך המיושן והמוזנח, בצילה של אחותנו הגדולה —   אז בבניין ִפיְׁשּבָ

אהבה־שנאה־ יחסי  ניהלנו  עימה   — חשמל  להנדסת  הפקולטה 

קנאה במשך שנים רבות. 

ואז הפציעה בועת ַהּדֹוט־קֹום. כמעט בן־לילה גאה הביקוש לאנשי 

תוכנה, והפיתויים שהוצעו לבעלי תואר במדעי המחשב הרקיעו 

חדשים  סגל  וחברי  דלתנו,  על  צבאו  רבים  סטודנטים  שחקים. 

ביצירת סביבה אשר תכיל את  צורך מיידי  נולד  גויסו למערכה. 

והוספת  שיפוץ  תוכננו  תחילה  ומתעצמת.  ההולכת  הפקולטה 

קומות לבניין פישבך. משהתברר שלא מכך תבוא הישועה, נזנח 

לחלוטין  מנותק  וחדיש,  חדש  בניין  של  הקמה  לטובת  זה  רעיון 

מהפקולטה להנדסת חשמל. סיפור המעשה הוצג במסיבת פורים 

הפקולטית בשנת תשנ“ט תחת הכותרת “מגילת הבניין“. 

ואלה  ומגילות,  והצגות  אגדות  ועוד  עוד  נוספו  השנים  במשך 

בעת  תולדותינו  קיצור   — זה  ספר  של  הראשון  בחלקו  מקובצות 

החדשה. החל משנת תשס“ה ההופעות צולמו והן ניתנות לצפייה 

ברשת האינטרנט )חפשו “מגילות עירד יבנה“(.
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ְנָין ת ַהּבִ ְמִגּלַ

ָׁשִמים ְוֶׁשֶמׁש, ֶאֶרץ ְרחֹוָקה, ְׁשטּוַפת ּגְ ּבְ

ֶנֶמׁש — ָׁשֹכן ָׁשַכן לֹו ַעם — ָחִביב ָוָקט ּכְ

ְפנֹו יֹוֵׁשב, ֵצל־ּגַ ְוהּוא רֹוֵדף ָׁשלֹום, ּבְ

ִיל הֹוֶגה ּתֹוַרת־ַמְחֵׁשב. ּלַ ּיֹום ְוַגם ּבַ ּבַ

ח ָהַעם, ּתַ ְתּפַ ְרבֹות ָיִמים, ַוּיִ ַוְיִהי ּבִ

ח ָׂשָפם1; ַדל ְוַגם ָרָבה, ְוַאף ִצּמַ ּגָ

ה ְׁשַמן־ּגּוף, ָבר ִטיּפ־ִטּפָ ְך ִציְפלֹון, ּכְ ל ּכָ ָבר לֹא ּכָ ּכְ

ְתֹאם ָצפּוף! ט ִנְהָיה ּפִ ּוִבְנָינֹו ַהּקָ

אֹוָתּה ָׁשָנה ִמין ֶרֶמז ַלּכֹוֵתב ַעְצמֹו, ֶׁשּבְ  .1 

ִהְתנֹוְסָסה ִמְבֶרֶׁשת ַעל ְׂשָפתֹו ַהֶעְליֹוָנה
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ר, ֵני ָהַעם ִלְבּכֹות ּוְלַקּטֵ ֵהֵחּלּו ּבְ

ה יֹוֵתר, ֵכָנה ָירֹק ַהְרּבֵ ְ ֶׁשא ַהּשׁ ֶׁשּדֶ

ְכָלל ם ִטיָרה, ַלְמרֹות ֶׁשִהיא ּבִ ְוֵיׁש ָלה ּגַ

ת־ַחְׁשַמל! ׁש ַמּכַ ְׁשֵמָנה ּוְׂשִעיָרה — ַמּמָ

דֹול ָקָרא: ָקם ֶאְדִרי אֹון, ּוְבקֹול ּגָ ַוּיָ

ְקָרה! “ּתֹוְך זּוג־ְׁשִנּיֹות ָוֶרַבע ָאִרים ֶאת ַהּתִ

ה, יל ֶאת ָהֻאּמָ מֹוִני ַיּצִ יׁש ּכָ ּטִ ן — ַרק ּפַ ּכֵ

ּתֹוְך ַמְקִסימּום ָחְדָׁשִים ַאְצִמיַח עֹוד קֹוָמה!“

ָחַלף לֹו יֹום, ָחְלפּו יֹוָמִיים, ָעְבָרה ָׁשָנה, ְוַגם ְׁשָנַתִים,

ִים! ְרּבַ ים ְולֹא ּגַ ּבִ לֹא קֹוָמה, לֹא קֹוָמַתִים, לֹא ּדֻ

ֵני ָהַעם, ּוְבֹתם ָׁשלֹׁש ָׁשִנים ֶנֶאְספּו ׁשּוב ּבְ

יׁש־ֲאִויר ֶנֱעַמד ְוׁשּוב ָנַאם: ּטִ ְואֹותֹו ּפַ

“הֹוָדָעה ִלי ֲחׁשּוָבה, ְוזֹוִהי ְלׁשֹוָנה —

ֵכָנה...“ ְ י ָלגּור ִעם ַהּשׁ ִלּבִ י ֹאֶמר ּבְ ַמְרּתִ ּגָ

ז2, “ַוּיֹאֶמר ָאז ַעְזִריֵאל ּבַ

ַמְנִהיג ַרב־ַמַעׂש ְונֹוָעז:

הּוָמה? “ַעל ִמי ּוָמה ַהּמְ

רּוָמה!“ ֵאֵצא ָנא ְלָהִרים ּתְ

יָרה, ְזּכִ ְרִמילֹו, ָנַׁשק ַלּמַ ִהְכִתיף ַעְזִריֵאל ּתַ

נֹוָרה... ה ֶאת ַהּמְ ּבָ עּוִגּיֹות, ּכִ יָסיו ּבְ א ּכִ ִמּלֵ

ְמֻיָחד, בֹוּהַ ּבִ יָקן ְוִאיׁש ּגָ ז, ּדִ ֲעַזְרָיה ּפָ  .2 

ד ּמָ מֹו ּגַ ְׁשּתְ ּכְ ד ִהְרּגַ ָעַמְדּתָ ְלִצּדֹו — ִמּיָ
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ָחָצה ָהִרים ְוֵגיָאיֹות, ָחַלף ָׂשֶדה ָוִניר,

ִביר3. יַע ֶאל ַאְרמֹון ַהּגְ ּוְבַעְרּבֹו ֶׁשל יֹום ִהּגִ

ִביר ּוְתִחיָנתֹו ָׁשַטח, ְפֵני ַהּגְ ב ּבִ הּוא ִהְתַיּצֵ

ח, ֻקּפָ ר לֹו ֶאת ִסּפּור ַעּמֹו ַהּמְ ְוַאף ִסּפֵ

ִביר ְמָעה, ְוַגם אֹותֹו ַהּגְ ם ָמָחה ּדִ ּיֵ ּוְכֶׁשּסִ

יר, ׁשּותֹו ִהְצִליַח ְלַהְסּתִ קִֹׁשי ֶאת ִהְתַרּגְ ּבְ

יץ, י, ַעְזִריֵאל ָהַאּמִ ַוּיֹאֶמר לֹו: “ָנַגְעּתָ ּבִ

ם ֵסֶפל־ִמיץ!“ ַקח ִמיְליֹון ָוֵחִצי, ּוְׁשֵתה ּגַ

יק, ׁש ַיְסּפִ ז: “ָאדֹון ָיָקר, ֶזה לֹא ַמּמָ ָעָנה לֹו ּבַ

ׁשּוט ַמְצִחיק! ִמיְליֹון ָוֵחִצי ְלִבְנָין ֶזה ְסכּום ּפָ

ְנָין, ם ֵׁשם ָאִביָך ִיְתנֹוֵסס ַעל ַהּבִ ְוִאם ּגַ

ָעה ִמיְליֹון, אֹו ְׁשַכח ִמן ָהִעְנָין!“ ָהב ִלי ַאְרּבָ

ִביר,   “נּו טֹוב, ָסַגְרנּו,“ ָׂשח ַהּגְ

ָנִאים: “ַאְך ֵיׁש ִלי ְׁשֵני ּתְ

ים, ֶאָחד — ֲעֵליֶכם עֹוד ִלְגּדֹל ְועֹוד ְקָצת ְלַהְחּכִ

ֶׁשת, ֻקּדֶ ה ַהּמְ ִנּיָ ִני — ֶאת ְמֶלאֶכת ַהּבְ ֵ ְוַהּשׁ

ה ָוֶעֶׁשת.“ יֵדי ַמְנִהיג ָצִעיר, ַרב ּתּוִׁשּיָ ַהְפֵקד ּבִ

’יֹום, הֹו ְגִביר ָאהּוב!“ ז: “ָעִׂשיָת ִלי ּתָ ָאַמר לֹו ּבַ

ּוק ָרטּוב(, יק ִנּשׁ )ְוַעל ֶלְחיֹו ַהְּוַרְדַרָדה ִהְדּבִ

ב ָלֵצאת, “ֱהֵיה ָׁשלֹום, ָחֵבר ָיָקר, ֲאִני ַחּיָ

ְתָחֵרט...“ ה ֵמִבין, ָעַלי ָלֶלֶכת ֶטֶרם ּתִ ַאּתָ

ַצח ְמבָֹרְך, ַמר ֶהְנִרי ָטאּוּב, ְיִהי ִזְכרֹו ַלּנֶ  .3 

ָאח  ֲאֶׁשר ַעד יֹום ֶלְכּתֹו ָהָיה ָיִדיד ָלנּו ּכְ
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ְרׁשּומֹות, ֵתב ּבָ ּפּור עֹוד ִיּכָ סֹופֹו ֶׁשל ַהּסִ

רּומֹות, ז ָצַבר ַמֲעָנִקים ְוֵאיְך ָאַסף ּתְ ֵאיְך ּבַ

ה ֻהְפַקד ּכֹוָכב עֹוָלל4, ִנּיָ ֵאיְך ַעל ְמֶלאֶכת ַהּבְ

א ֶאל ָעל; ַבּה, ְוִהְתַנּשֵׂ ְנָין ָצַמח, ּגָ ֵאיְך ַהּבִ

לּוס ְסִפיִחים, ֵאיְך ֵׁשׁש קֹומֹות ָהְפכּו ִלְׁשמֹוֶנה, ֶעֶׂשר ּפְ

פֹות ְׁשִטיִחים, ִיׁש ַקר, ְמֻלּטָ ַ ִעם ְרָצפֹות ִמּשׁ

ִעם ַמְדֵרגֹות ָזָהב, ּוַמֲעקֹות ְנֹחֶׁשת,

ית־ּבֶֹׁשת... קֹוָמה ַאַחת ָקִזינֹו — קֹוָמה ַאַחת ּבֵ

ְנָין ֻהְׁשַלם, מּור ְוַהּבִ ּוְכֶׁשַהּכֹל ָהָיה ּגָ

ת עֹוָלם אֹותֹו ּכֹוָכב ֲאֶׁשר ָזָכה ִלְתִהּלַ

ֹאֶפן ּכֹה ַמְזִהיר, ה ּבְ ִנּיָ ח ַעל ַהּבְ י ִנּצַ ַעל ּכִ

ֵלב ָהִעיר. ר ּבְ ּכָ ֵני־ַעּמֹו ֶאל ַהּכִ ס ֶאת ּבְ ּנֵ ּכִ

יָמה, ְוָכל ָהָעם מּולֹו, ב ַעל ַהּבִ הּוא ִהְתַיּצֵ

ְוהּוא ָׁשַתק ְלֶרַגע ָקט, ְוָאז ָנָׂשא קֹולֹו:

“הֹוָדָעה ִלי ֲחׁשּוָבה, ְוזֹוִהי ְלׁשֹוָנּה — 

ֵכָנה5!“ ְ ְנָין עֹוְבִרים ָלגּור ִעם ַהּשׁ ֲאִני ְוַהּבִ

יָקן ְלֶׁשָעַבר, רֹוֶפסֹור ְצִבי ּכֹוָכִבי, ַהּדִ ּפְ   .4 

ר ֶגל ָׂשׂש ֱאֵלי ֶאְתּגָ ּסֶ מֹותֹו ּבַ ֶׁשּלֹא ָהָיה ּכְ

ְנבּואֹות — ה ּבִ ּטֶ ְׁשּתַ לֹון ֶׁשל ַהּכֹוֵתב ַהּמִ ָ ּשׁ ּכִ   .5 

נּו ַעד ֵצאתֹו ְלִגְמָלאֹות! ַהּכֹוָכב ִנְׁשַאר ִעּמָ
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באמת  לא  המגילה  נבואת  השמחה  למרבה   כאמור, 
התגשמה — הבניין, במלוא תפארתו, נותר בידינו. 

זו הייתה תקופה מלהיבה בתולדות המדינה, כולנו דיברנו בשפה 

מחשבית שאיש לא הבין ואיש לא הודה בכך, ומשקיעים שפויים־

לשעבר המטירו מטילי זהב על כל סמרקץ’ ממושקף וחיוור שידע 

בלי  ו“מֹוֶדם“  ָקִׁשיַח“  ו“ִדיְסק  “ּכֹוָנן“  כמו  קסם  מילות  לדקלם 

להתבלבל. 

אחר  נסחפה  אשר  האנושות,  בתולדות  משונה  תקופה  הייתה  זו 

דת חדשה שמאמיניה סגדו לאלילים רבים אך חרדו משטן אחד, 

הלא הוא “באג 2000“, אשר יופיע ביום הראשון של האלף החדש 

ויפיל מטוסים מן השמיים ומנהלי בנקים מכיסאם וגורדי שחקים 

מיסודותיהם.

זו הייתה תקופה נפלאה בתולדות הפקולטה למדעי המחשב אשר 

תוכנה מחוזרים.  הדור הבא של מהנדסי  חינוך  נרתמה למשימת 

נפלאה אך קצרה — באג 2000 האימתני התגלה כמקק מצומק, 

האסימון  היה  השלישי  המילניום  פרוס  עם  שנפל  היחיד  והדבר 

שנותר  מה  את  להסיט  מיהרו  אשר  המשקיעים,  של  בקדקודם 

מהונם לאפיקים פחות ווירטואליים. בועת הדוט־קום החלה לאבד 

רעה  נוספה  תש“ס  שנת  ובשלהי  נשמתה.  את  שנפחה  עד  אוויר 

חמורה בהרבה: האינתיפאדה השנייה. 

הומחזה  אשר  עלינו,  גם  השפעה  כמובן  הייתה  אלה  לאירועים 

והוצגה במסיבת פורים תשס“א — “מגילת הבניין 2“.
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2 ְנָין  ת ַהּבִ ְמִגּלַ   

ְנָין ָנֶאה ָוָרם, ְכִנּיֹון ֶיְׁשנֹו ּבִ ּטֶ ֵאי־ָׁשם ּבַ ַמְקֵהָלה:   

ה ֶׁשל ָהעֹוָלם. ּנָ ָכל ּפִ ֲאֶׁשר ִׁשְבחֹו ִנְׁשַמע ּבְ   

א הּוא, ַאְך ְמֹאד ְמֹאד ָיָקר, בֹוּהַ ְוִנּשָׂ ּגָ   

ְקִציב הּוַצר. י ַהּתַ ָסִפים ְלַתְחזּוָקה, ּכִ ְוֵאין ּכְ   

ְנָסה ַהּמֹוָעָצה, ַצו־ֵחרּום, ּכֻ ן, ּבְ ֲאֶׁשר ַעל ּכֵ   

ְרָצה... ָבר ּפָ מּוָעה ֶׁשּכְ ְ ר ֶאת ַהּשׁ ֵ יָקן ִאּשׁ ְוַהּדִ   

ּבּור, ּבֹוִרים ְרׁשּות־ּדִ ן ַלּגִ ַאְך ָהָבה ְוִנּתֵ   

רּור, קֹול ּבָ ַרק לֹא ִלְפֵני ֶׁשָאנּו ַמְצִהיִרים ּבְ   

ִביָעה ֶׁשל ְנִזיִקין: ל ּתְ ֵדי ִלְמֹנַע ּכָ ׁשּוט ּכְ ּפָ   

ֶׁשר ִלְדֻמּיֹות־ֱאֶמת ִמְקִרי ַלֲחלּוִטין. ַהּקֶ   



24

ַמן? בֹוא ַהּזְ ֻמּיֹות ֲאֶׁשר ִנְפּגֹׁש ּבְ ּוִמיֵהן ַהּדְ   

ֱאָמן. ֶכם ַהּנֶ יָקן, ְוַעְבּדְ ַמר ּגּוץ, ַמר יּוס, ּדִ   

ְמצּוָקה, ַהְתָחָלה: ֲאַנְחנּו ּבִ ד ּבַ ֹאַמר ִמּיָ יָקן6:  ּדִ  

ְמַעט ֵריָקה, ה ּכִ ּפָ ְקִציִבים אֹוְזִלים ְוַהּקֻ ַהּתַ   

ב ָלחּוץ ִנים ְׁשִליִלי הֹוִליד ַמּצָ ְזִרים ְמֻזּמָ ּתַ   

ּבּוץ(. ּקִ יר ִלי ָמה קֹוֶרה ֶאְצֵלנּו ּבַ ְמַעט ַמְזּכִ )ּכִ   

ִלים, ְלּבְ ְחֵׁשִבים ִמְתּבַ ף, ַהּמַ יְקרֹו ְמַזּיֵ ַהּמִ   

ם אֹוְכִלים. ’עּוגֹות ֶׁשַאּתֶ אנּו ֵמַחאן־יּוֶנס ּתָ ִיּבֵ   

ה, ץ ִׂשיֵאי ֶחְרּפָ אן ְמַנּפֵ ְברּוָאה ּכָ ב ַהּתַ ַמּצַ   

ה, יֹון ְמַמְחְזִרים ֶאת ָהַאְׁשּפָ ּקָ עֹוְבֵדי ַהּנִ   

ּנֹות ֵהִציפּו ֶאת קֹומֹות ָחֵמׁש ְוֵׁשׁש, ְׁשּתָ ַהּמִ   

ׁש! ְׁשלָֹׁשה ָיִמים ָלַקח ָלעּוִגּיֹות ְלִהְתַיּבֵ   

ָרה ֻמְדָאג ֲאִני ְמֹאד, ֵרִעים, ֵמֹעֶמק ַהּצָ   

יַע ִלי ִמְׂשָרה(. ּצִ ָבר ְלִריְבִלין7 ֶׁשּיַ י ּכְ )ָרַמְזּתִ   

ּמּוִדים — ׁש ֶאת ְׂשַכר ַהּלִ יַע ְלַׁשּלֵ ֲאִני ַמּצִ ַמר יּוס8:   

ְטִריִדים! ׂשּוָאה ּוְנַצְמֵצם ֶאת ְקַהל ַהּמַ יל ּתְ ַנְגּדִ   

ֶאֶבן ְיִחיָדה, ִרים ּבְ י ִצּפֳ ָכְך ִנְקֹטל ְׁשּתֵ ּבְ   

טּוֶדְנִטים לֹא ַיְפִריעּו עֹוד ַלֲעבֹוָדה. י ַהּסְ ּכִ   

ד, ֻלּמָ ה ַמְגִזים, ֵרִעי ַהּמְ ִנְדֶמה ִלי ֶׁשַאּתָ ַמר ּגּוץ9:   

ט. ינֹוק ִעם ָהַאְמּבָ ְלִׁשיָטְתָך, ִנְׁשּפְֹך ֶאת ַהּתִ   

רֹוֶפסֹור סֹוְבָלִני ְוסֹוְצָיאִליְסט ְׁשלֹֹמה מֹוָרן, ּפְ  .6

יְסט ם ְסַטְרט־ַאּפִ ם חֹוֵקר ּגַ רֹוֶפסֹור אּוִדי ִריְבִלין — ּגַ ּפְ  .7

רֹוֶפסֹור אּוְנָגִריׁש — ִאיׁש־ָאֶנְקּדֹוטֹות ְמֻפְרָסם ּפְ  .8

ם ָען ְוַרב־ַיּזָ ים גֹוֶטְסָמן — ַמּדְ רֹוֶפסֹור ַחּיִ ּפְ  .9
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ְחָלקֹות, ָאר ַהּמַ ְ ְוָקא ִלְלֹמד ִמּשׁ ֲאִני ַמְמִליץ ּדַ   

י ַמְבִריקֹות: ן, ִנְגלּו ָלַאֲחרֹוָנה יֹוְזמֹות ּדַ ֶׁשּכֵ   

ִגים ְלִפי ִמְׁשָקל, ים“ מֹוְכִרים ּדָ ּמִ “ֵחֶקר ַהּיַ ּבְ   

יף ֶלָחָלל, “ֲאִוירֹוָנאּוִטיָקה“ עֹוְרִכים ִטיסֹות־ּכֵ   

יָצה, ַסת ָמזֹון“ מֹוְכִרים ּבּוֶרָקס ִעם ּבֵ “ַהְנּדָ ּבְ   

חּו קֹוְנדֹום מֹוִליְך־ְלֶמֱחָצה. ּתְ ּוְֹב“ַחְׁשַמל“ ּפִ   

ְנָין ַעְצמֹו! ְוָאנּו — ָמה ְמקֹור ּכֵֹחנּו? ַהּבִ   

ּנּו ְרַוִחים, ְוָכְך ֵניִטיב ִעּמֹו. ָנִפיק ִמּמֶ   

י־ֵאם, יר ָׁשלֹׁש קֹומֹות ְלֶצ’ק־ּפֹויְנט, ִאיְנֶטל, ַאי־ּבִ ַנְׂשּכִ   

ם! ְראּו ֵאיְך ִנְתַקּדֵ ירּות — ּתִ ְלַגִליֵליאֹו ַמְזּכִ   

יר ִׁשְלֵטי חּוצֹות, ָלתֹות, ְוַעל ַהּקִ ָלָקִטים ַעל ּדְ ּפְ   

ה ֻחְלצֹות. ְׁשּכָ ָרִחים, ּוַבּלִ רּוִתים ִנְמּכֹר ּפְ ֵ ּשׁ ּבַ   

רּוָעה: קֹול־ּתְ נּו ָחָז“ל, ְוַאף ָקְראּו ּבְ י ּכֹה ּתָ ּכִ   

ׁשּוָעה.  בֹוא ַהּיְ ָׂשׂשֹון — ּתָ קּו ַרְגַלִים ּבְ ּשְׂ ּפַ   

רֹוּפֹו, ִׁשְמעּו ָנא ָאֶנְקּדֹוָטה: דֹוָלה, ְוַאּפְ ּבּוָׁשה ּגְ ַמר יּוס:   

קֹוָטה, ְצפֹון ּדָ ְרָנׁש ָנלֹוז ֵאי־ָׁשם ּבִ ָהיֹה ָהָיה ּבַ   

ִעיר, ְרחֹוב ְצָדִדי ּבָ ׁש ֶאל ַיְצָאִנית ּבִ ֲאֶׁשר ִנּגַ   

ַעת ְמִחיר. ה ַהּצָ ּנָ ַבע ִמּמֶ ּוְבִלי ִהּסּוס ּתָ   

ְלַבד,“ ָעְנָתה, “ּכֹוֵלל ִצּיּוד, ֵׁשרּות, ּוַמַע“מ, “ְׁשלִֹׁשים ּבִ   

ַעם.“ ׁשּוב עֹוד ּפַ ַוֲהָנָחה ֶעְׂשִרים ָאחּוז ִאם ַרק ּתָ   
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“ל, “ֲאָבל ָעַלי לֹוַמר, “ְמִחיר הֹוֵגן,“ הֹוָדה ַהּנַ   

ׁש ִלי ַטַעם ְמֻיָחד, ֲאִפּלּו ְקָצת מּוָזר, ֶׁשּיֵ   

ִריץ, ֶׁשֲאִני ּגֹוֵמר, נּו ֵאיְך לֹוַמר זֹאת, ְלַהְׁשּפְ ּכְ   

יץ.“ ָלל ַלְחּבֹט ּוְלַהְרּבִ ֶדֶרְך ּכְ ֲאִני נֹוֵהג ּבְ   

ִנים ָוֹאֶפן לֹא!“ ֵהִׁשיָבה ָהַעְלָמה, ׁשּום ּפָ “ּבְ   

ְמקֹוָמּה, ָנה ִלְמצֹא ַאֶחֶרת ּבִ חּור ּפָ ְוַהּבָ   

ַחְלָחָלה, ָניו ֵריָקם ּבְ ַאְך ׁשּוב ְוׁשּוב הּוְׁשבּו ּפָ   

דֹוָלה. ֲאָותֹו ּגְ ְמַעט אֹוֵבד־ֵעצֹות — ּתַ ְוהּוא ּכִ   

ַרְך, ִביַרת אֹותֹו ַהּכְ יַע ֶאל ּגְ ְך, ְלַבּסֹוף, ִהּגִ ּכָ   

ְך: ִנימּוס, ְוָאז ָאְמָרה לֹו ּכָ ֲאֶׁשר ִהְקִׁשיָבה ּבְ   

ְתמּוָרה ְלהֹון ָעָתק, ְׁשָך, ַאְך ּבִ ים ִלְמֻבּקָ “ַאְסּכִ   

ה ָחָזק.“ ּכֶ ַבע ֵמרֹאׁש ֶׁשּלֹא ּתַ ָ ּשׁ ְוַרק ִאם ּתִ   

חּור ַעְקָׁשן, אי ֶׁשּלֹא ַאְגִזים,“ ָקָרא אֹותֹו ּבָ “ַוּדַ   

’ֶאְתָנן!“ ְחִזיִרי ּתָ יץ ַרק ַעד ֲאֶׁשר ּתַ “ֲאִני ַאְרּבִ   

ל: ּפּור, ַאְך ֵיׁש מּוַסר־ַהְׂשּכֵ ְוֶזה סֹופֹו ֶׁשל ַהּסִ   

ל! ַקּבֵ רּוׁש ֶׁשּנְ ל ּגְ ית, ּכָ ּסֹוף ָנִׁשיָבה, ִעם ִרּבִ ּבַ   
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ד, ח ִוּכּוַח ְמֻלּמָ ּתַ ּמֹוָעָצה ָאז ִהְתּפַ ּבַ ַמְקֵהָלה:   

יַצד? א לֹא, ְוִאם ָאֵכן, ּכֵ ִאם ְלַהְפִריט, אֹו ֶׁשּמָ   

ל: ּיּון ָארְֹך ּוְמֻפּתָ ֹתם ּדִ ם ּבְ ּסֹוף ֻסּכַ ּבַ   

ל —  ים לֹא ְמֻבּטָ ְקּדִ ְבַדת־ִמְׁשָקל — ּתַ ַהַהְכָרָעה ּכִ   

ל,  ַאְלּגֹוִריְתם ְמֻקּבָ ׁש ּבְ ּמֵ ְוֵיׁש ְלִהְׁשּתַ   

ל. י, ָאִמין ְולֹא ֻמְגּבָ רּוִתי, ְולֹא ִאּטִ ּבְ ִהְסּתַ   

ַע ְוהּוַנף ֶאל ָעל, ֹכֶבד רֹאׁש ִנְבַחר ַמְטּבֵ ּבְ   

עֹון ֻהְפַעל... ָ ם ֶׁשַהּשׁ ּלָ ּוְבָנְפלֹו ָיְדעּו ּכֻ   

ָבר, ְרצּו ְללֹא ָסֵפק ִלְׁשֹמַע ַאֲחִרית ּדָ ּתִ   

ַבר, ּוְבֵכן, ְנִתיב ַהַהְפָרָטה הּוא ֶזה ֲאֶׁשר ּגָ   

ָסִפים ִלְזרֹם, א, ֵהֵחּלּו ַהּכְ ּוְכִפי ֶׁשּגּוץ ִנּבֵ   

ָבר לֹא ִנְׁשַאר ָמקֹום! ְרִצים ּכְ ֲאָבל ְלֶסֶגל ַהּמַ   

ל ֶחְלָקה טֹוָבה, טּו ַעל ּכָ ּלְ ֶחְברֹות ַהַהי־ֶטק ִהְׁשּתַ   

א ְרָבָבה(, ים )אֹו ֶׁשּמָ ִהְמִליטּו ֶאֶלף ְסַטְרט־ַאּפִ   

ירֹות, ְזּכִ ’ּמַ טּוֶדְנִטים ְוָׁשתּו ּתָ ְלעּו ֶאת ַהּסְ ּבָ   

נֹורֹות. ִריִסים, ִהְתַנְדְנדּו ִמן ַהּמְ סּו ַעל ַהּתְ ִטּפְ   

ר, יָקן ִנְׁשּבַ ה, ְוַהּדִ ְׁשּכָ ְבׁשּו ֶאת ַהּלִ ּסֹוף ּכָ ּבַ   

ל ִמי ֶׁשּנֹוַתר. ס ֵאָליו ֶאת ּכָ ּנֵ ּיֹום ּכִ ּובֹו ּבַ   

ד, ּיּון ָחפּוז ֻהְחַלט ְלִהְתַאֵחד ִמּיָ ֹתם ּדִ ּבְ   

ִאיׁש ֶאָחד: ם ּכְ ּלָ דֹול, ּכֻ קֹול ּגָ ּוְלַהְכִריז ּבְ   
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ַיַחד  ם ּבְ ּלָ ּכֻ
ְקָוה“  ּיּום ֶׁשל “ּתִ י ַהּסִ )ַעל ּפִ

ֶׁשל ֵמִאיר ֲאִריֵאל(:

יִנּיּות ַהּזֹאת, ל ַהּצִ ָאז ָמה ֲאִני ָצִריְך ֶאת ּכָ   

יַנן ְלֵביָנּה, ָזִזּיּות ֲאֶׁשר ּבֵ ל ַהּתְ ִעם ּכָ   

ּזֹות, ׁשּוט ְלִהְתּבַ ה ְזַמן ָיֹכְלנּו עֹוד ּפָ ּמָ ּכַ   

ֵכָנה... ְ ְך, ֶאל ַחְׁשַמל ַהּשׁ ֲאִני חֹוֵזר ְלִפיְׁשּבָ   

ְך, נּו חֹוְזִרים ׁשּוב ְלִפיְׁשּבָ ּלָ ּכֻ   

ָתֲארּו ָלֶכם! ּתְ   
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צֹוק ּבְ אוסטרופולר10,  הרשל’ה  על  הישן  בסיפור   כמו 
ים עושה הטכניון מה שאבא שלו היה עושה )כלומר, הממסד  ָהִעּתִ

אשר  הגדולה,  מאחותנו  תרומות  מגייס  הוא(:  באשר  האקדמי 

וכיוון שאין עת  שוכנת מעבר לאוקיינוס וכיסיה עמוקים כמותו. 

דרך  הטכניון  מקיים  בה,  מצויה  אינה  אחרת  או  זו  מצוקה  אשר 

קבע סיירות מאומנות היטב, אשר משוגרות מערבה מדי פרק זמן, 

מצוידות במיטב האמצעים — שלום וביטחון, זיכרון־עבר ואמונה 

בצדקת הדרך, תקוה ציונית והמיית לבב ועלילות גבורה ודמעות 

אם יהודייה. 

והן  מאוד,  עד  אלה  משלחות  של  דרכן  צולחת  כתיקונם  בימים 

מלקטות מזה ומזה ומשלימות במיני תרגימא. אלא שדווקא בפעם 

הזו נתקלו הללו במכשול בלתי צפוי, שכן ממש באותה שנה אירע 

אסון מגדלי התאומים, וארצות הברית שקעה במצוקות משלה. 

את בנייננו האהוב לא נטשנו — וכי יכולנו אחרת? — אך המצב 

תשס“ג  בפורים  הוצג  קשים,  אירועים  אותם  בצל  והחמיר.  הלך 

המשכון נוסף — “מגילת הבניין 3“.

ֻמֲעָמד ְמֹאד ֻמְצָלח ְלַקְרֵיָרה ֲאָקֵדִמית,  .10 

ְתקּוָפה ּכֹה ַאְנִטיֵׁשִמית ְך ּבִ ּבֶ ִאְלָמֵלא נֹוַלד ַהּנֶ
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3 ְנָין  ת ַהּבִ ְמִגּלַ

ְנָין, ְכִנּיֹון ֶיְׁשנֹו ּבִ ּטֶ ּבַ

ֵעי ַמְחֵׁשב, ְנָין ְלַמּדְ ּבִ

ַמן ְסקּו ִמּזְ ל יֹוְׁשָביו ּפָ ֶׁשּכָ

ב, מֹוהּו ְמַלּבֵ ֶׁשֵאין ּכָ

ְמַעט ֻמְׁשָלם, ָנֶאה ְוָרם, ּכִ

ַדְרּכֹו ֶׁשל ָהעֹוָלם —  ַאְך ּכְ

ְחזּוָקה ֵאיָנּה זֹוָלה, ַהּתַ

ְוִהיא עֹוָלה, ְוִהיא עֹוָלה...

ְמַעט ָאַזל, ּמּון ּכִ ְוַהּמִ

ְקָצב ֶסף ַהּמֻ ן ַהּכֶ ֶׁשּכֵ

ָלל ֶדֶרְך ּכְ יק ּבְ ֵאינֹו ַמְסּפִ

ם ְלִתְחזּוק ִׁשְריֹון ֶׁשל ָצב. ּגַ
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ְנָין ּוְברֹאׁשֹו ֶׁשל ַהּבִ

יָקן, לֹוַמר ּדִ עֹוֵמד ַמְנִהיג, ּכְ

ַעם ִאיַלי ָאתֹון11, מֹו ּבָ ְ ֶׁשּשׁ

אֹון, ׁשּוט ּגָ ָאָדם ָיָקר, ּפָ

ם ְללֹא ֵלאּות ַקּדֵ ַהּמְ

ִמְגַון ִׁשיטֹות ִהְתַיֲעלּות,

ץ ַמן הּוא ִמְתַאּמֵ ְוָכל ַהּזְ

ץ, ַרק ַלֲחֹסְך ּוְלַקּמֵ

ץ, עֹוד ְלַצְמֵצם ּוְלַקּצֵ

ץ. ָלל ֶאת ַהּקֵ ְוֵאין רֹוִאים ּכְ

זֹוֵעק ָהָעם ְלַרֲחִמים:

ְמצּוִמים? הֹוי ַעד ָמַתי ַהּצִ

ִית ֵעט, ֵהֵבאנּו ִמן ַהּבַ

ו, א ַיְחּדָ ּסֵ ָיַׁשְבנּו ַעל ּכִ

ְוֶאת ְנַיר ַהּטּוָאֵלט

ֵני ְצָדָדיו. ְ ָבר ִמּשׁ ְלנּו ּכְ ִנּצַ

ָבר ִאי־ֶאְפָׁשר ִלְסּבֹל יֹוֵתר, ּכְ

ְתרֹון ַאֵחר! ָצִריְך ִלְמצֹא ּפִ

אֹו־ָאז מֹוחֹו ֶׁשל ַמר ָאתֹון

ֶרֶמץ ַרְעיֹון: ת ּבְ ִנּצַ

דֹול, ֶלְך ַהּגָ ִלְפנֹות ַלּמֶ

ֶלְך ּבּוׁש12 ַהּכֹל ָיכֹול, ַהּמֶ

יָקן ְוִאיׁש ַרב־ַמַעׂש ּוְתבּוָנה ַאּלֹון ִאיַתי, ּדִ  .11

ָנִׂשיא ֲאֶׁשר ָהְפכּוהּו ְלָמָׁשל ְוִלְׁשִניָנה  .12
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ּוִבְתמּוָרה ְלַעְרֻבּיֹות,

ּוַמֲעָנק ּוְׁשָאר ְזֻכּיֹות,

בֹוד ָלֵתת לֹו ּדֹוְקטֹוָרט ּכָ

ֵעי ַמְחֵׁשב, ְועֹוד, ַמּדְ ּבְ

ּמֹוָעָצה ת ַמְׁשִקיף ּבַ ֶעְמּדַ

יָצה! ִביץ’ ִעם ּבֵ ּוְתלּוׁש ְלֶסְנּדְ

י ִמיִני הֹודּו ְוַעד ּכּוׁש ּכִ

ֶלְך ּבּוׁש, ָמַלְך אֹותֹו ַהּמֶ

ֵבל ְמלֹוא ּתֵ ְולֹא ָהָיה ּבִ

ל. מֹוהּו ְלַהּלֵ מֹוַנְרְך ּכָ

ִלי ַחת, ָאתֹון ִאיַלי ָעׂשּוי ּבְ

לֹוָמט. יּפְ מֹוהּו ּדִ ְוֵאין ּכָ

יָטב ד לֹוֵבׁש ֶאת ַהּמֵ ִמּיָ

ִמְבַחר ַמְחְלצֹוָתיו ֶׁשּבְ

ִסים נֹוֶצֶצת )ֲעִניַבת ּפַ

ֻחְלָצה ִעם ְנֻקּדֹות, ּבְ

ֶצת, ַעל ִׁשְכמֹו ְצִעיף ִמְׁשּבֶ

יָלאֹות(,  ְלַרְגָליו — ַאְנּפִ

חֹות, ְוָכְך, ּתֹוְך יֹום, אּוַלי ּפָ

ֲאִוירֹון ָאתֹון ַמְמִריא ּבַ

ְזָודֹות ָתא־ִמְטָען ַהּמִ )ּבְ

כֹון(. ּקּוִלים ֶׁשל ִחּסָ ִ ִמּשׁ
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ָבר ְלָמֳחָרת מֹוִפיַע ּכְ

ֶלְך ּבּוׁש, ַאְרמֹון ַהּמֶ ּבְ

יַע טֹו ָהַעז ַמּבִ ַמּבָ

ה ָהִאיׁש ָנחּוׁש. ּמָ ַעד ּכַ

ַטח ֶ ֶאת ְמַאְבְטֵחי ַהּשׁ

ְסָעָרה, הּוא חֹוֵלף ּבִ

ַתח יַע ַעד ַהּפֶ ּוַמּגִ

יָרה... ְזּכִ ּמַ ְוִנְתָקל ּבַ

ְרַוִים, יָרה — ְזַהב ּפַ ַמְזּכִ

ַבע, ּטֶ זֹאת ּבַ ְמָצא ּכָ לֹא ּתִ

ִמן ָהרֹאׁש ַעד ָהַרְגַלִים

ִסיִליקֹון ָטִרי ְוֶצַבע,

ֶמֶתק:  ְולֹוֶחֶׁשת ִהיא ּבְ

ֵׁשב ִקְמָעה ָאדֹון ָאתֹון,

ֶלְך,  ה ַהּמֶ ּנֶ ּפַ ְתְ ַעד ֶׁשּיִ

ִעּתֹון. ל ָנא ּבָ ּכֵ ִהְסּתַ

ַאְך ֲאִפּלּו ְלַמְצֵמץ

יָקן ֵאינֹו ָחֵפץ, ַהּדִ

ן ַיְחִמיץ הּוא ֶאת ַהּנֹוף ּפֶ

ְחׂשֹוף. ְׁשָקף ִמן ַהּמַ ֶׁשּנִ

ֶׁשת ֶׁשָהִריָבה ִנּגֶ ַרק ּכְ

ִנים, ר ֶאת ַהּפָ ְלַפּדֵ

ׁש ּפֹוֵגׁש ֶאת טֹו ַהּתַ ַמּבָ

ֲעֵרַמת ָהִעּתֹוִנים, 
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ּוִפְתֹאם ֶאל מּול ֵעיָניו,

ָפָניו, ּיֹומֹון ֶׁשּלְ ּבַ

רֹב ֶטֶקס ְורֹב הֹוד, ּבְ

ָהל, ב מּול ַהּקָ ּבּוׁש ִנּצָ

בֹוד ל ִמּנּוי ּכָ ְמַקּבֵ

רֹוֶפסֹור ְלַחְׁשַמל! ֶׁשל ּפְ

ַלע —  ָבִרים ֶׁשל ּבֶ הּוא נֹוֵאם ּדְ

ֶסַלע: ה ָקָׁשה ּכְ ל ִמּלָ ּכָ

ַׁשע, ֵעי ַמְחֵׁשב ֵהם ּפֶ ַמּדְ

ֶטרֹוִריְזם, ִציר ָהֶרַׁשע,

ֵיׁש ִלְרּדֹף ְוֵיׁש ִלְפֹגַע,

ַלֲהרֹג ְוַגם ִלְפצַֹע,

יָקן רּור ֶׁשַהּדִ י ּבָ ּכִ

ן! ִליּבָ ּטָ הּוא ָחֵבר ּבַ

ָאז ִאיַלי, ְמַעט ָלחּוץ,

חּוץ, ִחיׁש־ַמֵהר ָיָצא־ּבַ

יו עֹור ִׁשּנָ ְוִנְמַלט ּבְ

ְנָין ֲאֶׁשר ָאַהב. ַלּבִ

ֶגל, ל ַהּסֶ ץ ֶאת ּכָ הּוא ִקּבֵ

ל ֶטְכַנאי ְוִאיׁש־ִמְנָהל, ּכָ

ֶגל ם ָקָרא ַלּדֶ ּלָ ֶאת ּכֻ

ל: ְגּדָ רֹאׁשֹו ֶׁשל ַהּמִ ּבְ
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סּו, ּנֵ חּוׁשּו חּוׁשּו, ִהְתּכַ

ֶׁשַבע13, ו ּבְ ר ַיְחּדָ ּצֵ ִנְתּבַ

ֶרסֹו ַרק ִעם ְמכֹוַנת ֶאְסּפְ

ָבה, ֵ ַיַחד ִנְתַיּשׁ ָׁשם ּבְ

ְונֹוִציָאה ֶאת ָיֵמינּו

ִוּכּוַח ּוְנאּום, ּבְ

נּו ַעד ֲאֶׁשר ָיבֹוא ִקּצֵ

ֵמָרָעב אֹו ִׁשֲעמּום.

ָאז ָרַעם קֹוָלּה ֶׁשל ַחָּוה14:

ֵאיֶזה ֶׁשַבע, ָמה ֶזה ֶׁשַבע!

ִריַאְטִרית ּקֹוָמה ַהּגֶ ּבַ

ה ָוֶרַבע, ּקָ לֹא ֶאְׂשרֹד ּדַ

ּבֹואּו ּבֹואּו, ֵצאָנה ֵצאָנה,

ָרָכה ְוַיְרֵדָנה14, ִמיָקה, ּבְ

ַחת, ’ּתַ ָבר ּתָ ִזיזּו ּכְ נּו, ּתָ

לֹא ִנְׁשקֹט ְולֹא ָננּוַח,

ִחיׁש ַמֵהר נֹוִציא ִמְׁשַלַחת

חּוַח! ֶלְך ַהּזָ ֶאל ַהּמֶ

ִאי ֶאְפָׁשר, ָזַעק ִאיַלי,

י! ה ֵריָקה ִמּדַ ּפָ ַהּקֻ

ִכיִרים — רֹוֶפסֹוִרים ַהּבְ ַהּקֹוָמה ֶׁשּיֲֹעָדה ַלּפְ  .13 

סֹות ּוְמֻרּוַַחת־ֲחָדִרים ַחת־ִמְרּפָ ְמֻׁשּבַ

ְכָלל, מֹוָתן ּבִ ָקרֹות ֶׁשֵאין ּכְ ירֹוֵתינּו ַהּיְ ַמְזּכִ  .14 

ָמִרי — רֹאׁש ִמְנָהל  ִנּצּוָחּה ֶׁשל ְיהּוִדית ּתָ ּבְ
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ְדַאג, ֵהִׁשיָבה ַחָּוה, ַאל ּתִ

מֹו ּגּוָיָבה, ים ֵהם ּכְ ַהַחּיִ

יָנה ָנה קֹוְמּבִ יּוִדית ִאְרּגְ

יָנה ֶסף ֶׁשִהְלּבִ ִעם ַהּכֶ

ס ֶׁשל ֵאיֶזה ַצ’ְרֶטר ְוַטּיָ

ְרֶטר — ּה ַעל ּבַ ַגר ִאּתָ ֶׁשּסָ

ֶנֶגד ֶחֶדר ְרִטיִסים ּכְ ּכַ

ֶלת, ִריַח ַעל ַהּדֶ ִעם ּבְ

ֶמְסֶטר, ַרק ְלֶמֶׁשְך ַהּסֶ

ֶלת. ּיֶ ְׁשִבילֹו ְוַלּדַ ּבִ

ָמה ֹנאַמר ֶׁשּלֹא ַנְגִזים?

ֶזה ָהָיה ִמְבָצע ַמְדִהים!

ּתֹוְך ָׁשָעה אֹו ְׁשָעַתִים

ַמִים ָ ּשׁ ָבר ָהיּו ֵהן ּבַ ּכְ

ד ִעם אֹור ִראׁשֹון ּוִמּיָ

ְרצּו ֶאל ָהַאְרמֹון. ִהְתּפָ

ַטח ֶ ִעם ְמַאְבְטֵחי ַהּשׁ

ֵהן ִהְסִדירּו ִעְנָיִנים

ַתח ּפֶ יָרה ּבַ ְזּכִ ְוַלּמַ

לֹוִנים.  ’ּבָ ּפֹוְצצּו ּתָ

ימּו ֶלְך ּבּוׁש ֶהְחּתִ ֶאת ַהּמֶ

ימּו, כּום ֲאֶׁשר ִהְסּכִ ַעל ַהּסְ

ַמן ִהְׁשִלימּו ּוִבְׁשָאר ַהּזְ

ְניֹוִנים. ּקַ נֹות ּבַ ַמּתָ
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ְנָין בּו ַלּבִ ָ ּוְכֶׁשּשׁ

ִעם ַעְרֻבּיֹות ְוֶצ’ק ְׁשַמְנַמן,

ָחַלק ָלֶהן ִאיַלי ָאתֹון

רֹון: ְמלֹוא ּגָ חֹות ּבִ ְׁשּבָ ּתִ

ִבירֹוַתי, ָיֶפה ֲעִׂשיֶתן ּגְ

י, ִלי ּדַ ֲאִסיר ּתֹוָדה ֲאִני ּבְ

ֲאָבל נֹוַדע ִלי ַרק ַעְכָׁשו

ְוא ָ ִליחּוְתֶכן ָהְיָתה ַלּשׁ ְ ֶׁשּשׁ

ְמכּות ַהֶעְליֹוָנה —  י ַהּסַ ּכִ

ִכיָנה — ַהַּוֲעָדה ַהּמְ

יָמה ה ַמְסּכִ ׁשּוט ֵאיֶנּנָ ּפָ

רּוָמה15, ְנָקה ַלּתְ ְׁשּפַ ָלֵתת ּגֻ

י ַהּתֹוֵרם ָאְמָנם ָחִביב, ּכִ

ְקט עֹוָלִמי16, ְוֵיׁש לֹו ִאיְמּפַ

ְוַאף ָידּוַע ֶׁשָאִביו 

ְלִמי, ֵנְפט ּגָ יֹוִריׁש לֹו הֹון ּבְ

ָלל ּוְכָלל, ֶלְך ּכְ ַאְך ֵאין ַלּמֶ

ְרסּום ֶאָחד ֻאְמָלל —  ַאף לֹא ּפִ

ָדל ַאף לֹא ַקְמצּוץ אֹו ֶׁשֶמץ ּבְ

ֶׁשל ַמֲאָמר-ז’ּוְרָנל!

ִציאּות!“ ּמְ ל ֲאִחיָזה ּבַ דּוי, ְנטּול ּכָ “ִסּפּור ּבָ  .15 

ִריאּות( ֹתֶקף ַעל ְמַנת ִלְׁשֹמר ַעל ַהּבְ )ַנְצִהיר ּבְ

ה, ִהּלָ ֵדי ַהּקְ ִפי ְמֻכּבְ ּטּוי ָׁשגּור ּבְ ּבִ  .16 

ה א ָזָכה ִלְתִהּלָ ּשָׂ י ַהּמֻ ֲאֶׁשר ֵמִעיד ּכִ
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ּמּוִדים ֹחֶדׁש ֵׁשִני ַלּלִ

 מחווה לסטודנטים שלנו, אשר בלעדיהם 

חיינו אינם חיים17.

ַאְקַראי, ַרק ַהּבֶֹקר ָרִאיִתי אֹוְתָך, ּבְ

ר, ּוְבָכל זֹאת ַאֵחר, ְוִנְרֵאיָת ֻמּכָ

ֵעיַני י ִהְרהּור ֶׁשּמּוָזר ּבְ ְוָחַלף ּבִ

ם — ּכֹה ָׁשפּוף ְוִחֵּור. ּלָ ה — ִמּכֻ ֶׁשַאּתָ

ְלִמיד ְלמֹוֵפת, ה, ֶׁשָהִייָת ּתַ ֶזה ַאּתָ

ב, ּצֹוִפים ְוחֹוֵבׁש ִמְתַנּדֵ ְוַרְׁשָג“ד ּבַ

ן ְקָלִריֵנט ַנּגָ ָרִסים ּכְ ַטְפּתָ ּפְ ֶׁשּקָ

ב. ְכָבה ֶאת ַהּלֵ ִ ְוָׁשַבְרּתָ ִלְבנֹות ַהּשׁ

ְמהֹוִני, ה ְלַחְיָזר ּתִ ֵאיְך ָהַפְכּתָ ַאּתָ

ִליָאה ֵעיַנִים ְקרּועֹות ִמּפְ ְמַרֵחף ּבְ

ט ָׁשָנה־א’־ָׁשבּוַע־ְׁשִמיִני ַמּבָ ּבְ

ְרָאה? ֶעֶצב ִמּתֹוְך ַהּמַ י ּבְ ִמְתּבֹוֵנן ּבִ

ֶלם, ַאל ֵיאּוׁש, ְיִדיִדי, עֹוד ָנׁשּוב ֶאל ַהּתֶ

ל, ה ָׁשָרִׁשים ְוִנְפֶרה ְוִנְגּדַ עֹוד ַנּכֶ

א ֵצא ֵמַהֶהֶלם, יְנַתִים, ַאִחי, ָאּנָ ַאְך ּבֵ

ִהְתאֹוֵׁשׁש ּוָפְרֵגן ִלי ָנא עֹוד ִאיְנֶטְגָרל!

ה ּוְמעֹוֵרר ִהְרהּור, ב ְנטּול־ִסיֶמְטִרּיָ ַמּצָ  .17 

ים ְללֹא ִׁשעּור יֶהם ַחּיִ ְלָעֵדינּו ַחּיֵ י ּבִ ּכִ
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בתום תקופת השפל אשר אפיינה את ראשית המילניום 
החלה התאוששות במשק, הפקולטה עלתה על דרך הישר, והבניין 

היקר זכה לעדנה.

אך עם כל הכבוד לבניין רב־ההוד, תכולתו חשובה לא פחות. החל 

משנת תשס“ה מתמקד זרקור המגילות בנו — האנשים הפוסעים 

במסדרונות הבניין האהוב, מגרדים בפדחתם, ועושים לילותיהם 

כימים על מנת שיזכו להמשיך ולפסוע ולגרד עד הפנסיה ומעבר 

לכך. בפורים תשס“ה הוצגה “מגילת המועמד“ אשר מתארת את 

מסע חבר הסגל האקדמי אל הקביעות הנכספת. כפי שנרמז לעיל 

מאמרים  פרסום  של  הכאוב  העניין   ,“3 הבניין  “מגילת  בסיום 

משחק תפקיד מכריע במסע זה.

מגילת המועמד היא הראשונה מבין המגילות אשר צולמה והועלתה 

לרשת האינטרנט. לימים נודע לנו כי הסרטון הוקרן בפני ועדות 

באירועים רשמיים,  וכן  רבות  ומכללות  באוניברסיטאות  מינויים 

ואפילו שימש כחומר נלווה בקורסים אוניברסיטאיים אחדים. בכך 

מוכיח הממסד האקדמי הישראלי את יכולתו להישיר באומץ לב 

מבט למראה, לצחוק צחוק בריא, ולהמשיך כאילו כלום.
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ֲעָמד ת ַהּמֻ ְמִגּלַ

ם? ּלָ ְחָׁשק ִמּכֻ ְפִקיד ַהּנֶ ֵאיֶזהּו ַהּתַ

ָתם: ם ָזב־ֹחֶטם יֹאְמרּו, ִמן ַהּסְ ם ֻמְמֶחה ּגַ ּגַ

ִני, יְקָטטֹור קּוּבָ יק, אֹו ּדִ ִלי ּתִ ַרב ָראִׁשי, ַׂשר ּבְ

ֵבית ּבֶֹׁשת ֶטְקָסִני, ִית, אּוַלי, ּבְ ַאב־ַהּבַ

ׁשֹון: זֹו ַהּלָ אן מֹוִדיַע ּבְ ַאְך ֲאִני ּכָ

רֹוֶפסֹור עֹוֵבד ֶטְכִנּיֹון! ׁשּוָבה ִהיא ּפְ ַהּתְ

ל, ְוִעם זֹאת, לֹא ַאְכִחיָׁשה ְולֹא ֲאַהּתֵ

ל, ם ַהּצֵ ָמקֹום ּבֹו ֵיׁש ֶׁשֶמׁש אֹוֵרב ּגַ ּבְ

ְוָהֶעֶרב ִנְלַמד ַעל ַהּסֹוד ָהָאֵפל

ֵבל... ּתֵ ְׂשָרה ַהּטֹוָבה ּבַ ֶׁשל אֹוָתּה ַהּמִ
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ִביק ְוַלח, ָהיֹה ָהָיה ַיְלּדֹון ָזִעיר, ָמתֹוק ּדָ

ם ָנבֹון, ָצנּוַע ּוֻמְצָלח, ִטי ּגַ ְרָנׁש ִסיְמּפָ ּבַ

אֹון!“ ׁשּוט ּגָ ִני ּפָ ִמיד ִהְכִריָזה: “ּבְ ֲאֶׁשר ִאּמֹו ּתָ

ְכִנּיֹון!“ ּטֶ ָען ּבַ א ָׂשח: “הּוא עֹוד ִיְהֶיה ַמּדְ ְוַאּבָ

ן ָקָרא ִעּתֹון,  ּגַ עֹוטֹון ָלַמד ֶחְׁשּבֹון, ּבַ ּפָ ּבַ

ר ָנכֹון,  ְרָסה ְוִהּמֵ ּבֻ סֹוִדי ִׂשֵחק ּבַ ּיְ ּבַ

ין ֵמי־ַחְמָצן ְוָאֶצטֹון... ְך ּבֵ ֲחִטיָבה ִׁשּדֵ ּבַ

יכֹון. ם ּתִ יק ֲעַדִין ְלַסּיֵ ְחַרר ִהְסּפִ ֻ ּוְכֶׁשּשׁ

ל ָלׁשֹון ָוֶפה א ַעל ּכָ ָבא ִׁשְבחֹו ִנּשָׂ ּצָ ם ּבַ ּגַ

ה, ֶקִמיְסט ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֵמַעל ַלְמֻצּפֶ ֶ ּשׁ ּכַ

ר ַעל ַהֻחְפָׁשה ְחֵרר, ִוּתֵ ֶׁשִהְׁשּתַ ּוְלַבּסֹוף, ּכְ

ַאִרים ְׁשלָֹׁשה! ְותֹוְך ָחֵמׁש ָׁשִנים ָהיּו לֹו ּתְ

ָכר, דֹוְקטֹוָרט ָטִרי, ָיָצא הּוא ַלּנֵ ָחמּוׁש ּבְ

ְחָקר, ְמֶלאֶכת ַהּמֶ ְוָׁשם ָעַסק יֹוָמם ָוֵליל ּבִ

ִרים, ִמְסּפָ ַתר ִחידֹות ּוְמבֹוִכים, ִׂשֵחק ּבְ ּפָ

ֶטְנִטים ּוְתֵריַסר ַמֲאָמִרים. ָרַׁשם ְׁשלָֹׁשה ּפָ

ה ּתֹוָרה, ְמַלאְכּתֹו, ְוֹכה ִהְרּבָ ְוֹכה ָצַלח ּבִ

יעּו לֹו ִמְׂשָרה. ְלַבד ִהּצִ ֶׁשּתֹוְך ָׁשלֹׁש ָׁשִנים ּבִ

ִתיב, “ל ִיְסֶטה ִמן ַהּנָ גֹון ַהּנַ חּור ּכְ ַאְך לֹא ּבָ

ְדַבר ִאּמֹו ּוִבְנבּוַאת ָאִביו, ר ּבִ ד ִנְזּכַ ִמּיָ



45

ם ִלי ֵרַעי, ׁשּות: “ְנַעְמּתֶ ִהְתַרּגְ ְך ּבְ ּפֵ ְוִהְׁשּתַ

ִמְצַות הֹוַרי!“ ְיָתה, ּכְ ֲאָבל ֲאִני חֹוֵזר ַהּבַ

ְחּתֹו, ַאְמּתַ ָעה ָטַמן ּבְ ב ַהַהּצָ ְוֶאת ִמְכּתַ

ל ָצָרה ֶׁשֲעלּוָלה ִלְפקֹד אֹותֹו. ְך, ַעל ּכָ ְסָתם ּכָ

ִנְפַרד ָהִאיׁש ֵמֲחֵבָריו ְוַטס ְלֶבן־ּגּוְריֹון,

ְכִנּיֹון, ְמכֹוִנית ְׂשכּוָרה ַהְיֵׁשר ַלּטֶ ם ּבִ ָ ִמּשׁ

יַע ְלִבְנָין ָנֶאה, ָעַצר ְוֶהֱחָנה, ִהּגִ

ְדֵרגֹות ֶאל ַהּקֹוָמה ָהִראׁשֹוָנה... ּמַ ס ּבַ ִטּפֵ

ְרַוִים,  ְנָין — ְזַהב ּפַ ַהּבִ

ַרב קֹומֹות, ְרַחב ָיַדִים,

ע רּוחֹות ָׁשַמִים  ֵמַאְרּבַ

ף ּבֹו נֹוף ָיֶפה. ּקֵ ִמְׁשּתַ

ל ְסטּוֶדְנט — ַאי־ְקיּו ָמאַתִים, ּכָ

ְפַלִים, ירֹות עֹוְזרֹות ּכִ ַמְזּכִ

ֳהַרִים  ּצָ יָקן ּבַ ַהּדִ

ֵבית ָקֶפה. ה ּבְ ְמַבּלֶ

ׁש, יָקן ִנּגַ ֻׁשְלָהב ֶאל ַהּדִ ֲעָמד ַהּמְ ַהּמֻ

ׁש: קֹול ִנְרּגָ אֹות ָקָרא ּבְ ְׁשּתָ ּוְלֵעיָניו ַהּמִ

אן ֲאִני ֵאֵׁשב, ַנְפִׁשי ֶׁשּכָ י ֹאֶמר ּבְ ַמְרּתִ “ּגָ

ֵעי ַמְחֵׁשב!“ ַמּדְ עֹוָלם ּבְ י ֵאין ֲעֵליֶכם ּבָ ּכִ
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ֵדי ְקִריָצה, יָקן, ְותֹוְך ּכְ א,“ ָׂשח ַהּדִ רּוְך ַהּבָ “ּבָ

יר ַהּמֹוָעָצה18.“ ה ַמְזּכִ הֹוִסיף: “ִמּיֹום ְׁשִליִׁשי ַאּתָ

ִעיִמים, ּנְ חּור ּבַ ָחֵמׁש ָׁשִנים ָעְברּו ַעל ַהּבָ

ִנים, ירֹות ֵהִאירּו לֹו ּפָ ְזּכִ ֶגל ְוַהּמַ ַהּסֶ

ֶמְחָקִרים, ה ּבְ ֲעָמלֹו, ִהְרּבָ ָרָכה ּבַ ָרָאה ּבְ

ִעם ֲעִמיִתים ְוַתְלִמיִדים ּוְסָתם ִעם ֲחֵבִרים,

יָקן, קּוָפה ָקָרא לֹו ַהּדִ ּוְבסֹוָפּה ֶׁשל ַהּתְ

ה מּוָכן! ֶכם ְוִהְכִריז: “ַאּתָ ֶ ָטַפח לֹו ַעל ַהּשׁ

ן ִלי ְצרֹור ַמֲאָמִרים, ָׁשה, ַאְרּגֵ ַבּקָ ֲחזֹר ּבְ

ים, ים ֶׁשל ִפילֹוסֹוְפָיה ְוקֹורֹות ַחּיִ ּפִ ְׁשלָֹׁשה ּדַ

ם ְרִׁשיַמת ֻמְמִחים ֵמחּו“ל ְוִיְׂשָרֵאל, ָצֵרף ּגַ

ל!“ ּלֵ ר ִלי ֶאת ַהֲחִביָלה... ְוֵלְך ְלִהְתּפַ ַׁשּגֵ

יק,  יָקן ֵהִכין לֹו ֶאת ַהּתִ ָחְדָׁשִים ֶנטֹו ַהּדִ

ִעם ֵעֻדּיֹות ְוִסּמּוִכין ֶׁשהּוא חֹוֵקר ַמְבִריק,

ְתחּום ֻמְמִחּיּותֹו, עֹוָלם ּבִ ֶׁשֵאין ֵׁשִני לֹו ּבָ

ִלי ֶעְזָרתֹו, ְׂשרֹד ָׁשָנה ּבְ ֶׁשַהָפקּוְלָטה לֹא ּתִ

ה ְוַגם ְקִביעּות, ְרּגָ ד ּדַ ׁש ְלַהֲעִניק ִמּיָ ֶׁשּיֵ

עּות! ם ַעל ַהּטָ נּו ְנַׁשּלֵ ּלָ ֶׁשִאם לֹא ֵכן, ּכֻ

יָֹעד ַלֲחָדִׁשים, בֹוד ַהּמְ יר־ּכָ ְפִקיד ַעּתִ ּתַ  .18 

יִׁשים רֹוטֹוקֹוִלים ַמּתִ רֹו ִׁשְכּתּוב ֶׁשל ּפְ ֶׁשִעּקָ
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ֵרָדה, ׁש ּפְ ְלָכל ִסּפּור ֵיׁש סֹוף, אֹוְמִרים, ְלָכל ִמְפּגָ

ֲהִליְך ְקִביעּות יֹוֶׁשֶבת ַוֲעָדה, ל ּתַ ְקֶצה ּכָ ּבִ

מֹו ֵאיֶזה ֵׁשיח’ ּוְברֹאׁש ַהַּוֲעָדה ַהּזֹאת יֹוֵׁשב ּכְ

רֹוֶפסֹור ַרב ָעְצָמה ָואֹון ּוְׁשמֹו מֹוֵׁשְך מֹוֵׁשְך, ּפְ

ן, ם ּכֵ ַאר לֹו, ְוַאף ָהָדר, ְויֹוֲחִסין ּגַ ֶׁשּתֹ

ִאּמֹו רֹוֶזֶנת ְידּוָעה, ְוַאף ָאִביו רֹוֵזן19.

ֲעָמד יק ַהּמֻ ַחְבֵרי ַהַּוֲעָדה סֹוְקִרים ֶאת ּתִ

ִאיׁש ֶאָחד: ם ּכְ ּלָ ְסָקָנה, ּכֻ יִעים ַלּמַ ּוַמּגִ

ֶגל הּוא ֻמְכָׁשר, ְוֵיׁש לֹו ֶמְחָקִרים, “ֲחֵבר ַהּסֶ

ִפים ִעם ֲאֵחִרים! ל ַמֲאָמָריו ְמֻׁשּתָ ַאְך ּכָ

עּוט, ָבר ּפָ ָכְך, ֶזה לֹא ּדָ ֶזה לֹא ִעְנָין ֶׁשל ַמה ּבְ

ל ַעְצָמאּות, ָלֵתת ְקִביעּות ְלִמיֶׁשהּו ֲחַסר ּכָ

יִמים ֶׁשָהִעְנָין ְמֹאד ָחׁשּוב, נּו ַמְסּכִ ּלָ ּכֻ

ּנּוי ְׁשָנַתִים, ְוָנדּון ּבֹו ׁשּוב.“ יא ֶאת ַהּמִ ַנְקּפִ

ֲעָמד, ִמימֹות ָעֵמל ַהּמֻ י ָׁשִנים ּתְ ֶמֶׁשְך ְׁשּתֵ ּבְ

ּכֹוֵתב ַמֲאָמִרים ְללֹא ֶעְזָרה ֵמַאף ֶאָחד,

ַגּפֹו, ֵלילֹות ְׁשֵלִמים ְללֹא ֵׁשָנה יֹוֵׁשב הּוא ּבְ

ִביָניו, נֹוֶטֶפת ַעל ַאּפֹו, ֶרת ִמּגְ ֵזָעה ִנּגֶ

ף, ּוִביִמינֹו ָהֵעט, ְׂשֹמאלֹו לֹוֶפֶתת ֶאת ַהּדַ

ט. ִלי ֲהפּוָגה ּוְבִלי ֵלאּות רֹוֵׁשם ּוְמַׁשְרּבֵ ּבְ

בֹוָדם — ֹמֶׁשה ֹמֶׁשה ַוֲעִמיתֹו ָאִביב רֹוֵזן, ּכְ  .19 

ן! ם ּכֵ ִני — ּגַ ֵ ִׂשיא, ְוַהּשׁ ֶאָחד — ִמְׁשֶנה הּוא ַלּנָ
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יק ַלַּוֲעָדה, קּוָפה חֹוֵזר ַהּתִ ֹתם אֹוָתּה ּתְ ּבְ

ה: ֻקּדָ ֹכֶבד רֹאׁש ּומֹוִציָאה ּפְ ָנה ּבֹו ּבְ ֶׁשּדָ

ֶגל הּוא ֻמְכָׁשר, ְוֵיׁש לֹו ַמֲעָמד, “ֲחֵבר ַהּסֶ

ר ְלַבד! ל ַמֲאָמָריו הּוא ְמַיּצֵ ֲאָבל ֶאת ּכָ

ָכְך, ֶזה לֹא ִעְנָין ְׁשטּוִתי, ָבר ֶׁשל ַמה ּבְ ֶזה לֹא ּדָ

ְך לֹא ַחְברּוִתי, ל ּכָ ָלֵתת ְקִביעּות ְלִמיֶׁשהּו ּכָ

ה ִעְנָין ָחׁשּוב ְמֹאד, יִמים ֶׁשּזֶ נּו ַמְסּכִ ּלָ ּכֻ

ּנּוי ְׁשָנַתִים, ְוָנדּון ּבֹו עֹוד.“ יא ֶאת ַהּמִ ַנְקּפִ

מֹו ֵאיֶזה ֲחמֹור, חּור עֹוֵבד ּכְ ְׁשָנַתִים ַהּבָ

ם ְלחּוד — ֵאינֹו ַמְפִסיק ַלְחקֹר, ַיַחד — ּגַ ּכֹוֵתב ּבְ

ּוִבים, ֲאִפּלּו ִנּסּוִיים, אֹוְרָיה, ִחּשׁ עֹוֶׂשה ּתֵ

ים.  ָרִסים, ׁשֹוֵבר ִׂשיִאים, ּוְמחֹוֵלל ִנּסִ קֹוֵטף ּפְ

ְׂשָערֹו ְוקֹוָמתֹו ְׁשחּוָחה, ֵׂשיָבה ָזְרָקה ּבִ

ָחה. ְׁשּפָ ִמיַכת ַהּמִ ר לּוֵלא ּתְ ַמן ָהָיה ִנְׁשּבָ ִמּזְ

יק ֶאל ַוֲעַדת ַהֲחָכִמים, ְוׁשּוב חֹוֵזר ַהּתִ

ְורֹאׁש ַהַּוֲעָדה ַמְכִריז: “ָאֵכן ְיבּול ַמְדִהים,

ְכִלית, הּו, נּו ֵאיְך לֹוַמר, ֲחַסר ּתַ ֶ ַאְך ֵיׁש ּבֹו ַמּשׁ

חּור ֵאינֹו יֹוֵדַע ְלַהְחִליט! ר ֶׁשַהּבָ ִנּכָ

ֵבָדה, ָעה ִהיא ְׁשַעת ִמְבָחן, ָהַאְחָריּות ּכְ ָ ְוַהּשׁ

“ל ִלְפֵני ַהַּוֲעָדה!“ יֹוִאיל ָנא ְוָיבֹוא ַהּנַ
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ב, ֲעָמד ִנּצָ ר ַהּמֻ ָנזּוף, מּוָבס ּוְמֻיּסָ

ַנֲעָליו, טֹו ָנעּוץ ּבְ ֵתָפיו ְׁשמּוטֹות, ּוַמּבָ ּכְ

ָעָתה ָוִחיל, ף ִמּבְ מֹו ָעֶלה ִנּדַ רֹוֵעד ּכְ

ְבָחן ַמְתִחיל. ֶׁשרֹאׁש ַהַּוֲעָדה ַמְכִריז ֶׁשַהּמִ ּכְ

קֹול ָנִעים20, “הֹוַכח ָנא ִלי,“ לֹוֵאט מֹוֵׁשְך מֹוֵׁשְך ּבְ

ר זּוִגי הּוא ְסכּום ֶׁשל ְׁשֵני ִראׁשֹוִנּיים! ל ִמְסּפָ “ֶׁשּכָ

ית, ְגָמא ֶנְגּדִ ן ּדֻ ַהְרֵאה ֶׁש-P ָׁשֶוה NP, אֹו ּתֵ

ֲחִזית! ּוב ַהּתַ ג ִׁשיָטה ֻמְׁשֶלֶמת ְלִחּשׁ ַהּצֵ

רֹוְקַרְסִטיַנְצָיה, ִלי ׁשּום ּפְ ד, ּבְ ֶכף ּוִמּיָ ר ִלי ּתֵ ַסּפֵ

ַעל ַאְלּגֹוִריְתם ּפֹוִלינֹוִמי ְלַפְקטֹוִריַזְצָיה!

, ְך ִהְצַלְחּתָ ל ּכָ אֹון, ְוִאם ּכָ ֶזה ּגָ ה ּכָ ְוִאם ַאּתָ

“! ָאז ֵאיְך ֶזה ֶׁשֶאת ִהיּפֹוֶתַזת ִריַמן לֹא הֹוַכְחּתָ

ַמְקֵהָלה, ְוָכל ַחְבֵרי ַהַּוֲעָדה צֹוְוִחים ּבְ

ֶבָהָלה, ע ּבְ ַוֲעִמיֵתנּו ָהֻאְמָלל ִנְרּתָ

ה, ת ְנָיר ַקּלָ ּסַ יסֹו ּפִ ְתֹאם... נֹוֶׁשֶרת ִמּכִ ּפִ

ה... אט ֶאל מּול ַהֲהֻמּלָ ּלָ ּוְמַרֶחֶפת ָלּה ּבַ

יק! ְעּתִ “געווַאלד! ִלְסִטים!“ זֹוֵעק מֹוֵׁשְך, “ֲאבֹוי ַלּמַ

יק! י־ַמְסּפִ ְלּתִ ָבר ֵיׁש ְלָך ּבִ בַֹחן ֶזה, ַחּבּוּב, ּכְ ּבְ

ֵטגֹור, ַהְזִעיקּו ִחיׁש ׁשֹוֵפט, ד ַלּקָ ִקְראּו ִמּיָ

ֵלט!“ ִים ֶטֶרם ִיּמָ ְנֻחְׁשּתַ ִאְסרּו אֹותֹו ּבִ

אֹון, ל ּגָ ְרָנה ֶאת מֹוחֹו ֶׁשל ּכָ ַאְתּגֵ ִחידֹות ֶׁשּתְ  .20 

יְליֹון! ּמִ ר ְולּו ַאַחת ֵמֶהן — ָזִכיָת ּבַ ְפּתֹ ּתִ
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ָלס, ּתֹוְך ַצַעד ְוִנּתּור, ַבְרּדְ ַאַחר, ָזִריז ּכְ

ְרֶצֶפת ֶאת ַהֹחֶמר ָהָאסּור, מֹוֵׁשְך ִמן ַהּמִ

ְסָמְך, ּוְלֵעיֵני ַהַּוֲעָדה, קֹוֵרא ֶאת ַהּמִ

ְך: חּור, ְוָאז אֹוֵמר לֹו ּכָ ְוׁשּוב ּפֹוֶנה ֶאל ַהּבָ

“ַאְלֵפי ְסִליחֹות, ָחֵבר ָיָקר, ְוׁשֶֹלם ְלעֹוָלם,

ם, ל ָקֶתְדָרה ּגַ ה, ַקּבֵ ְרּגָ ל ּדַ ל ְקִביעּות, ַקּבֵ ַקּבֵ

ְלּבּול, ְך ֵאיֶזה ּבִ ה ֵמִבין, ְסָתם ּכָ ָנְפָלה ָטעּות, ַאּתָ

חּו“ל!?“ ְרּתָ ֶׁשרֹוִצים אֹוְתָך ּבְ ַמּדּוַע לֹא ִסּפַ

* * *  

ה, ּפּור ַהּזֶ ם ַלּסִ ְלָכל ִסּפּור ֵיׁש סֹוף, אֹוְמִרים, ּגַ

ֶזה, הּו ּכָ ֶ ְרצּו ָמָׁשל ִהּנֹו, אֹו ַמּשׁ ֶׁשִאם ּתִ

ׁש ַמְבִריק ה ִטּפּוס ַמּמָ ם ִאם ַאּתָ ְמָׁשל: ּגַ ְוַהּנִ

יק! ַעם לֹא ַמּזִ ַא־ֶצעטֶלה ִמ-MIT ַאף ּפַ
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“פרופסור־ דרגת  השם,  בעזרת  )ועימה,  קביעות  קבלת 
בחייו  גורלי  אירוע  ספק  ללא  היא  רֹוָפ“ח(  ּפְ ובקיצור,   — חבר“ 

הוא   — בטכניון  במיוחד   — נוסף  משמעותי  יעד  הסגל.  חבר  של 

הקידום מדרגת פרופ“ח לדרגת “פרופסור מן המניין“, הנקראת 

 Full באנגלית  מהביטוי  מילולי  )בתרגום  מלא“  “פרופסור  גם 

גמור“,  “פרופסור  זו  דרגה  המכנים  יש  זאת,  עם   .)Professor
מסיבות שתתבהרנה במגילה הבאה. 

כניסה  כרטיס  בה  לאוחז  מקנה  המניין“  מן  “פרופסור  דרגת 

למועדון רב־עוצמה ואפוף סודיות, ומכאן, מן הסתם, קסמה הרב. 

בישיבות  להשתתף  הזכות  הסגל  לחבר  מוענקת  בחייו  לראשונה 

ארכניות של “הוועדה המכינה“ ולחרוץ גורלות תוך לעיסת כריך 

גבינה ולגימת דיאט־ספרייט פושר, דל־קלוריות ונטול־גזים.

“מגילת  השם  תחת  תשס“ו  בפורים  הוצגה  הפרופ“ח  מגילת 

צידון,  ישראל  פרופסור  תרם  המרכזי  הרעיון  את   .“2 המועמד 

שכיהן אז כדיקן הפקולטה להנדסת חשמל. 
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רֹוָפ“ח ת ַהּפְ ְמִגּלַ

ַקד הֹוִפיַע ֻמֲעָמד, ֶאְׁשּתָ ה ּדְ ִגּלָ ּמְ ּבַ

ְכִנּיֹון, ָידּוַע ְוֶנְחָמד, ּטֶ ָען ַמְזִהיר ּבַ ַמּדְ

דֹות ַעל מֹוָרדֹות ַוֲעִלּיֹות, ָאַרְגנּו ַאּגָ

לֹות, לֹות ְוַהְׁשּפָ ָרַקְמנּו ֲעִלילֹות ַעל ַמּטָ

ְמַעט ָנַפח, ֶׁשָהִאיׁש ֶאת ִנְׁשָמתֹו ּכִ ַעל ֵאיְך, ּכְ

רֹוָפ“ח. ת ּפְ ְרּגַ ל סֹוף ְקִביעּות ְוַאף ּדַ ל הּוא סֹוף ּכָ ִקּבֵ

ֶעֶצם ִסּפּוֵרנּו ֶהָחָדׁש, ְוָכאן ַמְתִחיל ּבְ

ֲעָמד ַמְמִׁשיְך ִלְׁשֹעט — ְלֶרַגע לֹא ֶנְחָלׁש, ַהּמֻ

יָקן, ְוַכֲעבֹר ֲחִצי ָעׂשֹור מֹוִפיַע ַהּדִ

ַמן! יַע ׁשּוב ַהּזְ ׁשּות: ִהּגִ ִהְתַרּגְ ר ּבְ ּוְמַבּשֵׂ

ָדה, ֲחִריצּות ְוַהְקּפָ יק ּבַ הּוא ְמַהְנֵדס לֹו ּתִ

בֹוד, ַהְיֵׁשר ַלַּוֲעָדה.  חֹו, ַאַחר ּכָ ּוְמַׁשּלְ
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ֲעָמד, ִתיק ַהּמֻ ַהֲחֵבִרים ֵמַעְלֲעִלים ּבְ

ד: ֻלּמָ ם ֶאת ִׁשּפּוָטם ַהּמְ ּלָ יִעים ּכֻ ּוַמּבִ

ע ֻמְׁשָלם, ֶגל,“ ָׂשח ֶאָחד, “הּוא ִאיׁש ַמּדָ “ֲחֵבר ַהּסֶ

עֹוָלם!“ ה ֶׁשּבָ ּנָ א ְלָכל ּפִ ֲאֶׁשר ִׁשְבחֹו ִנּשָׂ

ֱאֶמת ֻמְכָׁשר, “ֲאִני ּתֹוֵמְך,“ ַמְכִריז ֵׁשִני, “הּוא ּבֶ

חֹוֵקר ַמְדִהים, ּכֹוֵתב ַמְקִסים, ְוַאף רֹוֵקד ְוָׁשר!“

אֹון!“ ָהְרִביִעי: “ֲעָנק!“ ִליִׁשי קֹוֵרא: “ּגָ ְ ְוַהּשׁ

ָכל ֲאֶׁשר ָעַסק!“ ְרּכֹו ָצְלָחה ּבְ ַהֲחִמיִׁשי: “ּדַ

רֹב ִפְרגּון, ִסים ּבְ ְוָכְך, ְלִפי ַהּתֹור, ֵהם ְמַקּלְ

ּיּון: ְורֹאׁש ַהַּוֲעָדה ַמְכִריז: “ֲהֵרי ִסּכּום ּדִ

ָצָצה! יק ּפְ ֶגל הּוא ּתֹוָתח, ְוֵיׁש לֹו ּתִ ֲחֵבר ַהּסֶ

ֵבי ַהַהְמָלָצה... ָעָיה ִעם ִמְכּתְ ֲאָבל ֵיׁש ּבְ

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ַמְמִליץ ֶאָחד, ֲאבֹוי, נֹוַלד ּבְ

ל, ְפַרס נֹוּבֶ ַמְמִליץ ֵׁשִני ֲעַדִין לֹא ָזָכה ּבִ

ד ֻלּמָ בֹו ַהּמְ יס ֶאת ִמְכּתָ ִליִׁשי ִהְדּפִ ְ ְוַהּשׁ

ְלַבד! ְמקֹום ַעל ַצד ֶאָחד ּבִ ף ּבִ י ַהּדַ ַעל ְׁשֵני ִצּדֵ

ַוי, י הּוא ַעל ֶעֶרׂש ּדְ ף, ּכִ ַתב ַרק ּדַ ַמְמִליץ נֹוָסף ּכָ

י, ִלי ָסֵפק, ֲאָבל ָקָצר ִמּדַ ב נֹוֵגַע, ּבְ ִמְכּתָ

ִתיב, י ְׁשִגיאֹות ֶׁשל ּכְ יִתי ְׁשּתֵ ּלִ ב ַאֵחר ּגִ ּוְבִמְכּתָ

יב. ְך ַיּצִ ל ּכָ ָבר לֹא ּכָ רֹוֶצה ִלְרֹמז ֶׁשַהּכֹוֵתב ּכְ

ׁשּוט ַמְדִהים, ב ֶאָחד ֶׁשהּוא ּפָ ִעם זֹאת, ֶיְׁשנֹו ִמְכּתָ

ָארְֹך ּוְמֹפָרט ְמֹאד, ְוַאף ֲעטּור ְׁשָבִחים,

ד, אּוָלם, ְלַצֲעִרי, ָעַלי ִלְפֹסל אֹותֹו ִמּיָ

ֲעָמד! י ְׁשמֹו ֶׁשל ַהּכֹוֵתב ּדֹוֶמה ְלֵׁשם ַהּמֻ ּכִ
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יִמים ֶׁשָהִעְנָין ְמֹאד ָעִדין, נּו ַמְסּכִ ּלָ ּכֻ

ּמּוִכין, ל ַהּסִ ֹכֶבד רֹאׁש ֶאת ּכָ ְוֵיׁש ִלְׁשקֹל ּבְ

ָכְך ִסּכּון, ֶאְפָׁשר ְלַהֲעִניק ִקּדּום, ַאְך ֵיׁש ּבְ

ּנּוי ְׁשָנַתִים ְוַנְמִׁשיְך ָלדּון.“ יא ֶאת ַהּמִ ַנְקּפִ

ב, ּצָ ֲעָמד ַעל רַֹע ַהּמַ ּנֹוַדע ַלּמֻ ֶ ִמּשׁ

ב. ִמֵהר ֶאל רֹאׁש ַהַּוֲעָדה, ּוְבָידֹו ִמְכּתָ

ְלּבּול, ָתם ּבִ קֹול, “אֹו ִמן ַהּסְ “ָנְפָלה ָטעּות,“ ָקָרא ּבְ

חּו“ל!“  יָנה ִלי ָׁשם, ּבְ רֹוֶפסֹור ַמְמּתִ ֲהלֹא ִמְׂשַרת ּפְ

“ַהְרֵׁשה ִלי ְלַגֵחך,“ ָעָנה לֹו רֹאׁש ַהַּוֲעָדה,

ה! ֻעְבּדָ “ֵאיְנָך הֹוֵלְך ְלׁשּום ָמקֹום, ְרֵאה זֹאת ּכְ

ְכִנּיֹון, ּטֶ ְקִציִבית ּבַ ְנְסָיה ּתַ ה ֵמִבין, ֵיׁש ּפֶ ַאּתָ

ְמיֹון. ֵפְך ַהְיֵׁשר ֶאל ַהּטִ ָ ּשׁ ֵלְך, ִהיא ּתִ ְוִאם ּתֵ

ִריַחת־ִסיָדן, ָך ּבְ ֶרת, ְלִאּמְ ָך חֹוַלת ַקּצֶ ּתְ ּבִ

ה אֹוָתן, ַכּסֶ עֹוָלם ֶׁשּיְ ּטּוַח ּבָ ֵאין ׁשּום ּבִ

יכֹון —  ם ּתִ ָבר ְלַסּיֵ ְנָך ֲאֶׁשר עֹוֵמד ּכְ ְוַגם ּבִ

יֹון. ים ָלזּוז, ַהְקֵׁשב ִלי, ֵיׁש ִלי ִנּסָ הּוא לֹא ַיְסּכִ

ָנה, ּקָ ל ּתַ ב ָעגּום, ָחֵבר, ֲחַסר ּכָ ּצָ ן, ַהּמַ ּכֵ

ַטָנה!“ ּקְ ל זֹאת — ּבַ ֲעזֹב, ַקּבֵ ֵאין ׁשּום ִסּכּוי ֶׁשּתַ

חּור סֹוֵבב ַעל ֲעֵקָביו, ַער ַהּבָ ָהלּום ִמּצַ

רֹונֹו ָחנּוק ְוַלְחלּוִחית צֹוֶרֶבת ֶאת ֵעיָניו, ּגְ

ֵבָדה, ִציָאה, ַרְגלֹו ּכְ ַתח ַהּיְ ּכֹוֵׁשל ְלֵעֶבר ּפֶ

ִעְקבֹוָתיו ּפֹוֵסַע ֶחֶרׁש רֹאׁש ַהַּוֲעָדה, ּבְ

חּור, ה ּבָ יק לֹו סֹוד, לֹוֵחׁש: “ַחּכֵ מֹו ַמְמּתִ ְתֹאם, ּכְ ּפִ

ר ְלָך ִסּפּור. ַהְחֵנה ֶאת ַעּכּוְזָך ַוֲאַסּפֵ
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ע ֲאֶׁשר ָעְרכּו ִנּסּוי  ָהיֹה ָהיּו ַאְנֵׁשי ַמּדָ

ֶׁשּתֹוְצאֹוָתיו ּכֹה מּוָזרֹות ֶׁשהּוא נֹוַתר ָחסּוי,

לּוב, ּובֹו קֹוִפים, יבּו ּכְ ּוְבאֹותֹו ִנּסּוי ִהּצִ

קֹוֵפי ּגֹוִריָלה־קֹוְנג, ִאיְנֶטִליֶגְנִטים ְוָיִפים,

יבּו ֵעץ, ֳקַבל ַעם ְוֵעָדה, ז ִהּצִ ְרּכָ ּוַבּמֶ

ָנה ּבֹוְדָדה. ּנָ רֹאׁשֹו ִהְתנֹוְסָסה ּבַ ֶׁשּבְ

ִרי — ְׁשלֹוַח קֹוף ָידֹו ִלְקֹטף לֹו ֶאת ַהּפְ ַוְיִהי ּבִ

י! ֶזֶרם ַחְׁשַמּלִ ל ֲחֵבָריו ּבְ ד ֻהּכּו ּכָ ִמּיָ

ם ּלָ ָחְלפּו יֹוַמִים אֹו ְׁשלָֹׁשה, ְוַהּקֹוִפים ּכֻ

ְרּכֹו ֶׁשל ָהעֹוָלם —  ֶרְנִציּפ — ָלְמדּו ּדַ ְפׂשּו ֶאת ַהּפְ ּתָ

ּוְכֶׁשָגַבר ִיְצרֹו ֶׁשל קֹוף ַלְחֹמד לֹו ֶאת ַהּמֹוז,

ְמלֹוא ָעְצָמה ְוֹעז, ל ְיִדיָדיו ּבִ ִהּכּו אֹותֹו ּכָ

ְוַגְררּוהּו ִמן ָהֵעץ, ָחבּול ְוֶנֱאָלם,

ה, ָׁשחּוַח ְוִנְכָלם. ּנָ ּפִ יבּוהּו ּבַ ְוִהּצִ

יב ב ַיּצִ ּצָ ֶׁשִהְבִחינּו ַהחֹוְקִרים ֶׁשַהּמַ ּכְ

ָאִחיו, הֹוִציאּו קֹוף ֶאָחד ְוֶהְחִליפּוהּו ּבְ

ה נֹוַסף ה ַעּתָ פּוי, אֹותֹו ַהּקֹוף ֶׁשּזֶ ְוַכּצָ

ד ַעְפַעף. ִלי ַהּנֵ ָנה ּבְ ּנָ ק ְלֵעֶבר ַהּבַ ִזּנֵ

ְטָרִפים ָהיּו ְזִריִזים יֹוֵתר, ַאְך ֲחֵבָריו ַהּמֻ

ְנֵטר, ּסַ ַאף ְוַנְגָחה ּבַ ְקעּו לֹו ִחיׁש ֶאְגרֹוף ּבָ ּתָ

מֹוְפִתים ּוְבאֹותֹות ּוְׂשַפת ּגּוָפם ִהְזִהיָרה ּבְ

יל ִאם הּוא רֹוֶצה ִלְחיֹות.  ְרּגִ ְלַבל ָיׁשּוב ַעל ַהּתַ
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ָחְלפּו יֹוַמִים, לֹא יֹוֵתר, ְוׁשּוב ִנְׁשַלח חֹוֵקר

לּוב ּוְלַהְכִניס ַאֵחר, ִלְׁשלֹף קֹוִפיף ִמּתֹוְך ַהּכְ

מֹו ָׁשעֹון, ָחַזר אֹותֹו ָהִריטּוָאל: ְוׁשּוב, ּכְ

מֹוֵצא ָׁשָלל, ָנה ּכְ ּנָ ץ ֶאל ַהּבַ ּפֵ ַהּקֹוף ּקִ

ְנִחיׁשּות ים ִיְרטּוהּו ּבִ ֻנּסִ ֲאָבל ֵרָעיו ַהּמְ

ה, ָנפּוַח ְוָחבּוט. ְוִהְׁשִליכּוהּו ָלִרְצּפָ

ן, ם? אֹותֹו קֹוִפיף ִמְסּכֵ ּלָ ַלט ֵמַעל ּכֻ ּוִמי ּבָ

ֶבב ַהּקֹוֵדם, ּסֶ לּוב ּבַ יַע ֶאל ַהּכְ ֲאֶׁשר ִהּגִ

הּוָמה, ַלְמרֹות ֶׁשּלֹא ֵהִבין ַעל ִמי ּוָמה ַהּמְ

ה. ַעט, ִהְפִליא ַמֲהֻלּמָ ָלַפת, ָחַבט, ְוַגם ּבָ

ים, ָחְדָׁשִים ְלָפחֹות, ָחְלפּו ָעְברּו ָיִמים ַרּבִ

קֹוִפיף יֹוֵצא, קֹוִפיף ִנְכַנס, קֹוִפיף חֹוֵטף ַמּכֹות, 

ְכִנית, י ּתָ ׁש ַעל ּפִ ה, ַמּמָ ָלב ַהּזֶ ָ ּשׁ ַלְמרֹות ֶׁשּבַ

קֹוִרית! בּוָצה ַהּמְ ָבר לֹא נֹוַתר ׁשּום קֹוף ִמן ַהּקְ ּכְ

ר ל־ִעּקָ ְך ֵהם לֹא ָיְכלּו ָלַדַעת ּכָ ְוֵעֶקב ּכָ

ַהל ָהַאְכָזר. ִין ָׁשֲאבּו ֵהם ֶאת ַהּנֹ ִמּנַ

ְולּו דֹוֵבר ְלׁשֹון־קֹוִפים ָהָיה ׁשֹוֵאל אֹוָתם

ים ֵרִעים ֲאֶׁשר ָׁשְלחּו ָיָדם ַמּדּוַע ֵהם ַמּכִ

ם: ּלָ ם, ָהיּו עֹוִנים ּכֻ ֻיּתָ ִרי ָהֵעץ ַהּמְ ֶאל ּפְ

אן ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם! ְך ָעִׂשינּו ּכָ קֹוִפיקֹו, ּכָ
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ם ָאֵפל,  ם ֶמָטפֹוִרי ּגַ ִסּפּור עֹוֵכר ַׁשְלָוה, ּגַ

ל: ם ֵיׁש מּוַסר ַהְׂשּכֵ דֹות, ּגַ ן ֶׁשל ַאּגָ ּוְכַדְרּכָ

ָּוָנה, ָחֵבר, יֹון אֹו ּכַ אן ִהּגָ ׂש ּכָ ַחּפֵ ַאל ּתְ

ה, זֹו ַרק ָמֹסֶרת, לֹא יֹוֵתר. ֲעזֹב, ֶזה לֹא ַאּתָ

עֹוד ְׁשָנַתִים, ֱהֶיה ָׁשלֹום, ָחמּוד, ְלִהְתָראֹות ּבְ

יְנַתִים.“ ְרַעב ּבֵ ָנה... ַקח ְלָך... ֶׁשּלֹא ּתִ ּנָ ה! ּבַ ַחּכֵ
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לפעמים, גם דרכם של הסטודנטים אינה סוגה בשושנים. 
בהומור  שהחיים,  בעוד  ותובעניים,  קשים  הלימודים  אחד  מצד 

שני,  מצד  ומהמורות.  חתחתים  מיני  מזמנים  להם,  האופייני 

לעיתים  מתגלה  האקדמי  הסגל  חברי  של  המהוללת  היצירתיות 

הוא  המרצה  של  רגישים  היותר  מתפקידיו  אחד  פיפיות.  כחרב 

להעריך את הישגי הסטודנטים בקורס ולתרגם הערכה זו למספר 

בין אפס למאה, המבוסס בעקרו על ציון הבחינה. מדי פעם קורות 

תקלות, אשר נהוג על פי רוב לתקנן על ידי כוונון עדין של הציונים 

בעזרת נוסחה המתקראת בפי כל “פקטור“. במשך השנים פותחו 

נוסחאות פקטור מגוונות ורבות דמיון — הדבר התפתח לתעשייה 

ממש, ויש הגורסין כי זהו מקורה של המילה האנגלית למפעל — 

.“Factory“

“סיבה טובה“ ו“אתגר אמיתי“ עוסקים בשני פנים אלה של הווי 

הסטודנטים שלנו.
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ה טֹוָבה ִסּבָ

ַמְרֶצה ָיָקר:

ִים, ּנַ ִ ֲאבּו ִלי ַהּשׁ ּכָ

רּו ִלי ִמְׁשָקַפִים, ִנְׁשּבְ

ֲאסֹונֹות ְמלֹוא־ָחְפַנִים

יפּוִני ְסחֹור ּוְסחֹור, ִהּקִ

ִים, אֹוַפּנַ ְנֶצ’ִרים ּבָ ּפַ

ִים, ָלֶסר ָנַפל ַלּמַ ַהּקְ

רֹוֵמי ָׁשַמִים — ַתע — ִמּמְ ּפֶ

ִלְׁשְלָׁשה ָעַלי ִצּפֹור!

י ֵיׁש ֶוֶסת, ה ֶׁשּלִ ְלּבָ ַלּכַ

יִסי ּגֹוֶסֶסת, ּדֹוָדה ֶׁשל ּגִ

ֶסת ְרּפֶ ם ָקְרָסה ִלי ַהּמִ ּגַ

ן. ּנָ ’יּפ ֶׁשל ַהּגַ ַעל ַהּגִ

י, ַרְׁשּתִ י, ִהְתּגָ ְנּתִ ִהְתַחּתַ

י, י ְוָחַרְׁשּתִ ְצּתִ ִהְתַאּמַ

י ְׁשּתִ י ֶׁשּלֹא ִהְרּגַ ַחּיָ ּבְ

ַמן, ל ַהּזְ ֵאיְך אֹוֵזל ִלי ּכָ
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ֶבל, ּזֶ ל ָיָמי ְׁשקּוִעים ּבַ ּכָ

ה ָוֶסֶבל, ַחּבּוָרה ַמּכָ

ְזרֹק ִלי ֶחֶבל? ה לֹא ּתִ ָלּמָ

ְך ָקָׁשה! ל ּכָ קּוָפה ּכָ זֹו ּתְ

י ּוִבְכָלל לֹא ֶנֱעַזְרּתִ

י, ְרּתִ י אֹו ִׁשּקַ ְקּתִ ֶהֱעּתַ

י ה ִאַחְרּתִ ּסֹוף ִטּפָ ַרק ּבַ

ָׁשה. ֶאת מֹוֵעד ַהַהּגָ
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י ר ֲאִמּתִ ֶאְתּגָ

 מבוסס חלקית על “עובדות על צ’אק נוריס“ 

/http://www.chucknorrisfacts.com כדוגמת

ְרחֹוב ְך ּבָ ’אק ָהֲעָנק ְמַהּלֵ ֶׁשּצַ ּכְ

ָהַאְסַפְלט ֶנֱהַדף ְלָאחֹור,

ץ ַלֲחׁשֹב ’אק ָהֲעָנק ִמְתַאּמֵ ֶׁשּצַ ּכְ

ר. ֵאין ִחיָדה ֶׁשאֹוָתּה לֹא ִיְפּתֹ

ם ְונֹוֵׁשף ֵ ’אק ָהֲעָנק ִמְתַנּשׁ ֶׁשּצַ ּכְ

ן ְמַדְּוִחים ַעל צּוָנִמי, ַיּפָ ּבְ

ז ְוקֹוֵצף ’אק ָהֲעָנק ִמְתַרּגֵ ֶׁשּצַ ּכְ

יִלים אֹוִריָגִמי. הּוא עֹוֶׂשה ִמּפִ

ַתְרָוד, יכֹון ּבְ ם ַהּתִ הּוא רֹוֵקן ֶאת ַהּיָ

תֹוְך ַמִים, הּוא ִהְבִעיר ְמדּוָרה ּבְ

ִית ֶׁשּבֹו הּוא נֹוַלד ָנה ֶאת ַהּבַ הּוא ּבָ

ֲעַמִים. ְוָסַפר ַעד ֵאיְנסֹוף — ּפַ

ט, ַצ’אק ָעׂשּוי ְללֹא ַחת, ַחד־ָלׁשֹון ּוַמּבָ

ן ֶזה ַמְדִאיג ִׁשְבָעַתִים ְוַעל ּכֵ

ּקּוְרס ֲאָנִליָזה נּוֶמִרית ַאַחת ֶׁשּבַ

ִים21. ל ַרק ְׁשלִֹׁשים ּוְׁשּתַ הּוא ִקּבֵ

ַׁשת ִעְרעּור. 98 ַאֲחֵרי ַפְקטֹור + ּבֹונּוס ַעל ִאי־ַהּגָ  .21
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מצוינים  ישראלים  ובחורים  בחורות  זוכים  שנה   בכל 
רבות  שנים  בת  תקופה  בתום  המחשב,  למדעי  דוקטור  בתואר 

ומאתגרות של לימודים ומחקר. חלקם ממשיכים לתקופת מחקר 

או  אמריקה  בצפון  כלל  בדרך  פוסט־דוקטורט,  הנקראת  נוספת 

במערב אירופה, במטרה לחזור ולזכות במשרת חבר־סגל אקדמי 

 — הבקבוק  צוואר  מתגלה  ואז  בארץ.  האוניברסיטאות  באחת 

כמות התקנים מאוד מוגבלת, וכך קורה שעל כל משרת חבר־סגל 

מתמודדים מועמדים ראויים רבים. 

כאשר  משרה  להציע  המצוינים  המועמדים  מכל  למי  הבחירה 

מתפנה תקן הינה אחת ההחלטות החשובות ביותר של הפקולטה 

הדיונים  הדברים,  מטבע  בפרט.  המכינה  הוועדה  ושל  בכלל 

ההחלטות  קבלת  ותהליכי  סוערים  להיות  נוטים  זה  בנושא 

העוסקת  התקן“,  “מגילת  הוצגה  תשס“ח  בפורים  מורכבים. 

בתהליך מרתק זה.
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ֶקן ת ַהּתֶ ְמִגּלַ

ל —  ִמְגּדָ בֹוּהַ ּכְ ְרֶמל — ּגָ ּכַ ְכִנּיֹון ֶׁשּבַ ּטֶ ּבַ

א ֶאל ָעל, ְנָין ָהדּור ָוֵגא ּוִמְתַנּשֵׂ עֹוֵמד ּבִ

ְנָין ָחִדיׁש ְוֶאֶלַגְנִטי — מּוְלִטי־ִמְפָלִסי — ּבִ

ֹאֶׁשר ַיֲחִסי ו ּבְ ּוְבתֹוכֹו ְספּוִנים ַיְחּדָ

יֵרי חֹוָתם, ִלים ְוַאּדִ ע ְמֻהּלָ ַאְנֵׁשי ַמּדָ

מֹוָתם. ֵעי ַמְחֵׁשב ֶׁשּלֹא נֹוְדעּו ּכְ ֻמְמִחים ְלַמּדְ

ִלי“, אזּוס ּבֶ ּוְברֹאָׁשם, רֹוֵדף־ָׁשלֹום ְוַחף ִמ“ּקָ

יָקן ּוְׁשמֹו ְׁשמּוֵאל — ְׁשמּוֵאל ֶדמֹוְקָרֶטִלי22 —  עֹוֵמד ּדִ

ם ְוִאיׁש ָחזֹון, יָקן, ַיּזָ עֹוֵדד ְׁשמּוֵאִלי ַהּדִ  .22 

ְכִנּיֹון ָיִמים ִנְהָיה ִמְׁשֶנה ִלְנִׂשיא ַהּטֶ ֶׁשּלְ
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ְמַעט  ר ֶׁשּלֹא ָהָיה ּכִ ֶׁשּלֹא ַנְגִזים ִאם ְנַהּמֵ

מֹוְקָרט, מֹוהּו ּדֶ יָקה ּכָ ֵמי ָיָון ָהַעּתִ ִמּיְ

יִני ּבֶֹקר ְוַעד ֵליל ֵאינֹו ַמְפִסיק ַלְחׁשֹב: ֶׁשּמִ

ַדַעת רֹב? יַע, אֹו אּוַלי ִנְבַחר ּבְ ַהִאם ַנְצּבִ

ִמים עֹוְבִרים־חֹוְלִפים, ַאֲחָוה ְוַנַחת ַהּיָ ּבְ

ִפים, ְוַהחֹוְקִרים ַהֲחרּוִצים הֹוְלִכים ּוִמְתַעּיְ

ם, יל נֹוֵתן ֶאת אֹותֹוָתיו — ַהּדֶֹפק ְמַגְמּגֵ ַהּגִ

ָהַעְרמֹוִנית ְקָצת ְמִציָקה, ַהּמַֹח ְמַנְמֵנם,

מּוָנה —  כֹוָחה רֹוֶאה ֶאת ַהּתְ יָקן — ֶׁשּנְ ְוַהּדִ

ִכיָנה: ְפֵני ַחְבֵרי ַהַּוֲעָדה ַהּמְ נֹוֵאם ּבִ

ָמְתֵננּו עֹוד, ַאְך הּוא הֹוֵלְך ְוַתׁש,  “ּכֵֹחנּו ּבְ

ם ָחָדׁש! יָעה, ַרּבֹוַתי, ָהֵעת ָלֶצֶקת ּדָ ִהּגִ

ָרק, יר ּבָ חֹוֵקר ָצִעיר ְוִכְׁשרֹוִני, ַמְרֶצה ַעּתִ

ָחְלֵינּו ְוָיִכין ָמָרק. ִיְסַעד אֹוָתנּו ּבְ

ַאְחָריּות, רּוָכה ּבְ ַדי, ּכְ ִׂשיָמה, ְמֻלּמָ ַאְך ַהּמְ

יד ַעל ַמֲעֶטה ֶׁשל סֹוִדּיּות,  ָעֵלינּו ְלַהְקּפִ

תֹוְך ָמָמ“ד, ֶכם ּבְ ּלְ י ֶאת ּכֻ ְסּתִ ּנַ ְך ּכִ ּום ּכָ ּוִמּשׁ

ִביָנה ּוְלַהְחִליט ַעל ֻמֲעָמד.“  ִריְך ּגְ ִלְלֹעס ּכָ

ִנים, אֹוֶרִטיָקן ְנׂשּוא ּפָ ִראׁשֹון ּפֹוֵתַח ּתֵ

ים־ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים, ָבר ְׁשּתֵ ֲאֶׁשר ׁשֹוֵקד ַעל הֹוָכָחה ּכְ

אּות ּוְזַמן ָסִביר ַוּדָ ן ִלְמצֹא ּבְ י לֹא ִנּתָ ּכִ

ְסלּול ֲהִכי ָמִהיר ֵמִעיר ְלִעיר ְלִעיר, ֶאת ַהּמַ

ל ִמּמּוׁש —  אֹוְרָיה ֲחׁשּוָבה ִמּכָ ְוהּוא ַמְצִהיר: “ּתֵ

ּה ׁשּום ִׁשּמּוׁש!“ ּום ֶׁשֵאין ּבָ ְוָקא ִמּשׁ ִהיא ְנחּוָצה ּדַ
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י: ְעּתִ ,“ ָׂשח נּוֶמִריַקאי, “ְׁשַמע ֶאת ּדַ “ִנְסַחְפּתָ

ְתרֹון ֶׁשל ֶאֶפס אֹו ַאַחת ֵאינֹו ְמִציאּוִתי! ּפִ

ר ָהֶעְׂשרֹוִני ְסּפָ י ַהּמִ ַדע, ֵרִעי, ּכִ ֲהלֹא ּתֵ

מֹו ֶׁשֲאִני!“ ְמַעט ּכְ יק־יֹוִמין, ּכִ ָוִתיק הּוא ְוַעּתִ

ׁשּוט ָהזּוי —  אֹוְרָיה: “ִטעּוְנָך ּפָ ֵמִׁשיב ִאיׁש ַהּתֵ

ּוב ִאם הּוא יֹוֵצא ָׁשגּוי?  ב ִחּשׁ ֵ ָמה ַטַעם ְלַחּשׁ

א: ַאְנֵׁשי ָהֲאָנִליָזה ּטֵ ְועֹוד אֹוִסיף ְוֶאְתּבַ

ִסיק ֵׁשׁש ֵׁשׁש ֵׁשׁש ָׁשִנים   ֶעְׂשִרים ּפְ

ִריָזה!“ )ְמ(ִביִאים ִלי ֶאת ַהּקְ

ְהֶיה ָטעּות, ָרִפיָקה, “ֶׁשּלֹא ּתִ יַע,“ ָׂשח ִאיׁש ּגְ ְרּגִ “ּתַ

אֹוְרָיה ַרק ִיְגרֹם ִהְתמֹוְטטּות! ּיּוס עֹוד ִאיׁש ּתֵ ּגִ

ִרים —  ָרִפיַקאי — ִאיׁש ְסָרִטים ְמֻצּיָ ָנִביא־ָנא ּגְ

מּוַרת ְזֻכּיֹות יֹוְצִרים!“ ָקִנים ּתְ ְוָכְך ַנְרִויַח עֹוד ּתְ

יֹוִאיְנפֹוְרָמִטיָקִאים: ֲעִקים ַהּבִ אֹו־ָאז ִמְזּדַ

ִים  י ְׁשּתַ ְמַעט ּפִ “ֶצ’ָחנֹוֶבר ָאַמר ָלנּו ִלְגּדֹל ּכִ

ל, ּוָמה ֶׁשֶצ’ָחה ְמַיֵעץ — ָעֵלינּו ְלַקּבֵ

ל!“ ְפַרס נֹוּבֶ ִני, ָזכּו ּבִ ֵ מֹו, ַהּשׁ ְ י הּוא ּוַמה־ּשׁ ּכִ

ְבֵריֶכם ְקָצת מּוָזִרים,“ “ִסְלחּו ָנא ִלי ְמֹאד, ַאְך ּדִ

ִרים, ּוִבים ְמֻבּזָ קֹול ֻמְמֶחה ְלִחּשׁ קֹוֵרא ּבְ

יל, ּבִ ם ְסָתם ּדֶ ֶנִטי? ֶזה ָיֹכל ּגַ ּצּוַח קֹוד ּגֶ “ּפִ

יל!“ ַמְקּבִ ֲעֶׂשה זֹאת ּבְ ָצִריְך ִלְמצֹא חֹוֵקר ֶׁשּיַ
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קֹול ִנַחר:  ה צֹוְוִחים ּבְ ְוָכל ַאְנֵׁשי ָהְרִאּיָ

ֵריַסר?“ “ֲאַנְחנּו ַרק ַאַחד ָעָׂשר — ַמּדּוַע לֹא ּתְ

ְוִאיׁש AI ַמְכִריז: “ִאיְנֶטִליֶגְנְצָיה ְמַלאכּוִתית

ׁשּות ִטְבִעית!“ ֶרת ְלִטּפְ דּוָקה ִהיא ּוֻמּכֶ רּוָפה ּבְ ּתְ

י,“ ּפֹוֵסק ְׁשמּוֵאל, “ֶׁשּכֹה ִיְהֶיה ִלי טֹוב, “ָׁשַמְענּו ּדַ

ק ֶאת עֹור ַהּדֹב. ם עֹוד ְלַחּלֵ י ֻמְקּדָ ִנְדֶמה ִלי ּכִ

ְמָצא, ֲאִפּלּו לֹא ֶאָחד, ּנִ ֶקן ּבַ ֵראִׁשית, ֵאין ּתֶ

ְלַבד!“ ָעה ּבִ ַהְצּבָ ּפֹל ּבְ ֵׁשִנית, ַהַהְכָרָעה ּתִ

יָדיו, ָכל ָׁשָס“ה ּגִ גּול, ּבְ י ְׁשמּוִליק ֶדמֹוְקָרט ּדָ ּכִ

יָביו. ְרּכִ ּוַמֲאִמין ֶׁשֶהָהמֹון ָחַכם ִמּמַ

עֹות, ֵׁשד רֹוֵׁשם ְׁשמּוֵאל ֶאת ְׁשַלל ַהַהּצָ ָזִריז ּכְ

עֹות, ָרה ֶׁשל ַהְצּבָ ן ִסּדְ ְוִחיׁש ַמֵהר הּוא ְמַאְרּגֵ

רֹב קֹולֹות ִמּנּוי ֻמְמָלץ: סֹוָפּה ִנְבַחר ּבְ ֶׁשּבְ

ץ, ית ַחד־הֹוִרית ִעם ֶיֶלד ְדרּוִזי ְמֻאּמָ ֶאְתיֹוּפִ

ֵתאֹוְריֹות ְטיּוִריְנג, ְניּוטֹון, ַרְמִזי, ְקִריק, ׁשֹוֶלֶטת ּבְ

ל ֶטְכִניָקה ּוְטִריק, רּות ֻמְתֵנית — ּכָ ּבְ יֹוַדַעת ִהְסּתַ

ּקּון: ָנא לֹא ִלְׁשּכַֹח ַעת־ּתִ ם ַהּצָ ּוְלַבּסֹוף ּגַ

ְפָיה ֶׁשל ֵחיָפה, ֶׁשּלֹא ּתּוַכל ִלְברַֹח. חֹובֹות ַלּמַ

ָנט ִׁשיָבה ּדֹוֵהר ְׁשמּוֵאל ֶאל ַהּסֶ ַהְיֵׁשר ִמן ַהּיְ

ט:  ֲעִניק ַמְנּדָ ִׂשיא ֶׁשּיַ ן ֶאל ַהּנָ ְלִהְתַחּנֵ

לֹוַמר, ּכֹוֶכֶבת, ֶקן ְלכֹוָכב, ּכְ ֶקן — ּתֶ רּוׁש ִלי ּתֶ “ּדָ

ֶבת!“ ַאֵחר ֶאת ָהַרּכֶ ִלְפֵני ֶׁשַהָפקּוְלָטה ּתְ

ה נֹוָרא ֲחָבל א, ֶׁשּזֶ ּטֵ ְועֹוד מֹוִסיף ּוִמְתּבַ

ַסת ַחְׁשַמל. ַהְנּדָ ְכִנּיֹון — ּבְ ְקֵני ַהּטֶ ל ּתִ ֶׁשּכָ



72

ם23 — ַלַרְגַלּיִ ְכִדי ְׁשמֹו ַאּפֶ ִׂשיא — ֶׁשּלֹא ּבִ ְוַהּנָ

יַנת ַננֹו־ֶצ’ָחה, ָטס ִלירּוָׁשַלִים, ּתֹוֵפר קֹוְמּבִ

ה ָ סֹוֵגר ַעל ַמֲעָנק ְקִליָטה, ׁשֹוֵזר ִקּדּום ִאּשׁ

ִעם ֶקֶרן ִיחּוִדית ְלִנּצֹולֹות ַיְלדּות ָקָׁשה,

ֲהִליְך ְׁשמּוֵאל ָׁשב ִלְבִסיסֹו ּוְבסֹופֹו ֶׁשל ּתַ

ִכיסֹו... ֶקן ּבְ יז ְוטֹוב־ֵלָבב ִעם ּתֶ יָקן ַעּלִ ּדִ

נּוי, ֶקן ַהּפָ ְׁשָטה ְׁשמּוַעת ַהּתֶ ִעם אֹור ִראׁשֹון ּפָ

ּנּוי. ֲערּו ַעל ַהּמִ ֵבל ִהְסּתַ ְוָכל ַחְכֵמי ּתֵ

ַלל, ָקֶׁשה ְלַהֲאִמין, ַלְמרֹות ֶׁשַהחֹוֶזה ּכָ

ין, יְגֶמְנִטים ְוִנּתּוַח ְלִׁשּנּוי ַהּמִ ִטּפּול ּפִ

ם ְלּתָ ָׁשָנה ַאַחר ָׁשָנה ֻמֲעָמִדים ַעל ַמְרּכָ

ָתם,  ִחּנָ ְקדּו ֶאת ַהָפקּוְלָטה ְוָׁשְטחּו ֶאת ּתְ ּפָ

יָקן ָׂשַכר עֹוְבִדים ָזִרים ִעם ְמִריצֹות ְוַהּדִ

ֵבי ַהַהְמָלצֹות. יִקים ִעם ִמְכּתְ ָלֵׂשאת ֶאת ַהּתִ

ִהיר ֶאָחד, ַאֲחֵרי ָׁשִנים ָקׁשֹות, יֹום ּבָ ְוָאז, ּבְ

ִריׁשֹות:  הֹוִפיָעה ֻמֲעֶמֶדת ֶׁשעֹוָנה ַעל ַהּדְ

ְקָטקּוָלִרית, ׁש ְסּפֶ ִאיְנֶטִליֶגְנִטית, ְמקֹוִרית, ַמּמָ

ַאְמָהִרית! ף ִׁשיִרים ֶׁשל ַריֶכל ּבְ יֹוַדַעת ְלַזּיֵ

ֶסת ְוָיָפה, ם ְמֻנּמֶ ְועֹוד, נֹוָסף ַלּכֹל, ּגַ

ְוָסָבָתּה ָצְלָעה ָׁשִנים ַעל ַמְדֵרגֹות ֵחיָפה... 

לֹויג ִיְצָחק, ָנִׂשיא עֹוֵקר־ָהִרים, רֹוֶפסֹור ַאּפֶ ּפְ  .23 

ַמִים סֹוֲעִרים  ִנּוּוט ּבְ י ּבְ ַאּלּוף אֹוִליְמּפִ
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ית, ִ ּשׁ ִ ֶדְנְצָיה ַהּשׁ ּקָ ְׁשמּוֵאל ֶדמֹוְקָרֶטִלי ּבַ

עֹוֶלה ֶאל ְנִׂשיאֹו, ּוְבִניָמה ְמֹאד ִאיִׁשית

ָלאֹות, י ַעל ּתְ ַבְרּתִ ְקָׁשִיים, ּגָ י ּבִ לֹוֵחׁש: “ָעַמְדּתִ

ה ָקֵרב ָהֶרַגע ּבֹו ֵאֵצא ְלִגְמָלאֹות, ַעּתָ

ׁש —  ָבר ֶאָחד יּוַכל אֹוִתי עֹוד ְלַרּגֵ ְוַרק ּדָ

ׁש.“ יתֹולֹוִגי ִמְתַמּמֵ ּנּוי ַהּמִ ִלְראֹות ֶאת ַהּמִ

ׁשּות: ִהְתַרּגְ ְמָעה ְוָׂשח ּבְ יל ּדִ ִׂשיא ַמּזִ ְוַהּנָ

ׁשּוט, ֲהִליְך ְלַגְמֵרי לֹא ּפָ “ָאֵכן ֵהַנְעּתָ ּתַ

מֹו ֲחמֹור, ְצּתָ ּכְ יא, ְוִהְתַאּמַ ַמְצּבִ ְכַנְנּתָ ּכְ ּתִ

נֹון ָחקּוק ֵלאֹמר: ּקָ ּתַ אּוָלם, ְלַצֲעִרי, ּבַ

ל ֶקן ֶׁשָחֵמׁש ָׁשִנים ֵאיֶנּנּו ְמֻנּצָ ל ּתֶ “ּכָ

ַסת ַחְׁשַמל!“ ֹאֶפן ַעְצמֹוִני ְלַהְנּדָ עֹוֵבר ּבְ
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למדעי  בפקולטה  הסטודנטים  כי  היא  המפורסמות  מן 
כאסא  אתיקה  וחדורי  כנמלה,  חרוצים  כינשוף,  חכמים  המחשב 

ַרב  ַהּמֵ את  מפיקים  שלנו  הסטודנטים  גם  הנמלה,  וכאותה  כשר. 

בפרויקטים  פעולה  לשתף  אותם  מעודדים  ואנו  מעבודת־צוות, 

קבוצתיים ובהתכוננות מתוזמרת למבחנים. המבחנים עצמם, אין 

צורך לציין, לא נועדו לסיעור מוחות. בעניין זה אנו כמובן סומכים 

ידועה של הסטודנטים בעיניים עצומות  על אותה כשרות אתית 

)עד כדי סדק צר(, וממאנים לאמץ מדיניות שהייתה נהוגה בעבר 

במקומות פחות מוארים משלנו, לצרף לטופס הבחינה איזה רמז 

ְבזֹו הלשון24: דקיק המזהיר מפני העתקה, ּכִ

ֶנְגּדֹו — ַלְגָיאטֹור ְוָכל ָהעֹוֵזר ּכְ ל ּפְ ּכָ

ֵבדֹו, רֹוֶמֶתאּוס ּתּוַחל ַעל ּכְ ְמֵאַרת ּפְ

בֹודֹו — ן מֹוֵחל ַעל ּכְ ּוְכחֹוֵטא ּוַמְחִטיא — ּכֵ

קֹוץ ְוָחרּול סּוִגים ְיֵמי ֶחְלּדֹו.  ַרק ּבְ

ינּו — ּכֹה ַמְצִחיק: ּלִ ינּו, ַאְך ּגִ ּסִ ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשּנִ  .24 

יק יָלא לֹא ַמְעּתִ יל ְלַפְעֵנַח ִמּמֵ ְׂשּכִ ַהּמַ
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עד כאן קיצור תולדותינו בעת החדשה. עם זאת, נותרה 
עוד מגילה אחת באמתחתנו. 

ניתן  אינו   — נובל  פרס   — במדע  ביותר  היוקרתי  הפרס  כידוע, 

בתחום מדעי המחשב, פשוט משום שאלפרד נובל הלך לעולמו 

שנים רבות לפני שתחום זה בא לעולמנו. גדולי הדור בתחומנו 

אלן  המודרניים  המחשב  מדעי  אבי  שם  על  בפרס  מתכבדים 

ישראלים:  פרופסורים  חמישה  בו  זכו  היום  עד  אשר  טיורינג, 

מיכאל רבין, אמיר פנואלי, עדי שמיר, יהודה פרל ושפי גולדווסר. 

בשנת תשע“ב זכה פרופסור־מחקר דן שכטמן מן הפקולטה למדע 

והנדסה של חומרים בטכניון בפרס נובל בתחום הכימיה. במהלך 

טקס מיוחד שנערך לכבודו בטכניון הוצגה מגילת “דני עקשני“ 

כמחווה למדען הגדול, וכך זכינו גם אנו — אם לא ממש להשתחוות 

בפני מלך שבדיה — לפחות לנפנף בחדווה לשגרירתו.
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ִני ַעְקָׁשִני ת ּדָ ְמִגּלַ

פֹור )אּוַלי ֵאיֶזה ְׁשלִֹׁשים( ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות ִמּסְ

ָען ָצִעיר, ָצנּוַע ַאְך ַמְרִׁשים, ָהיֹה ָהָיה ַמּדְ

ִביׁש, יְקרֹוְסקֹוּפ ֵמֵעין ּגָ ּמִ ֶׁשּיֹום ֶאָחד ָרָאה ּבַ

ׁש עֹוד לֹא ָצָפה ּבֹו ִאיׁש. ֶׁשַעד אֹותֹו ַהּיֹום ַמּמָ

רֹון ְסּדְ ַרץ ָהִאיׁש ַלּמִ ׁש ּפָ ָׂשֵמַח ְוִנְרּגָ

רֹון:  ְמלֹוא ּגָ ְוִהְתרֹוֵצץ ָהלֹוְך ָוׁשֹוב ְוָׁשר ּבִ

ֶרְך ְגִלית ּפֹוֶרֶצת־ּדֶ “ִנְדֶמה ִלי ֶׁשָעִליִתי ַעל ּתַ

ֵעֶרְך!“ ְחזֹור ֵאינֹו ַמְחזֹור — הּוא ַרק ַמְחזֹור ּבְ י ַהּמַ ּכִ

ְמרּוָצה ְלֶׁשַמע ְקִריאֹוָתיו ָקְבצּו ּוָבאּו ּבִ

בּוָצה, ֵרָעיו ַוֲעִמיָתיו ַוֲחֵבָריו ִמן ַהּקְ
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ִנימּוס ָאֶמִריָקִני ִלְדַבָריו ִהְקִׁשיבּו ּבְ

ְגִליתֹו ְוֹעֶמק ִמְמָצָאיו, ַעל ָעְצָמָתּה ֶׁשל ּתַ

ְגִליְתָך ָעָפר ָוֵאֶפר, ְוֹכה ָאְמרּו לֹו: “ְׁשַמע ָנא, ּתַ

ֶפר! ּסֵ תּוב ּבַ ָעִליל ֶאת ַהּכָ י ִהיא סֹוֶתֶרת ּבֶ ּכִ

ְך ָחׁשּוב: ל ּכָ ַבר־ָמה ּכָ ַמּדּוַע ֶזה ֵאיְנָך ֵמִבין ּדְ

ִביׁש ִאם ֵיׁש ּבֹו ַרק ִסיֶמְטְרַית ִסיבּוב!“ ֶזה לֹא ּגָ

ֵמִׁשיב ָהִאיׁש: “ִאם ַרק ִנְרֶצה ַהּכֹל עֹוד ֶאְפָׁשִרי,

ַחְדִרי!“ יְקרֹוְסקֹוּפ ֶׁשּבְ ּמִ ַעְצְמֶכם ּבַ ְראּו ּבְ

ה רֹוֶצה ִלְגזֹר קּוּפֹוִנים, ֶהם: “ַאּתָ ֶׁשּלָ ַאְך ֵהם ּבְ

ִמיְקרֹוְסקֹוּפ ָהֶאֶלְקְטרֹוִנים, ַאְך ָלנּו ֵאין ֵאמּון ּבְ

ינּו ּומֹוֵרינּו: ָחְכָמָתם ַרּבֵ ְסקּו ּבְ ְוֹכה ּפָ

ֵבית ִסְפֵרנּו! ה, ַאְך לֹא ּבְ ּתָ ה עֹוֶלה ּכִ אּוַלי ַאּתָ

ין ְיִדיִדים: ֱהֵיה ָׁשלֹום ָחֵבר, ְועֹוד ֵעָצה ּבֵ

ָבר יֹוְדִעים.“ ָבִרים ֶׁשָאנּו ּכְ הֹוֵאל ָנא ְלַהְמִציא ּדְ

ֵעל, יָון ֶׁשֲחֵבָריו ְמָמֲאִנים ְלִהְתּפַ ּכֵ

אֹוֵרז ָהִאיׁש ֶאת ֲחָפָציו ְוָׁשב ְלִיְׂשָרֵאל,

ִרים ְוַהּטֹוִבים ּכָ ין ֲעִמיָתיו ַהּמֻ ְוָׁשם ּבֵ

ַהְרָצאֹות ַעל ִמְמָצָאיו ַהֲחׁשּוִבים, ַמְפִליג ּבְ

יַע ֵאיְך ַלְחקֹר, יָפה, ַמּצִ אֹוְרָיה ַמּקִ ּפֹוֵרׂש ּתֵ

ַמְזִמין ֶאת ֲחֵבָריו ְלִהְצָטֵרף ְוַלֲעזֹר.

ַסְבָלנּות ֶזג ַמְקִׁשיִבים ּבְ ֵרָעיו טֹוֵבי ַהּמֶ

רְֹך ַוֲעִדינּות: ׁשּוַבָתם ּבְ ִחים ֶאת ּתְ ּוְמַנּסְ
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נּו ּתֹוָרְתָך, ְוַאף ָחַפְרּתָ ֶחֶפר, ְצּתָ ּבָ “ִהְרּבַ

ֶפר! ּסֵ תּוב ּבַ ִׁשים ִעם ַהּכָ ַאְך ִמְמָצֶאיָך ִמְתַנּגְ

ְועֹוד נֹוִסיָפה ַעל ְמַנת ִלְׁשלֹל ִאי־ֲהָבָנה,

ָנה, ַסּכָ יָֹעד ָׁשרּוי ּבְ י ִקּדּוְמָך ַהּמְ ּכִ

בּוָצה א ִלְפרֹׁש ִמן ַהּקְ ֵרָרה ֶאּלָ ְוֵאין ְלָך ּבְ

ָען־ְלֶמֱחָצה.“ ה אֹוְתָך ַמּדְ י ַלְינּוס25 ְמַכּנֶ ּכִ

ֶקֶׁשר ָלֻעְבּדֹות ַעְצָמן? ׁש: “ּוָמה ּבְ הּוא ִמְתַעּקֵ

ָלָגן!“ ִריג ֵיׁש ּבָ ּסָ יטּו ּוְראּו ֶׁשּבַ ַהּבִ

ל —  ְלּבֵ ַאְך ֵהם עֹוִנים: “ֲעזֹב ֻעְבּדֹות — ָאסּור ְלִהְתּבַ

ל!“ ָרֵסי נֹוּבֶ ח, ֵיׁש ְׁשֵני ּפְ ְׁשּכַ ְלַלְינּוס ּפֹוִליְנג, ַאל ּתִ

חּויֹות, ּתְ ן ִהְתּפַ יָעף, נֹוְׂשאֹות ִעּמָ ָׁשִנים חֹוְלפֹות ּבִ

ִפְטִרּיֹות, ְגִניִבים ָצִצים ּכְ ִביִׁשים ַהּמַ ְוַהּגְ

ָען עֹוֵבד ָקֶׁשה, חֹוֵקר יֹוָמם ָוַלִיל, ּדְ ְוַהּמַ

ַהְצָלָחה ֵמַחִיל ֱאֵלי ַחִיל, ג ּבְ ּוְמַדּלֵ

יֹום ִנְמָהר ָוַמר, ֶרק ְזַמן, ּבְ ְוַכֲעבֹר עֹוד ּפֶ

ָׂשר... ל ּבָ ֶדֶרְך ּכָ דֹול ּבְ הֹוֵלְך לֹו ַלְינּוס ַהּגָ

ֵבל, ל ַקְצוֹות ּתֵ ְתאֹום ָצִצים ַמֲעִריִצים ִמּכָ ּפִ

ל, ִפיֶהם ִׁשיר־ַהּלֵ ָיָדם טֹוַפַחת ַעל ִׁשְכמֹו, ְבּ

נּו ְמֹאד ִמיד ָסְמכּו ּוִפיְרּגְ ְמכּו, ּתָ ִמיד ּתָ ּתָ

סֹוד(. ְך ּבְ בֹודֹו ֶׁשל ַלְינּוס ֵהם ָׁשְמרּו ַעל ּכָ ַאת ּכְ )ִמּפְ

ע, ִעיל ָׁשלֹום ּוְגאֹון ַמּדָ רֹוֶפסֹור ַלְינּוס ּפֹוִליְנג, ּפְ ּפְ  .25 

ָדה  ִאיׁש מֹוֵפת ְוַאּגָ יו ּכְ ַחּיָ נֹוַדע עֹוד ּבְ
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ר ְלֵעיל מּוָבא ִלְמנּוחֹות, ְזּכָ ֶפר ַהּנִ ַהּסֵ

חֹות! ב ַאֵחר — ַרב־ֶמֶכר לֹא ּפָ ּוִבְמקֹומֹו ִנְכּתָ

ָרִסים זֹוְרִמים ַאף ֵהם, “ֱאֶמת“ ְו“ִיְׂשָרֵאל“, ְוַהּפְ

ל! ֶמַדְלָיה ּפֹה, ֶמַדְלָיה ָׁשם, ּוְלַבּסֹוף — נֹוּבֶ

ִגיל ְוָצֲהָלה אן ּבְ ְצנּו ּכָ ן, ִנְקּבַ ֲאֶׁשר ַעל ּכֵ

ה, ִהּלָ ּתְ ְכֵׁשְך ּבַ ִלְׁשֹמַע ֲעִלילֹות, ְלִהְׁשּתַ

דֹול ְמֹאד: קֹול ּגָ ִלְמזֹג ּכֹוִסית ּוְלָבֵרְך ּבְ

בֹוד!! ל ַהּכָ ֱאֶמת ּכָ ִני ֶׁשְכְטַמן — ּבֶ ל טֹוב ּדָ ַמּזָ
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המהולל.  בבנייננו  נחת  ומצאנו  בגרנו  השנים  בחלוף 
הפקולטה גדלה והתעצמה והתרחבה בכיוונים מגוונים. סטודנטים 

בתעשייה,   — חיל  ועשו  והמשיכו  לימודיהם  את  סיימו  מבריקים 

בשירות הביטחון, בחינוך ובאקדמיה. מריבות ישנות נשתכחו מלב 

והוחלפו בחילוקי דעות טריים.

  

למדנו אפילו )פחות או יותר( לשתף פעולה עם הפקולטה להנדסת 

חשמל, והיום היחסים טובים מתמיד. לאחרונה הוקם מרכז משותף 

 להנדסת מחשבים אשר זכה לתקנים ייעודיים לחברי סגל אקדמי — 

אוצר בלום ממש!
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ָבר ַאֲחִרית ּדָ

ָבִרים, סֹופֹו ֶׁשל ִסּפּוֵרנּו, ַבע ַהּדְ ְוֶזה, ִמּטֶ

י ֶהָעָבר ָאְמָנם ָחׂשּוף ְלַמַען ְנׁשּוֶרּנּו, ּכִ

ְרָעָלה,  ַאְך ֶהָעִתיד צֹוֵפן סֹודֹות ְולּוט ּבִ

ִמְׁשָאָלה.  ם ּבְ ְוא, ַנְחּתֹ ָ א ַלּשׁ ְמקֹום ְלִהְתַנּבֵ ּבִ

ַאִחים א ּכְ ַצְוּתָ ְיִהי ָרצֹון ְועֹוד ִנְחֶיה ּבְ

ִחים,  ְלִמיִדים ְמֻׁשּבָ ְוַנֲעִמיד ּדֹורֹות ֶׁשל ּתַ

ע ָוֵח“ן,  אֹוֵני ַמּדָ ִנְקלֹט ֶאל ׁשּורֹוֵתינּו ּגְ

ן, ם ּכֵ ָרֵסי ֶמְחָקר — ַוֲחָתִנים ּגַ ּלֹות ּפְ ה ּכַ ַנְרּבֶ

ּוַבֲחלֹף ָׁשִנים, ְלֵעת ֵנֵצא ְלִגְמָלאֹות,

ָלאֹות,  ם ָאז ֵלֵחנּו לֹא ָינּוס ְולֹא ֵנַדע ּתְ ּגַ

ָבר, ּכְ ֶ לֹוִני ַעל קֹורֹוֵתינּו ִמּשׁ ְוִכי ִיְתֶהה ּפְ

ט אֹוֵהד ֶאל ֶהָעָבר, רַֹחב ֵלב ַמּבָ ה ּבְ ַנּטֶ

ְוֹכה ֹנאַמר: “ִלְפֵני ָׁשִנים ַהּכֹל ִנְרָאה ַאֶחֶרת, 

חֹות זֹוֶהֶרת,  ְתקּוָפה ְלֵאין ֲערְֹך ּפָ ָחִיינּו ּבִ

ח ּוֻמֲאָפל  חֹור ִנּדָ ה, ּבְ יו־ַחּמָ ַהְרֵחק ִמּזִ

ַסת ַחְׁשַמל.“ ַהְנּדָ ֵצל ְׁשֵכָנה ֲאֶׁשר ָעְסָקה ּבְ ּבְ

ֶרת יַדט ַצּמֶ ִסּפּוִרים ַעל ַקְנּדִ ְוָאז ַנְפִליג ּבְ

ְמָלָכה ַאֶחֶרת, ב ִמּמַ ְזכּות ִמְכּתָ ל ּבִ ֲאֶׁשר ִנּצַ

ֶטל, ּנֶ ִנים ֲאֶׁשר ָנְׂשאּו ּבַ יָקִנים ְמֻיּמָ ַעל ּדִ

ֶטל, ַעל ּכֹוָכִבים ֶׁשּלֹא ָצְלחּו ֶאת ַוֲעדֹות ַהּקֶ
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ר ַעל ֲהִליֵכי ִמּנּוי, ְועֹוד נֹוִסיף ּוְנַדּבֵ

ה ִלְראֹות ִׁשּנּוי, ְזּכֶ ִמיד ִקִּוינּו ֶׁשּנִ ְוֵאיְך ּתָ

ד ִעְנָין, חּור ִאּבֵ ּוְכֶׁשּסֹוְפסֹוף ַנְבִחין ֶׁשַהּבָ

ְנָין! ְרנּו עֹוד ַעל ַהּבִ ַנְפִציר ּבֹו: “ֶרַגע, לֹא ִסּפַ

ַמִים, ָ א ֶאל ַהּשׁ ְתַנּשֵׂ ְנָין ָזקּוף ְוֵגא ַהּמִ ּבִ

ִים,  ֵזַעת־ַאּפַ ְצחֹוק ָוֶדַמע, ּבְ ֲאֶׁשר הּוַקם ּבִ

ְׁשנֹור ּוִביָצִרים ּוִמְלָחמֹות ַעל ֶטִריטֹוְרָיה,  ּבִ

ִדיֲעַבד ִהיְסטֹוְרָיה...“ ְוָכל ֲאֶׁשר ָאנּו קֹוְרִאים ּבְ

יָלאֹות ה, ּוִבְטִפיַפת ַאְנּפִ ַאַחר ִנּקֹד ִקּדָ

ים ְוִנְפָלאֹות.  ְׂשָרד ַלְחקֹר ִנּסִ ַנְחּמֹק ֶאל ַהּמִ



ּורֹות ין ַהּשׁ מֹונֹולֹוִגים ִמּבֵ



הטכניון  הפינה,  אבן  הנחת  מאז  שחלפו  השנים   במאה 
פלדה  של  כמקום  מצטייר  והוא  מוביל,  טכנולוגי  כמוסד  נודע 

ר  וזכוכית, בטון וגלגלי שיניים, ריבוי גברים ומיעוט נשים, ּוִמְדּבַ

עובר  האחרונות  בשנים  ברם,  ולמדעיה.  לרוח  הנוגע  בכל  ה  ִצּיָ

המוסד המהולל הזה שינוי של ממש. ניצנים ראשונים לכך נבטו 

בסוף שנות התשעים, כאשר מגרש החנייה המפלצתי בלב הקמפוס 

רענן. עתה, בשנת  והוחלף בחלקת דשא  ידוע  לא  הועתק לאתר 

הוענק  אשר  הנשים  מספר  עלה  בהיסטוריה  לראשונה  תשע“ב, 

להן תואר דוקטור על מספר הגברים; ובימים אלה ממש מקיימים 

קברניטי הטכניון דיונים קדחתניים שעניינם מיסוד חובת לימודי 

קורסים בתחום מדעי הרוח במסגרת התואר הראשון. 

ברוח רנסאנס זה, חלקו השני של הספר מתמקד דווקא בדמויות 

ברעיונות  ועמוק  בדמויות  עשיר  שלנו  התנ“ך  כידוע,  תנ“כיות. 

ורחב יריעה עד מאוד. דא עקא, הוא הושלם ונחתם זמן רב לפני 

העידן הדיגיטלי, ונפחו מוגבל. אי לכך, דמויות רבות בתנ“ך זכו 

לבמה מאוד מצומצמת להבעת דעתן ורגשותיהן והשקפת עולמן, 

את  שבלע  הגדול  הדג  )כדוגמת  לחלוטין  אילם  נותר  אף  וחלקן 

יונה הנביא(. 

לנו לא נותר אלא לנחש כיצד היה נאומן נשמע אילו זכו לשאתו, 

וכך אכן אנו עושים בדפים אלה.



ְקוֹות ְוַאְכָזבֹות ּתִ

א. ָמנֹוַח ַאִבי ִׁשְמׁשֹון

ת ַיֲעקֹב ְוֵלָאה יָנה ּבַ ב. ּדִ

ית ּוַנּמִ ג. ֲאִביַׁשג ַהּשׁ

ד. ּפֹוִטיַפר

ה. ֲעַתְלָיה ֵאם ֲאַחְזָיהּו

ת־ֶׁשַבע ו. ּבַ
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ָמנֹוַח ַאִבי ִׁשְמׁשֹון

ִני ּוְׁשמֹו ָמנֹוח ְוִאְׁשּתֹו ֲעָקָרה ְולֹא ָיָלָדה.  ַחת ַהּדָ ְׁשּפַ ְרָעה ִמּמִ ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמּצָ

־ֲעָקָרה ְולֹא ָיַלְדּתְ ְוָהִרית  ה־ָנא ַאּתְ ה ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ִהּנֵ ָ ָרא ַמְלַאְך־ה’ ֶאל־ָהִאּשׁ ַוּיֵ

ן.  ְוָיַלְדּתְ ּבֵ

ַמְרֵאה  א ֵאַלי ּוַמְרֵאהּו ּכְ ה ַוּתֹאַמר ְלִאיָשּה ֵלאֹמר ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ּבָ ָ בֹוא ָהִאּשׁ ַוּתָ

ַמְלַאְך ַהֱאלִֹהים... 

ׁשֹוְפִטים, יג’ 3-2, 6

י, ִלי ּדַ י ּבְ ם ָזַרְעּתִ י ַרּבֹות, ּגַ ָחַרְׁשּתִ

ַאְך ְיבּול לֹא ָרִאיִתי ֲעַדִין,

ים ֵהם ְקָמַטי,  ִליל ְׂשָעִרי, ֲעֻמּקִ ּדָ

ּוָבִנים ּוָבנֹות ִלי עֹוד ָאִין,

לּולֹות, ְבֵליל ַהּכְ י, עֹוד ָיָפה ִהיא ּכִ ְוִאְׁשּתִ

ְרֶאה ֲעָקָרה, ָכל ַהּנִ ַאְך ּכְ

ילֹות, ּלֵ ִלְפָרִקים ֶאְׁשַמֶעָנה ּבֹוָכה ּבַ

ִדְמעֹות ַצַעָרּה. ֲחנּוָקה ּבְ

ה: ְפִציר ִבי, ִעם ֶרֶדת ַחּמָ ָכל ֶעֶרב ּתַ ּבְ

ַעם, ָמנֹוַח,“ ה ָנא עֹוד ּפַ “ַנּסֵ

ץ ְלָהִביא ֶנָחָמה,  ַוֲאִני ִמְתַאּמֵ

י ַהּכֹח. ּומֹוֵצא ׁשּוב ֶׁשֵאין ּבִ
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יֵתנּו ַהּטֹוב, ַאְך ֶאְתמֹול, ִעם ׁשּוִבי ֶאל ּבֵ

ֹנַגּה ָעֹנג ַנֲהָרה ִהיא ּבְ

יָפה ִניחֹוַח ָמתֹוק ְוָרֹטב, ְוִהּדִ

ֵעיֶניָה ָנמֹוג, ֵאב ּבְ ַהּכְ

א ֵאַלי ְׁשִליַח ָהֵאל, ַוּתֹאֶמר ִלי: “ּבָ

ְלִאי; ְוֵהִביא ִעּמֹו ֶמֶסר ּפִ

ן ַרב־אֹוִנים ְוגֹוֵאל, י ּבֵ הּוא ִהְבִטיַח ּלִ

י!“  ן ֶׁשּלִ ן ָקסּום ְוִנְפָלא, ּבֵ ּבֵ

ַני, ָוֶאְקָרא: “ֵחי ַנְפִׁשי, ָוֶאּפֹל ַעל ּפָ

ְיִהי ֵׁשם ֲאדֹוָני ְמבָֹרְך!“

י, ֶסֶתר ִלּבִ ִהיִתי ּבְ י ּתָ )ַאְך אֹוֶדה ּכִ

ַהִאם ֶזהּו ֵריחֹו ֶׁשל ַמְלָאְך?(
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ת ַיֲעקֹב ְוֵלָאה יָנה ּבַ ּדִ

ָנַען ַוְיָבֶרְך ֹאִתי.  ֶאֶרץ ּכְ לּוז ּבְ י ִנְרָאה־ֵאַלי ּבְ ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל־יֹוֵסף ֵאל ַׁשּדַ

י ֶאת־ָהָאֶרץ  ים ְוָנַתּתִ יָך ִלְקַהל ַעּמִ יִתָך ּוְנַתּתִ ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִהְנִני ַמְפְרָך ְוִהְרּבִ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים  ה ְׁשֵני־ָבֶניָך ַהּנֹוָלִדים ְלָך ּבְ ת עֹוָלם. ְוַעּתָ ַהּזֹאת ְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֲאֻחּזַ

ְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ִיְהיּו־ִלי.  ה ּכִ ֶ ַעד־ּבִֹאי ֵאֶליָך ִמְצַרְיָמה ִלי־ֵהם ֶאְפַרִים ּוְמַנּשׁ

ֵראִׁשית, מח’ 5-3 ּבְ

ּבֶֹקר יָמה ָלקּום ּבַ ַמְׁשּכִ

ח, ְטּבָ ֶׁשת ַלּמִ ְוִנּגֶ

א ֹאֶכל ְלָהִכין ְלַאּבָ

ְך. ל ּכָ ֲאֶׁשר הּוא אֹוֵהב ּכָ

ֶרת, ֶאת ָהֹאֶהל ְמַסּדֶ

ִלים, ִחיׁש ׁשֹוֶטֶפת ַהּכֵ

ְוַלֲעָבִדים עֹוֶזֶרת

ים. ַמּלִ ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהּגְ

ֲעָׂשִבים ׁשֹוִטים ּתֹוֶלֶׁשת,

ֶמת ֲאָוִזים, ְמַפּטֶ

ֶׁשת יר ִנּגֶ ם ַלּדִ ָ ּוִמּשׁ

ים. ַלֲחלֹוב ֶאת ָהִעּזִ

בֹות, ְסִדיִנים ּכֹוֶבֶסת, ַמּגָ

ְמַׁשְפֶׁשֶפת ִחּתּוִלים,

ַעם לֹא ּכֹוֶעֶסת, ְוַאף ּפַ

טֹוב, אּוַלי ְקָצת ִלְפָעִמים.
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ׁשּוִבי ִעם ֶרֶדת ֶעֶרב, ּבְ

ָבר ָעֵיף, ֶמׁש ּכְ ֶ ֶׁשַהּשׁ ּכְ

ֶרב ֶנת ֵאיֶזה ּגֶ ְמַתּקֶ

ֶנת ְליֹוֵסף. ּתֹ אֹו ּכֻ

קֶֹצר רּוַח  ה ּבְ ְמַצּפָ

ְלׁשּובֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב,

ָלל ָלנּוַח לֹא עֹוֶצֶרת ּכְ

ַעד ְלבֹוא ַאִבי ַהּטֹוב.

נּו, א ׁשּוב ִעּמָ ּוְכֶׁשַאּבָ

ִסּפּוִרים, הּוא ַמְפִליג ּבְ

נּו ֵאיְך ִיְצַמח לֹו ֵמִאּתָ

ן ְׁשֵנים־ָעָׂשר ְׁשָבִטים. ַעם ּבֵ

יִפי, ְיָלה ְקָצת לֹא ּכֵ ַרק ַהּלַ

ְמֻיָחד: י ָעצּוב ִלי ּבִ ּכִ

ה ְׁשֵני ְׁשָבִטים ְלֶסִפי, ָלּמָ

ֲאָבל ִלי ַאף לֹא ֶאָחד?
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ית ּוַנּמִ ֲאִביַׁשג ַהּשׁ

ָגִדים ְולֹא ִיַחם לו.ֹ ַוּיֹאְמרּו לֹו ֲעָבָדיו  ּבְ הּו ּבַ ִמים ַוְיַכּסֻ ּיָ א ּבַ ִוד ָזֵקן ּבָ ֶלְך ּדָ ְוַהּמֶ

ֶלְך ּוְתִהי־לֹו ֹסֶכֶנת ְוָׁשְכָבה  ֶלְך ַנֲעָרה ְבתּוָלה ְוָעְמָדה ִלְפֵני ַהּמֶ ְיַבְקׁשּו ַלאדִֹני ַהּמֶ

ְמְצאּו  בּול ִיְׂשָרֵאל ַוּיִ ֹכל ּגְ ֶלְך. ַוְיַבְקׁשּו ַנֲעָרה ָיָפה ּבְ ְבֵחיֶקָך ְוַחם ַלאדִֹני ַהּמֶ

ֶלְך  ִהי ַלּמֶ ֲעָרה ָיָפה ַעד־ְמֹאד ַוּתְ ֶלְך. ְוַהּנַ ִבאּו ֹאָתּה ַלּמֶ ית ַוּיָ ּוַנּמִ ֶאת־ֲאִביַׁשג ַהּשׁ

ֶלְך לֹא ְיָדָעּה.  ָׁשְרֵתהּו ְוַהּמֶ ֹסֶכֶנת ַוּתְ

ְמָלִכים א, א’ 4-1

ָרק ַדע ֵאיְך ּבָ ָרִציִתי לֹוַמר: “ַהּתֵ

ים? ְלעֹוָלם ֶאת ָהַרַעם ַיְקּדִ

ָרק ת ַהּמָ ִוּיַ יר ֵאיְך ּכְ ַהּתּוַכל ְלַהְסּבִ

ת ָהֵאִדים?“ ִוּיַ ִהיא ָקָׁשה ִמּכְ

ִבין ֵאיְך ָהֵאׁש ָרִציִתי ִלְׁשֹאל: “ַהּתָ

ֶלת ֶאת ֹחד ַהֲחִנית? ֶ ְמַחּשׁ

ה, ָעב ֲעֻקּמָ ֶׁשת ּבָ ּוַמּדּוַע ַהּקֶ

ְוֵכיַצד ֶזה ִהיא ּכֹה ִצְבעֹוִנית?“

ִרים ְלַהְקׁשֹות לֹו: “ְוֵאיְך ְמַנְּוטֹות ִצּפֳ

ֶאל ֶעְבֵרי ֲאָרצֹות ְרחֹוקֹות?

י, ַמִים, ַמְלּכִ ָ ּשׁ ְוִאם ֵיׁש ֱאלִֹהים ּבַ

ינֹוקֹות?“ ָאז ַמּדּוַע ֵמִתים ּתִ

ְוָרִציִתי ִלְלֹחׁש לֹו: “ֶאת מֹו ַנְפְׁשָך

ַדע ְלַנֵחם? וּוָיה, ַהּתֵ ַהּדְ

יל ַלֲעטֹות ֲארּוָכה ְלִפְצֵעי ְׂשּכִ ַהּתַ

ֹוֵתת ֶׁשל לֹוֵחם? ְלָבבֹו ַהּשׁ
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רּוָפה ְמַרְקִדים עֹוד ְׁשַנְתָך ַהּטְ אֹו אּוַלי ּבִ

ה ְוָנָבל? ֵׁשֵדי אּוִרּיָ

ִכי עֹוָלְלָך ַהּגֹוֵסס? ְׁשַמע עֹוד ֶאת ּבְ ַהּתִ

ֶאת ְצחֹוָקּה ֶהָחלּול ֶׁשל ִמיַכל?“

ה ֶאת ֵעיַני, ּלֵ ְוָרִציִתי ִלְקרֹא לֹו: “ּגַ

ֶוֱהֵיה ִלי ָעִמית ּוַמְנֶחה!“

ַׁשַדי, ֲאָבל הּוא ַרק ַרַעד, ְוִׂשֵחק ּבְ

יר ֶאת ִרירֹו ַהּדֹוֶחה. ְוִהּגִ
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ּפֹוִטיַפר 

ָנס ַוֵיֵצא ַהחּוָצה. ָיָדּה ַוּיָ ְגדֹו ּבְ י. ַוַיֲעזֹב ּבִ ִבְגדֹו ֵלאמֹור: ִׁשְכָבה ִעּמִ ֵׂשהּו ּבְ ְתּפְ ַוּתִ

ה ֵלאֹמר  ְדָבִרים ָהֵאּלֶ ר ֶאָליו ּכִ יתֹו. ּוְתַדּבֵ ְגדֹו ֶאְצָלּה ַעד־ּבֹוא ֲאדָֹניו ֶאל־ּבֵ ח ּבִ ּנַ ַוּתַ

י.  א ֵאַלי ָהֶעֶבד ָהִעְבִרי ֲאֶׁשר־ֵהֵבאָת ָלנּו ְלַצֶחק ּבִ ּבָ

ֵראִׁשית, לט’ 12, 17-16 ּבְ

יֹוֵסף ָהָיה ֶעֶבד ָחרּוץ ְוָנאֹור,

י. ָבר ֵאיֶנּנּו ִאּתִ ֵמַהּיֹום ּכְ

ְגדֹו ֵמָאחֹור, ֶׁשִהְׁשִאיר ֶאת ּבִ ס ּכְ הּוא ִנְתּפַ

י. ִאְׁשּתִ ה ְלַצֵחק ּבְ ֵעת ִנּסָ

ה: ּבָ ֶלא, ְוזֹו ַהּסִ יהּו ַלּכֶ ִהְׁשַלְכּתִ

י; ִקְרּבִ ֲעָרה ּבְ ְנָאה ּבָ ַהּקִ

ּה, ם ּבָ יַצד ֶזה ֵהֵעז ְלַצֵחק הּוא ּגַ ַהּכֵ

י? ֶׁשֶאֶמׁש ִצֵחק הּוא ַרק ּבִ ּכְ
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ֲעַתְלָיה ֵאם ֲאַחְזָיהּו

ְמָלָכה.  ל־ֶזַרע ַהּמַ ד ֵאת ּכָ ַאּבֵ ָקם ַוּתְ ָנּה ַוּתָ י ֵמת ּבְ ַוֲעַתְלָיה ֵאם ֲאַחְזָיהּו ָרֲאָתה ּכִ

ְגֹנב ֹאתֹו  ן־ֲאַחְזָיה ַוּתִ ֶלְך־יֹוָרם ֲאחֹות ֲאַחְזָיהּו ֶאת־יֹוָאׁש ּבֶ ת־ַהּמֶ ח ְיהֹוֶׁשַבע ּבַ ּקַ ַוּתִ

רּו ֹאתֹו  ְסּתִ ּטֹות ַוּיַ ֲחַדר ַהּמִ וָמִתים, ֹאתֹו ְוֶאת־ֵמיִנְקּתֹו ּבַ ֶלְך ַהּמֻ ֵני־ַהּמֶ ִמּתֹוְך ּבְ

ֵני ֲעַתְלָיהּו ְולֹא הּוָמת. ִמּפְ

ְמָלִכים ב, יא’ 2-1

אּוצּו רּוצּו ְנָכַדי,

ּבֹואּו ִחיׁש ַמֵהר ֵאַלי,

ה: הֹוָדָעה ִלי ֲאֻיּמָ

ְלָחָמה. ּמִ א ֵמת ּבַ ַאּבָ

ְבּכּו ָנא ְיָלִדים, ַאל ּתִ

ִכיּבּוִדים, ִנְתַנֵחם ּבְ

ַטֲעמּו ִמן ָהעּוָגה,

ה. ְלּכָ ְוִהְפכּוִני ַלּמַ
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ת־ֶׁשַבע ּבַ

ְרא  ֶלְך ַוּיַ ית־ַהּמֶ ג ּבֵ ְך ַעל־ּגַ ְתַהּלֵ בֹו ַוּיִ ִוד ֵמַעל ִמְׁשּכָ ָקם ּדָ ַוְיִהי ְלֵעת ָהֶעֶרב ַוּיָ
 

ה טֹוַבת ַמְרֶאה ְמֹאד.  ָ ג ְוָהִאּשׁ ה רֶֹחֶצת ֵמַעל ַהּגָ ָ ִאּשׁ

ְׁשמּוֵאל ב, יא’ 2

ֶׁשּיֹוִפיַע,

יַע, ִמְסּתֹוִרי ְוָקסּום ּוַמְפּתִ

יּהַ ּגִ ִקיָעה ַהּמַ ְ אֹור ַהּשׁ ּבְ

ג. ֶאת ְמרֹום מֹוָׁשבֹו ַעל ַהּגַ

יַע, ּגִ ֶׁשּיַ

ַאְדמֹוִני ְוָקדּום ּוַמְכִריַע,

יַע, ִיְקְרֵאִני ֵאָליו ְבַמְפּגִ

ג. מֹו ּדָ אן ּכְ א ּכָ ֶטֶרם ֶאְקּפָ ּבְ





ְעּתּוֵעי ּגֹוָרל ּתַ

א. ִסיְסָרא

ב. ֶהֶבל

ֵבץ ל ּתֵ ְגּדַ ה ִמּמִ ָ ג. ָהִאּשׁ

ד. ִזְמִרי ֲאֶׁשר ָמַלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ִׁשְבָעה ָיִמים

ה. ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ֹנַח
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ִסיְסָרא

ל־ַמֲחֵנה  ּפֹל ּכָ ֲחֶנה ַעד ֲחרֶֹׁשת ַהּגֹוִים, ַוּיִ ּוָבָרק ָרַדף ַאֲחֵרי ָהֶרֶכב ְוַאֲחֵרי ַהּמַ

ַרְגָליו ֶאל־ֹאֶהל ָיֵעל ֵאֶׁשת  ִסיְסָרא ְלִפי־ֶחֶרב לֹא ִנְׁשַאר ַעד־ֶאָחד. ְוִסיְסָרא ָנס ּבְ

יִני. ית ֶחֶבר ַהּקֵ ין ָיִבין ֶמֶלך־ָחצֹור ּוֵבין ּבֵ י ַׁשלֹום ּבֵ יִני ּכִ ֶחֶבר ַהּקֵ

בֹוא ֵאָליו  ָיָדּה ַוּתָ ֶבת ּבְ ּקֶ ֶׂשם ֶאת־ַהּמַ ח ָיֵעל ֵאֶׁשת־ֶחֶבר ֶאת־ְיַתד ָהֹאֶהל ַוּתָ ּקַ ַוּתִ

ֹמת.  ַעף ַוּיָ ם ַוּיָ ָאֶרץ ְוהּוא־ִנְרּדָ ְצַנח ּבָ תֹו ַוּתִ ַרּקָ ֵתד ּבְ ְתַקע ֶאת־ַהּיָ אט ַוּתִ ּלָ ּבַ

ׁשֹוְפִטים, ד’ 17-16, 21

ְתִחיהּו ָיֵעל, ְתִחי ֶאת ָהֹאֶהל, ּפִ ּפִ

ַהְׁשִקיִני ָנא ִמן ֶהָחָלב,

ה ָהמֹון ִמְׁשּתֹוֵלל, ַהְקִׁשיִבי, ֵאי־ָׁשּמָ

ם ְועֹוֵלז ֱאֵלי ְקָרב. ְצֵמא־ּדָ

יץ ְוַרב־אֹון, ֶאְתמֹול עֹוד ָהִייִתי ַאּמִ

ים, ְונֹוֵקם, ְוַאְכָזר, ַאּלִ

ּוִפְתאֹום ֲאִני ׁשּוב אֹותֹו ַנַער ָקֹטן,

ְמחֹוזֹות ֶהָעָבר. ֵאי־ָאז ּבִ

ּנּו אֹוִתי “ִסיִסי ָסִריִסי סּוס־ַרע“ ֵהם ּכִ

ְרחֹוב, יעּו ָעַלי ּבָ ְוִהְצּבִ

זּוְזְטָרה, רֹוֵמי ַהּגְ ינּו ָעַלי ִמּמְ ֵהם ִהְׁשּתִ

ֶׁשם ָצֹהב, ה ּגֶ ְוָקְראּו ַלּזֶ
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ַח ָמָרה, ּוְבׁשּוִבי ְלֵביִתי, ִמְתַיּפֵ

ָרִגיׁש, ְוֻאְמָלל, ְוָׁשִביר,

ֲאִבי ָהָאהּוב ֶהֱעִניק ִלי ְסִטיָרה, 

ְחִזיר? ָבר ּתַ י, ָמַתי ּכְ ְוָגַער ּבִ

י י, ָיֵעל, הֹוי ֵאיְך ֶהֱחַזְרּתִ ֶהֱחַזְרּתִ

בֹודֹו ֶׁשל ָאִבי, ְלַמַען ּכְ

י, י, ָׁשַבְרּתִ י, ָרַצְחּתִ יִתי, ָהַרְסּתִ ִהּכִ

ֵאִבי. ת ּכְ י ֶחְרּפַ ָנַקְמּתִ

ל, ְלּגַ ך ַהּגַ ַאְך ַהּיֹום, ַאְלַלי, ִהְתַהּפֵ

ף, ְרּדָ ְוׁשּוב ָאֹנִכי ַהּנִ

ֲאִני ׁשּוב אֹותֹו ֶיֶלד ִנְמַלט, ְמבָֹהל,

ְטָרף. ֵני ֶהָהמֹון ַהּמֻ ִמּפְ

ְתִחי ָאֳהֵלְך, ן ּפִ ְתִחיהּו, ָיֵעל, ּכֵ ָאז ּפִ

ִׁשיִביִני ֵריָקם, לֹא, ַאל ּתְ

ֵחיֶקְך, יִחי, ָיֵעל, ֶאת ָראִׁשי ּבְ ַהּנִ

ם.  י ָיֵעף ָאֹנִכי ְוִנְרּדָ ּכִ

ַרק ָעַליְך אּוַכל עֹוד ִלְסֹמְך, ֵאֶׁשת ַחִיל,

י, ֲעִׂשי ָנא עֹוד ֶחֶסד ִעּמִ

ִיל, ָהִעיִרי אֹוִתי ָנא ִעם ֶרֶדת ַהּלַ

ַעְצִמי. ִאם לֹא ֶאְתעֹוֵרר ּבְ
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ֶהֶבל 

ָקם ַקִין ֶאל־ֶהֶבל  ֶדה ַוּיָ ּשָׂ ְהיֹוָתם ּבַ  ַוּיֹאֶמר ַקִין ֶאל־ֶהֶבל ָאִחיו, ַוְיִהי ּבִ

ַהְרֵגהּו. ָאִחיו ַוּיַ

ֵראִׁשית, ד’ 8 ּבְ

ן, חּור ְמֻצּיָ ַקִין ָאִחי הּוא ּבָ

ַקּלּות. ן ּבְ ִמיד ִמְתַעְצּבֵ ַאְך ּתָ

ְכָלל לֹא ַרְגָזן, ת זֹאת, ּבִ ֲאִני, ְלֻעּמַ

לּות. ִהְתַעּלְ ֲאָבל ֶמֶלְך ּבְ

ה ּנָ ּגִ ים ּבַ י לֹו ֶעֶדר ִעּזִ ִׁשְחַרְרּתִ

ֵדרֹות, י לֹו ֶאת ַהּגְ ְוָחַתְכּתִ

ה ּטָ ּמִ ִנים ּבַ י לֹו ֹחֶפן ּכִ ְרּתִ ּזַ ּפִ

ֵארֹות. י ּבְ י לֹו ְׁשּתֵ ְוִהְרַעְלּתִ

ר, ּבֵ ֵמָאסֹון ְלָאסֹון ַזֲעמֹו ִמְתּגַ

ְך טֹוב, ל ּכָ ילֹות לֹא ָיֵׁשן ּכָ ּלֵ ּבַ

אֹוִני ְוקֹוֵדר, ּכְ הּוא ִנְרֶאה ִלי נֹוָרא ּדִ

ָקרֹוב. ר ּבְ ּגֵ ְרֶאה ִיְתּפַ ּנִ ּכַ

ָכל ָהעֹוָלם א ָאְמָרה ֶׁשּבְ ִאּמָ

ע. ָ מֹוִני ָרָׁשע ְמֻרּשׁ ֵאין ּכָ

ם ְקּדָ ִהיא ֵאיָנּה ְמִביָנה ֶׁשּמֹותֹו ַהּמֻ

ְירּוָׁשה. ְיַׁשְדֵרג ֶאת ֶחְלִקי ּבַ
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ֵבץ  ל ּתֵ ְגּדַ ה ִמּמִ ָ ָהִאּשׁ

ל־ֹעז ָהָיה ְבתֹוְך־ָהִעיר  ָדּה. ּוִמְגּדַ ְלּכְ ֵתֵבץ ַוּיִ ַחן ּבְ ֵבץ ַוּיִ ֶלְך ֲאִביֶמֶלְך ֶאל־ּתֵ ַוּיֵ

ג  ֲעלּו ַעל־ּגַ ֲעָדם ַוּיַ רּו ּבַ ְסּגְ ֲעֵלי ָהִעיר ַוּיִ ִׁשים ְוֹכל ּבַ ל־ָהֲאָנִׁשים ְוַהּנָ ה ּכָ ֻנסּו ָׁשּמָ ַוּיָ

ל ְלָׂשְרפֹו  ְגּדָ ַתח ַהּמִ ׁש ַעד־ּפֶ ּגַ ֶחם ּבֹו ַוּיִ ּלָ ל ַוּיִ ְגּדָ בֹא ֲאִביֶמֶלְך ַעד־ַהּמִ ל. ַוּיָ ְגּדָ ַהּמִ

ְלּתֹו. ְלּגָ ִרץ ֶאת־ּגֻ ַלח ֶרֶכב ַעל־רֹאׁש ֲאִביֶמֶלְך ַוּתָ ה ַאַחת ּפֶ ָ ְׁשֵלְך ִאּשׁ ָבֵאׁש. ַוּתַ

ׁשֹוְפִטים, ט’ 53-50

ב הּוא ָעגּום ּצָ ֵבץ, ַהּמַ נֹות ּתֵ ִבירֹוַתי ּבְ ּגְ

ל, ַקְנּדָ ּוֵמֵעֶבר ִלְגבּול ַהּסְ

מֹוֶעֶצת ֵחרּום ְך נֹוַדע ִלי ַהּיֹום ּבְ ּכָ

ל. ְגּדָ ג ַהּמִ ְמֻיֶחֶדת ַעל ּגַ

ָליו, ֲאִביֶמֶלְך ּתֹוֵקף ִעם ָהמֹון ַחּיָ

נּו ַעְכָׁשו ְנצּוִרים, ְוֻכּלָ

ו אן ַיְחּדָ ְחֶיה ּכָ ֵכן ֶׁשּנִ ֲאָבל לֹא ִיּתָ

ָנֵאי ְמגּוִרים. ה ּתְ ָכֵאּלֶ ּבְ

ֲעַנן ַצֲחָנה, ְיָרקֹות ִנְרָקִבים ּבַ

רּוָטאֹות, י ּגְ ה ְוִתּלֵ ַהר־ַאְׁשּפָ

ה, ּנָ ל ּפִ הּו־ָובֹהּו ּכֹוֵבׁש ּכָ ַהּתֹ

ְך ִלְחיֹות. ּוָפׁשּוט ִאי ֶאְפָׁשר ּכָ

ה ּזֶ ִבירֹוַתי, ַאְכִריָזה ּבַ ְך, ּגְ ּום ּכָ ִמּשׁ

ב, יֹון ְמֻׁשּלָ ַעל ִמְבָצע ִנּקָ

ה, ֶפַלח ָהֶרֶכב ַהּזֶ ָבר ּבְ ח ּכְ ְוֶאְפּתַ

אן ְוַעְכָׁשו! ֲאֶׁשר ָטס ִמּפֹה ּכָ
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ִזְמִרי ֲאֶׁשר ָמַלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ִׁשְבָעה ָיִמים

ִתְרָצה  ְׁשַנת ֶעְׂשִרים ָוֶׁשַבע ָׁשָנה ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָמַלְך ִזְמִרי ִׁשְבַעת ָיִמים ּבְ ּבִ

ים. ִלְׁשּתִ תֹון ֲאֶׁשר ַלּפְ ּבְ ְוָהָעם ֹחִנים ַעל־ּגִ

ְׂשרֹף ָעָליו  ֶלְך ַוּיִ ית־ַהּמֶ בֹא ֶאל־ַאְרמֹון ּבֵ ָדה ָהִעיר, ַוּיָ י־ִנְלּכְ ְראֹות ִזְמִרי ּכִ ַוְיִהי ּכִ

ֹמת. ֵאׁש ַוּיָ ית־ֶמֶלְך ּבָ ֶאת־ּבֵ

ְמָלִכים א, טז’ 15, 18

ְסָעָרה, י ֶאת ָהִעיר ּבִ ַבְׁשּתִ יֹום ִראׁשֹון ּכָ ּבְ

ה ּוְבֵכָרה, ִמְׁשּתֶ י ּבְ יֹום ֵׁשִני ָחַגְגּתִ ּבְ

ִסּבֹות, י ְלאֹור ַהּנְ יֹום ְׁשִליִׁשי ֶהְחַלְטּתִ ּבְ

ִסּבֹות, ְקִציב ַהּמְ ׁש ִלְפֹעל ְלַהְרָחַבת ּתַ ֶׁשּיֵ

ׁש ְלִגּיּוִסים: ְך יֹום ְרִביִעי ֻהְקּדַ ּום ּכָ ּוִמּשׁ

ים. ת ִמּסִ ִבּיַ ֵׁשָרה, ּוְסָתם ּגְ ֻקְרטֹוב ֶׁשל ְׁשנֹור, ְסִחיָטה ּכְ

י ֶאת טֹוֵבי ַהּיֹוֲעִצים ְסּתִ ּנַ ֲחִמיִׁשי ּכִ ּבַ

ּנּון ְוִׁשּפּוִצים, ּנּוי, ּגִ ִעְנְיֵני ּבִ ָלדּון ּבְ

ּיּון, ּוֶפה ֶאָחד ֻהְחַלט, ם ּדִ י ֻקּיַ ִ יֹום ִׁשּשׁ ּבְ

ת. ַלת ַׁשּבָ ד ְלַקּבָ ׁש ְלֵהָעֵרְך ִמּיָ ֶׁשּיֵ

בּוַע ָהִראׁשֹון, ָ ְוָכְך ָחַלף ָעָבר לֹו ַהּשׁ

ּבֶֹקר ַוֲאִני רֹוֶצה ִליׁשֹן, ת ּבַ ּוְכָבר ַׁשּבָ

ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל, ְוַלֲחלֹום ַעל ֲעִתיִדי ּכְ

ֱאַרְך ָׁשִנים ַרּבֹות, ִאם ַרק ִיְרֶצה ָהֵאל. ֶׁשּיֶ
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ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ֹנַח

ֲאֶׁשר ִצָּוה ֱאלִֹהים ֶאת־ֹנַח. ָבה ָזָכר ּוְנֵקָבה ּכַ אּו ֶאל־ֹנַח ֶאל־ַהּתֵ ְׁשַנִים ְׁשַנִים ּבָ

ֵהָמה ַעד־ֶרֶמׂש  ֵני ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם ַעד־ּבְ ל־ַהְיקּום ֲאֶׁשר ַעל־ּפְ ַמח ֶאת־ּכָ  ַוּיִ

ָבה. ּתֵ ֶאר ַאְך־ֹנַח ַוֲאֶׁשר ִאּתֹו ּבַ ָ ּשׁ חּו ִמן־ָהָאֶרץ ַוּיִ ּמָ ַמִים ַוּיִ ָ ְוַעד־עֹוף ַהּשׁ

ֵראִׁשית, ז’ 9, 23 ּבְ

ְׁשַמע ָנא ֹנַח ָמה ָקָרה,

ָׁשה ָצָרה ְצרּוָרה, ִנְתַרּגְ

ר  ְסּדָ ּמִ ַרק ַהּבֶֹקר ּבַ

ָבר. ִהְתַחֵּור ִלי ַהּדָ

ל ַעל ַהַחּיֹות, ּכֵ ִהְסּתַ

ַרק זּוגֹות ְועֹוד זּוגֹות:

ָרה, ְסָנִאית־ְסָנִאי, ר־ּפָ ּפַ

ֲחתּוַלִים )הּוא ְוִהיא(.

ִבין אי ּתָ ְך, ַוּדַ ּום ּכָ ִמּשׁ

ְפַקד ָהֻאְכלּוִסין ֶׁשּמִ

י ִמין ֲחָׁשׁש ֶהֱעָלה ּבִ

ׁש, ְפָלה ָטעּות ַמּמָ ֶׁשּנָ

י ְלַגּלֹות י ֶנְחַרְדּתִ ּכִ

ילֹות, י ּפִ יל ֵיׁש ְׁשּתֵ ּפִ ֶׁשּלַ

ָבה ּתֵ אן ּבַ ֲאָבל ֵאין ּכָ

ַאף ַמּמּוָתה ְנֵקָבה!





ְרַחם ַעל ּכָ ּבֹוִרים ּבְ ּגִ

ן יֹוָאׁש ְדעֹון ּבֶ א. ּגִ

י ִלְׁשּתִ ְלַית ַהּפְ ב. ּגָ

ְלָעם ג. ָאתֹון ּבִ

נּו  ד. ֹמֶׁשה ַרּבֵ
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ן יֹוָאׁש ְדעֹון ּבֶ ּגִ

ְלָעד.  ָאְזֵני ָהָעם ֵלאֹמר ִמי־ָיֵרא ְוָחֵרד ָיׁשֹב ְוִיְצּפֹר ֵמַהר ַהּגִ ה ְקָרא ָנא ּבְ ְוַעּתָ

י  ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ָהִאיׁש ַהֲמַלְקִקים אֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם ְוָנַתּתִ ְדעֹון ּבִ  ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל־ּגִ

ָיֶדָך ְוָכל־ָהָעם ֵיְלכּו ִאיׁש ִלְמקֹמֹו. ֶאת־ִמְדָין ּבְ

ׁשֹוְפִטים, ז’ 3, 7

אן ִׁשְמעּו ַאַחי, ֲאַנְחנּו ּכָ

ְצַבא ִמְדָין, ֵחם ּבִ ְלִהּלָ

ְוֶזהּו ֶעֶצם ָהִעְנָין:

ן ֲאָבק ַהְמֻזּיָ ַהּמַ

ן! י־ָנִעים ּוְמֻסּכָ ְלּתִ ּבִ

ֲאִני ָצִריְך ָצָבא ָקָטן,

ן, נּוָעה ּוְמֻיּמָ ְמִהיר־ּתְ

י ְמֻעְנָין ּוְכַלל ֵאיֶנּנִ

ם ֲאֶׁשר ּפֹוֵחד, ִמי ִמּכֶ ּבְ

ִמי ֶׁשָחֵרד, ִמי ֶׁשרֹוֵעד,

ס, ִמי ֶׁשּתֹוֶהה ּוְמַהּסֵ

ׁש הּוא ְורֹוֵפס, אֹו ֶׁשַחּלָ

ן ִמי ֶׁשּגֹוֵסס ל ֶׁשּכֵ לֹא ּכָ

ָאֳהָלּה ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ּבְ

ָרה ִמי ֶׁשּבֹוֵרַח ִמּצָ

ִטיָרה.  ַח ִמּסְ ּוִמְתַיּפֵ
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ֶכם, ּלְ ְלכּו ּכֻ ַחּכּו ָנא, ַאל ּתֵ

ֲאִני ָזקּוק ְלֶעְזַרְתֶכם,

ֵחם ֵהן לֹא אּוַכל ְלִהּלָ

ִדי ְצַבא ִמְדָין ָהַאּגָ ּבִ

מֹו־ָיִדי חֹו ּבְ ּוְלַנּצְ

י. ְׁשִאירּוִני ְלַבּדִ ִאם ּתַ

ְׁשָאִרים, ִׁשְמעּו ָנא ִמי ַהּנִ

רּוִרים, ִריֶטְריֹוִנים ֵהם ּבְ ַהּקְ

י ִעם ָהֱאלִֹהים, ׂשֹוַחְחּתִ

ְוהּוא הֹוָרה ִלי ְלַלֵהק

ָנה צֹוֵחק ּכָ ּסַ ִמי ֶׁשּלַ

ק.  ֲאָבל יֹוֵדַע ְלַלּקֵ
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י ִלְׁשּתִ ְלַית ַהּפְ ּגָ

י ַוְיִמיֵתהּו ְוֶחֶרב ֵאין  ִלְׁשּתִ ְך ֶאת־ַהּפְ ַלע ּוָבֶאֶבן, ַוּיַ ּקֶ י ּבַ ִלְׁשּתִ ִוד ִמן־ַהּפְ ֱחַזק ּדָ ַוּיֶ

ִוד. ַיד־ּדָ ּבְ

ְׁשמּוֵאל א, יז’ 50

יָרה,  ֲחִזית ַהּזִ ה ֲאִני ׁשּוב ּבַ ְוִהּנֵ

ְמלֹוִני ְוָאיֹם, ְנִפיל ּגַ

ם,  ָ ִׁשְריֹון ַקְׂשַקִׂשים ְמֻגּשׁ ָחנּוט ּבְ

ּוְבקִֹׁשי ַמְצִליַח ִלְנׁשֹם,

ֵמּהַ ְלָדם,  ָהל ַהּכָ ּוְצָוחֹות ַהּקָ

ָעָבר, ֶׁשִהְסִעירּו ַנְפִׁשי ּבְ

ַאְלֵפי ְמַחִטים  ּפֹוְלחֹות ֶאת ָאְזַני ּכְ

ִמְכַמר. ְוָצרֹות ַעל ֹמִחי ּכְ

יו!“  ַחּיָ ָדה ּבְ “הּוא ֲעָנק,“ ֵהם צֹוְרִחים, “ַאּגָ

ָדה, ָבר ִנְמַאס ִלי ִלְהיֹות ַאּגָ ּכְ

ְתׁשּוָבה,  ֶרְך ַלְחזֹר ּבִ ֲאָבל ַמִהי ַהּדֶ

ְרֶאה ְלעֹוָלם לֹא ֵאַדע. ּנִ ּכַ

אֹוֵיב  ה ֲאִני ׁשּוב ִמְתּבֹוֵנן ּבָ ְוִהּנֵ

ט ַעְגמּוִמי ְוָעֵיף, ַמּבָ ּבְ

ן ָהֻאְמָלל  ְרּבָ ׂש ִמי ִיְהֶיה ַהּקָ ְמַחּפֵ

ף, ַׁשּסֵ ֵרסֹו ּתְ י ֶאת ּכְ ֶׁשַחְרּבִ

ח, מֹו ֵחץ ְמֻׁשּלַ ְוִתְפרֹץ ֶאל ִקְרּבֹו ּכְ

ֶׁשת ֵקָבה ּוֵמַעִים, ְמַרּטֶ

יִרים, ַרק ֶׁשּלֹא ִיְׁשְלחּו  ֱאלִֹהים ַאּדִ

ַער ְיֵפה ָהֵעיַנִים. ֶאת ַהּנַ
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ְלָעם ָאתֹון ּבִ

ט ָהָאתֹון  ָידֹו, ַוּתֵ ֶרְך ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ּבְ ּדֶ ב ּבַ ֶרא ָהָאתֹון ֶאת־ַמְלַאְך ה’ ִנּצָ ַוּתֵ
 

ֶרְך.  ְלָעם ֶאת־ָהָאתֹון ְלַהּטָֹתּה ַהּדָ ְך ּבִ ֶדה, ַוּיַ ּשָׂ ֶלְך ּבַ ֶרְך ַוּתֵ ִמן־ַהּדֶ

יָתִני ֶזה  י ִהּכִ י ָהָאתֹון ַוּתֹאֶמר ְלִבְלָעם ֶמה־ָעִׂשיִתי ְלָך ּכִ ח ה’ ֶאת־ּפִ ְפּתַ  ַוּיִ

ָׁשלֹׁש ְרָגִלים.

ר, כב’ 23, 28 ְדּבָ ּמִ ּבַ

ָחֵמׁש ָׁשִנים טֹוָטִליֹות

ְללֹא ְזֻכּיֹות סֹוְצָיאִליֹות

ֶרְמיֹות ִמיִניָמִליֹות אֹו ּפְ

ְׁשִבילֹו, י ּבִ ָעַמְלּתִ

י קֹוֶלְגָיאִלּיּות ְנּתִ ִהְפּגַ

ְוֶׁשַפע ֶׁשל לֹוָיאִלּיּות,

י ַעל פֹוְרָמִלּיּות ְדּתִ ִהְקּפַ

ַיֲחַסי ִעּמֹו. ּבְ

ִהיר ֶאָחד יֹום ּבָ ְוָאז ּבְ

ים ְולֹא ֶנְחָמד ַמְלָאְך ַאּלִ

ד ּיָ ה ּבַ ִעם ֶחֶרב ֲאֻרּכָ

ִנְדַחף ִלי מּול ָהַאף;

ד, ֶרְקס ִמּיָ י ַעל ַהּבְ ַרְכּתִ ּדָ

ד ְלַצד, י ִחיׁש ִמּצַ ָׁשַבְרּתִ

ֻפָחד ַאְך ֲאדֹוִני ַהּמְ

ֻמְטָרף, י ּכְ ָנַהג ּבִ
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ְברּוָטִלּיּות י ּבִ ָחַבט ּבִ

ְמַעט ָפָטִלּיֹות, ַמּכֹות ּכִ

ָלל ִלְהיֹות י ּכְ ָבר לֹא ָיֹכְלּתִ ּכְ

ְמִחיָצתֹו. יֹוֵתר ּבִ

ְפִסיק י לֹו: “ִאם לֹא ּתַ ָאַמְרּתִ

ל ּוְלַהְפִליק, ְלִהְתַעּלֵ

יק ה לֹוֵקַח ּתִ ָמָחר ַאּתָ

ְוָטס ְלָך ִמּפֹה.“

ְׁשנּו ְסַטאטּוס ְקוֹו: ּבַ ּסֹוף ּגִ ּבַ

ַיַחד ִעם ִאְׁשּתֹו ֲאִני ּבְ

ַחָּותֹו ַחּיֹות ְלַבד ּבְ

ֶׁשֶקט ְוַׁשְלָוה, ּבְ

ְקִרית ָקָׁשה י ֵמאֹוָתּה ּתַ ּכִ

ה ָ ם ַיֲחַסי ִעם ָהִאּשׁ ּגַ

ֶרְך ֲחָדָׁשה — ָעלּו ַעל ּדֶ

ֶׁשל ֹאֶׁשר ְוִתְקָוה. 
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נּו  ֹמֶׁשה ַרּבֵ

תֹוְך  בֹא ֹמֶׁשה ּבְ ֵני ִיְׂשָרֵאל. ַוּיָ רֹאׁש ָהָהר ְלֵעיֵני ּבְ ֵאׁש ֹאֶכֶלת ּבְ בֹוד ה’ ּכְ ּוַמְרֵאה ּכְ

ִעים ָלְיָלה. ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ָהר ַאְרּבָ ַעל ֶאל־ָהָהר ַוְיִהי ֹמֶׁשה ּבָ ֶהָעָנן ַוּיַ

ֵהל ָהָעם ַעל־ַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו:  ּקָ י־ֹבֵׁשׁש ֹמֶׁשה ָלֶרֶדת ִמן־ָהָהר ַוּיִ ְרא ָהָעם ּכִ ַוּיַ

י־ֶזה ֹמֶׁשה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶהֱעָלנּו  קּום ֲעֵׂשה־ָלנּו ֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו, ּכִ

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים לֹא ָיַדְענּו ֶמה־ָהָיה לֹו.

ְׁשמֹות, כד’ 18-17, לב’ 1

ג ָהעֹוָלם,  ַיַחד ַעל ּגַ ָיַׁשְבנּו ּבְ

ְׁשַנִים, ֱאלִֹהים ַוֲאִני ּבִ

ם  ּיֵ ל ָהִעְנָין ִיְסּתַ ָחַׁשְבנּו ֶׁשּכָ

ְלָכל ַהּיֹוֵתר ּתֹוְך יֹוָמִיים.

ְך ָאַמר ִלי ָהֵאל,  רֹות,“ ּכָ ּבְ ּדִ ח ּבַ “ִנְפּתַ

“סֹוְגִרים ֲעָׂשָרה ְוָנִחים,

ה ִצּיֹונּות,  ים, ְוִטּפָ ַאֲחֵרי ֵכן ֻחּקִ

ְוֶזהּו, ּגֹוְמִרים ְוהֹוְלִכים.

ֱאלִֹהים הּוא ָיִחיד ְוֶאת ְׁשמֹו ֵאין ָלֵׂשאת, 

ֵאין ָמקֹום ִלְתמּונֹות ּוְפָסִלים,

ִמים,  ל ַהּיָ ֶׁשת ִמּכָ ת ְמֻקּדֶ ּבָ ַ ַהּשׁ

ד ַההֹוִרים, ְוָחׁשּוב ְלַכּבֵ
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ּמּוָבן,  ְגֹנב ּכַ ְנַאף, לֹא ּתִ ְרַצח, לֹא ּתִ לֹא ּתִ

ֵעדּות ַעל ָחֵבר, ק ּבְ ְוַדּיֵ

ְחּמֹד ֶאת ִאְׁשּתֹו,  ּוְכמֹו ֵכן,“ הּוא הֹוִסיף, “לֹא ּתַ

ֶאת ׁשֹורֹו, ֲחמֹורֹו, ְוגֹוֵמר.“

י: “מֹוֶדה ָאֹנִכי ִלְכבֹודֹו  ָאַמְרּתִ

ַעל ֲאֶׁשר הּוא ַמְרֶצה ּתֹוָרתֹו ִלי,

ְחּמֹד’  ר ‘לֹא ּתַ ּבֵ בֹוד, ַהּדִ ל ַהּכָ ַאְך, ִעם ּכָ

יְסל ָקתֹוִלי. ְמַצְלֵצל ִלי ַא־ּבִ

ן־ִיְׂשָרֵאל  ְוִכי ָמה ַיֲעֶׂשה אֹותֹו ּבֶ

ֲאֶׁשר ֵאֶׁשת ֵרעֹו ֲחמּוָדה? 

ן ְסּכֵ יק ַהּמִ ּדִ ְרֶׁשה ַלּצַ ַהֻאְמָנם לֹא ּתַ

ָדה?“ ְלַפְנֵטז אֹו ִלְרקֹם ַאּגָ

ז,  ר,“ ֱאלִֹהים ִהְתַרּגֵ “לֹא ַעל ֶזה ְמֻדּבָ

“ֶזה ַהּכֹל ַרק ִעְנָין ֶׁשל ִנּסּוַח,

ר!“  ְרָׁשן, ְוַגם לֹא ְמַבּקֵ ְהֶיה ִלי ּפַ ַאל ּתִ

ח ָׁשם ִוּכּוַח. ּתַ ִקּצּור, ִהְתּפַ ּבְ

ּיּון  ִעים יֹום ָוַלִיל ִנְמַׁשְך ַהּדִ ַאְרּבָ

יֵנינּו: ְרנּו ּבֵ ַ ּשׁ ַעד ֲאֶׁשר ִהְתּפַ

ֵעינֹו,  ֵאר ּבְ ָ ִנּסּוחֹו ֶׁשל ָהֵאל ִיּשׁ

ָיֵדינּו. רּוׁש ּבְ ֲאָבל ְזכּות ַהּפֵ

ָגאֹון  ּוְבֵרְדִתי ִמן ַהַהר, ְמנֹוֵפף ּבְ

ְרִׁשים, ים ַהּמַ ץ ַהֻחּקִ ִמְקּבַ ּבְ

ה,  ֵרר ִלי ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל לֹא ִחּכָ ִהְתּבָ

ְוָחַמד ֱאלִֹהים ֲחָדִׁשים. 



רֹות ְנָפׁשֹות ְמֻיּסָ

א. ִיְצָחק ָאִבינּו 

ִביא הּו ַהּנָ ב. ֱאִלּיָ

ה ְלּכָ י ַהּמַ ג. ַוְׁשּתִ

דֹול ג ַהּגָ ד. ַהּדָ
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ִיְצָחק ָאִבינּו

ׁש ֶאת־ ְלּבֵ ִית ַוּתַ ּבָ ּה ּבַ דֹל ַהֲחֻמדֹת ֲאֶׁשר ִאּתָ ָנּה ַהּגָ ְגֵדי ֵעָׂשו ּבְ ח ִרְבָקה ֶאת־ּבִ ּקַ ַוּתִ

יָׁשה ַעל־ָיָדיו ְוַעל ֶחְלַקת ַצּוָאָריו. ים ִהְלּבִ ָדֵיי ָהִעּזִ ָטן. ְוֵאת ֹערֹת ּגְ ָנּה ַהּקָ ַיֲעקֹב ּבְ

ֵראִׁשית, כז’ 16-15 ּבְ

ח, ֶלת ְורֹוָצה ִלְטֹמן ִלי ּפַ י ְמַהּתֶ י ּבִ ׁשּוב ִאְׁשּתִ

ׁשּוב חֹוֶׁשֶבת ֶׁשִעֵּור ּוְמֻטְמָטם ֵהם ַהְינּו ַהְך,

ִעיר, כֹור ְוַהּצָ ין ַהּבְ ֵלִני ּבֵ ַעל ְמַנת ְלַבְלּבְ

ַתְחּפֶֹׂשת ֶׁשל ָׂשִעיר, ַער ּבְ יָׁשה ִהיא ֶאת ַהּנַ ַמְלּבִ

ּוֵמרֹב ִמְרָמה ְוַכַחׁש, ַמְלּכֹודֹות ְוִייקּוִׁשים,

י ִעּטּוִׁשים. ִיׁש ְמעֹוֵרר ּבִ ָׁשְכָחה ֶׁשעֹור ַהּתַ

ק ְולֹא ֶאְצַחק, ַעם ֶאְתַאּפֵ ם זֹו ַהּפַ ַאְך ֲאִני ּגַ

ְׂשָחק, ּוְברֹב ָהָדר ְוֶטֶקס ֲאַׂשֵחק ֶאת ַהּמִ

ִני נֹוֵכל ֻמְׁשָחת, ֵ ָהֶאָחד ָחַסר ּתֹוֶעֶלת, ַהּשׁ

ת. ׁש ִאְכּפַ ָבר לֹא ַמּמָ ֹוֶׁשֶלת? ִלי ּכְ ִמי ַיְמִׁשיְך ֶאת ַהּשׁ
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ִביא הּו ַהּנָ ֱאִלּיָ

ֵלט ֵמֶהם ַעל ִאיׁש ַאל־ִיּמָ ְפׂשּו ֶאת־ְנִביֵאי ַהּבַ הּו ָלֶהם ּתִ ַוּיֹאֶמר ֱאִלּיָ

ְׁשָחֵטם ָׁשם. הּו ֶאל־ָנַחל ִקיׁשֹון ַוּיִ ׂשּום ַוּיֹוִרֵדם ֱאִלּיָ ְתּפְ ַוּיִ

ְמָלִכים א, יח’ 40

א, עֹוָלם ַהּבָ אן ּבָ ָנִאים ָיָמיו ֶׁשל ִמיתֹוס ֵמת ּכָ

ה, ְמָחה ַרּבָ ְלָאִכים אֹוְמִרים ִׁשיָרה ְוַהּשִׂ ַהּמַ

ׁש ִעם ֱאלִֹהים — ּוְבַעְרֵבי ַחִגים ֲאִני ִנְפּגַ

ָלִכים. יֶנט ֶׁשל ֶמֶלְך ַהּמְ ּבִ ּקַ בֹוד ּבַ ָחֵבר ּכָ

ִדּיּוק, ַסח ּבְ ֶעֶרב ּפֶ ָׁשָנה, ּבְ ַעם ּבְ ַאְך ּפַ

ִליָמה ְׁשחּוָקה, ּוְכמֹו ֲאחּוז ִדּבּוק, עֹוֶטה ֲאִני ּגְ

ֵני ָהֲאָדָמה ָהֲעכּוָרה, צֹוֵלל נֹוֵפל ֶאל ּפְ

ִנְׁשָאב ֲחַסר אֹוִנים ֶאל ְׁשִליחּוִתי ָהֲארּוָרה,

ים ֵמֶרֶדת ֶעֶרב ַעד ֲחצֹות, ּתִ ין ַהּבָ נֹוֵדד ּבֵ

טֹוֵעם ֲחרֶֹסת ֲעֵבָׁשה, נֹוֵׁשם ֲאַבק ַמּצֹות,

ִבים, ִביִעים ְמֻרּבָ לּוַח ִמּגְ ירֹוׁש ּדָ לֹוֵגם ּתִ

יִבים, ִסְרחֹון ֱאנֹוׁש ְוַצֲחַנת ּבִ טֹוֵבַע ּבְ

ל, ָׁשָנה ַאַחר ָׁשָנה, ְוָכְך, ָׁשחּוַח ּוֻמְׁשּפָ

ְדֵמָנה, ְרִחי ֶאל ֵחיק ַהּמַ ַעל ּכָ מּוָׁשב ֲאִני ּבְ

א ַעד ֵקץ ָיַמי ר ֲאֶׁשר ֶאּשָׂ י ֶזה עֹוְנִׁשי ַהּמַ ּכִ

י.  ַחּיַ י ּבְ ַעל ֶׁשָרַצְחּתִ ַעל ְנִביֵאי ַהּבַ
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ה ְלּכָ י ַהּמַ ַוְׁשּתִ

ֶלְך  ְקצֹף ַהּמֶ ִריִסים, ַוּיִ ַיד ַהּסָ ֶלְך ֲאֶׁשר ּבְ ְדַבר ַהּמֶ י ָלבֹוא ּבִ ה ַוְׁשּתִ ְלּכָ ָמֵאן ַהּמַ ַוּתְ

ֲעָרה בֹו. ְמֹאד ַוֲחָמתֹו ּבָ

ר, א’ 12 ת ֶאְסּתֵ ְמִגּלַ

ֶכם ַאַחְׁשֵורֹוׁש, ִחְזרּו, ְׁשִליִחים, ִאְמרּו ְלַמְלּכְ

ה חֹוָלה ְוַגם ּכֹוֵאב ָלה ְקָצת ָהרֹאׁש, ְלּכָ ֶׁשַהּמַ

ַעְצמֹו, ְולֹא ִיְהֶיה ׁשֹוֶטה, ר לֹו ּבְ ּדֵ ְסּתַ ֶׁשּיִ

ה. ְׁשּתֶ ּמִ ה ּתֹוִפיַע ּבַ ְלּכָ י ֵאין ִסּכּוי ֶׁשַהּמַ ּכִ

ה ידּו לֹו ִמּלָ ּגִ ְלכּו ַמֵהר ְׁשִליִחים, ְוַאל ּתַ

ָקָרה ֲאֶׁשר ָהְפָכה זֹוָלה, תֹו ַהּיְ ַעל ַמְלּכָ

ּה, ִלּבָ ֵאב ֶׁשּבְ ט ֶאָחד ַעל ַהּכְ ַאף לֹא ִמְׁשּפָ

ה, ֶכן ְוִסּבָ ִלי ּתֹ ִנים ֲאֶׁשר ָחְלפּו ּבְ ָ ַעל ַהּשׁ

ִסיְך ֲאֶׁשר ָהַפְך ִלְסָתם ְׁשַמְנַמן ַמְקִריַח, ַעל ַהּנָ

א ֲאֶׁשר ִנְהָיה ַׁשְתָין ַמְסִריַח... יר ַהּגֵ ַעל ָהַאּבִ

ְמָעה ְׁשטּוִתית ְתֹאם, ֵאיִני ּבֹוָכה, זֹו ַרק ּדִ לֹא, ָמה ּפִ

ית. ְסֹמֶנת ְקַדם־ִוְסּתִ ַעְלָמא אֹו ּתִ ֵמֲחלֹומֹות ּבְ

ד, ִנְבִזים, ֲאִני רֹוָצה ִליׁשֹן, אן ִמּיָ ְלכּו ִמּכָ

ָארֹון. ר ִלי ּבָ ּתֵ ה, ַוְיָזָתא ִמְסּתַ ְוחּוץ ִמּזֶ
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דֹול ג ַהּגָ ַהּדָ

ג ְׁשלָֹׁשה ָיִמים  ְמֵעי ַהּדָ דֹול ִלְבלַֹע ֶאת־יֹוָנה ַוְיִהי יֹוָנה ּבִ ג ּגָ  ַוְיַמן ה’ ּדָ

ּוְׁשלָֹׁשה ֵלילֹות.

ִעים יֹום  ְקָרא ַוּיֹאַמר עֹוד ַאְרּבָ ֶחל יֹוָנה ָלבֹוא ָבִעיר ַמֲהַלְך יֹום ֶאָחד ַוּיִ  ַוּיָ

ֶכת. ְוִניְנֵוה ֶנְהּפָ

יֹוָנה, ב’ 1, ג’ 4

יׁש, א, ֵעֶסק ּבִ א, ִאּמָ ִאּמָ

י ִאיׁש! ַלְעּתִ ִנְדֶמה ִלי ֶׁשּבָ

ֲאבֹוי, ֲאבֹוי, ֵאיֶזה ָאסֹון,

רֹון, ּגָ קּוַע ּבַ ָנִביא ּתָ

לֹא ְלָהִקיא ְולֹא ִלְבלַֹע,

ַרק ִלְׁשֹמַע ְוִלְׁשֹמַע

ְנבּואֹות ְוִנּתּוִחים,

ִכים. ַעִים ִמְתַהּפְ ַהּמֵ

ָבר, נּוְדִניק, לֹא ָיֶפה, י ּכְ ּדַ

ִציק ְקָצת ְלִניְנֵוה! ֵלְך ּתָ






