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 ָּכאן ֵּביִתי

 עירד יבנה
 

 המופלא שלהווי ה בהשראתרים הומוריסטיים שי
 טכניוןבמדעי המחשב הפקולטה ל
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 קֹוֵרא קֹול
 ְּבֶאֶרץ ָהִעְּוִרים, אֹוְמִרים, ִציְקלֹוּפ ָמׁשּול ְלֶמֶל�,"
 ,ַהְּׁשִביל ָאְמָנם ִאֵּלם, ֲאָבל ָחַכם הּוא ִמן ַהֵהֶל� 
 טֹוָבה ִצּפֹור ַאַחת ַּבָּיד ִמְּׁשַּתִים ַעל ִאיָלן, 
 "ַהִחָּפזֹון ִמן ַהָּׂשָטן. –ְוֵאין ָמה ְלַמֵהר  
 

 ֶטְמֶּפָרֶמְנט,-ָאז ִאם ַאָּתה ַּבְרָנׁש ָׁשנּון ְוַרב
 ֵמהֹודּו ַעד ַטְׁשֶקְנט,ֵּדָעה -ִאם ֵאין ָּכמֹו� ַּבר

 ְוָנבֹון, ַמְבִריק, ִנְלָהב, ִאיְנֶטִליֶגְנט, ַמְצִליחַ 
 ּבֹוא ַלֶּטְכִנּיֹון! ,ֶגֶבר, ִהְתַקַּבְלּתָ  טֹוב-ַמָּזל

  
 ֶׁשֵאין ְּכמֹותֹו ְּבָכל ַהְּמִדיָנה – ַלֶּטְכִנּיֹון

 ִמְׁשָּכן ְלַאּלּוֵפי ָחְכָמה ּוְמַאְּלֵפי ִּביָנה,
 ָנא ֵּכן, ֱאֹמר ּבֹוא –ָאז ִאם ַאָּתה ָּגאֹון ֶׁשל ִאָּמא 

 !ִּכי ַהּטֹוִבים ַּבֶּטְכִנּיֹון, ְוַהּטֹובֹות ַאף ֵהן
 

 – ְוַאְבָחנֹות ְּבִנּתּוִחים ַהִּמְתַעָּלה – ְוַאְּת 
 ,ּוַבָּבנֹות ַּבָּבִנים ֻמְכֶׁשֶרת ָּכמֹו� ֵאין ִאם

 ",ּגּוְריֹון-ֶּבן" ַעל ְּלִגיּדַ ", ָהִעְבִרית"מֵ  אֹוָת� ִעְזִבי
 ,ַלָּצפֹון ּובֹוִאי" ָאִביב-ֵּתל"לְ  ָׁשלֹום ִאְמִרי

 
 ֶׁשֵאין ְּכמֹותֹו ְּבָכל ַהְּמִדיָנה – ַלֶּטְכִנּיֹון

 ִמְׁשָּכן ְלַאּלּופֹות ָחְכָמה ּוְמַאְּלפֹות ִּביָנה,
 ,ַהְּזַמן ַעל ָל� ֲחָבל – ָוַחד ָצלּול מֹוֵח� ִאם ָאז
 !ַהּטֹובֹות ַּבֶּטְכִנּיֹון, ְוַהּטֹוִבים ִעָּמןִּכי 

 
 – ְזַמן ַאָּתה ַמְרִּגיׁש ָרֵפה ְוִאם ַאַחת ְלֶפֶרק

 – ִאם ִטעּוֵנ� ַהְמֻלָּמד ֵאינֹו עֹוֶלה ָיֶפה
 ַאל ִּתְׁשְקִעי ִּבְׁשחֹור, – ָהֵסר מֹוָרא ִמְּלָבְב�

 !ִיְזֹּכרְוִאיׁש ְּכָבר לֹא  ,ָמָחר ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ׁשּוב
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 ַלִּלּמּוִדים ֵׁשִני ֹחֶדׁש
 

 ,ְּבַאְקַראי, אֹוְת� ָרִאיִתי ַהֹּבֶקר ַרק
 ,ַאֵחר זֹאת ּוְבָכל, ֻמָּכר ְוִנְרֵאיָת 

 ְּבֵעיַני ֶׁשּמּוָזר ִהְרהּור ִּבי ְוָחַלף
 .ְוִחֵּור ָׁשפּוף ֹּכה – ִמֻּכָּלם – ֶׁשַאָּתה

 
 ,ְלמֹוֵפת ַּתְלִמיד ֶׁשָהִייָת , ַאָּתה ֶזה

 ,ִמְתַנֵּדב ְוחֹוֵבׁש ַּבּצֹוִפים ְוַרְׁשָג"ד
 ְקָלִריֵנט ְּכַנָּגן ְּפָרִסים ֶׁשָּקַטְפָּת 
 .ַהֵּלב ֶאת ַהִּׁשְכָבה ִלְבנֹות ְוָׁשַבְרָּת 

 
 ,ִּתְמהֹוִני ְלַחְיָזר ַאָּתה ָהַפְכָּת  ֵאי�

 ִמְּפִליָאה ֹותעְקרּו ְּבֵעיַנִים ְמַרֵחף
 ְׁשִמיִני-ָׁשבּועַ -א'-ָׁשָנה ְּבַמָּבט

 ?ַהַּמְרָאה ִמּתֹו� ְּבֶעֶצב ִּבי ִמְתּבֹוֵנן
 

 ,ַהֶּתֶלם ֶאל ָנׁשּוב עֹוד, ְיִדיִדי, ֵיאּוׁש ַאל
 ,ְוִנְגַּדל ְוִנְפֶרה ָׁשָרִׁשים ַנֶּכה עֹוד
 ,ֵמַהֶהֶלם ֵצא ָאָּנא, ַאִחי, ֵּביְנַתִים ַא�

 ! ִאיְנֶטְגָרל עֹוד ָנא ִלי ּוָפְרֵגן ִהְתאֹוֵׁשׁש
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 טֹוָבה ִסָּבה
 

 :ָיָקר ַמְרֶצה
 

 ,ַהִּׁשַּנִים ִלי ָּכֲאבּו
 ,ִמְׁשָקַפִים ִלי ִנְׁשְּברּו

 ָחְפַנִים-ְמלֹוא ֲאסֹונֹות
 ,ּוְסחֹור ְסחֹור ִהִּקיפּוִני

 
 ,ָּבאֹוַפַּנִים ַּפְנֶצ'ִרים
 ,ַלַּמִים ָנַפל ַהְּקָלֶסר

 – ָׁשַמִים ִמְּמרֹוֵמי – ֶּפַתע
 !ִצּפֹור ָעַלי ִלְׁשְלָׁשה

 
 ,ֶוֶסת ֵיׁש ֶׁשִּלי ַלַּכְלָּבה

 ,ּגֹוֶסֶסת ִּגיִסי ֶׁשל ּדֹוָדה
 ַהִּמְרֶּפֶסת ִלי ָקְרָסה ַּגם
 .ַהַּגָּנן ֶׁשל ַהִּג'יּפ ַעל

 
 ,ִהְתָּגַרְׁשִּתי, ִהְתַחַּתְנִּתי

 ,ְוָחַרְׁשִּתי ִהְתַאַּמְצִּתי
 ִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשּלֹא ְּבַחָּיי
 ,ַהְּזַמן ָּכל ִלי אֹוֵזל ֵאי�

 
 ,ַּבֶּזֶבל ְׁשקּוִעים ָיָמי ָּכל

 ,ָוֶסֶבל ַמָּכה ַחּבּוָרה
 ?ֶחֶבל ִלי ִּתְזֹרק לֹא ָלָּמה

 !ָקָׁשה ָּכ� ָּכל ְּתקּוָפה זֹו
 

 ֶנֱעַזְרִּתי לֹא ּוִבְכָלל
 ,ִׁשַּקְרִּתי אֹו ֶהֱעַּתְקִּתי

 ִאַחְרִּתי ִטָּפה ַּבּסֹוף ַרק
 .ַהַהָּגָׁשה מֹוֵעד ֶאת
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 ֲאִמִּתי ֶאְתָּגר
 

 מבוסס חלקית על "עובדות על צ'אק נוריס" כדוגמת
http://www.chucknorrisfacts.com/ 

 
 ָּבְרחֹוב ְמַהֵּל� ָהֲעָנק ְּכֶׁשַּצ'אק

 ,ְלָאחֹור ֶנֱהַדף ָהַאְסַפְלט
 ַלֲחֹׁשב ִמְתַאֵּמץ ָהֲעָנק ְּכֶׁשַּצ'אק

 .ִיְפֹּתר לֹא ֶׁשאֹוָתּה ִחיָדה ֵאין
 

 ְונֹוֵׁשף ִמְתַנֵּׁשם ָהֲעָנק ְּכֶׁשַּצ'אק
 ,צּוָנִמי ַעל ְמַדְּוִחים ְּבַיָּפן

 ְוקֹוֵצף ִמְתַרֵּגז ָהֲעָנק ְּכֶׁשַּצ'אק
 .אֹוִריָגִמי ִמִּפיִלים עֹוֶׂשה הּוא

 
 ,ְּבַתְרָוד ַהִּתיכֹון ַהָּים ֶאת רֹוֵקן הּוא
 ,ַמִים ְּבתֹו� ְמדּוָרה ִהְבִעיר הּוא
 נֹוַלד הּוא ֶׁשּבֹו ַהַּבִית ֶאת ָּבָנה הּוא

 .ַּפֲעַמִים – ֵאיְנסֹוף ַעד ְוָסַפר
 

 ,ּוַמָּבט ָלׁשֹון-ַחד, ַחת ְללֹא ָעׂשּוי ַצ'אק
 ִׁשְבָעַתִים ַמְדִאיג ֶזה ֵּכן ְוַעל

 ַאַחת נּוֶמִרית ֲאָנִליָזה ֶׁשַּבּקּוְרס
 *.ּוְׁשַּתִים ְׁש�ִׁשים ַרק ִקֵּבל הּוא

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ר.ִעְרעּו ַהָּגַׁשת-ִאי ַעל ּבֹונּוס+  ַפְקטֹור ַאֲחֵרי 98* 
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 ַהַּמְחזֹור ֶׁשל ַהָּגאֹון
 

 ,ְמֻמָּצע לֹא ַוַּדאי, ָנמּו� לֹא, ָּגבֹוּהַ  לֹא הּוא
 ,ְקבּוָצה ְּבׁשּום ָחֵבר ְולֹא ּבֹוֵדד ְזֵאב לֹא הּוא
 ,ִנְטָמע לֹא ּוֶבַטח ֻמְנָהג ְולֹא ַמְנִהיג לֹא הּוא
 .ִנְׁשָמע ָּתִמיד קֹולֹו ַא� ְּבֶׁשֶקט ְמַדֵּבר הּוא

 
 הּוא ְמַנֵּסַח ֲהִגיִגים ֶׁשֶּטֶרם ֶנֱהגּו,

 הּוא ְמַפֵּתַח ִטעּוִנים ֶׁשֶּטֶרם ֶנֶאְרּגּו,
 ,ַּבִּכָּכר ַהּמֹוִכיחַ , ַּבַּׁשַער ַהָּנִביא הּוא
 .לֹוַמר ַמה לֹו ְוֵיׁש ַהַּמְחזֹור ֶׁשל ַהָּגאֹון הּוא

 
 ,ָּבִעיר ּפֹוֶרה ֲהִכי ֶרְנִסיםָהֶרפֶ  ְמחֹוֵלל הּוא
 ,ַהָּבִכיר ַהֶּטֶלפֹוִני ֶהָחֵבר ֶּבַטח הּוא
 ,ִּפְתרֹון ְוַהְּמַצֵּיץ ְוַהְּמָפֵרׁש ַהּלֹוֵחׁש הּוא
 .   ּגּוְריֹון-ְלֶבן עֹוד ֻׁשַּגְרִּתי ֶׁשּלֹא ַהִּסָּבה הּוא

 
 ,ְּבִמָּטתֹו ְּכָזר ּתֹוֶעה הּוא ַהַּלְיָלה ְוַרק

 ,ַׁשְלָותֹו ֶאת ְממֹוְטִטים ִסּיּוִטים ַהַּלְיָלה
 – יֹוֵתר ָיֹכל לֹא ְוהּוא, ִמְצָוה-ַּבר חֹוֵגג ָמָחר
 . ְוַהַּסְנֵטר ָהַאף ַעל ַחְצ'קּוִנים זּוג לֹו ָצַמח
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 )הופעה( ֶטְכִנּיֹון קֹוְנֶפֶׁשן
 

 ָּפַגְׁשִּתי ְסטּוֶדְנט ִמָפקּוְלָטה ֶנְחֶׁשֶבת,
 הּוא ָיַׁשב ְּבִמְקֶרה ְלִצִּדי ָּבַרֶּכֶבת,

 ִמְׁשָקַפִים ָעִבים ּוְׂשַפְמַפם ֶׁשל ַאְרֶנֶבת,
 עֹור ִחֵּור ְוָׁשקּוף ְּבִמְרָקם ֶׁשל ַמֶּגֶבת,

 ֵׁשייב ְּבִניחֹוַח ַעל ְּגבּול ַהְּפִליִלי,-ַאְפֵטר
 הּוא נֹוַלד ִּבְׁשִביִלי. –ְוָיַדְעִּתי ִמָּיד 

 
 ִהְסַּתַּכְלִּתי ָלֶעֶלם ָעֹמק ָּבֵעיַנִים
 :ּוִבַּקְׁשִּתי ִמֶּמּנּו ְּבֶמֶתק ְׂשָפַתִים

 ַסֵּפר ִלי ִסּפּור ַעל ַחִּיים ַּבַּצֶּמֶרת,
 ֶפְנִסָּיה צֹוֶבֶרת. ַעל, ִּביס-ְוֵתן ַעל אֹוְּפְציֹות

 
 הּוא ִאֵּזן ֶאת ַהֶּזְנּבּוק ַעל ֶּבֶר� ַאַחת,

 ְוֵהֵחל ְלַסֵּפר ִלי ַעל טֹוְסט ְוָסָלט,
 ַעל ָמׇת"מ ְוַעל קֹוְמִּבי ְוֵאי� ֶׁשִּכְמַעט

 הּוא ִקֵּבל ֵאֶצל ֶצְנזֹור ִּתְׁשִעים ְוַאַחת.
 

 ְלָטה ֶנְחֶׁשֶבת,ָּכ� ִסֵּפר ַהְּסטּוֶדְנט ִמָפקּו
 ֶׁשָּיַׁשב ְּבִמְקֶרה ְלִצִּדי ָּבַרֶּכֶבת,

 ם ֶׁשל ַאְרֶנֶבת,ִמְׁשָקַפִים ָעִבים ּוְׂשַפְמפַ 
 עֹור ִחֵּור ְוָׁשקּוף ְּבִמְרָקם ֶׁשל ַמֶּגֶבת,

 ֵׁשייב ְּבִניחֹוַח ַעל ְּגבּול ַהְּפִליִלי,-ַאְפֵטר
 י.ֶׁשָרִציִתי ָּכל ָּכ� ֶׁשִּיְהֶיה ַרק ֶׁשּלִ 

 
 ָאז ָאַמְרִּתי לֹו: ֵהי, ִהְתַּבְלַּבְלָּת ַּבֶּסֶרט,

 נּו ַסֵּפר ִלי ִסּפּור ַעל ְּפָלֵנָטה ַאֶחֶרת,
 ַעל ִטּיּול ִמָּסִביב ָלעֹוָלם ְּבַרֶחֶפת,

 !הֹון ָנִזיל ַּבַּכֶּסֶפת K700ַעל 
 

  –ֲאָבל הּוא ַּכִּנְרֶאה לֹא ָהָיה ָּבִעְנָין 
 ִחּׁשּוב ֶּבָעָנןהַ  ַרק ִּדֵּבר ְּבִׁשְבֵחי

 ,ְוָׁשַאב קֹוָלה ִזירֹו ִמּתֹו� ַהַּפִחית
 .ְוִגֵהק ְּבקֹול ָרם ְוָיַרד ְּבַעְתִלית

https://www.youtube.com/watch?v=GnNUPsIjaT8
https://www.youtube.com/watch?v=GnNUPsIjaT8
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 ִלּמּוִדים-ְׁשבּועַ 

 
 ,ּוַמֲאִזין רֹוֵׁשם, ְּבַהְרָצאֹות ָׁשעֹות ֶעְׂשִרים
 ,ְלָהִבין ַּגם ַמְתִחיל, ְּבִויֵדאֹו ָׁשעֹות ֶעְׂשִרים
 ,ַהְׁשָואֹות ַעל ֵׁשׁש, ַהַּבִית ִׁשעּוֵרי ַעל ֶעְׂשִרים

 .ַהָּטֻעּיֹות ְלִתּקּון ַאְרַּבע אֹו ָׁש�ׁש ְועֹוד
 

 ,ְלִהְתַּפְרֵנס ַחָּיִבים, ְּבִאיְנֶטל ָׁשעֹות ֶעְׂשִרים
 ,ַהֵּכס ּוִמְׂשָחֵקי ֵרָאִליִטי ָׁשעֹות ָחֵמׁש

 ,ִאְנְסַטְגָרם, ְטִוויֶטר, ֵפייְסּבּוק, ְּבוֹוְטְסָאּפ ָׁשעֹות ְׁש�ִׁשים
 .ַּבָּים ָׁשעֹות ָחֵמׁש, ַּבּמֹוֲעדֹון ָׁשעֹות ָׁש�ׁש

 
 ),ַמְפִסיד ָּתִמיד ַּבּסֹוף( HOT ִעם ִהְתַמְּקחּות ַעל ָׁשָעה
 ,ֵמַהְּוִריד ִלי ֵיְצאּו ֶׁשְּכָבר, ִקּׁשּור-ְקִצין מּול ָׁשָעה
 ,ְּכִביָסה ְּפלּוס ֹאֶכל ְּפלּוס הֹוִרים-ִּבּקּור ָׁשעֹות ָחֵמׁש
 .ַהְּכִניָסה ַעל ֶׁשּׁשֹוֵמר ַלֶּכֶלב ִלּטּוף ַּדָּקה

 
 ,ַּכְּמֻתְכָנן ּוִמְתַקֵּדם זֹוֵרם ַהֹּכל ְוִאם
 ,ִאיָראן אֹו ְּבַעָּזהַהְרַּפְתָקה לְ  יֹוְצִאים לֹא ִאם
 ,ִראׁשֹון יֹום ַׁשַחר-ְטרֹום, ַאְחרֹוָנה ְּבַאְׁשֹמֶרת ָאז

 . ִליֹׁשן ְּתִמיָמה ָׁשָעה: ַנְפִׁשי-ַמְׂשַאת ָלּה ׁשֹוֶכֶנת
 

  



9 
 

 לֹא מּוָבן
 
 

 ְּתִחָּלה ָּבַחְרִּתי ִמְכָנַסִים (קֹוְרֶּדרֹוי חּוִמים),
 ַאַחר ֵצַרְפִּתי ְׁשֵלְיֶקס ְוַגְרַּבִים ּתֹוֲאִמים,

 זּוג ַסְנָּדִלים ַּתָּנִכִּיים ִמֶּדֶגם ָאְפָנִתי,
 ֶׁשָּסְרָגה ִלי ָסָבִתי.ֻחְלַצת ְפָלֶנל ּוְסֶוֶדר 

 
 ָהֶאְמָצִעים,-ֵּגַרְפִּתי ֶאת ֶחְלַקת ָראִׁשי ַּדַּלת

 ּתֹו� ַהְבָטַחת ִּכּסּוי ָסִביר ְלאֹור ַהִּמְמָצִאים,
 ּוְבִמְבָצע נֹוָעז ְלַהְׁשָּבַחת ַמְרֶאה ָּפַני

 ָּתַלְׁשִּתי ְׂשָערֹות ּבֹוְלטֹות ִמְּׁשַלל ְמִחּלֹוַתי.
 

 ָּתה ַּבְּזַמן, ָמַחְקִּתי ֶאת ַהּלּוַח,ִהַּגְעִּתי ַלּכִ 
 ִחַּיְכִּתי ְלָכל ֵעֶבר ְלִׁשּפּור ַמַּצב ָהרּוַח,
 ָאַזְרִּתי ֹעז ְּכַלִיׁש ְוִהְתַחְלִּתי ְלַהְרצֹות

 ַעל ֲחבּורֹות ּומֹודּוִלים ְוָכל ִמיֵני ְקבּוצֹות.
 
 ָּפַסְעִּתי ִּבְמִתינּות ַעל ַהָּבָמה ָהלֹו� ָוׁשֹוב, 

 ַתְרִּתי ְזַמן ֵּבין ַהְּפָרִקים ִלְׁשֹאל ְוַלֲחֹׁשב,הֹו
 ִׁשְחַרְרִּתי ֲהָלצֹות ִמיֵמי ִמְלֶחֶמת ַהִּׁשְחרּור,
 ָּדַאְגִּתי ְלָבֵרר ִאם ֵיׁש עֹוד ַמֶּׁשהּו לֹא ָּברּור.

 
 ׁשּוב ּבֹוִהים ְולֹא קֹוְלִטים ְמאּום! –ַא� ַהְּסטּוֶדְנִטים 
 ַּכּדּור? אֹו ֶׁשָּמא ֶזה ִמּׁשּוםַהִאם ָּבְלעּו ֵאיֶזה 

 ֶׁשּׁשּוב ִלַּמְדִּתי ְּבָטעּות ְּבֵסֶדר ַאְקָרִאי
 ָעָׂשר ִּבְמקֹום ֶאת ָהְרִביִעי?-ֶאת ַהִּׁשעּור ַהְּׁשֵנים
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 ַלִּמְבָחן ַּדּקֹות ֵׁשׁש
 

 ַהְׁשָרָאה ְוָסרּוחַ  ְמֻחַּסר
 ַעל ָׁשִטיַח ָיָׁשן ְּבַחְדִרי,

 ַּבִּתְקָרה, לֹא ָּבטּוחַ ִמְתּבֹוֵנן 
 .ַיִּגיַע ֶעְזִרי ִמַּנִין

 
 ֶאת ֵמיַטב ַהִּסְפרּות ַהְּמֻקֶּבֶלת

 ,ְוָחזֹורְּכַבר ָחַרְׁשִּתי ָהלֹו� 
 לֹא ָמָצאִתי ּתֹוֶעֶלת, ְּבֻרָּבּה

 ,ְּבֻכָּלּה לֹא ָמָצאִתי ָמזֹור
 

 ,אֹוְיֶלרִּפיָתגֹוַרס, ַוֶייְרְשְטַראס,  ִעם
 ,ְוָסָלט ֲחִביָתהְמַאְרֵּגן 
 ּבֹוְיֶלר,הַ  ֶאת ַמְדִליק ְניּוטֹון ַאייִזק

 ,ָּבַאְמָּבט טֹוֵבל ַאְרִכיֶמֶדס
 

 ִהְתַקַּׁשְרִּתי ִלְסטֹוְקס ּוֶּבְרנּוִלי,
 ַרק ִלְׁשֹאל ֶמה ָחָדׁש ַּבֶּמְחָקר,

  –ֲאָבל ֵהם ִמּׁשּום ָמה לֹא ָענּו ִלי 
 ִיָּתֵכן ֶׁשֶהְחִליפּו ִמְסָּפר.

 
 ,ַהֶחֶדר ַעל ּפֹוְׁשִטיםְגָרִלים ִאיְנטֶ 

  ,ַהִּקיר ַעל ִמְתַּפְּתלֹות ִנְגָזרֹות
 ֵסֶדר ּוְבִלי ָּבִסיס ְּבִלי ּפֹוִלינֹום

 ,ַּבֲאִויר ְׁשִמיִניֹות ְמַצֵּיר
 

 ,ִהיְסֶטִרית ָקקֹופֹוְנָיה ִמָּסִביב
 ,ַלִּמְבָחן ַּדּקֹות ֵׁשׁש ַהָּׁשָעה

 ,נּוֶמִרית ָאָנִליָזה ַהּקּוְרס ֵׁשם
 .מּוָכן ֵאיֶנּנּו ְוַהֹּטֶפס
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 ַראּפ-ְקַרב
 

 ּדֹוְקטֹוַרְנט:
 , ַרק ַאָּתה ַוֲאִני,"ָׁשִני"ִמְתַיְּׁשִבים ּבְ 

 ַעל ֶאְסְּפֵרסֹו ָקָצר, ַוֲחִצי ַמֲאָמר,
  –ְוַאָּתה ְמֻהְרָהר, ַוֲאִני ְמֻעְרָער 

 ְּבִלי ַּתְחִּתית,ּדֹוְקטֹוַרְנט ְּבִלי ַּתְכִלית, ְּבִלי ִּתְקָרה, 
 ַרק ִמּנּוי ְּכַמְרֶצה ַּבָּקֶצה ְיַפֶּצה

 ַעל ַהֵּסֶבל ַהַּמר ֶׁשל ֶמְחָקר לֹא ִנְגַמר,
 ,עֹוד ֵסֶמְסֵטר ֶאָחד ֶאָּׁשֵאר ְּבִלי ִמְׂשָרד

 ,ְּבִלי ִאּׁשּור ַלַחְניֹון, ַמְדֵּבַקת ֶטְכִנּיֹון
 ְּבִלי ָמנּוי ַלְּבֵרָכה... ֱא�ִהים! הֹוָכָחה!

 .ק ַּתְמִציא ִלי ַאַחת ְלַהְׁשִלים ָּת'ִמְׁשָּפטַר 
 

 ַמְקֵהָלה:
 ,ַּגם ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ְּפרֹוֵפסֹור

 .ַּגם ֲאִני רֹוֶצה ִלְׁשּתֹות ֶאְסְּפֵרסֹו
 

 ֲחֵבר ֶסֶגל:
 ֲאִני? ַאָּתה לֹא ְרִציִני! –ְמֻהְרָהר? ִמי 

 ,ָמה ִּפְתאֹום? ְסָתם ּתֹוֶהה, ִמְתַעֵפץ ּובֹוֶהה
 ,ְתַּפֵּלל ֶׁשַהֶּפְנִסָּיה ִּתְקַּדם ַלֶּדֶמְנִצָיהִמ 

 לֹא ָיַׁשְנִּתי ְׁשבּוַעִים, ֲאִני ַחי ַּבָּׁשַמִים,
 ,ֶורֹוָנה –ָאִריזֹוָנה  –ַּבְרְצלֹוָנה  –מֹוְנְטִריאֹול 

 ַהְרָצאֹות ְללֹא סֹוף, ְּבִלי ִחּדּוׁש ּוָמעֹוף,
 ַּבּכֹוס,ְוַגם ַעל ַהָּמטֹוס, ִעם ַׁשְמַּפְנָיה 

 לֹא הֹוֶגה לֹא חֹוֵׁשב, ַרק יֹוֵׁשב ְוכֹוֵתב
 ִמְכְּתֵבי ַהְמָלָצה, ְנאּוֵמי ְמִליָצה,

 ְוָׁשלֹוׁש (לֹא ָּפחֹות!) ַהָּצעֹות ֻמְפָרכֹות,
 לֹא ְּברּוִרים, ,ֶמְחָקִרים ֲעָקִרים-ָּתְכִנּיֹות

 ְּכמֹו ֶׁשְּל� ְיִדיִדי! ַא� ָּכל ֶזה לֹא ִּבְכִדי,
 קֹוְמִּביָנה סֹוִדית ֶׁשעֹוֶבֶדת ָּתִמיד.זֹו 
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 ַמְקֵהָלה:
 ,ַּגם ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ְּפרֹוֵפסֹור

 .ַּגם ֲאִני רֹוֶצה ִלְׁשּתֹות ֶאְסְּפֵרסֹו
 

 ּדֹוְקטֹוַרְנט:
 הּוא ָּתַקע ִּבי ַסִּכין, –ֲאִני לֹא ַמֲאִמין 

 ,הּוא ִהְטִמין ִלי ְּפָצָצה, ְּבִבָּצה, ְּבִלי מֹוָצא
 ַהֶּמְחָקר לֹא ָּבִהיר, לֹא ָסִביר, לֹא ָּפִתיר,

 ַהֲחלֹום ְמנָֻּפץ, ַהּגֹוָרל ֶנֱחָרץ, 
 ּתֹו� ָׁשָנה, לֹא יֹוֵתר, ֶאָּׁשֵבר, ֶאְתַּדְרֵּדר 

 ְלֶחְבַרת ָאָמזֹון, ְוַאְרִויַח ָׁשם הֹון.
 

 ַמְקֵהָלה:
 ,ַּגם ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ְּפרֹוֵפסֹור

 .ִלְׁשּתֹות ֶאְסְּפֵרסֹו ַּגם ֲאִני רֹוֶצה
 

 ֲחֵבר ֶסֶגל:
 ָּכָכה ֶזה ּדֹוְקטֹוָרט: ֶזה ְּכמֹו ָּדג ַּבַּמֲחַבת,

 ֶאְפָׁשִרית,-ְמִׂשיָמה ֶאְתָּגִרית ַעד ִּבְלִּתי
 ַלָּדִגיג ַהְּמֻטָּגן. –לֹא ַלֵּׁשף ַּכּמּוָבן 

 ַרק ַהָּדג ַהָּגִמיׁש, ַהחֹוֵׁשב ּוַמְרִּגיׁש,
 ַּבְּמִׂשיָמה ַּבַּמֲחַבת ַהַחָּמה,ַהָּדֵבק 

 ,ַהּצֹוֶפה ַלָּבאֹות ְועֹוֶׂשה ִנְפָלאֹות
 ְוִנְלַחם ּומֹוֵרד ְועֹוֵבד ְוׂשֹוֵרד,

 ַרק ַהָּדג ַהֻּמְצָלח, ַהִּבְלִּתי ְמנָֻּצח,
 הּוא ְלַבד ִיְצָטֵרף ְוִיְזֶּכה ִלְהיֹות ֵׁשף!

 
 ַמְקֵהָלה:

 ,סֹורַּגם ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ְּפרֹופֵ 
 .ַּגם ֲאִני רֹוֶצה ִלְׁשּתֹות ֶאְסְּפֵרסֹו

 
 ,ַּגם ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ְּפרֹוֵפסֹור

 .ַּגם ֲאִני רֹוֶצה ִלְׁשּתֹות ֶאְסְּפֵרסֹו
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 )סרטון( ִּגְרָסֵתנּו –ִחים ַוֲאָחיֹות ֵׁשֶבט אַ 
 

 ,ַּבֶּטְכִנּיֹון ֲחִצי ֵמָאה
 ֲאִני ַמְׁשִקיף ֵמַהַחּלֹון

 ַעל ָמה ָהָיה, ַמה ִּנְׁשַּתָּנה,
 .ּוָמה ֵמֵעֶבר ַלִּפָּנה

 
 ,ָיָצאת ַלֶּדֶר� ֲעִנָּיה

 ְּבִלי ִמְטָּבחֹון אֹו ֲחָנָיה, 
 ָּכל ְרכּוֵׁש� זּוג ַמְחְׁשִבים

 ְוַכְרִטיִסים ְמנָֻּקִבים.
 

 ְנָכִסים,ֵמָאז ָצַבְרְּת עֹוד 
 ָקַטְפְּת ְּפָרִסים, חֹוַלְלְּת ִנִּסים,

 ִהְרֵּבית ֶמְחָקר ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת,
 .ִנְהֵיית ָפקּוְלָטה ְלמֹוֵפת

 
 ָּכאן ֵּביִתי ֶאל מּול ַמְחֵׁשב,

 ַאְּת ֶאְצִלי ָעֹמק ַּבֵּלב,
 ַּגם ִמְרֶּפֶסת, ַּגם ַחְניֹון,

 ֵאין ָּכמֹו� ַּבֶּטְכִנּיֹון, ַּבֲחלֹומֹות
 .ֵׁשֶבט ַאִחים ַוֲאָחיֹות

 
 ְסטּוֶדְנִטים ּוְסטּוֶדְנִטּיֹות

 ִּבְׁשַלל ְּגָוִנים ּוָמסֹורֹות 
 לֹוְמִדים ַיְחָּדיו, ִמְתמֹוְדִדים,

 ,ִמְתַעְרְּבִבים, ִמְתַיְּדִדים
 

 ,ַּבִּסְפִרָּיה ּוַבִּכּתֹות
 ִּפּנֹות ָקֶפה, ַמְעָּבדֹות,

 ּוְבַחַּות ַהַּמְחְׁשִבים
 ֹוִנים ֻּכָּלם ָׁשִוים.ָּכל ַהּׁש

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EZzk1xjaxuQ
https://www.youtube.com/watch?v=EZzk1xjaxuQ


14 
 

 ְּבֵלב ַהַּקְמּפּוס, ֹּכה ָיָפה,
 רֹאֵׁש� זֹוֶקֶפת, ְּכמֹו צֹוָפה

 ַּבִּצּפֹוִרים חֹוְלפֹות ִּביָעף
 .ּוְמַדְמֶיֶנת עֹוד ֲאַגף

 
 ָּכאן ֵּביִתי ֶאל מּול ַמְחֵׁשב,

 ַאְּת ֶאְצִלי ָעֹמק ַּבֵּלב,
 ַּגם ִמְרֶּפֶסת, ַּגם ַחְניֹון,

 ַּבֲחלֹומֹות ָּכמֹו� ַּבֶּטְכִנּיֹון,ֵאין 
 .ֵׁשֶבט ַאִחים ַוֲאָחיֹות

 
 ָמה ַנֲעֶנה לֹו ַלּׁשֹוֵאל

 ף ּוְנַיֵחל?ְלָמה ִנְׁשאַ 
 נֹאַמר לֹו ָּכ�: ַרק ֶסֶגל טֹוב 

 ְודֹוְקטֹוַרְנִטּיֹות ָלֹרב,
 

 ,ְמַהְנְּדסֹות, ּתֹוְמֵכי ֶמְחָקר
 ַּבר,-ּוְמַרְּכזֹות ְוסּוִׁשי

 ְׂשִחָּיה, ִמְסֶעֶדת ֵׁשףְּבֵרַכת 
 ֹּכֶׁשר ַּבַּמְרֵּתף!-ְוֶחֶדר

 
 ָּכאן ֵּביִתי ֶאל מּול ַמְחֵׁשב,

 ַאְּת ֶאְצִלי ָעֹמק ַּבֵּלב,
 ַּגם ִמְרֶּפֶסת, ַּגם ַחְניֹון,

 ֵאין ָּכמֹו� ַּבֶּטְכִנּיֹון, ַּבֲחלֹומֹות
 .ֵׁשֶבט ַאִחים ַוֲאָחיֹות

 
 ָּכאן ֵּביִתי ֶאל מּול ַמְחֵׁשב,

 ַאְּת ֶאְצִלי ָעֹמק ַּבֵּלב,
 ַּגם ִמְרֶּפֶסת, ַּגם ַחְניֹון,

 ֵאין ָּכמֹו� ַּבֶּטְכִנּיֹון, ַּבֲחלֹומֹות
 .ֵׁשֶבט ַאִחים ַוֲאָחיֹות

 
 


