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 ַהְמָצָאה
 

 עירד יבנה 
 2010מאי, 
 

 
 

 ָהַעִּתיק ָהִעָּדן.  1
 

 ,ְלִמְדָּבר ַיַער ֵּבין, ִמְספֹור ַרּבֹות ָׁשִנים ִלְפֵני
 ,ָּדָבר ִּכְמַעט ָיַדע ֶׁש�א ַעם לוֹ  ָׁשַכן ָׁשֹכן
 ,ְלִהְתַרֵחץ �א ַּגם, ְלַקֵּפץ �א, ְלַגֵהץ�א 
 .ֵעץ ַעל ְלַטֵּפס אוֹ  , �א ְלַׁשֵּפץְלַנֵּפץ�א 

 
 :ָהַעם אֹותוֹ  ְּבֵני ָאז ָיְדעּו ִּבְלַבד ֶאָחד ָּדָבר

 .�ָעם ְלתֹו� ֶׁשָּזֲחלּו ְיצּוִרים ִלְב�עַ 
 ,ָּפעּור ְּבֶפה ִלְׁשַּכב ָיְדעּו ַרק ֵהם, ַהֹּכל ֶזה, ֵּכן

 ,ִהְרהּור ֶׁשל ֶׁשֶמץ אוֹ  ַּכָּוָנה אוֹ  ָּתְכִנית ׁשּום ְּבִּלי
 ,ִלָּבם ֶאת אֹוֶפֶפת ַעְרִטיָלִאית ֶעְרָּגה ְוַרק

  .ִקְרָּבם ּתֹו� ֶאל ֶׁשִּיְׁשַּתְרֵּבב ֲעִסיִסי ְלַזַחל
 

 ,ִלְכֹעס ִמְּבִלי, ִלְמחֹות ִמְּבִלי ָׁשִנים ָּכ� ָחיּו ֵהם
 .ִלְלֹעס ֵמֶהם ֶאָחד ָלַמד ֶאָחד ָּבִהיר ְויֹום

 
 ,ְוִהְרִחיָקן ְוָׁשב ִלְסתֹוָתיו ֶאת ֵקֵרב, ָּכ� ְסָתם
 ,ִּתיָקן ֵאיֶזה ְּבִפיו ִּבֵּקר ֶׁשְּבִמְקֶרה ָׁשָעה
 ,ָוׁשֹוב ָהלֹו� ִּפיו ֶאת ָּפַער ְוׁשּוב ָסַגר ְוׁשּוב

 .טֹוב ִּכי ָהִאיׁש ַוַּיְרא  – ַקל ִחיׁש ִנְגַרס ְוַהַּמָּקק
 

 ְּבֶמֶרץ ִלְלֹעס ָהִאיׁש ִהְקִּפיד ַהּיֹום אֹותוֹ  ֵמָאז
 ,ֶׁשֶרץ ַעד ֵמַעָּכִביׁש – ְלִפיו ָחַדר ֲאֶׁשר ָּכל ֶאת

 ,ְׁשבּוַעִים אוֹ  ָׁשבּועַ  ָחְלפּו ַרק: ֶּפֶלא ֶזה ּוְראּו
 ,ַהִּׁשַּנִים ֶאת ְלַהְפִעיל ֵהֵחּלּו ְׁשֵכָניו ְוַגם
 ֻּכָּלם ָהַעם ּוְבֵני ְּתִמיָמה ָׁשָנה ָיְצָאה ְו�א
 .ֵמעֹוָלם ֹזאת ָעׂשּו ְּכמוֹ  ְוָטֲחנּו ָנְגסּו

 
 ,ִׁשְגָרה ִלְדַבר ָהְפָכה ַהְּלִעיָסה ָיִמים ִמֵּקץ
 ,ַלַּנֲעָרה ִלּבוֹ  ָׂשם �א ָהַעם ִמְּבֵני ְוִאיׁש
 ,ְּבָטעּות ָּכָכה ְסָתם, ֵמִׂשים ִמְּבִלי, ֶאָחד ֶׁשּיֹום

 . ּתּות ְלִפיהָ  ְוִגְלְּגָלה ָיָדּה ֶאת ֵהִניָפה
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 ,ְּבַפַּדְחָּתּה ְלָגֵרד ַרק ִהְתַּכְּוָנה ְּבֶעֶצם
 ְּבַכָּפָּתּה ָּדַבק ֶׁשְּבִמְקֶרה ַהּתּות ֲאָבל
 ָהָדר ָמֵלא ְּבִפירּוֶאט ְוִהְסַּתְחֵרר ִנַּתק

 ,ָּבָׂשר ָּכל ְּכֶדֶר� ִנְלַעס ָׁשם – ִּפיהָ  ֶאל ַהְיֵׁשר
 ,ּוְמֻתָּלע ָצמּוק, ָהַרְקּבּוִבי ַהּתּות ְוֶזה

 .ִנְפָלא ְּכַמֲעָדן ַהַּנֲעָרה ְלֵח� ָטַעם
 

 ףִלְגרֹ  ָלְמָדה ַהַּנֲעָרה ָקַצר ְזַמן ֶּפֶרק ּתֹו�
 ;סֹוף ְּבִלי ַמְטַעִּמים ִמְּסִביבֹוֶתיהָ  ּוְלַלֵּקט

 ,ְוֶהֱעִתיקּו ָלְמדּו ָהַעם ְּבֵני ַהַּפַעם ְוַגם
 ,ְוֶהֱחִזיקּו ֶהֱחרּו, ְּבִעְקבֹוֶתיהָ  ָהְלכּו
 ִמֶּׁשָּלֶהם ִׁשיטֹות ּוִפְּתחּו הֹוִסיפּו ְועֹוד

 .ִּפּיֹוֵתיֶהם ּתֹו� ֶאל ִמְּסִביַבָתם ָמזֹון ִלְמֹׁש�
 

 ַהִּנְרָּגִׁשים ָהַעם ּוְבֵני, ָיִמים ָעְברּו ָחְלפּו
 :ִׁשּמּוִׁשים ֵאילּו עֹוד ֵיׁש ֶׁשַּלָּיַדִים ִּגּלּו

 ,ְזבּוִבים ּוְלָגֵרׁש ֵעיֵניֶהם ַעל ְלַהֲאִהיל
 ,ְּכָלִבים ּוְלַלֵּטף ,ִּכִּנים ִלְפלֹות, ְּכָבִׂשים ִלְסֹּפר
 ,ַּבחֹול ּוְלַצֵּיר ַהְּׁשֵכִנים ַעל ָחָצץ ִלְזֹרק
 .ִלְזֹחל ֵמֵהם ֶאָחד ָלַמד ֶאָחד ָּבִהיר ְויֹום

 
 .ְזרֹועֹוָתיו ְּבֹכחַ  ְלִהְתַנֵּיד ִנָּסה ְּתִחָּלה

 ,ַעְגבֹוָתיו ֶאת ִּכֵּוץ, ֵּגווֹ  ִּפֵּתל – ִמֶּׁשָּכַׁשל
 ,ַּבֶּסֶתר ְּתִפָּלה ָנָׂשא, ָמְתָניו ִׁשֵּנס, ַרְגָליו ָנַעץ

 .ֶסְנִטיֶמֶטר ְּבֵעֶר� ְוִהְתַקֵּדם ּגּופוֹ  ִׁשַּלח
 

 ,ַהַּבְרָנׁש ֶׁשל רּוחוֹ  ְּבֹעז ֹראׁש ָנא ָנֵקל ַּבל ַא�
 ,ֶנְחַלׁש �א ְלֶרַגע ְוַאף נֹוָאׁש ָאַמר �א הּוא

 :ְּתנּוָעה ִׁשיטֹות ִּפַּתח ְּפָׁשרֹות ַחְסַרת ַּבֲאִדיקּות
 ;ְלָטָאה ֶׁשל ְּפִסיָעה, ַׁשְרׁשּור ִּכְרּכּור, ַחְרּדֹון ִסְגנֹון

 
 ,ֶהָחזֹון ִמַּבַעל ָהַעם ְּבֵני ִהְׂשִּכילּו ְוׁשּוב
 ,ִחָּלזֹון ְּבֶקֶצב, ָמתּון-ָמתּון ְּתִחָּלה ָאְמָנם

 ,ֲעָנק ִּבְצָעֵדי ִהְתַקְּדמּו ֵהם ַּבֶהְמֵׁש� ַא�
 ,ָאָבק ְּבַעְנֵני ְוִהְתַּפְּתלּו ִהְזַּדֲחלּו

 ּוְלָרְחָּבּה ְלָאְרָּכּה ָהָאֶרץ ֶאת ְוָתרּו
 .ֶׁשָּבּה ַהּטּוב ּוִמָּכל נֹוֶפיהָ  ִמִּזיו ִלְטֹעם

 
 ,ְּבָאִחיו ִאיׁש ָּפְגׁשּו, ָוֹכה ֹּכה ֶׁשָּנעּו ֵּכיָון
 ,ּוְלָהִגיב ְלִהְתַּבֵּטא ִנּסּו ָוָׁשם ּוֹפה

 , ָמׁשֹוב ִקְּבלּו ּוִבְתמּוָרה, ַּדְעָּתם ִהִּביעּו
 .ַלְחֹׁשב ֵמֵהם ֶאָחד ָלַמד ֶאָחד ָּבִהיר ְויֹום



3 
 

 ָלֹרב טֹוְרפֹות ַחּיֹות ְמֻּׁשַּפע ֶאֶרץ-ְּבֶחֶבל
 ,ַלֲעֹרב ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְנטֹות ַּבָּדד ָהִאיׁש ִטֵּיל

 ִלְראֹות ֶנְחַרד ּוָמה, ַלֶּמְרָחִבים ַמָּבט ָנָׂשא
 .ְלִביאֹות ֶׁשַבע ִעם הּומֹור חּוׁש ָּכל ְנטּול ַאְרֵיה

 
 ִּגָּלה ּוִבְמֵהָרה ְוַלָּיִמין ַלְּׂשֹמאל ָּפָנה

 ,ֲעֻגָּלה ְּבֶאֶבן ֲחסּוָמה, ַּבֶּסַלע ִנְקָרה
 ,ָחסֹון ָעָנף, ַּבַּצד ֻמָּטל ָּכ� ְסָתם, ָרָאה ְועֹוד
 .ַרְעיֹון ֶׁשל ִניצֹוץ ְּבָקְדקֹודוֹ  ִהִּצית ֲאֶׁשר

 
 ,ַלְחׂשֹף ֵיׁש ִּפיהּו ֶאת ֲאָבל", ִהְרֵהר", ֻמְׁשָלם ִמְסּתֹור"

 ,ָמנֹוף ָּדרּוׁש ָּכ� ּוִמּׁשּום, ְּכֵבָדה ִהיא ָהֶאֶבן
   ַהְּמגּוָפה ִּבְבִסיס ֶהָעָנף ֶאת ִלְנֹעץ ָעַלי

 ".ַהְּתנּוָפה ֶאת ִליֹצר ּגּוִפי ִמְׁשָקל ּוְבֶעְזַרת
 

 ַהָּגאֹון ֶׁשל ִׁשְמעוֹ  ָּפַׁשט קֹוִצים ִּבְׂשֵדה ְּכֵאׁש
   ,ַהִהָּגיֹון ְּבֶאְמָצעּות ַנְפׁשוֹ  ִמֵּלט ֲאֶׁשר
 ,ְוַהְׁשָרָאה מֹוֵפת ָׁשֵלם ְלדֹור ִׁשֵּמׁש ְוהּוא
 ".ַהַהְמָצָאה ִעַּדן" – ָחָדׁש ִעָּדן ִּבֵּׂשר ְוַאף
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 ַהַהְמָצָאה ִעַּדן.  2
 

 ,ְמֹאד ְּתִמימֹות ָהיּו ַהַהְמָצאֹות, ְּבֵראִׁשיָתן
 :ִלְלֹמד ֵּכיַצד ָלְמדּו ַהַּמְמִציִאים ַּבֶהְמֵׁש� ַא�

 ַהָּׁשִנים ְלֹאֶר� ְוַסְבָלנּות ְּבַהְתָמָדה
 .ַחִּיים ַּבֲעֵלי ֶׁשל סֹוָדם ּוִפְעְנחּו ָחְקרּו

 
 ,ָהרּוחַ  מּול ֶאל ָלצּוד ֵּכיַצד ָלְמדּו ַהָּנֵמר ִמן
 ,ָלנּוחַ  ָהַעְצָלן ִמן – ִלְבנֹות ָלְמדּו ַהּבֹוֶנה ִמן
 ,ִלְזֹּכר ּוֵמַהִּפיל ְלִהְתַעֵּקׁש ַהִּפְרָּדה ִמן

 ,ַהָּׁשֹחר ַּבַּלְיָלה ְלַנֵּוט ֵאי� ֵמֲעַטֵּלף
 ,ִלְקֹּפץ ִמַּקְרָּפָדה, ְלַלֵּקט ִמַּתְרְנֹגֶלת

 .ַהֹּבץ ְּבתֹו� ָמזֹון ִלְמֹצא ָלְמדּו ְיאֹור ִמּסּוס
 

 ,ִמְּזֵאִבים ָלְמדּו ֵהם ַהֶּצֶות ֲעבֹוַדת ֶאת
 ,ֵמַאְרָנִבים ָלְמדּו ָהְרִבָּיה ֶחְדַות סֹוד ֶאת

 ,ְלַּדֵּבר ִמֻּתִּכי, ִליֹׁשן ִמֹּדב, ָלנּוס ִמְּצִבי
 ,יֹוֵתר ַהְרֵּבה ִלְחיֹות ֵּכיַצד ַהַּיָּבָׁשה ִמַּצב

 ,ִלְׂשחֹות ַהָּדג ִמן, ָּגבֹוּהַ  ִלְׁשֹאף ַהִּג'יָרף ִמן
 ,ִלְׁשּתֹות ִמְּבִלי ְלִהְתַנֵּיד ָלְמדּו ֵמַהָּגָמל

 
 ַהְּנָמִלים ִמן ֵהם ָלְמדּו ִמֹּכל יֹוֵתר ֲאָבל
 ,ִּתיִלים ִלְבנֹות ֵאי� ,ַלֹחֶרף ָמזֹון ֶלֱאֹגר ֵאי�
 ,ְּבׁשּוָרה ָלֶלֶכת ְוֵאי� ָקֶׁשה ַלֲעֹמל ֵאי�
 .ְּבֵרָרה ַמָּמׁש ֵאין ִאם ַלֲעֹקץ ֵאי� ָלְמדּו ְוַגם

 
 ָהָעם ְּבֵני ֵהֵחּלּו ּוֻמְכָׁשִרים ְמֻלָּמִדים

 :ָאָדם-ִּתיֵלי ֵמֵעין – ְמֻׁשְכָלִלים ִמְבִנים ִלְבנֹות
 

 ,ּוִמְׁשָּפחֹות ְלבֹוְדִדים ְמֻעָּצִבים ִּתיִלים
 ,ְוִלְׂשַמחֹות ְלֵארּוִעים ְמֹפָאִרים ִּתיִלים
 ,ַהְּפַנאי ִּבְׁשעֹות ַלְּמַבִּלים ַׁשֲעׁשּוִעים ִּתיֵלי
 ,ֲהַוי-ַעְרֵבי ְלחֹוְבֵבי ַהָּזָהב ִּגיל ִּתיֵלי
 ְוַהְרָצאֹות ְלִדּיּוִנים ִלּמּוד ִּתיֵלי ְוַגם
 .ַהְמָצאֹות ֶׁשל ְלַהְמָצָאה ֶמְחָקר ִּתיֵלי ְלַצד
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 ְּפִתיָחה ְלאֹות ָהְיָתה זוֹ  ִנְמֶרֶצת ְּבִנָּיה ְּתנּוַפת
 ;ְּפִריָחה ְּתקּוַפת ְּבִדיֲעַבד ֶׁשְּיֻכֶּנה ְלָמה

 
 ,ְוַהַּגְלַּגל ַהֹּתף ֶאת ִהְמִציאּו ָהַר� ַלִּגיל
 ,ְוַהַּסְנָּדל ַהַּנְדֵנָדה, ַהֲחָבִלים ֻסַלם

 ,ִּבְׁשַנִים ַהִּטּיּול ֶאת, ַהָּנְפׁשֹון ֶאת – ְוַלּבֹוְגִרים
 ,ַהָּצֳהַרִים ַאַחר ַהֲחטּוָפה ַהְּתנּוָמה ֶאת
 ,ּוְסָּפא ְּׂשִחָּיה ְּבֵרַכת, ַלֵּתַאְטרֹון ַהָּמנּוי ֶאת
 , ַהְּמֻׁשָּפע ַּבִּמְדרֹון ֶׁשֶלג ַעל ַהְּגִליָׁשה ֶאת

 
 ,ֵלאּות ְל�א ָעְמלּו ָהְרֵעִבים ּוְלטֹוַבת
 .ַהַחְקָלאּות ֶאת ִהְמִציאּו יֹום ֶׁשל ּוְבסֹופוֹ 

 
 ,ָּבִאים ּדֹורֹות, הֹוְלִכים ּדֹורֹות, חֹוֵלף-עֹוֵבר ַהְּזַמן

 .ַמְמִציִאים ֶׁשל ַרְעיֹונֹות ְּבַאְמַּתְחָּתם נֹוְׂשִאים
 ,ּוִמְתַּפְּתחֹות הֹוְלכֹות ַהַהְמָצאֹות ַהְּזַמן ְוִעם

 :ּוִמְסַּתְּבכֹות ִמְׁשַּתְכְללֹות, ּוִמְתַּפְּתלֹות הֹוְלכֹות
 

 ָהאֹור ִּבְׁשעֹות ַחָּמה ַקְרֵני אֹוֵגר ֲאֶׁשר ַמְצֵּבר
 ,ַהְּׁשֹחר ֶאת ְלַהְבִריחַ  ַּבַּלְיָלה ּוְמִפיָצן

 ,ּכֹוָכִבים אֹור-ַמְקִּפיא, ַּגִּלים-סֹוֵפג, רּוחֹות-ּכֹוֵלא
 ;ַלֲעָנִבים ֵיינֹות הֹוְפִכים ֲאֶׁשר ִׁשְחזּור-ּדּוֵדי

 
 ,ְּברּוִרים ָּפחֹות ִנְהִיים ַעְצָמם ַהַּמְמִציִאים ְוַגם

 ;ְמֻפָּזִרים ּוְלִעִּתים ְלמּוָזרּות נֹוִטים
 ,ִחיצֹון ָחָלל ְלַרֲחֵׁשי ַמְקֵלט ַמִּציג ֶאָחד
 ,ָהָרצֹון ְּבֹכחַ  מּוַנע ַמְחֵׁשב ַמְרִּכיב ֵׁשִני

 ִהְתַעְּמלּות ְּבַנַעל ִמְרצוֹ  ֶאת ַמְׁשִקיעַ  ְׁשִליִׁשי
 .ִנּוּוט ְׁשִגיאֹות ִמְּפֵני נֹוֲעָלּה ֶאת ֶׁשַּמְזִהיָרה

 
 ְלִהְתַּפֵעל ַמְרִּבים ַהַּמְמִציִאים ַהְּזַמן ְוִעם

 ,ְלִהְתַהֵּלל נֹוִטים ְוַאף ,ָיָדם ִמַּמֲעֵׂשי
 ,ְלִהְתַּבְלֵּבל ַמְתִחיִלים ְּכָבר ָהַעם ְּבֵני ְוֶיֶתר
 .ּוְלַנֵהל ִלְׁש�ט ֶאָחד ַמְחִליט ֶאָחד ְויֹום
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 ֶהָחָדׁש ָהִעָּדן.  3
 

 ,מּוָזר ִעּסּוק ְּתחּום ִהיא, ָהִאיׁש ָּגַרס, ַהַהְמָצָאה
 ,ְמֻבָּקר ְוֹנַהל ַהְרָׁשָאה, ִּפּקּוחַ  ְנטּול
 ,נֹוֵצץ ַיֲהלֹום הּוא ּבֹוֵדד ַמְמִציא ָּכל ִאם ְוַגם
 .ְלרֹוֵעץ לוֹ  עֹוֵמד ָהִאְרּגּון ֶׁשֹחֶסר ֲהֵרי

 
 ,ּוְלַיֵעל ּוְלַתֵעל ְלַנֵהל ֲעֵלינּו
 ,ּוְלַפֵּסל ּוְלַעֵּצב ְלַׁשְכֵלל ֲעֵלינּו
 , ּוְלַעֵּגל ּוְלַׁשֵּיף ְלַקֵּצץ ַּגם ָצִרי�

 ,ּוְלַעְרֵטל ְלַקֵּלף ַּגם ִקיצֹון ּוְבִמְקֵרי
 ,ְלַהֵּלל ֵיׁש ַהַּמְמִציִאים ְּגדֹוֵלי ֶאת ְוִאּלּו

 .ּוְלַתְגֵמל ְלַפְרֵנס ַהֹּצֶר� ּוְבִמיַדת
 

 ,ִמְׁשָנתוֹ  ֶאת ָהַעם ִזְקֵני ִּבְפֵני ָהִאיׁש ָּפַרׂש
 ;ְלָתְכִניתוֹ  ַמְנָּדט ִקֵּבל יֹום ֶׁשל ּוְבסֹופוֹ 
 ,'ֵּכן' ִהְצִּביעּו ַעְצָמם ַהַּמְמִציִאים ֹרב ֲאִפּלּו

 ,ְלִמְצַטֵּין ַעְצמוֹ  ָחַׁשב ֵמֵהם ֶאָחד ָּכל ִּכי
 ,ְּבִכיָרה ְסָגִנית ִקֵּבל ְוַאף ָדַרׁש ְוַהַּיָּזם
 .ַמְזִּכיָרה ִעם ִלְׁשָּכה ְוֹראׁש יםְּפִקידִ  ְּתֵריַסר ֲחִצי

 
 ֲחָדָׁשה ְלֶדֶר� ָיְצאּו ְּגבּוָרה ֲענֹות ְּבקֹול

 ,ֶׁשְּבֹראָׁשּה ְוַהַּבְרָנׁש ַהִּנהּול-ִמְנֶהֶלת
 ,ּוִמְזָּכִרים ּוִמְכָרִזים קֹוְרִאים-קֹולֹות ִׁשְּלחּו
  ,ְּבֶמְחָקִרים ְלִהְׁשַּתֵּתף ַמְמִציִאים ִהְזִמינּו
 ,ַהְרָׁשאֹות ְוֶהֱעִניקּו ְוִנֲהלּו ִּבְּקרּו
 . הֹוָצאֹות ְוֶהֱעִריכּו ֲעֻלּיֹות ַעל ִּפְּקחּו

 
 ,ַהִּמְנָהָלה ַלֲהָקַמת ָּתִמים ָעׂשֹור ִּבְמ�את

 ,ְוַהְפָעָלה ִּפּקּוד ִּבְתחּום ִׁשְדרּוג ֹראָׁשּה ָּתַבע
 ,ַסְמכּותוֹ  ֶׁשל ְוָהְרָחָבה ִקּדּום ִיְכ�ל ֲאֶׁשר
 ,ִלְׁשָּכתוֹ  ֶׁשל ִׁשּפּוץ – ַּכִּמְתַּבֵּקׁש – ְּבַבד ּוַבד

 ַוֲעָדה ֶׁשל ַלֲהָקָמה ִהְסִּכים ּוִבְתמּוָרה
. ְיעּוָדה ֶאת ִמְּלָאה ִמְנַהְלּתוֹ  ִּכי ִּתְקַּבע ֲאֶׁשר
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 ַהִּמְנָהָלה ְיִעילּות ְלֵחֶקר ַהַּוֲעָדה
 ,ְוִתְׁשֲאָלה ִּתְחְקָרה, ַמְפֵּתחַ -ֵעֵדי ִזְּמָנה

 ,ְמנָֻּמק ּדּוחַ  ִהִּגיָׁשה יֹום ֶׁשל ּוְבסֹופוֹ 
 ,ֲעָנק ִאיׁש הּוא ַהִּמְנָהָלה ֹראׁש ִּכי ָקַבע ֲאֶׁשר
 ,ְוַהְבָרָאה ְׁשִקיפּות ָיָדיו-ְּבמוֹ  ֵהִׁשית ֲאֶׁשר
 .ַהַהְמָצָאה ְּתחּום ֶאת – ָּפחֹות �א – הֹוִׁשיעַ  ְוַאף

 
 ,ָקָטן ִּבְסִעיפֹון ,ַהַּדִּפים ֵּבין ָׁשם-ֵאי, ֹזאת ִעם
    ,ַעְצָמן ַהַהְמָצאֹות ְּבִטיב ַּבֲעִקיִפין ַהָּדן

 ,ֻמְסָּבר-ִּבְלִּתי ָחִריג ָנתּון ָמה ִמּׁשּום הֹוִפיעַ 
 :ַהְּׁשָאר ָּכל ֶׁשל ְׁשֵלמּוָתם ַעל ִקְמָעה ֵהִעיב ֲאֶׁשר

 
 מּוָזר ִּדְמיֹון ָּדמּו ַהֲחָדׁשֹות ַהַהְמָצאֹות
 .ֶּבָעָבר ְּכָבר ֶׁשֻהְמְצאּו קֹוְדמֹות ְלַהְמָצאֹות

 
 ָארּור ְסִעיף אֹותוֹ  ַּדְוָקא, ַהַּמָּזל ְלֹרעַ 

 ,ַהִּצּבּור ֶׁשל ִעְנָינוֹ  ֶאת ִמָּכל יֹוֵתר ָמַׁש�
 ,ּוֶבָהָלה ְלִחיל ְּכֶהְרֵּגלוֹ  ִנְתַּפס ֲאֶׁשר
 ;ַהִּמְנָהָלה ֹראׁש ֶׁשל ְלִפּטּוָריו ָקָרא ְוַאף

 
 ,ָחתּום ֶׁשּגֹוָרלוֹ  ָהָיה ְּכֶׁשִּנְדֶמה ַּדְוָקא ַא�

 :ְנאּום ְּבֶאְמָצעּות ַעּמוֹ  ֵלב ֶאת ָהִאיׁש ָׁשָבה
 
 ?ֵמְראֹות ֵעיֵניֶכם ַהַּטחּו, "קֹולוֹ  ַרַעם!", ְּכִסיִלים"

  ;ַהְמָצאֹות ַעֵּמנּו ִהְמִציא ְנעּוָריו ִמַּׁשַחר
 ,ַהָּמנֹוף ֶאת, ַהְּזִחיָלה ֶאת, ַהְּגִריָפה ֶאת ִהְמִציא
 ,ַהּנֹוף מּול ֶאל ַהִּמְתַנְּׂשִאים ָאָדם-ִּתיֵלי ִהְמִציא
 – ַהַּמְגֵנט ֶאת, ַהַּמְצֵּבר ֶאת, ַהַּגְלַּגל ֶאת ִהְמִציא

 .ֵעתּכָ  ָּלנּו ֶׁשֵּיׁש ּוָמה ֶׁשָהָיה ָמה ָּכל ֶאת
 

 ,ְמקֹוִרּיֹות ַהְמָצאֹות ְלֶפַתע ָחְסרּו ְוִאם
 ,ֵעֻדּיֹות ְּכֶאֶלף ַמְחסֹור אֹותוֹ  ֵמִעיד ֲה�א

 ַהָּגדֹול ָּבֶרַגע ָּכֵעת נֹוְכִחים ָאנּו ִּכי
!ַהֹּכל ֶאת ְּכָבר ִהְמִציא ַהָּנאֹור ַעֵּמנּו ֶׁשּבוֹ 
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 ,ְוַתם ִנְׁשַלם, ְמֻכָּבַדי, ַהַהְמָצָאה ִעַּדן
  ,ַהַּקָּים ֶאת ְלַׁשֵּמר ֲעֵלינּו ּוָמהׁש ַעָּתה

 ִמְכָרז ּתֹוִציא ַהִּנהּול-ִמְנֶהֶלת ָּכ� ּוְלֵׁשם
 :ְמֻרָּכז ֶיַדע ֶׁשל ָאִמין 'ִׁשּמּור ֶׁשּכֹוַתְרּתוֹ 

 ,ְוִזָּכרֹון' ִלּמּוד ֶׁשל ְלאֹוטֹוַמְצָיה ִּגיָׁשה
 ."ָהַאֲחרֹון ַהַהְמָצאֹות-ִמְכַרז ִיְהֶיה ְוֶזה

 
 ,ֶמְחָקר ַאְנֵׁשי ָנֲהרּו ָהָאֶרץ ַקְצוֹות ִמָּכל

 :ַהְּגָמר ֶאל ִהִּגיעּו ִּבְלַבד ְׁש�ָׁשה ּוִמּתֹוָכם
 

 ,ֲחלֹומֹות ֶׁשל ְמחֹוֵלל ִּפּתּוחַ  ִּתְכֵנן ֶאָחד
  ,ַרֲעיֹונֹות ַהָּיֵׁשן ַלֹּמחַ  ַהְּמַׁשֵּדר

 ַהִּתיכֹון ַּבֹּמחַ  ְלַהְׁשִּתיל ִהִּציעַ  ֵׁשִני
 ,ְוִזָּכרֹון ְמַעֵּבד, ָקִׁשיחַ  ִּדיְסק ִעם ַמְחֵׁשב

 )ַהִּמְנָהָלה ֹראׁש ֶׁשל ִעְסִקי ָעִמית( ְוַהְּׁשִליִׁשי
 :ְּגלּוָלה ְּבֶאְמָצעּות ַהְׂשָּכָלה ַעל ְטיּוָטה ִהִּגיׁש

 ֻמְמָלץ ִּפְתרֹון, "ָהִאיׁש ָטַען", ַהְּלִמיָדה-ְּגלּולֹות"
 ".ַמֲאָמץ ְּבִלי ְּבִלּמּוִדים ַהְּמֻעְנָין ְלָכל

 
 ָזָכה ַהְּלִמיָדה-ְּגלּולֹות ֵמיָזם, ַהְּׁש�ָׁשה ִמן
 )הֹוָכָחה ֵמֹחֶסר ִנְפְסלּו ֹׁשַחד ַעל ְּתִביעֹות(

 ,ְּגלּוָלה ֻּפְּתָחה ָאֵכן ֶהָעׂשֹור ֶׁשל סֹופוֹ  ְוַעד
 ,ַהְּזִחיָלה ִלְמֶלאֶכת ֻמְמֶחה הֹוֵפ� נֹוְטָלה ֶׁשָּכל
 – ְׁשִנָּיה ְּגלּוָלה ֻּפְּתָחה נֹוָספֹות ְׁשָנַתִים ְותֹו�

 . ַהְּבִנָּיה ְמֶלאֶכת ֶאת ַהְּמַלֶּמֶדת ְּגלּוָלה
 

 ,ּופֹוִרּיֹות טֹובֹות, ַרּבֹות ָׁשִנים ָעְברּו ָחְלפּו
 ,ְּכִפְטִרּיֹות ַרּבּו ַהֻּמְפָלאֹות ְוַהְּגלּולֹות

 ,ַהִּיחּוִדית ּוֻמְמִחּיּותוֹ  ִמְקצֹועַ  ְלָכל
    ,ַהִּיעּוִדית ְגלּוָלתוֹ  ֶאת ְּבִדּיּוק ִהְתִאימּו
 ַוֲעָדה ֵהִקימּו ַהַּתֲהִלי� ּוְלִסּיּום

 .ַהְּלִמיָדה ְּגלּולֹות ֶעְליֹונּות ֶאת ֶׁשְּתַאֵּׁשר
 

 ַהְּגלּוָלה ֶׁשל ֵאיכּוָתּה ְלֵחֶקר ַהַּוֲעָדה
 ,ַהִּמְנָהָלה ְלֹראׁש ַמְסָקנֹות ֵסֶפר ִהִּגיָׁשה

 ,ַהְּגלּולֹות ִמן ַאַחת ְלָכל ְסִעיף ֻמְקָּדׁש ֶׁשּבוֹ 
 ,ְיִעילֹות ֵהן ַּכָּמה ַהְּמִעידֹות ְרָאיֹות ִעם

 ַאְחַראי ִיְקַּבע ַהִּמְנָהָלה ֹראׁש ִּכי ִנְרַׁשם ְועֹוד
 .ַהְּמַלאי ְוִלְתִקינּות ְלַאְסָּפָקה ִיְדַאג ֲאֶׁשר
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 ,ָּבאֹות ָׁשִנים, הֹוְלכֹות ָׁשִנים, עֹוֵבר חֹוֵלף ַהְּזַמן
 ,ְלִגְמָלאֹות ּפֹוְרִׁשים ְלֶׁשָעַבר-ַהַּמְמִציִאים

 ,ְמֻמָּלִאים ַהְּלִמיָדה ְּגלּולֹות ּוַמַאְגֵרי
 ,ַׁשֲעׁשּוִעים ְלַתְקִציֵבי ֻמְפִנים ֶמְחָקר ַּכְסֵּפי
 – ַלִּמְנָהָלה ְמֻסָּפִחים ּגּוִפים ָועֹוד ְועֹוד
 .ַּבָּטָלה-ַמְחֶלֶקת, ִּבּדּור-ָרׁשּות, ִּבּלּוי-ֲאַגף

 
 ,ִּביָעף חֹוֵלף ַהְּזַמן, ָּבִאים ּדֹורֹות, הֹוְלִכים ּדֹורֹות

 ,ַמָּדף-ַחֵּיי ְּבִדיַקת ְּבֵעת, ֶאָחד ָּבִהיר ְויֹום
 ,ָׁשָנה ְּבתֹו� ָיפּוג ַהְּגלּולֹות ֹּתֶקף ִּכי ִנְמָצא
 ,ָהִראׁשֹוָנה ַּבִהְזַּדְּמנּות ְלַיְּצָרן ֵיׁש ְוׁשּוב
 ְּפֻקָּדה נֹוֵתן ַהְּמַכֵהן ַהִּמְנָהָלה ְוֹראׁש
  .ַהְּלִמיָדה ְּגלּולֹות ִּיּצּור-ַקו ֶאת ׁשּוב ִלְפֹּתחַ 

 
 )ַהִּמְנָהָלה ֹראׁש ֶׁשל ִאְׁשּתוֹ -ַאְחָין( ַהְּמַלאי-ַאְחַראי

 ,ּוֶבָהָלה ְּדִחיפּות ְּבֹרב ִלְמִׂשיָמתוֹ  ִנְזַעק
 , ְּבִיְדעֹוִנים נֹוַעץ, ְסָפִרים ָּפַתח, ֻמְמִחים ִקֵּבץ
 ,ַהְּנתּוִנים ְׁשַלל ֶאת ָראּוי ֹראׁש-ְּבֹכֶבד ָׁשַקל

 ,ֶׁשִּגָּלה ֶאת ִּדַּוח ַּתֲהִלי� ֶׁשל ּוְבסֹופוֹ 
 ,ִמְּלַכְּתִחָּלה ִמֶּׁשָחְׁשבּו ָחמּור ֶׁשַהַּמָּצב

 עּוָדּהֶׁשּיִ  ְּגלּוָלה ֻהְמְצָאה �א ֵמעֹוָלם ִּכי
 .ְלִמיָדה ֶׁשל ְּגלּולֹות ִליֹצר ֵּכיַצד ְלַלֵּמד הּוא

 
 

 ָּדָבר ַאֲחִרית
 

 ,ְלִמְדָּבר ַיַער ֵּבין, ֶלָהִרים ֵמֵעֶבר ֵאי ָׁשם
 ,ָּדָבר לֹוֵמד ֵאינוֹ  ֲאֶׁשר מּוָזר ַעם לוֹ  ׁשֹוֵכן

 ,ְלִהְתַעֵּמק �א ַּגם, ְלַנֵּמק �א, ְלַׂשֵחק �א
 .ְלִהְתַרֵּפק ְו�א, ְלַפֵּנק �א, ְלַחֵּבק �א

 
 נֹוָכח ֵמֶהם ֶאָחד ְּבִמְקֶרה ִאם, ִלְפָעִמים ַרק

 ,ַּבָּס� ַהּצֹוֲעדֹות ַהְּנָמִלים ְּבַעְמָלנּות
 ,ִהְרהּור ָהַעְרִפִּלי ְּבמֹוחוֹ  ַמְבִליחַ  ִּפְתֹאם

 ,ָּברּור ְו�א ָעמּום ַעְגמּוִמי ַּגְעּגּועַ  ִמן
      ,ּוִמְתַרֵחק הֹוֵל� ַהְּנָמִלים ְּכֶׁשּטּור, ְוָאז
 .ְוחֹוֵמק לוֹ  ָנמֹוג, ִעּמוֹ  חֹוֵלף ַהִהְרהּור ַּגם
 


