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 שעון במקרה: 1נספח 

. מיוחד שעון למכירה הציעה( העולם ברחבי פומביות מכירות המארגנת) מלונדון ”סותלי“ חברת

 במפרט שהופיע כפי ”השעון נוצר כיצד“ התיאור להלן. במקרה נוצר שכולו בשעון מדובר, לטענתה

 :(דולר 1000 -השעון של ההתחלתי המחיר) להימכר שעמד לשעון שצורף

 ”קציו“ חברת מעבדת באזור תאונה אירעה זו בשנה. 1965 בשנת היתה השעון של היווצרותו תחילת

, שעון גוף כשל צורתו היתה שבמקרה, מתכת חתיכת במקרה עפה מהתאונה כתוצאה. שביוון

 התייחסו החברה בעלי. החברה של במעבדה השולחן על במקרה והתיישבה התעופפה היא ובמקרה

 …המעבדה שולחן על להישאר לחתיכה הניחו כן ועל, אליה לב שמו ולא, באדישות המקרית לתופעה

 ועפה, מטוס התרסק התאונה בזמן. המעבדה באזור אווירית תאונה אירעה, 1967 שבאביב אלא…

 דרך התגלגלה גם היא ובמקרה, עיגול של צורה לה היתה שבמקרה, פלסטיק חתיכת במקרה ממנו

 לחלק מתאימה שהיא התברר גם במקרה. השולחן על התיישבה ובמקרה, המעבדה של הפתח

 .שנתיים כבר שם שיושב

 גם הם ובמקרה, שיניים גלגלי של צורה להם היתה שבמקרה חלקיקים מספר עפו מהתאונה כתוצאה

 במקרה לזה זה והסתדרו לתוכה ונכנסו המעבדה דלת דרך התגלגלו הם ובמקרה. לשני אחד התאימו

 …שעון של שיניים לגלגלי אימהמת שבמקרה בצורה(, מעצמם) השולחן על

 בצורה מתכת של וחלק, בדרכה שנקרה מה כל את שהעיפה הוריקן סופת התחוללה 1975 בשנת

 .החברה במעבדת השולחן על במקרה והתיישבה במקרה עפה, מחוגים להיות מתאימה שבמקרה

 כדי מיד ורצ החברה של המשתאים העובדים. שביוון ”קציו“ במעבדת עז פיצוץ נשמע 1980 בשנת

 השעון חלקי כל הסתדרו, אדם ידי מגע ללא, שבמקרה התברר, הפלא ולמרבה, קרה מה לראות

 …בשלמותו מורכב שעון מונח היה השולחן ועל, מעצמם

!... עובד גם השעון שבמקרה והתברר, לאוזנו אותו קירב, השעון אל נרעש ניגש המעבדה מנהל

 !ומתקתק
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 נורההצגה הגדולה/ אהוד מ  :2נספח 

 

  עולה שוב המסך

  עגולה במה על

  מלא השמש אור

  כחלחלה תפאורה

  הצגה מתחילה

  רצחני שקיצבה

  ועני עשיר סיפורי

 

  סופית אין הצגה

  לעד נגמרת לא

  משתתפים מליוני

  אחד בה צופה אך

  בכולם צופה הוא

  בידו וכולם

  בחסדו כאן וכולנו

 .  בחסדו כאן כולנו, כן

 

  די בלי עד הפתעות

  בתמונה ותמונה

  הבמאי יד אבל

  אמונה מנוסה

  מאכזב סיפור אם

  הבמה מרעיד הוא

  לשממה לאש וקורא

 

  גורלית שורה כל

  ותפקיד תפקיד כל

  התכלית סמויה אך

  העתיד וסמוי

  ליאו נצליח אך

  יונים להפריח

  שחקנים כמה ולגדל

 .  שחקנים כמה ולגדל

 לכאן באנו

 מזמן באנו

 לילי במסע לכאן באנו

 שניתן כל

 קטן רגע

 . לי רגע לך רגע לך רגע
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 ?אסתר במגילת' ה שם נזכר לא מדוע: 3נספח 

 

 : כך זאת להבין אפשר? אסתר במגילת' ה שם נזכר לא מדוע: שואלים רבים

, בקולו שומע אינו בנו אולם, סכנה למקום ילך שלא בנו את הזהיר אשר, לאדם? דומה הדבר למה

 והוא, אותו יראה שבנו רוצה לא הוא אבל, בנו על להגן רוצה האב. הסכנה למקום הולך זאת ובכל

 . מפניו מסתתר

: לו ואמר, אביו לו קרא", מצוה רב"ה גיל, 13 לגיל הגיע כשהוא: ל"ז אלון יגאל סיפר זה מעין דבר

, רובה לו נתן אביו". בלילות לשמירה לצאת ועליך", הגברים" למשפחת מצטרף אתה, מהיום החל"

, לשמירה יצא הוא אולם, נידף כעלה רעד שהילד מובן. שלו" הבגרות מבחן"כ, בלילה שמירה לו וקבע

, אדם בני צעדי יגאל שומע ,הלילה באמצע, והנה. בשלום יעבור שהלילה, בלב תקוה מתוך

 לפתע. לעשות מה ידע ולא, גופו בכל רעד הוא. לגנוב באו אשר, ערבים אלה היו. אליו המתקרבים

 ...  מאחוריו ספורים מטרים שכב אשר, אביו זה היה. הערבים לעבר נורה אשר, יריות צרור שומע הוא

 על שומר והוא, פקוחה עינו אולם, מסתתר' ה כי, ובגלוי במפורש' ה שם נזכר לא, אסתר במגילת גם

 פני על מרחפת אשר, ההשגחה ביד להבחין שלא יכול אינו, בעיון המגילה את שלומד מי כל. עמו

 . שבמגילה הארועים

 משמעות את מבינים אנו תמיד לא אולם, במגילה העלילה סיפור את מכירים כולנו אמנם: הערה

 אותנו מעמידה אסתר-מגילת. הטבע מסגרות שבירת :משמעותו" נס"ש, לחשוב רגילים אנו. הארועים

 מתגלה, הנסתר בתוך גם. טבעיות מסגרות בתוך גם מתרחשים ומופלאים גדולים שנסים, האמת על

 על: "יום-יום אומרים שאנו כמו. הקלעים מאחורי, הכל את והמדריכה המכוונת, העליונה ההשגחה

 ...". עמנו יום שבכל נסיך

 (: 365' עמ", השלם חיים מקור" של' ד כרך בסוף) לויה דוד חיים הרב מסביר

 בלתי וזה, מורגש שזה אלא', ה בהשגחת קורה הכל": טבע"ל" נס" בין מבדיל אינו המאמין האדם"

 בלעדי, סוער שהוא בשעה ובין, ושקט רוגע שהים בשעה שבין, בספינה הנוהג קברניט כמו. מורגש

 הנהגתו מורגשת סערה שבשעת, אלא. חפצה חוזלמ להגיע הספינה תוכל לא, הקברניט הנהגת

 . ורגועה שקטה בנסיעה מאשר יותר הספינה לנוסעי

 הוזמנו כאילו, ביותר מדוייקים ובמועדים, מוזרה בתכיפות באות, כשלעצמן טבעיות, תופעות כאשר

 לאא אלה שאין, לטעון יכול הכופר הרי, העניין לפי הכל, מצוקה או רווחה באה ובעקבותיהם, מראש

 . תופעה לכל מדוייק" הסבר" לו יש. נס שום כאן ואין, לחלוטין טבעיות תופעות

 יש אלא, כאן מקרה שלא מרמזת אלה תופעות של שהופעתן יסביר, זאת לעומת, המאמין האדם

 כאן אין. מסויימת ולמטרה הנחוץ בזמן אלה תופעות ומזמן המשגיח, מכוון של ברורה כוונה

 ...".מקריות

 (נתן צולמןביהדות,  הגות והשקפה)
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