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בוקר אחד הופיע רוני בכיתה וביקש מכולם לשמוע דבר מוזר שקרה לו אתמול ,וכך סיפר" :בביתי
מצוי מיכל דיו העשוי מזכוכית ,שאבא שלי משתמש בו לצורך כתיבה בעט הנובע שלו .המיכל היה
מונח על שולחן העבודה של אבי ,ומלבד השולחן אין בחדר שום דבר נוסף .והנה אתמול נכנס חתול
לחדר ,קפץ על השולחן ,הפיל את מיכל הדיו וזה התנפץ לרסיסים .לשמע הרעש ,רצנו לחדר והנה
דבר נפלא ,על ריצפת החדר מקיר לקיר היה כתוב באותיות ברורות ויפות ,עם ניקוד מלא ,השיר:
"על הדבש ועל העוקץ" .על כל מרצפת היתה כתובה מילה מן השיר ,ועל כל המרצפות יחד נכתב
השיר היפה במדויק מילה במילה .כל זה קרה לגמרי במקרה כתוצאה מנפילה מקרית של מיכל
הדיו ,כאשר אות התחברה לאות ,מילה התחברה למילה ,משפט התחבר למשפט ,חרוז התאים
לחרוז ,הניקוד לפי כל הכללים ,וכל זה קרה ,כאמור ,במקרה".
כל הכיתה "התגלגלה" מצחוק וכולם שרו יחד" :לא ,לא מאמינים ,לא מאמינים שבאופן מקרי
נכתבים שירים כל כך יפים".
רוני הודה לבסוף שהיה זה סתם סיפור מפרי דמינו ,ו"כל ילד מבין שדבר כל כך מתוכנן כמו שיר,
לא יתכן שיווצר במקרה .לכל דבר מתוכנן יש מתכנן".

שאלות
 .1באותו ערב הופיע איש אחד בטלוויזיה וסיפר לצופים על התאוריה ]הסבר[ שלו לבריאת
העולם :הכל התחיל בפיצוץ ,לא של קסת דיו אלא פיצוץ בשמש .מהפיצוצים הרבים נוצר
ב"מקרה" כדור הארץ ,ובו התחברו יחד דוממים ,צמחים ,בעלי-חיים ובני אדם .אצל בני האדם
התפתחו ב"מקרה" עיניים ,אוזניים ,אף ,ראש ,מח ,קיבה ,לב ושאר  248האיברים שבאדם .הכל
ב"מקרה"! ב"מקרה" לגמרי נוצר עולם נפלא כזה שבו השמש זורחת ,הגשם מרווה את הארץ,
הצומח משמש למזון .האדם נושם ,אוכל ,חושב ,הוגה ,ממציא ,חי ,מוליד וכל זה נוצר ב"מקרה".
האם מאמין אתה שכל העולם שלנו נוצר ב"מקרה"?
 .2הסבר את דבריו של רוני שאמר" :לכל דבר מתוכנן יש מתכנן"?
 .3מי הוא המתכנן של עולמינו?
 .4תן דוגמא אחת מתוך מה שלמדת בשיעורי טבע על התכנון הנפלא של אחד מן הפריטים השונים
שבטבע מן הדומם ,הצומח ,החי ,האדם ,או מהשילוב והתיאום הנפלא שביניהם.
 .5מצא בסידור התפילה פסוקים בהם מודים אנו למי שתכנן את העולם על הבריאה הנפלאה
והנעימה שיצר!
 .6למד בעל-פה את ברכת "בורא נפשות"! הסבר את הברכה!

