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הוקמה בנתניה ובה יכול " מוניות החלל"תחנת  . תירשם כשנת המהפכה בנושא החלל2100שנת 

משפחת חללוף  .חדשים ואפילו שנים, כל אזרח לשכור חללית ולטוס עימה לחלל למשך שבועות

חללית וביום בהיר אחד התיישבו בני המשפחה ב. החליטה להשקיע את כל חסכונותיה בטיול כזה

החללית מתרחקת  .חלל...ובשעת בוקר מוקדמת המריאו ל, כשהם מצוידים במזון ומים לזמן רב

כוכבי לכת , קטנים, גדולים. מבעד לשמשה נראים כוכבים לאין סוף. במהירות מכדור הארץ

והחללית ממשיכה לטוס , פונג קטן-כדור הארץ נראה כמו כדור פינג .וכוכבי שבת והחלל לא נגמר

 .ולטוס

 .אומר איציק חללוף לאביו כשהוא המום מהמחזה האדיר הזה" הם לא נגמרים הכוכבים האלה"

 .שואלת רונית" ?האם נוכל כך להמשיך ולהמשיך עד אין סוף? האם החלל לעולם לא יסתיים"

לכל נקודה בחלל יש תמיד נקודה ! החלל אין לו סוף. הכוכבים באמת אינם נגמרים: אבא מהרהר

 !היקום לא מסתיים לעולם.  יותרנוספת רחוקה

כשם . העולם הוא אין סופי משום שבוראו ויוצרו הוא אין סופי: "ואז מסביר אבא לילדיו

 .שאלוקים אין לו סוף כך גם העולם אין לו סוף

 ". אתה למד על אין סופיות הבורא-מתוך הפלא העצום של אין סופיות היקום 

 את הלב ומציף אותו בתחושת אמונה במישהו עליון פלא הבריאה ממלא: "ואמא מוסיפה ואומרת

כשם שהוא אין סופי כל עולמו , ונעלה שיצר וברא את הפלא המדהים הזה והטביע בו מתכונותיו

 .אין סופי

וככל שהיא מתמשכת וככל שהולך ונעלם הכדורון ,  בטיסה זואת תכונת האין סופיות אנו חשים

 ". כך הולכת תחושה זו ומתחזקת- כדור הארץ -הקטן 

 

 שאלות

 ? מהו הפלא הגדול של הבריאה אותו ניתן לחוש בטיסה לחלל.1

 ? מה מלמדת אותנו אין סופיות הבריאה על בוראה.2

העזר לשם כך בפסוקי [? יאה ומבוראה איזה פסוק היית בוחר כדי לבטא את התפעלותך מהבר.3

 ..."]ויברך דוד",  ..."מן השמיים' הללויה הללו את ה" בקטעים המתחילים במילים אדזמר

 ?ה ביקום"אלו תכונות נוספות הטביע הקב. ה הטביע ביקום תכונות אין סופיות" הקב.4

אף , לכל_ ________________כשם שהוא  :י השלמת המילים למשפט הבא"התשובה תתקבל ע

כשם _______________  _________________ , שורש נשמתם מונחת השאיפה בבברואיו 

  ____________אף בברואיו בשורש נשמתם מונחים יסודות ה, שהוא רחום וחנון בכל דרכיו

, האדם מצווים לפתח תכונות אלא ולבחור תמיד בדרך הטוב והצדק ואנו בני___________ , 

 .  אותנו בורא העולם בתורתוהדרך בה הדריך

 

 :מילים להשלמה

 להיות טובים,          טוב ,          הרחמים והמוסר

 

 

 


