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הטיול ברחובות חיפה יכול היה להיות שיגרתי למדי אלולא החנות לצרכי  :מספר שמעיה מעשיהו

סיפר על חנות צילום , שמעון, זכרתי כי חברי לשירות מילואים. צילום שמשכה את תשומת ליבי

 .ואכן הצצה אחת פנימה וכבר קורא שמעון בשמי ובשמחה מבקש שאכנס, שיש לו בחיפה

. שמעון היה זה שתמיד התווכח בנושאים דתיים ואהב לקנטר את החיילים הדתיים שבפלוגה

זו הזדמנות שאסור . הפעם בחנות שלו אתן לו שיעור מאלף בנושא אמונה, אמרתי לעצמי

 .להחמיצה

, ובלבביות רבה החלפנו חוויות ורשמים, רגשנו מעט מהפגישה הבילתי צפויההתוכך לאחר ש

מה מחירה של מצלמה טובה המצלמת בצבעים טבעיים , אמור נא לי שמעון: פתחתי ואמרתי

 ?ויפים

 .ענה שמעון, מאה דולאר בערך

מה , "פלש"ומצלמה אוטומטית שאין צורך לכוונה ולהתאימה לאור או לחושך המצלמת בלי 

 ?מחירה

, זו מצלמה שהצמצם שלה נפתח או נסגר אוטומטית לפי כמות האור שבחוץ, כמאתיים דולאר

 .הסביר שמעון

 ?מה מחירה, ומצלמה שיכולה בנוסף לכך גם לצלם מרחוק ומקרוב וגם זאת באופן אוטומטי

 .ענה, שלוש מאות

 ?מה המחיר, ימיים-צילומים תת, ואם רוצים שמצלמה זו תצלם גם בתוך המים

 .מה עושה ידידו שמעיה מתחת למים, כשהוא מתפלא מעט, עונה שמעון, אלפיים בערך

ל ובנוסף לכך שיהיה לה גם מיתקן אוטומטי לניקוי "ה אני מצלמה עם כל השכלולים הנואם רוצ

 ?העדשות כמה אשלם

באה . מחיר מצלמה כזו כעשרים אלף דולאר בערך. למפונקים ביותר, זו כבר הזמנה מיוחדת

 .התשובה

 אצטרך כמה, פונג בסך הכל-ואם ברצוני שמצלמה זו עם כל שכלוליה תהיה בגודל של כדור פינג

 ?לשלם

, אלו מצלמות שמייצרים אותם במיוחד עבור שירותי ריגול ומחירם כמחירה של דירה ממוצעת

 .ענה שמעון ותמהונו הולך וגובר למשמע הדרישות המוגזמות והבלתי סבירות שלי

ל אבקש שבמצלמה המשוכללת שלי "אם בנוסף לכל הדרישות הנ: ועתה שאלתי האחרונה שמעון

 ?כמה עלי לשלם. החליף פילים ושיהיו מילארדי תמונות בסרט צילום אחדלא יהיה צורך ל

בלקוח מוזר כזה עדיין לא נתקל . שהוא טיפוס רגוע מטבעו נראה הפעם מאוד כעוס, שמעון

 .כנראה

מצלמה כזו לא היתה . הדרישות שלך ממש מוגזמות, ענה שמעון כשהוא מתאפק מלהתפרץ, שמע

 !לעולמים לא, מעולם ולא תהיה לעולמים

מליארדי . מצלמות משוכללות כאלו קיימות בעולמינו מאז ומתמיד. אתה טועה שמעון. חייכתי

בגודל , זעירות, ות שכאלונולד עם זוג מצלמ, כל אדם, כן. מצלמות מסוג זה ישנם היום בעולם

בעלות , בעלות צמצם אוטומטי המותאם לאור ולחושך, מצלמות בצבעים טבעיים, פונג-כדור פינג

בעלות כושר צילום , לניקוי העדשות" וישר..."מצויידות ב, יכולת צילום בו זמנית מרחוק ומקרוב



כל תמונה נקלטת . ולהחליף פילים...אין צורך לגשת לצלם, וכידוע. בתוך המים...פנטסטי

 .והכל שמור ושמיש בכל עת, במליארדי תאים

כיצד איפוא נוצרה המצלמה המשוכללת ביותר בעולם אשר לכל גאוני האנושות אין כל סיכוי 

 ?לייצר כמותה

 .חייך ולא ענה, שתק שמעון

 .עם פילים לשלושים ושש תמונות ובלבביות רבה נפרדנו לשלום, זולה, רכשתי מצלמה פשוטה

 

 

 שאלות

 ? הכוונה" מצלמות"לאלו , "כל אדם נולד עם זוג מצלמות שכאלו ".1

 ? העין" מצלמת" מהם השכלולים המיוחדים של .2

ישבנו בקומזיץ סביב המדורה והחלטנו שכל אחד ישליך לאש חפץ  :' מספר מר סקרנוביץ.3

תיים הקומזיץ והנה כאשר הס.  מכל הבא ליד, פלסטיק וכדומה, גומיות, חוטי ברזל: כלשהוא

 ".משוכללת"התברר שכל החלקים התחברו יחד בתוך האש ויצרו למרבה הפלא מצלמה 

 ?מדוע?  התאמין לו

 !הסבר , "דבר מתוכנן לא יכול להיווצר באופן מקרי. " א.4

 !הסבר, "לכל דבר מתוכנן יש מתכנן. "   ב 

 ?ושל כל היקום כולו, של כל גוף האדם, מיהו המתכנן של העין.  א.5

 !פרט ? מה אנו חייבים לו.      ב

? ובקיום המצוות שלך? בברכות שאתה  מברך?  כיצד יבואו הדברים הללו לידי ביטוי בתפילתך.6

 !פרט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


