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פתח דבר
 "ותלכנה כל הצאן אחריו, 

ויאירו פניו ומראהו נורא ונשגב"

)ספר חנוך1 , פט כב(

שנת 4,166 לפני ספירת הנוצרים2 )בקירוב(, הגיע הרגע ב
הנכסף: פרויקט ההכלאה והשיבוט באזור עדן הסתיים. 
זוג אקזמפלרים, "בני אדם"3, המכונים "אדם" ו"חוה", שוחררו 
תחת השגחה מתמדת של ראש הפרויקט וצוותו. המבצע החל לפני 
עשרות אלפי שנים בבסיס המחקר באזור עדן - הוא שטח עירק 

של ימינו, שהפך לחלק מממלכת שומר. 
צוות החוצנים, שלא יצר את היקום4 או את הכוכב "ארץ", ניסה 
להעניק תבונה ותודעה עילאיות לבעלי החיים ששוטטו על פני 
הכוכב. האטמוספרה והפיזיולוגיה שלהם לא אפשרו לחוצנים 
ליישב את הכוכב בבני מינם, ולכן העניק הצוות לזוג בני האדם 
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וכולל  קומראן  במערות  שנתגלה  לתנ"ך  חיצוני  ספר  הנו  חנוך  ספר   1

גן  כי  לכאורה,  עולה  מתיאורים אלה  עדן.  גן  פוסט  תקופת  של  תיאורים 

העדן שימש כבסיס מחקר חוצנים לכדור הארץ. הספר הוא חלק ממכלול 

עדויות שמקורן בתרבויות שונות לרבות באזור מסופוטמיה, וכולן תומכות 

בתיאוריה שניסח לפני ארבעים שנה אריך פון דניקן, חוקר שוויצרי )ביבל' 

5-2(, ולפיה התקיימה בעבר הרחוק התערבות חוצנית ביצירת האנושות, 

ולכל הפחות בקידומה לעבר ציביליזציה.

לחיבור זה אין עניין לטפל בסוגיית התיארוך המדויק. גיבוש תיאוריה   2

המסבירה את נסתרות התיעוד המקראי הוא העיקר. עם זאת, ראוי לספר 

על העיוות שנוצר בכרונולוגיה המסורתית ושקשור ישירות למשה ולתקופת 

פעילותה של הישות המכונה "אדוני" )להלן, ה'(.

וחוה.  אדם  של  המשפחתי  העץ  בתיעוד  היתר,  בין  עוסק,  בראשית  ספר 

לכאורה, תורת בני יעקב אינה אמורה להתעניין באדם ובחוה אלא רק בענף 

שנוצר מאברהם-יצחק-יעקב כאלפיים שנה לאחר אדם. אך התיעוד מפורט 

משום שאדם וחוה לא היו האנשים הראשונים ומשום שבוצעו בהם שדרוגים 

גנטיים בידי חוצנים בבסיס עדן. וכך, כל שנותר הוא לבצע חשבון מתמטי 

ולקבל בדיוק 2,238 שנים מ"בריאת" אדם ועד נדידת בן הדור ה-22 )דור 

יעקב( למצרים. בליל היציאה הכריז משה כי חלפו ארבע מאות ושלושים 

יציאת  שנת  היא  ל"בריאה"   2668 שנת  כך,  ואם  במצרים,  ישיבה  שנות 

מצרים.

לפנ"הס.  ל-3761  "הבריאה"  את  מתארך  היהודי-דתי  הממסד  אולם 

המחלוקת עם הממסד הדתי מתחילה סביב הכרזתו של משה, כי היציאה 

התרחשה ארבע מאות ושלושים שנה לאחר ההגירה. אך איך אפשר לערער 

על נתון כה מדויק היוצא מפיו של מי שיצר וכתב את תורת ישראל?
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ובכן, חז"ל כתבו חיבור בשם "סדר עולם רבה", ובו קבעו שבני ישראל ישבו 

במצרים רק מאתיים ועשר שנים, אחרת לא יוכלו להוכיח כי משה היה נינו 

של יעקב אבינו. הטעות המכוונת הזו שלהם הובילה אותם להסתבכות כה 

קשה, עד כי גרמה לערעור אמינותה של התורה כולה.

העניין פשוט וברור: בתורת ישראל מתקיים מאמץ להראות קשר של אב ובן 

כדי לשמור על "קשר עין" עם אדם וחוה, ה"מוארים". ה' מאתר את השושלת 

לפי השפה ומילת הזכרים ומוצא שבני ישראל, בהשראת יוסף, הפכו למצִרים 

וחדלו לתעד את המשך הדורות.

חיבור זה מניח כי יציאת מצרים ונדודי בני ישראל במדבר התרחשו במאה ה-15 

לפנה"ס, וכך יתוארכו היומנים הדמיוניים המובאים בו. הנביא משה היה כנראה 

מצאצאי שבט לוי, חציו ישראלי וחציו מצרי, אך בוודאי לא נינו של יעקב או נכדו 

של לוי. גם פרשנים דתיים כמו שד"ל מסכימים על כך. מעשה גן עדן התרחש 

לפני יותא מששת אלפים שנה, ולא כפי שנחגג בכל "ראש שנה".

את  אידיאולוגיות  שתי  תקפו  הביניים,  ימי  מחשכת  האדם  יציאת  עם   3

השאלה: כיצד נוצר האדם התבוני על פני כדור הארץ? הממסד הדתי גרס 

מעשינו  בכל  הנמצאת  והאדם,  היקום  יוצרת  על-טבעית,  ישות  שקיימת 

מתרגיל  האדם  מוצא  כי  טענו  האתיאיסטים  מנגד,  חיינו.  את  ומכוונת 

"קוף חכם מאוד". שתי התפיסות  הכול  ושאנחנו בסך  אבולוציוני כלשהו 

הללו לא הוכחו מעולם.

דומה כי במהלך העשורים האחרונים קרסו שתי התפיסות לחלוטין. במקביל 

לקריסתן החל האדם לעשות את צעדיו הראשונים בחלל החיצון. ואז, בשנת 

1968, העלה חוקר שוויצרי בשם אריך פון דניקן אפשרות שלישית: לפני 

אלפי ועשרות אלפי שנים היו בכוכב "ארץ" חוצנים, אסטרונאוטים, והם 

אלו שאחראים להופעתו הפתאומית והבלתי מוסברת של ההומוספיאנס - 
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האדם התבוני, ולקידומה של האנושות.

דניקן סוקר בספריו תיעוד היסטורי ואוסף עדויות חוצניות וחוצניות-לכאורה 

מרחבי העולם. המסקנה שהגיע אליה היא: כל התרבויות העתיקות באוסטרליה, 

באמריקה ובמזרח התיכון מעידות על הופעת חוצנים. התיאורים המופיעים 

בתנ"ך עצמו מעידים על פעילות חוצנית.

אך פון דניקן לא פתר את החידה של עם ישראל: מה רצו מאיתנו החוצנים? 

מתי פעלו וכיצד?

בממצאים  נתמכים  מתוכו  רבים  שתיאורים  היסטורי  תיעוד  הוא  התנ"ך 

יוזמה להקמת "דת  זה יתברר שתורת ישראל היא  ארכיאולוגיים. בחיבור 

חילונית" ראשונה בהיסטוריה, "חברת מופת" המשוחררת מפולחן וסגידה 

לא רציונליים.

"המפץ  תיאוריית  גם  אך  בדיוני,  חיבור  הנו  פנים"  ש"הסתר  לומר  אפשר 

היא:  כן  כשמה  האבולוציה",  "תיאוריית  וכן  מוכח,  מדע  אינה  הגדול" 

תיאוריה ולא מדע.

לרבות  אחרות,  תיאוריות  למחשבה.  כחומר  מוגש  פנים"  "הסתר  הספר 

הדתית-אורתודוקסית או תפיסות המכחישות את מרבית אירועי התנ"ך, 

הממצאים  ואת  הכתובים  את  ממנו  יותר  טוב  להסביר  מצליחות  אינן 

הארכיאולוגיים וההיסטוריים.

ביקום מחזקת את  אי שם  תבוניים  חיים  יש  אכן  כי  הגבוהה  ההסתברות 

התיאוריה כי אולי כבר ביקרו אותנו בעבר. אמר מי שאמר כי "אם חוצנים 

קולומבוס  כריסטופר  של  להגעתו  דומה  תהיה  התוצאה  אותנו,  יבקרו 

לאמריקה, שלא התגלתה כמוצלחת במיוחד עבור הילידים..." ואולי זה בדיוק 

הסיפור המתועד בתורת ישראל?! תיאוריית "האסטרונאוט הקדום" של פון 

דניקן קנתה לה אלפי חוקרים ומדענים הסבורים כיום שחוצנים פקדו את 

כדור הארץ והם האחראים לקפיצה הנחשונית שביצע הדי–אנ–איי האנושי.


