
 סיפורה של שכונה
כל מה שלא ידעתם על השכונה שלכם.
עמוד 4 ____________

סיפור ירושלמי
מהפכה ירושלמית בהתהוות

בכירי מחלקת חינוך, אגף תרבות, 
ואגף שפ"ע יצאו לשטח ומספרים 
על השאיפות והחלומות שלהם. 
עמוד 14 ____________

קומנדו בינוי, צוות מקצועי 
עמל סביב השעון כדי להשיג מטרה אחת: 
בניית עוד ועוד מוסדות חינוך עבור תלמידי העיר. 
עמוד 18 ____________

 מפת
ההישגים. 

 כך השתנו פני העיר
 בתוך פחות משלוש שנים.

 יותר מוסדות חינוך,
 יותר גני משחקים, יותר
עשייה למען התושבים.

מצורף לחוברת

 ראש העיר משה ליאון וסגניו הרב אליעזר ראוכברגר
והרב צביקה כהן, יצאו לשיחת נפש. 
עמוד 6 ____________

מינה לוי - 
לוקחת אותנו לסדרת 

 הרפתקאות מרתקות בין 
שבילי גני השעשועים בירושלים.

מרים בלוי-
של  המרגש  סיפורו  את  מביאה 
ילד בעל לקות שמיעה, שמתקשה 
בזכות מבנה חדש,  בלימודיו, אבל 

חייו השתנו מהקצה לקצה.

 מירי זוננפלד-
מספרת על גן משחקים 
בירושלים שנמצאו בו ממצאים 
מרגשים מימי בית המקדש השני.

 מפצחים
 את הציור:

מגרש משחקים 
 בת"ת ירושלמי,

מסתיר בחובו חידות רבות.
נסו לענות על כולן לבד

)מבלי להציץ בתשובות(.

יש לכם ראש 
ירושלמי?

רמת שלמה-

מהפכה ברמה



תושבים יקרים, 

האמת שאני קצת נרגש. 

העבודה  שולחן  על  נחתו  שעות  כמה  לפני 
אתם  אותה  החוברת  של  הסקיצות  שלי, 

מחזיקים בידכם, ולא האמנתי למראה עיני. 

אתם יודעים, בשגרת העבודה – בטח בשגרת 
עבודה תחת ראש העיר משה ליאון – כמעט 
הראש  את  להרים  רגע,  לעצור  זמן  ואין 

ולהתבונן בהיקפי העשייה והפעילות בעיר.

אתם רואים ומרגישים באופן יומיומי - בוודאי 
בתשתיות,  בניקיון,  בעיר:  תחום  בכל  שניכר  התפתחות  גל  את   - ממני  טוב 

במוסדות החינוך החדשים והמשופצים, בגני השעשועים, ובתרבות. 

המהפכה  במסגרת  האחרונות  השנים  בשלוש  אליו  הגענו  שלא  תושב  אין 
אם  שלנו.  מהעשייה  נהנה  שלא  תושב  אין  העיר.  ראש  שמוביל  האדירה 
אירועי  הרחוב,  בסוף  המשופץ  המשחקים  גן  חדשה,  לכתה  שזכה  הילד  זה 

התרבות בימי בין-הזמנים, ואפילו שיפוץ הכבישים והמדרכות.

של  התורנית  התרבות  מחלקת  מבית  נהדר  מוצר  עוד   - הזו  בחוברת  אבל 
העירייה - הבאנו לכם, התושבים הרבה מעבר לזה: את מפת העשייה בשכונות. 

כל שכונה וההישגים הייחודיים שהושגו בה בשלוש השנים האחרונות. שדרוג 
הילדים החדשים, המבנים החדשים לתלמודי  גני  התנאים במוסדות החינוך, 

התורה ועוד.

בנוסף אנחנו חושפים בפניכם גם התוכניות לעתיד.

אלו מוסדות חדשים יבנו בשנים הקרובות, איזה פארקים חדשים מתוכננים. 

אתם יודעים, לא רק התוכניות הגדולות והגרנדיוזיות, להפך. חיי היום יום. אלו 
שיותר חשובים לנו מכל דבר אחר. הפחים המוטמנים, המתקנים הבטיחותיים, 
והכסאות החדשים לילדים,  והמזגנים במוסדות החינוך, השולחנות  הקולרים 

ועוד ועוד.

אומר לך בכנות, גם אני הופתעתי מתנופת העשייה האדירה שנוגעת בכל פרט. 

וקצת רגעי  לילדים, סיפורים, חידות,  הקפדנו שהחוברת תכלול גם תעסוקה 
פנאי שינעימו לכם את האווירה. 

ובירושלים  אני בטוח שתשמחו ללמוד על העשייה הנרחבת בשכונה שלכם 
כולה, ואנחנו נמשיך לעשות הכל בשביל שהמהפכה הזו לא תפסיק לרגע. 

שלכם, איציק לארי

מנכ"ל עיריית ירושלים

תושבי ירושלים היקרים,

שלום וברכה,

מאז  שנים  שלוש  מסכם  אני  אלו  בימים 
שנכנסתי לתפקידי. 

אם יש משהו שמספר יותר מכל על המהפכה 
שצורפה  המפה  היא  בירושלים,  שעשינו 
לחוברת זו. מפה שמציינת בנקודות סמליות, 
הבלתי  העשייה  תנופת  את  משמעותיות,  אך 
פוסקת שנעשתה בשנים האחרונות עבורכם 

תושבי העיר היקרים.

בראש ובראשונה הובלנו מהפכה היסטורית בנושא החינוך. אחרי שנים רבות 
שבהן הצטברו חוסרים, נכנסנו לעובי הקורה, והובלנו מהלכים חסרי תקדים 

במטרה לאפשר לכל תלמידי ירושלים ללמוד בתנאים מעולים.

מוסדות  בינוי של  מיליוני שקלים,  במאות  שיפוצים  נרחב של  הובלנו מהלך 
שיפוצי  שעשועים,  גני  ילדים,  גני  משחקים,  מגרשי  כיתות,  מאות  והוספת 

רחובות, ועוד.

בנוסף הובלנו השקעה חסרת תקדים, בכל הקשור להשקעה במיזמי תרבות 
בין-הזמנים,  בימי  לירושלים'  'עולים  מיזם  זה  אם  המשפחה.  לכל  תורנית 

מופעי תרבות, מעמדי סיומי מסכתות וחלוקת ערכות תוכן ויצירה.

ההשקעה הזו לא-נעצרה גם בתקופת הסגרים שהוטלו בשל התפשטות נגיף 
העשרה  בילוי,  עזרי  ירושלים,  תושבי  לכם,  לספק  המשכנו  שבה  הקורונה, 

והפעלה לכל המשפחה. 

וזה רק על קצה המזלג.

כשאני מסתכל לאחור, ומביט על מה שעשינו בשנים האחרונות, אני מתמלא 
בסיפוק. 

רבים,  ובמקומות  מורכבת,  עיר  היא  ירושלים  נפתרו.  כל האתגרים  לא  נכון, 
בפרט בשכונות המעורבות, לא תמיד פשוט למצוא את הדרך הנכונה.

אבל אנחנו בהחלט בכיוון הנכון.

קדימה,  ירושלים  את  להצעיד  כדי  לעמול  אמשיך  שאני  לכם,  מבטיח  אני 
ולהמשיך את המהפכה שהתחלנו בה יחד לפני שלוש שנים. 

בשבילכם ולמענכם

משה ליאון

ראש העיר ירושלים

 

 

 

       

 

 שלוש שנים
של מהפכה היסטורית 

 בחינוך החרדי
בירושלים

1186
כיתות חדשות

42
מגרשי משחק
משופצים / חדשים

35,000
מ"ר ריצוף
למוסדות חינוך

65,500
כסאות

33,880
מ"ר שטחי חצר

13,250
 תלמידים שנכנסו 

לכיתות חדשות

1,500
לוחות כיתה

450
מזגנים

4,300
ליטר צבע

70      
מנ"דים שנגרסו

/הועתקו

47
קולרים

במספריםהמהפכה

19,000
 ארונות
וכונניות

2-3

335
מליון שקל השקעה

בבינוי כיתות חדשות 

31,000
שולחנות

21
מבני חינוך
חדשים שנמסרו

80
מליון שקל

השקעה בתכניות חינוכית

1 1
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תושבים יקרים, 

האמת שאני קצת נרגש. 

העבודה  שולחן  על  נחתו  שעות  כמה  לפני 
אתם  אותה  החוברת  של  הסקיצות  שלי, 

מחזיקים בידכם, ולא האמנתי למראה עיני. 

אתם יודעים, בשגרת העבודה – בטח בשגרת 
עבודה תחת ראש העיר משה ליאון – כמעט 
הראש  את  להרים  רגע,  לעצור  זמן  ואין 

ולהתבונן בהיקפי העשייה והפעילות בעיר.

אתם רואים ומרגישים באופן יומיומי - בוודאי 
בתשתיות,  בניקיון,  בעיר:  תחום  בכל  שניכר  התפתחות  גל  את   - ממני  טוב 

במוסדות החינוך החדשים והמשופצים, בגני השעשועים, ובתרבות. 

המהפכה  במסגרת  האחרונות  השנים  בשלוש  אליו  הגענו  שלא  תושב  אין 
אם  שלנו.  מהעשייה  נהנה  שלא  תושב  אין  העיר.  ראש  שמוביל  האדירה 
אירועי  הרחוב,  בסוף  המשופץ  המשחקים  גן  חדשה,  לכתה  שזכה  הילד  זה 

התרבות בימי בין-הזמנים, ואפילו שיפוץ הכבישים והמדרכות.

של  התורנית  התרבות  מחלקת  מבית  נהדר  מוצר  עוד   - הזו  בחוברת  אבל 
העירייה - הבאנו לכם, התושבים הרבה מעבר לזה: את מפת העשייה בשכונות. 

כל שכונה וההישגים הייחודיים שהושגו בה בשלוש השנים האחרונות. שדרוג 
הילדים החדשים, המבנים החדשים לתלמודי  גני  התנאים במוסדות החינוך, 

התורה ועוד.

בנוסף אנחנו חושפים בפניכם גם התוכניות לעתיד.

אלו מוסדות חדשים יבנו בשנים הקרובות, איזה פארקים חדשים מתוכננים. 

אתם יודעים, לא רק התוכניות הגדולות והגרנדיוזיות, להפך. חיי היום יום. אלו 
שיותר חשובים לנו מכל דבר אחר. הפחים המוטמנים, המתקנים הבטיחותיים, 
והכסאות החדשים לילדים,  והמזגנים במוסדות החינוך, השולחנות  הקולרים 

ועוד ועוד.

אומר לך בכנות, גם אני הופתעתי מתנופת העשייה האדירה שנוגעת בכל פרט. 

וקצת רגעי  לילדים, סיפורים, חידות,  הקפדנו שהחוברת תכלול גם תעסוקה 
פנאי שינעימו לכם את האווירה. 

ובירושלים  אני בטוח שתשמחו ללמוד על העשייה הנרחבת בשכונה שלכם 
כולה, ואנחנו נמשיך לעשות הכל בשביל שהמהפכה הזו לא תפסיק לרגע. 

שלכם, איציק לארי

מנכ"ל עיריית ירושלים

תושבי ירושלים היקרים,

שלום וברכה,

מאז  שנים  שלוש  מסכם  אני  אלו  בימים 
שנכנסתי לתפקידי. 

אם יש משהו שמספר יותר מכל על המהפכה 
שצורפה  המפה  היא  בירושלים,  שעשינו 
לחוברת זו. מפה שמציינת בנקודות סמליות, 
הבלתי  העשייה  תנופת  את  משמעותיות,  אך 
פוסקת שנעשתה בשנים האחרונות עבורכם 

תושבי העיר היקרים.

בראש ובראשונה הובלנו מהפכה היסטורית בנושא החינוך. אחרי שנים רבות 
שבהן הצטברו חוסרים, נכנסנו לעובי הקורה, והובלנו מהלכים חסרי תקדים 

במטרה לאפשר לכל תלמידי ירושלים ללמוד בתנאים מעולים.

מוסדות  בינוי של  מיליוני שקלים,  במאות  שיפוצים  נרחב של  הובלנו מהלך 
שיפוצי  שעשועים,  גני  ילדים,  גני  משחקים,  מגרשי  כיתות,  מאות  והוספת 

רחובות, ועוד.

בנוסף הובלנו השקעה חסרת תקדים, בכל הקשור להשקעה במיזמי תרבות 
בין-הזמנים,  בימי  לירושלים'  'עולים  מיזם  זה  אם  המשפחה.  לכל  תורנית 

מופעי תרבות, מעמדי סיומי מסכתות וחלוקת ערכות תוכן ויצירה.

ההשקעה הזו לא-נעצרה גם בתקופת הסגרים שהוטלו בשל התפשטות נגיף 
העשרה  בילוי,  עזרי  ירושלים,  תושבי  לכם,  לספק  המשכנו  שבה  הקורונה, 

והפעלה לכל המשפחה. 

וזה רק על קצה המזלג.

כשאני מסתכל לאחור, ומביט על מה שעשינו בשנים האחרונות, אני מתמלא 
בסיפוק. 

רבים,  ובמקומות  מורכבת,  עיר  היא  ירושלים  נפתרו.  כל האתגרים  לא  נכון, 
בפרט בשכונות המעורבות, לא תמיד פשוט למצוא את הדרך הנכונה.

אבל אנחנו בהחלט בכיוון הנכון.

קדימה,  ירושלים  את  להצעיד  כדי  לעמול  אמשיך  שאני  לכם,  מבטיח  אני 
ולהמשיך את המהפכה שהתחלנו בה יחד לפני שלוש שנים. 

בשבילכם ולמענכם

משה ליאון

ראש העיר ירושלים

 

 

 

       

 

 שלוש שנים
של מהפכה היסטורית 

 בחינוך החרדי
בירושלים

1186
כיתות חדשות

42
מגרשי משחק
משופצים / חדשים

35,000
מ"ר ריצוף
למוסדות חינוך

65,500
כסאות

33,880
מ"ר שטחי חצר

13,250
 תלמידים שנכנסו 

לכיתות חדשות

1,500
לוחות כיתה

450
מזגנים

4,300
ליטר צבע

70      
מנ"דים שנגרסו

/הועתקו

47
קולרים

במספריםהמהפכה

19,000
 ארונות
וכונניות

2-3

335
מליון שקל השקעה

בבינוי כיתות חדשות 
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קצת היסטוריה
הרחבת  אושרה  תש"ע  בשנת 

יחידות   1,600 והקמת  השכונה 

דיור חדשות. ההודעה על כך יצרה 

פרסומה  עקב  דיפלומטית.  תקרית 

ביקור  של  בעיצומו  מוצלח,  בלתי  בזמן 

סגן נשיא ארצות הברית אז, נשיא ארה"ב 

היום, ג'ו ביידן, בישראל.

ראש  הודיע  האמריקניים,  מחאות  בעקבות 

בשכונה  הבנייה  כי  נתניהו  בנימין  דאז  הממשלה 

תיפסק למשך שנתיים.

רמת שלמה

תעודת זהות
או  שועפט'  'רכס  גם  מכונה  שלמה  רמת 
בקיצור 'הרכס'. היא ממוקמת בצפון ירושלים, 

בין שכונת רמות לשכונה הערבית 'שועפט'. 
השכונה קרויה על שמו של מרן פוסק הדור 
הגאון הגדול רבי שלמה זלמן אויירבאך זצ"ל. 

הם  השכונה  תושבי  של  המוחלט  מרביתם 
חרדים, ומקצתם דתיים לאומיים. 

אלף  עשר  כשמונה  כיום  מתגוררים  בשכונה 
תושבים. תושבי השכונה נמנים על מספר רב 

של קהילות – חסידים ספרדים וליטאים.

בשנת תשמ"ט פנה שר האוצר שמעון פרס 
רייכמן"  "האחים  מקבוצת  הנדל"ן  ליזמי 
הפרויקט  את  עצמם  על  שייקחו  בהצעה 
נחתם  מכן  לאחר  שנה  השכונה.  להקמת 
באמצעות  לדרך  יצא  השיווק  ההסכם. 

שבע עמותות שמכרו את הקרקע 
והבנייה העתידית בבת אחת.

במהלך 
ת  ו ר י פ ח
בשכונה  שנערכו 
עתיקה  מחצבה  נמצאה 
של  שטח  על  המשתרעת 
ממצאי  דונם.  כחמשה 
לציבור  הוצגו  החפירה 
של  ייחודה  תשס"ז.  בשנת 
המחצבה הוא בגודלן העצום 
ממנה.  שנחצבו  האבנים  של 
כחמישה-שישה  הוא  אורכן 
בגודלן  מזכירות  והן  מטרים, 
המערבי.  הכותל  אבני  את 
האבנים  ההערכות  פי  על 
שימשו  במקום  שנחצבו 
השני.  המקדש  בית  לבניית 
לראשונה  נמצאה  אף  באתר 
יתד ביקוע שלמה שהושארה 
במקום על ידי החוצבים. זאת 
לצד מטבעות ושברי כלי חרס 

בני אלפיים שנה.

בשכונה 
מבנה  ישנו 
שהינו  ייחודי 
העתק המרכז העולמי של 
חסידות חב"ד – 770. המבנה 
מלובביץ'  הרבי  ברחוב  שוכן 
הרבי  של  שמו  על  שנקרא 
ובית הכנסת  מחב"ד. הרחוב 
קהילה  משמשים  שבמרכזו 
פעילה  ירושלמית  חב"דית 

ותוססת.

לישיבה 
ה  ל ו ד ג ה
ישיבת   – בארץ 
קטנה.  ישיבה  גם  יש  מיר, 
לצעירים  מיר  ישיבת 
'רמת  בשכונת  שוכנת 
נחשבת  והיא  שלמה', 
הקטנות  הישיבות  לאחת 
מנהיג  בירושלים.  הטובות 
ישיבת  ראש  הישיבה  את 
אליעזר  רבי  הגאון  מיר 

יהודה פינקל.

 הידעתם?

ת  ו מ ש

השכונה  רחובות 

רבנים  שם  על  נקראים 

חרדיים  ציבור  ואישי 

שנפטרו.

במקום 
ממוקמת  בו 
היה  השכונה 
"אצטדיון  להיבנות  אמור 
שבוטל  לאחר  שועפט". 
במקומו  נבנתה  הפרויקט, 

שכונה לציבור החרדי.

בין 

ם  י נ רב ה

שגרים  הנודעים 

רבנים  שני  ישנם  בשכונה 

שהתפרסמו בזכות ספריהם 

לספרי  שהפכו  התורניים 

התורה:  בעולם  חובה 

מיכל  יחיאל  רבי  הגאון 

דז'ימטרובסקי ר"מ בפוניבז' 

מחבר  בעל  תורה,  וקול 

המפורסמים  הביאורים 

החושן'  ‘קצות  לספרי 

והגאון  המשפט'.  ו'נתיבות 

אייזיק  ציון  בן  שמחה  רבי 

רבינוביץ רב ומו"צ בשכונה, 

ספרי  סדרת  מחבר  ובעל 

‘פסקי תשובות'.

לפני 
ש  מ ח כ
נערכו  שנים 
מדרום  חפירות 
הרחבתה  לקראת  לשכונה 
במהלך  רמות.  יער  תוך  אל 
שרידי  התגלו  החפירות 
שנה.  כ-3500  בני  מבנים 
גת  שנחשפו:  המבנים  בין 
ומבנה  ענבים,  לסחיטת 

מגורים.

רמת 

ה  מ ל ש

ה  מ ק ו ה

כ"שכונה ללא מוצא" 

עם כניסה אחת, בצומת על 

העשור  במהלך   .1 כביש 

הקודם קודמו שתי תכניות 

לשכונה:  הכניסה  לשיפור 

כניסה  שיצר   ,21 כביש 

ומחלף  לשכונה,  נוספת 

כאשר  לשכונה  בכניסה 

התוכנית היא לבנות כביש 

הר  אל  המחלף  מן  מקשר 

חוצבים.
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הגדולה  המהפכה  את 
צריך  לא  בירושלים  שמתחוללת 
הדיור,  מהפכת  לראות.  כדי  להתאמץ 
התרבות,  מהפכת  החינוך,  מהפכת 
זוכה  שאני  האדירה  העשייה  ותנופת 
להיות חלק ממנה. אני משוכנע שבעוד 
את  יזכרו  אחורה  כשיסתכלו  שנים 
הימים הללו כימים של מהפכה שקידמה 
באופן יוצא מגדר הרגיל את ירושלים. 

בינוי  נושא  את  כדוגמה  לקחת  אפשר 
מאשרים  אנחנו  בעיר;  החינוך  כיתות 
לימוד  כיתות  של  רבות  מאות  ובונים 
וגני ילדים בהיקפים שלא מעולם. אנחנו 
תחבורה  תשתיות  ובונים  מאשרים 
הזו  התנופה  הבאות.  השנים  לעשרות 
נמצאת בכל מקום. אינה דומה ירושלים 
שלפני שלוש שנים לירושלים של היום, 
ירושלים  את  להוביל  נמשיך  ואנחנו 
קדימה לעידן טוב יותר שיתרום ויסייע 

לכלל הציבור.

הקודש,  עיר  היא  ירושלים 
והיא נושאת הדגל של העולם 

ירושלים  הדברים  מטבע  כולו.  היהודי 
לב  תשומת  אליה  שמושכת  עיר  היא 
רבה, וממילא כל דבר הופך בה למורכב 
שבעתיים. בקדנציה הנוכחית שמנו קץ 
הבעייתיים  המרכיבים  מן  גדול  לחלק 
העיר,  של  התפתחותה  את  שעיכבו 
ומצאנו  בירוקרטיים  הליכים  עקפנו 
יצירתיים שאיפשרו  מקורות תקציביים 
מתן רוח גבית למהפכה של ממש בשורה 

של תחומים. 

הכל  עושים  אנחנו  הכספים  בוועדת 
כדי לאפשר תנופת פיתוח אדירה שלא 
מהפכת  בעבר.  לה  דומה  משהו  ראיתי 
הבינוי בתחום החינוך, שהיא נושא דגל 
אצל ראש העיר ואצלינו, נושאת איתה 
שנים  שלאורך  לילדים  חדשה  תקווה 
למדו בקראוונים טחובים, וכך הדבר גם 
בתחומים אחרים. אומרים שכל הדרכים 
מובילות לירושלים – אני חושב שהפעם 

ירושלים מובילה בכל הדרכים.

שואלים אותי מה הסוד של 
בירושלים,  שלנו  ההצלחה 

ואני תמיד אומר, הסוד הוא האנשים. 

להתחבר  אנשים,  עם  לעבוד  היכולת 
מהבעיות.  אחוז   90 פותרת  לאנשים, 
הכל  פתאום  ולדבר,  לשבת  כשאפשר 

נשמע ונראה אחרת. 

שני הסגנים שלי, הרב אליעזר ראוכברגר, 
ימיני,  יד  רק  לא  הם  כהן,  צביקה  והרב 
הם גם חברי אמת והם חלק בלתי נפרד 

מההצלחה הכבירה בירושלים. 

בלספק  עסוקים  הם  לילה  עד  מבוקר 
סיוע לתושבי ירושלים, למוסדות חינוך 
בעיקר  והם  פונה,  לכל  מענה  ומספקים 
ומחוברים  קשובים   – חשוב  הכי  וזה   –

לצרכים העולים מהשטח.

זרועות,  בשילוב  יחד,  לעבוד  היכולת 
הופכת למכפיל כוח. כשיש אווירה טובה, 
ומפרגנים  בהצלחת האחר  רוצים  וכולם 

האחד לשני - ההצלחה מובטחת. 

הרב אליעזר 
ראוכברגר
ממלא מקום 

וסגן ראש העיר 
ירושלים, יו"ר 

הועדה המקומית 
לתכנון ובניה

הרב צביקה כהן
סגן ומ"מ ראש 

העיר, מחזיק תיק 
הכספים ואחראי 

על המינהלים 
הקהילתיים 

החרדים

 מר משה
ליאון

 ראש
 העיר

ירושלים

ים
גנ
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מיוחדת,  עיר  היא  ירושלים 
היא  שלנו  השאיפה  מורכבת.  גם  אבל 
לקדם  העיר,  למען  לפעול  להמשיך 
היסטוריים.  שינויים  ולהוביל  תהליכים 
קידום  על  שוקדים  התכנון  בוועדות 
אישוריהן של עשרות אלפי דירות חדשות.

בהרחבת  מתמקדת  שלנו  המדיניות 
לזוגות  גם  בעיר  המגורים  אפשרויות 
או  בינוי'  'פינוי  זה באמצעות  צעירים. אם 
מיזמי התחדשות עירונית. אנחנו מסתכלים 
חברתי  כפרויקטים  הללו  הפרויקטים  על 
עוד  פותחים  שהם  העובדה  שלצד 
מעניקים  גם  הם  רבות  בניה  אפשרויות 
לשכבות מוחלשות את האפשרות לשדרג 

את רמת החיים שלהם פלאים.

תכנון גם סייענו לאלפים רבים של משפחות 
מרפסות  לבנות  דירותיהם,  את  להרחיב 
את  ולשפר  לשדרג  וכך  חדרים,  ולהוסיף 
לשפר  אדירים  מאמצים  עשינו  המגורים. 
ולייעל את כל המרכיבים הקשורים לתכנון 

ובניה, והעשיה הזו נראית בכל מקום.

הקו המנחה אותנו בכל מקום 
הציבור,  לצרכי  קשובים  להיות  הוא 
שהתושבים  למה  עצמנו  את  ולהתאים 
הקרובות  בשנים  וצריכים.  רוצים 
נמשיך וניצמד לקו הזה, נמשיך להקשיב 
ולדאוג  התושבים  של  ליבם  לרחשי 
לכל אחד  נגיע  צרכיהם.  כל  את  למלא 
שהוא  ונדאג  רחוב,  ובכל  שכונה  בכל 
נמשיך  ביותר.  הטוב  המענה  את  יקבל 
לשפץ  התושבים,  של  לרווחתם  לדאוג 
כיתות  לבנות  והגנים,  הרחובות  את 
והתחדשות  בניה  מיזמי  לקדם  לימוד, 

עירונית ועוד היד נטויה. 

והיא  כזו  עיר הקודש צריכה להיראות 
אכן תהיה כזו. ירושלים אורו של עולם 
לחיקוי  למודל  והופכת  הולכת  והיא   –
לכל מקום אחר. אנחנו נמשיך בקו הזה 
ראש  עם  יחד  אותו  להוביל  ונמשיך 

העיר למען התושבים כולם.

האחרונות  השנים  בשלוש 
הובלנו יחד מהפכה אדירה בירושלים. אין 
הניקיון.  את  רואה  שלא  בירושלים  תושב 
זמן,  הרבה  נצצה  שלא  כפי  נוצצת  העיר 

כיאה לעיר הקודש והמקדש. 

בנוסף הובלנו גם שיפוץ רחובות, כבישים 
ומדרכות בהיקפים שהעיר לא ידעה שנים 

רבות.

אבל זה לא רק זה. הובלנו מהפכה אדירה 
שנמסרו,  חדשים  מבנים  עשרות  בחינוך. 
שיפוצים במאות מיליונים, ועוד מבני חינוך 

רבים שנמצאים בהליכי אישור שונים. 

את כל זה עשינו עבורכם ולמענכם!

לכיתות  שמחכים  הילדים  אלפי  למען 
תקינות, למגרשי משחקים, לחוגי העשרה, 
לפינות קריאה, ועבורכם ההורים שרוצים 

בהצלחתם...

להמשיך  ולהקשיב,  להמשיך  מבטיח  אני 
ולמען  רווחתכם,  למען   - אתכם  ולהיות 

הצלחתה ושגשוגה של העיר ירושלים!

 אני מבטיח להמשיך
 ולהקשיב, להמשיך ולהיות

 אתכם - למען רווחתכם,

ולמען הצלחתה 
ושגשוגה של ירושלים!

תנופת פיתוח 
אדירה

שלא ראיתי משהו

דומה לה בעבר

אינה דומה ירושלים 
שלפני שלוש שנים 

לירושלים
של היום
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ָׁשלֹום ָלֶכם, ַיְלֵדי ְירּוָׁשַלִים ַהְּיָקִרים.

קֹוְרִאים ִלי מֹוְיִׁשי ַוֲאִני לֹוֵמד ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה ָּבִעיר ַהְּקדֹוָׁשה. 

ָרִציִתי ְלַסֵּפר ָלֶכם ְקָצת ַעל ַעְצִמי. 

ֵיׁש ִלי ֵמֲאחֹוֵרי ָהֹאֶזן ַמְכִׁשיר ָקָטן ְוִצְבעֹוִני ֶׁשעֹוֵזר ִלי ִלְׁשֹמַע טֹוב יֹוֵתר ַמה ֶּׁשַאֶּתם 
ְמַסְּפִרים ִלי. ִמָּיד ְּכֶׁשִּקַּבְלִּתי אֹותֹו ָקָראִתי לֹו ַׁשְּבלּוִלי. ֵּכן, ֵיׁש ִלי ָלקּות ְׁשִמיָעה ְּבֹאֶזן 
ָיִמין. חּוץ ִמֶּזה ֲאִני ְמֹאד אֹוֵהב ֶלֱאסֹוף ְּתמּונֹות ֶׁשל ַרָּבִנים, ַאּג'ּוִאים, ְוָחֵמׁש ֲאָבִנים. 

ַאה, ְועֹוד ַמֶּׁשהּו ָחׁשּוב – ֵאין ִלי ֲחֵבִרים. ַמָּמׁש ָּכְך. 

ֵהם ֹלא אֹוֲהִבים ְלַׂשֵחק ִאִּתי ִּבְגַלל ַהַּמְכִׁשיר ַהָּקָטן ֶׁשֵּיׁש ִלי. ֵהם ֹלא ְמִביִנים ֶׁשֶּזה 
ֹלא אֹוֵמר ָעַלי ְּכלּום ַוֲאִני ָיכֹול ִלְהיֹות ָחֵבר טֹוב ְוֶנֱאָמן ַּגם ִעם ַמְכִׁשיר ַהְּׁשִמיָעה. 
ֶזה ָעצּוב ִלי ְמֹאד ֶׁשֵאין ִלי ֲחֵבִרים ִּכי ֲאִני ַמָּמׁש ַאּלּוף ְּבִמְׂשֲחֵקי ַּכּדּור ְוֵיׁש ִלי ָמֵלא 

ְּתמּונֹות ָׁשוֹות ְלַהְחִליף ִאָּתם.

ַעְכָׁשו ַאֲחֵרי ֶׁשַאֶּתם ְקָצת ַמִּכיִרים אֹוִתי ֲאִני ֲאַסֵּפר ָלֶכם ֶאת ִסּפּוִרי. 

ֵיׁש ָלנּו ְּבַתְלמּוד ַהּתֹוָרה ָּכל ָׁשָנה ִמְבָחן ֲעָנק ַעל ַעְׂשרֹות ִמְׁשָניֹות 
ֶׁשָּצִריְך ִלְזֹּכר ְּבַעל ֶּפה. ֶזה ִמְבָחן ָקֶׁשה ּוַמְׁשָמעּוִתי ְמֹאד. ַהֶּיֶלד 
ֶׁשּזֹוֶכה ִּבְפָרס ִראׁשֹון ְמַקֵּבל ִטיָסה ִּבְׁשֵמי ְירּוָׁשַלִים ַיַחד ִעם ָּכל 

ִמְׁשַּפְחּתֹו.

ֲאָבל ְּכמֹו ֶׁשְּכָבר ָאַמְרִּתי ָלֶכם – ֵיׁש ִלי ָלקּות ְׁשִמיָעה ְוַהִּכָּתה ֶׁשָּלנּו 
ַמְסִּפיק טֹוב.  ִליָלִדים ֶׁשֹּלא ׁשֹוְמִעים  ַמְתִאיָמה  ְוֹלא  ְמֹאד  ְיָׁשָנה 
ׁשֹוְמִעים ִמַּדי ַהְרֵּבה ְרָעִׁשים חּוץ ֵמָהֶרֶּבה ֶׁשְּמַלֵּמד, ׁשֹוְמִעים ֶאת 
ִטּפֹות ַהֶּגֶׁשם ֶׁשִּנְכָנסֹות ֵּבין ַהַחּלֹונֹות ַהְּׁשבּוִרים. ׁשֹוְמִעים ָּכל ֶיֶלד 
ַהַּמְכִׁשיר  ְּבִקּצּור,  ַהּסֹוף.  ַעד  ְסגּוָרה  ַהֶּדֶלת ֹלא  ִּכי  ַהִּכָּתה  ְלַיד  ֶׁשעֹוֵבר 
ֶׁשִּלי ׁשֹוֵמַע ֲהמֹון ְרָעִׁשים ּוַמְכִניס ִלי אֹוָתם ָיָׁשר ְלתֹוְך ָהֹראׁש ְוָלֵכן ָקֶׁשה 

ִלי ְמֹאד ְלִהְתַרֵּכז ְוִלְׁשֹמַע ָמה ָהֶרֶּבה ְמַלֵּמד. 

ִלי, הּוא ָּתִמיד מֹוִׁשיב אֹוִתי ָקרֹוב  ַלֲעֹזר  ְמַנֶּסה  ְּבַעְצמֹו ְמֹאד  ָהֶרֶּבה 
ֵאָליו ֲאָבל ֲעַדִין ֶזה ֹלא עֹוֵזר ִלי ָּכל ָּכְך. ַּבִּכָּתה ֶׁשָּלנּו ִמי ֶׁשֹּלא לֹוֵמד 
מֹוְיִׁשי  ִלי  קֹוְרִאים  ֻכָּּלם  ְוָלֵכן  ַּבֶחְבָרה,  ִּבְכָלל  ֶנְחָׁשב  ֹלא  הּוא 
לֹוֵמד  ֹלא  ֲאִני  ִּכי  ֶׁשִּלי  ֲחֵבִרים  ִלְהיֹות  רֹוִצים  ְוֹלא  ַׁשְּבלּוִלי, 
ַמְסִּפיק טֹוב ְוַהִּצּיּוִנים ֶׁשִּלי ֹלא ָּכל ָּכְך טֹוִבים. ֵהם ֹלא ְמִביִנים 
ֶאת ֶזה ֶׁשָּקֶׁשה ִלי ִלְלֹמד ִּבְגַלל ַהִּכָּתה ַהְיָׁשָנה ֶׁשָּלנּו ּוִבְגַלל ָּכל 

ָהְרָעִׁשים ֶׁשֵהם ִנְרֶאה ִלי ֲאִפּלּו ֹלא ָׂשִמים ֵלב ֲאֵליֶהם. 

ֹלא ַרק ַהִּכָּתה ֶׁשָּלנּו ְיָׁשָנה, ֶאָּלא ָּכל ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶׁשָּלנּו ָיָׁשן ּוַמָּמׁש "ִמְתּפֹוֵרר" ְּכמֹו 
ֶׁשאֹוֵמר ַאָּבא ֶׁשִּלי. ַהַחּלֹונֹות ְׁשבּוִרים, ַהַּמְזָּגִנים ְּכָבר ֹלא ָּכל ָּכְך עֹוְבִדים, ַהְּדָלתֹות ֹלא 
ֶאת  ֶׁשְּיַחֵּלץ  ַלָּׁשָרת  ִלְקֹרא  ָצִריְך  ְוָאז   - ִנְתָקעֹות  ֵהן  ִלְפָעִמים  ְוַגם  ַהּסֹוף  ַעד  ִנְסָּגרֹות 
ַהִּכָּתה ֶׁשִּנְתְקָעה. ֶהָחֵצר ֶׁשָּלנּו ְמֵלָאה ִּבְגרּוָטאֹות ַוֲאָבִנים ַחּדֹות ּוְמֻסָּכנֹות. ְּכָבר ָמֵלא 

ְיָלִדים ָנְפלּו ְוִקְּבלּו חֹוִרים ַוֲחָתִכים ּכֹוֲאִבים ְמֹאד.

ֲאִני  ִּיְהֶיה  ַמה  ְמַׁשֶּנה  ֶׁשֹּלא  ֶהְחַלְטִּתי  ַהִּמְבָחן,  ַּתֲאִריְך  ַעל  ָלנּו  הֹוִדיַע  ֶׁשָהֶרֶּבה  ַּבּיֹום 
ֲאַקֵּבל ַּבִּמְבָחן ַהֶּזה ָמקֹום ִראׁשֹון. ַיִּגידּו ֻכָּּלם ַמה ֶּׁשַּיִּגידּו ֲאִני רֹוֶצה 
ִלְזּכֹות. ַהִּמְבָחן ִנְקַּבע ְלעֹוד ֲחִצי ָׁשָנה ֵמאֹותֹו יֹום ַוֲאִני ִהְקַּדְׁשִּתי ֶאת 
ָּכל ְׁשעֹות ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ְלִלּמּוד ְיסֹוִדי ֶׁשל ַהִּמְׁשָניֹות ְּבַעל ֶּפה ְּכֵדי 

ֶׁשאּוַכל ִלְזּכֹות.

ַּכָּמה ָיִמים ְלַאַחר ַההֹוָדָעה ַעל ַהִּמְבָחן ִהַּגְענּו ַלִּכָּתה ֻמְקָּדם ְּכֶהְרֵּגֵלנּו 
ָּכל ּבֹוֶקר, ְוֹלא ֶהֱאַמּנּו ְלַמְרֵאה ֵעיֵנינּו. ָּכל ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ָהָיה ְמֻקָּׁשט 
ָיֶפה, ְלָכל ַּתְלִמיד ִחְּכָתה ַעל ַהֻּׁשְלָחן ֻסָּכִרָּיה ְמתּוָקה ְוַהְמַנֵהל ִהְסּתֹוֵבב 

ִנְרָּגׁש ֵּבין ָּכל ַהַּתְלִמיִדים. 

ֻכָּּלם  ַהְּתִפָּלה  "ַאֲחֵרי  ִּבְתִמיָהה,  ַהְמַנֵהל  ֶאת  ָׁשַאְלנּו  ּקֹוֶרה?"  "ַמה 
ֻמְזָמִנים ַלֲחַצר ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה" הֹוִדיַע ַהְמַנֵהל ְּבקֹול "ֵיׁש ָלנּו הֹוָדָעה 
ֲחׁשּוָבה ְלָכל ַהַּתְלִמיִדים". ֶרַגע ֶאָחד ָהָיה ֶׁשֶקט ּוְׁשִנָּיה ַאַחר ָּכְך ָהָיה 

ַמּבּול ֶׁשל ְׁשֵאלֹות. 

ְוָאַמר "ִהִּגיָעה ֵאֵלינּו  ָיָדיו ְּכֵדי ְלַהְרִּגיַע ֶאת ֻּכָּלנּו  ַהְמַנֵהל ֵהִרים ֶאת 
ּתֹוָרה  ַהַּתְלמּוד  ֶאת  ִקַּׁשְטנּו  ְוָלֵכן  ִּבְמֻיָחד  ְמַׂשַּמַחת  ְּבׂשֹוָרה  ַהֹּבֶקר 
ָּכל  ַהְּתִפָּלה".  ַאֲחֵרי  ִּתְׁשְמעּו  ַהְּבׂשֹוָרה  ֶאת  ֻסָּכִרּיֹות,  ָלֶכם  ְוִחַּלְקנּו 
ּוְמַסְקֵרן  ָמתּוַח  ֶׁשֶקט  ָהָיה  ֶׁשָּלֶהם,  ַהִּכּתֹות  ַלֲחַדר  ִמֲהרּו  ַהְיָלִדים 

ְּבַתְלמּוד ַהּתֹוָרה.

ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ִהְׁשַּתַּדְלִּתי ְמֹאד ְלִהְתַנֵּתק ִמָּכל ָהִעְנָיִנים ִמְּסִביִבי. ֲאִני 
אֹוֵהב ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְמִתיקּות, ְלַאט ְלַאט, ִמָּלה ְּבִמָּלה ְּבִלי ַלְחֹׁשב ַעל ְּדָבִרים ֲאֵחִרים, ַהּיֹום 
ָהָיה ְקָצת יֹוֵתר ָקֶׁשה ְלִהְתַרֵּכז ֲאָבל ִנְרֶאה ִלי ֶׁשִהְצַלְחִּתי. ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ַרְצִּתי ַאֲחֵרי 

ָּכל ַיְלֵדי ַהִּכָּתה ַלֲחַצר ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה.

ַּכָּמה ְיָלִדים ִמִּכּתֹות ְּגבֹוהֹות ִסְּדרּו ֻׁשְלָחן ְּכמֹו ָּבָמה ְקַטָּנה ְּבֶמְרַּכז ֶהָחֵצר ְוֵהִביאּו ַרְמקֹול 
ָׁשחֹור ָּגדֹול ְוָחָזק. ַהְמַנֵהל ָעָלה ַעל ַהָּבָמה ַהְּקַטָּנה ְוָקָרא ְּבקֹול ָּגדֹול "ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה... 

ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה" ְוֻכָּלנּו ָמָחאנּו ַּכַּפִים ִּכי ֵהַבּנּו ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ַמֶּׁשהּו ְמַׂשֵּמַח ִּבְמֻיָחד. 

ְוֻכָּלנּו ִהְׁשַּתַּתְקנּו "ַהּיֹום ִהִּגיעּו ֵאֵלינּו ַלַּתְלמּוד ּתֹוָרה ִאּׁשּוִרים  ְלַדֵּבר  ַהְמַנֵהל ִהְמִׁשיְך 

ִאּׁשּורֹו  ֶאת  ָהִעיר  ֹראׁש  נֹוֵתן  ַהָּללּו  ָּבִאּׁשּוִרים  ְירּוָׁשַלִים,  ֵמִעיִרַּית  ִּבְמֻיָחד  ְמַׂשְּמִחים 
ְלַׁשֵּפץ ָלנּו ֶאת ָּכל ִמְבֵנה ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה, ֶאת ָּכל ַהִּכּתֹות ְוֶאת ֶהָחֵצר". ְּדָמָמה ָׂשְרָרה 
ְוַאֲחֵרי ֶרַגע ֻּכָּלנּו ִהְתַחְלנּו ָלִׁשיר ְּבקֹול ָּגבֹוַּה ּוְמֻרָּגׁש ְמֹאד "ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו" ַּתְלִמיִדים 

ִמִּכָּתה ח' ִהְדִליקּו ֶאת ָהַרְמקֹוִלים ְּבקֹוֵלי קֹולֹות ְוֻכָּלנּו ָרַקְדנּו ְוָרַקְדנּו ְּבִלי ְלַהְפִסיק.

ֲאִני ָרַקְדִּתי ֲהִכי ָחָזק ִמֻּכָּלם. ֲאִני ָּבטּוַח. ִּבְׁשִביִלי זֹו ָהְיָתה ְּבׂשֹוָרה ַמְדִהיָמה. ְיַחְּדׁשּו ֶאת 
ַהִּכָּתה ֶׁשִּלי, ַׁשְּבלּוִלי ֹלא ִיְׁשַמע ֶאת ָּכל ָהְרָעִׁשים ִמָּסִביב, הּוא ִיְׁשַמע ַרק ַמה ֶּׁשָהֶרֶּבה 
ְמַלֵּמד ַוֲאִני אּוַכל ְלַהְקִׁשיב ֵהיֵטב ִלְלֹמד טֹוב יֹוֵתר ְוַכִּנְרֶאה ִלְזּכֹות 

ַּבְּפָרס ָהִראׁשֹון ְּבִמְבַחן ַהִּמְׁשָניֹות.

ֲארּוַחת  ֶאת  ָאַכְלִּתי  ְמֹאד,  ָׂשֵמַח  ַהַּבְיָתה  ָחַזְרִּתי  יֹום  ְּבאֹותֹו 
ְּכֵדי  ַהְיָלִדים  ַעל  ָׁשַמְרִּתי  ֵּכִלים,  ִלְׁשֹטף  ָלִאָּמא  ָעַזְרִּתי  ַהָּצֳהַרִים, 
ָּבטּוַח  ֲאִני  ָּבֶעֶרב.  ַהִּמְׂשָחִקים  ֶאת  ְוָאַסְפִּתי  ָלנּוַח  ּתּוַכל  ֶׁשִאָּמא 
ֶׁשָּכל ַהֶּמֶרץ ֶׁשִּלי ָהָיה ֵמֹרב ֲהָקָלה ְוִׂשְמָחה ֶׁשָרְקדּו ִלי ַּבֵּלב. ַהְמַנֵהל 
ַלְחֹזר  ּתּוַכְלָנה  ְּכָבר  ֵמַהִּכּתֹות  ֵחֶלק  ֳחָדִׁשים  ְׁשֹלָׁשה  ֶׁשּתֹוְך  ָאַמר 
ִלְלֹמד ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה, ַוֲאִני ָעִׂשיִתי ֶחְׁשּבֹון ֶׁשּתֹוְך ְׁשֹלָׁשה ֳחָדִׁשים 
ֶׁשֲאִני אּוַכל ְלַהְקִׁשיב ֵהיֵטב ֲאִני ֵאַדע ֶאת ָּכל ַהֹחֶמר ַלִּמְבָחן ְואּוַלי 

ֶאְזֶּכה ַּבְּפָרס ָהִראׁשֹון.

ֲאָבל  ּוְצפּוִפים  ְיָׁשִנים  ְּבַקַראָוִנים  ָלַמְדנּו  ֳחָדִׁשים  ְׁשֹלָׁשה  ְּבֶמֶׁשְך 
ְזַמִּני ַעד ֶׁשַּנֲחֹזר ְלִכָּתה ֲחָדָׁשה ּוְמֻׁשֶּפֶצת, ָהָיה ָקֶׁשה  ָיַדְענּו ֶׁשֶּזה 
ִלי ְמֹאד ְמֹאד ִלְׁשֹמַע ְוִלְלֹמד, ַהֲחֵבִרים ָצֲחקּו ָעַלי ְוֹלא ָרצּו ָלֶׁשֶבת 
ְלָיִדי ִּכי ָּכל ַהְּזַמן ִּבַּקְׁשִּתי ֶעְזָרה ֵמַהֲחֵבִרים ֶׁשָּיְׁשבּו ְלָיִדי, ֲאָבל ֹלא 
ִלְלֹמד טֹוב  ָיַדְעִּתי, אּוַכל  ַהֲחָדָׁשה,  ַּבִּכָּתה  ִּבְכָלל,  ִאְכַּפת  ִלי  ָהָיה 

ְוָכָכה ֻכָּּלם ִיְהיּו ֲחֵבִרים טֹוִבים ֶׁשִּלי.

ַאֲחֵרי ְׁשֹלָׁשה ֳחָדִׁשים ֲאֻרִּכים ַוֲעצּוִבים ְּכֶׁשְּכָבר ִּכְמַעט ִהְתָיַאְׁשִּתי 
ַּבֲאִויר  ָהָיה ַמְדִהים.  ַּבִּמְבֶנה ַהְמֻׁשָּפץ,  ִלְלֹמד  ָחְזָרה  ַהִּכָּתה ֶׁשָּלנּו 
ָּתָלה ֲעַדִין ֵריַח ֶׁשל ֶצַבע ָטִרי, ַהְּדָלתֹות ָהיּו ְצבּועֹות ְּבֶצַבע ָּכחֹול ָיֶפה, ַהַחּלֹונֹות ָהיּו 
ְלַמָּגע,  ֲחָלִקים  ָהיּו  ַהִּקירֹות  ָיִפים.  ֲאֹפִרים  ִוילֹונֹות  ָּתלּו  ַוֲעֵליֶהם  ְּבָכחֹול  ְמֻמְסָּגִרים 
ָמַׁשְך  ַמָּמׁש  ְוַהַּמְבִריק  ֶהָחָדׁש  ַהּלּוַח  ְמֹאד.  נֹוִחים  ָהיּו  ַהֲחָדִׁשים  ְוַהִּכְסאֹות  ַהֻּׁשְלָחנֹות 

אֹוָתנּו ְלִהְסַּתֵּכל ָעָליו ָהָיה ָּפׁשּוט טֹוב ְלִהְסּתֹוֵבב ַּבִּמְבֶנה ַהָּיֶפה. 

ָחַזְרִּתי ַהַּבְיָתה ָּכל יֹום ָׂשֵמַח ּוְמֻאָּׁשר ִּכי ָׁשַמְעִּתי טֹוב ֶאת ָהֶרֶּבה ְוֹלא ֶהֱאַמְנִּתי ְלַמָּזִלי 
ַהּטֹוב. ִאָּמא ִהְסִּביָרה ִלי ֶׁשַהִּכּתֹות ַהֲחָדׁשֹות ִנְקָראֹות ִּכּתֹות ַאּקֹוְסִטּיֹות. ִּכּתֹות ֶׁשַמע, 
ֵיׁש ָּבֶהן ִּתְקָרה ְמֻיֶחֶדת ְוַחּלֹונֹות ֲאטּוִמים ִּבְמֻיָחד ִּבְׁשִביל ְיָלִדים ָּכמֹוִני ֶׁשהֹוְלִכים ָּכל יֹום 

ֵמֵאת: מֹוְיִׁשי
מגישה: מרים בלוי

לוּלִי ּבְ ׁשַ
מֵעַ

ֹ
ו

ׁ
הָיָה ּכְבָר ש א 

ֹ
ל ּכְבָר  צָהֳַריִם  אַחֲֵרי 

עַל  נָסַעְּתִי  עֲמֵם,  ַ
ׁ

מְש לִי 
הַחֲבֵרִים  עִם  פַּנַיִם 

ֹ
הָאו

לַלְנּו 
ֹ
ְּתו

ׁ
הִש ּלִי,  ֶ

ׁ
ש ִים 

ׁ
הַחֲדָש

ֶא, 
ׁ

הַּדֶש עַל  וְנַחְנּו  ּבַּגִּנָה 
הִרְּכִיבּו  ָרה 

ֹ
ּתו ּבַּתַלְמּוד 

מִגְוָן  ה  ָ
ׁ

הַחֲדָש ּבֶחָצֵר  לָנּו 
ִי  וַאֲנ מִתְקְנֵי טִּפּוס מְאַתְּגְרִים 
ּבַּתַלְמּוד  ת 

ֹ
לֵהָנו הִתְחַלְּתִי 

ָרה.
ֹ
ּתו
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ָׁשלֹום ָלֶכם, ַיְלֵדי ְירּוָׁשַלִים ַהְּיָקִרים.

קֹוְרִאים ִלי מֹוְיִׁשי ַוֲאִני לֹוֵמד ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה ָּבִעיר ַהְּקדֹוָׁשה. 

ָרִציִתי ְלַסֵּפר ָלֶכם ְקָצת ַעל ַעְצִמי. 

ֵיׁש ִלי ֵמֲאחֹוֵרי ָהֹאֶזן ַמְכִׁשיר ָקָטן ְוִצְבעֹוִני ֶׁשעֹוֵזר ִלי ִלְׁשֹמַע טֹוב יֹוֵתר ַמה ֶּׁשַאֶּתם 
ְמַסְּפִרים ִלי. ִמָּיד ְּכֶׁשִּקַּבְלִּתי אֹותֹו ָקָראִתי לֹו ַׁשְּבלּוִלי. ֵּכן, ֵיׁש ִלי ָלקּות ְׁשִמיָעה ְּבֹאֶזן 
ָיִמין. חּוץ ִמֶּזה ֲאִני ְמֹאד אֹוֵהב ֶלֱאסֹוף ְּתמּונֹות ֶׁשל ַרָּבִנים, ַאּג'ּוִאים, ְוָחֵמׁש ֲאָבִנים. 

ַאה, ְועֹוד ַמֶּׁשהּו ָחׁשּוב – ֵאין ִלי ֲחֵבִרים. ַמָּמׁש ָּכְך. 

ֵהם ֹלא אֹוֲהִבים ְלַׂשֵחק ִאִּתי ִּבְגַלל ַהַּמְכִׁשיר ַהָּקָטן ֶׁשֵּיׁש ִלי. ֵהם ֹלא ְמִביִנים ֶׁשֶּזה 
ֹלא אֹוֵמר ָעַלי ְּכלּום ַוֲאִני ָיכֹול ִלְהיֹות ָחֵבר טֹוב ְוֶנֱאָמן ַּגם ִעם ַמְכִׁשיר ַהְּׁשִמיָעה. 
ֶזה ָעצּוב ִלי ְמֹאד ֶׁשֵאין ִלי ֲחֵבִרים ִּכי ֲאִני ַמָּמׁש ַאּלּוף ְּבִמְׂשֲחֵקי ַּכּדּור ְוֵיׁש ִלי ָמֵלא 

ְּתמּונֹות ָׁשוֹות ְלַהְחִליף ִאָּתם.

ַעְכָׁשו ַאֲחֵרי ֶׁשַאֶּתם ְקָצת ַמִּכיִרים אֹוִתי ֲאִני ֲאַסֵּפר ָלֶכם ֶאת ִסּפּוִרי. 

ֵיׁש ָלנּו ְּבַתְלמּוד ַהּתֹוָרה ָּכל ָׁשָנה ִמְבָחן ֲעָנק ַעל ַעְׂשרֹות ִמְׁשָניֹות 
ֶׁשָּצִריְך ִלְזֹּכר ְּבַעל ֶּפה. ֶזה ִמְבָחן ָקֶׁשה ּוַמְׁשָמעּוִתי ְמֹאד. ַהֶּיֶלד 
ֶׁשּזֹוֶכה ִּבְפָרס ִראׁשֹון ְמַקֵּבל ִטיָסה ִּבְׁשֵמי ְירּוָׁשַלִים ַיַחד ִעם ָּכל 

ִמְׁשַּפְחּתֹו.

ֲאָבל ְּכמֹו ֶׁשְּכָבר ָאַמְרִּתי ָלֶכם – ֵיׁש ִלי ָלקּות ְׁשִמיָעה ְוַהִּכָּתה ֶׁשָּלנּו 
ַמְסִּפיק טֹוב.  ִליָלִדים ֶׁשֹּלא ׁשֹוְמִעים  ַמְתִאיָמה  ְוֹלא  ְמֹאד  ְיָׁשָנה 
ׁשֹוְמִעים ִמַּדי ַהְרֵּבה ְרָעִׁשים חּוץ ֵמָהֶרֶּבה ֶׁשְּמַלֵּמד, ׁשֹוְמִעים ֶאת 
ִטּפֹות ַהֶּגֶׁשם ֶׁשִּנְכָנסֹות ֵּבין ַהַחּלֹונֹות ַהְּׁשבּוִרים. ׁשֹוְמִעים ָּכל ֶיֶלד 
ַהַּמְכִׁשיר  ְּבִקּצּור,  ַהּסֹוף.  ַעד  ְסגּוָרה  ַהֶּדֶלת ֹלא  ִּכי  ַהִּכָּתה  ְלַיד  ֶׁשעֹוֵבר 
ֶׁשִּלי ׁשֹוֵמַע ֲהמֹון ְרָעִׁשים ּוַמְכִניס ִלי אֹוָתם ָיָׁשר ְלתֹוְך ָהֹראׁש ְוָלֵכן ָקֶׁשה 

ִלי ְמֹאד ְלִהְתַרֵּכז ְוִלְׁשֹמַע ָמה ָהֶרֶּבה ְמַלֵּמד. 

ִלי, הּוא ָּתִמיד מֹוִׁשיב אֹוִתי ָקרֹוב  ַלֲעֹזר  ְמַנֶּסה  ְּבַעְצמֹו ְמֹאד  ָהֶרֶּבה 
ֵאָליו ֲאָבל ֲעַדִין ֶזה ֹלא עֹוֵזר ִלי ָּכל ָּכְך. ַּבִּכָּתה ֶׁשָּלנּו ִמי ֶׁשֹּלא לֹוֵמד 
מֹוְיִׁשי  ִלי  קֹוְרִאים  ֻכָּּלם  ְוָלֵכן  ַּבֶחְבָרה,  ִּבְכָלל  ֶנְחָׁשב  ֹלא  הּוא 
לֹוֵמד  ֹלא  ֲאִני  ִּכי  ֶׁשִּלי  ֲחֵבִרים  ִלְהיֹות  רֹוִצים  ְוֹלא  ַׁשְּבלּוִלי, 
ַמְסִּפיק טֹוב ְוַהִּצּיּוִנים ֶׁשִּלי ֹלא ָּכל ָּכְך טֹוִבים. ֵהם ֹלא ְמִביִנים 
ֶאת ֶזה ֶׁשָּקֶׁשה ִלי ִלְלֹמד ִּבְגַלל ַהִּכָּתה ַהְיָׁשָנה ֶׁשָּלנּו ּוִבְגַלל ָּכל 

ָהְרָעִׁשים ֶׁשֵהם ִנְרֶאה ִלי ֲאִפּלּו ֹלא ָׂשִמים ֵלב ֲאֵליֶהם. 

ֹלא ַרק ַהִּכָּתה ֶׁשָּלנּו ְיָׁשָנה, ֶאָּלא ָּכל ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶׁשָּלנּו ָיָׁשן ּוַמָּמׁש "ִמְתּפֹוֵרר" ְּכמֹו 
ֶׁשאֹוֵמר ַאָּבא ֶׁשִּלי. ַהַחּלֹונֹות ְׁשבּוִרים, ַהַּמְזָּגִנים ְּכָבר ֹלא ָּכל ָּכְך עֹוְבִדים, ַהְּדָלתֹות ֹלא 
ֶאת  ֶׁשְּיַחֵּלץ  ַלָּׁשָרת  ִלְקֹרא  ָצִריְך  ְוָאז   - ִנְתָקעֹות  ֵהן  ִלְפָעִמים  ְוַגם  ַהּסֹוף  ַעד  ִנְסָּגרֹות 
ַהִּכָּתה ֶׁשִּנְתְקָעה. ֶהָחֵצר ֶׁשָּלנּו ְמֵלָאה ִּבְגרּוָטאֹות ַוֲאָבִנים ַחּדֹות ּוְמֻסָּכנֹות. ְּכָבר ָמֵלא 

ְיָלִדים ָנְפלּו ְוִקְּבלּו חֹוִרים ַוֲחָתִכים ּכֹוֲאִבים ְמֹאד.

ֲאִני  ִּיְהֶיה  ַמה  ְמַׁשֶּנה  ֶׁשֹּלא  ֶהְחַלְטִּתי  ַהִּמְבָחן,  ַּתֲאִריְך  ַעל  ָלנּו  הֹוִדיַע  ֶׁשָהֶרֶּבה  ַּבּיֹום 
ֲאַקֵּבל ַּבִּמְבָחן ַהֶּזה ָמקֹום ִראׁשֹון. ַיִּגידּו ֻכָּּלם ַמה ֶּׁשַּיִּגידּו ֲאִני רֹוֶצה 
ִלְזּכֹות. ַהִּמְבָחן ִנְקַּבע ְלעֹוד ֲחִצי ָׁשָנה ֵמאֹותֹו יֹום ַוֲאִני ִהְקַּדְׁשִּתי ֶאת 
ָּכל ְׁשעֹות ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ְלִלּמּוד ְיסֹוִדי ֶׁשל ַהִּמְׁשָניֹות ְּבַעל ֶּפה ְּכֵדי 

ֶׁשאּוַכל ִלְזּכֹות.

ַּכָּמה ָיִמים ְלַאַחר ַההֹוָדָעה ַעל ַהִּמְבָחן ִהַּגְענּו ַלִּכָּתה ֻמְקָּדם ְּכֶהְרֵּגֵלנּו 
ָּכל ּבֹוֶקר, ְוֹלא ֶהֱאַמּנּו ְלַמְרֵאה ֵעיֵנינּו. ָּכל ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ָהָיה ְמֻקָּׁשט 
ָיֶפה, ְלָכל ַּתְלִמיד ִחְּכָתה ַעל ַהֻּׁשְלָחן ֻסָּכִרָּיה ְמתּוָקה ְוַהְמַנֵהל ִהְסּתֹוֵבב 

ִנְרָּגׁש ֵּבין ָּכל ַהַּתְלִמיִדים. 

ֻכָּּלם  ַהְּתִפָּלה  "ַאֲחֵרי  ִּבְתִמיָהה,  ַהְמַנֵהל  ֶאת  ָׁשַאְלנּו  ּקֹוֶרה?"  "ַמה 
ֻמְזָמִנים ַלֲחַצר ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה" הֹוִדיַע ַהְמַנֵהל ְּבקֹול "ֵיׁש ָלנּו הֹוָדָעה 
ֲחׁשּוָבה ְלָכל ַהַּתְלִמיִדים". ֶרַגע ֶאָחד ָהָיה ֶׁשֶקט ּוְׁשִנָּיה ַאַחר ָּכְך ָהָיה 

ַמּבּול ֶׁשל ְׁשֵאלֹות. 

ְוָאַמר "ִהִּגיָעה ֵאֵלינּו  ָיָדיו ְּכֵדי ְלַהְרִּגיַע ֶאת ֻּכָּלנּו  ַהְמַנֵהל ֵהִרים ֶאת 
ּתֹוָרה  ַהַּתְלמּוד  ֶאת  ִקַּׁשְטנּו  ְוָלֵכן  ִּבְמֻיָחד  ְמַׂשַּמַחת  ְּבׂשֹוָרה  ַהֹּבֶקר 
ָּכל  ַהְּתִפָּלה".  ַאֲחֵרי  ִּתְׁשְמעּו  ַהְּבׂשֹוָרה  ֶאת  ֻסָּכִרּיֹות,  ָלֶכם  ְוִחַּלְקנּו 
ּוְמַסְקֵרן  ָמתּוַח  ֶׁשֶקט  ָהָיה  ֶׁשָּלֶהם,  ַהִּכּתֹות  ַלֲחַדר  ִמֲהרּו  ַהְיָלִדים 

ְּבַתְלמּוד ַהּתֹוָרה.

ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ִהְׁשַּתַּדְלִּתי ְמֹאד ְלִהְתַנֵּתק ִמָּכל ָהִעְנָיִנים ִמְּסִביִבי. ֲאִני 
אֹוֵהב ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְמִתיקּות, ְלַאט ְלַאט, ִמָּלה ְּבִמָּלה ְּבִלי ַלְחֹׁשב ַעל ְּדָבִרים ֲאֵחִרים, ַהּיֹום 
ָהָיה ְקָצת יֹוֵתר ָקֶׁשה ְלִהְתַרֵּכז ֲאָבל ִנְרֶאה ִלי ֶׁשִהְצַלְחִּתי. ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ַרְצִּתי ַאֲחֵרי 

ָּכל ַיְלֵדי ַהִּכָּתה ַלֲחַצר ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה.

ַּכָּמה ְיָלִדים ִמִּכּתֹות ְּגבֹוהֹות ִסְּדרּו ֻׁשְלָחן ְּכמֹו ָּבָמה ְקַטָּנה ְּבֶמְרַּכז ֶהָחֵצר ְוֵהִביאּו ַרְמקֹול 
ָׁשחֹור ָּגדֹול ְוָחָזק. ַהְמַנֵהל ָעָלה ַעל ַהָּבָמה ַהְּקַטָּנה ְוָקָרא ְּבקֹול ָּגדֹול "ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה... 

ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה" ְוֻכָּלנּו ָמָחאנּו ַּכַּפִים ִּכי ֵהַבּנּו ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ַמֶּׁשהּו ְמַׂשֵּמַח ִּבְמֻיָחד. 

ְוֻכָּלנּו ִהְׁשַּתַּתְקנּו "ַהּיֹום ִהִּגיעּו ֵאֵלינּו ַלַּתְלמּוד ּתֹוָרה ִאּׁשּוִרים  ְלַדֵּבר  ַהְמַנֵהל ִהְמִׁשיְך 

ִאּׁשּורֹו  ֶאת  ָהִעיר  ֹראׁש  נֹוֵתן  ַהָּללּו  ָּבִאּׁשּוִרים  ְירּוָׁשַלִים,  ֵמִעיִרַּית  ִּבְמֻיָחד  ְמַׂשְּמִחים 
ְלַׁשֵּפץ ָלנּו ֶאת ָּכל ִמְבֵנה ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה, ֶאת ָּכל ַהִּכּתֹות ְוֶאת ֶהָחֵצר". ְּדָמָמה ָׂשְרָרה 
ְוַאֲחֵרי ֶרַגע ֻּכָּלנּו ִהְתַחְלנּו ָלִׁשיר ְּבקֹול ָּגבֹוַּה ּוְמֻרָּגׁש ְמֹאד "ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו" ַּתְלִמיִדים 

ִמִּכָּתה ח' ִהְדִליקּו ֶאת ָהַרְמקֹוִלים ְּבקֹוֵלי קֹולֹות ְוֻכָּלנּו ָרַקְדנּו ְוָרַקְדנּו ְּבִלי ְלַהְפִסיק.

ֲאִני ָרַקְדִּתי ֲהִכי ָחָזק ִמֻּכָּלם. ֲאִני ָּבטּוַח. ִּבְׁשִביִלי זֹו ָהְיָתה ְּבׂשֹוָרה ַמְדִהיָמה. ְיַחְּדׁשּו ֶאת 
ַהִּכָּתה ֶׁשִּלי, ַׁשְּבלּוִלי ֹלא ִיְׁשַמע ֶאת ָּכל ָהְרָעִׁשים ִמָּסִביב, הּוא ִיְׁשַמע ַרק ַמה ֶּׁשָהֶרֶּבה 
ְמַלֵּמד ַוֲאִני אּוַכל ְלַהְקִׁשיב ֵהיֵטב ִלְלֹמד טֹוב יֹוֵתר ְוַכִּנְרֶאה ִלְזּכֹות 

ַּבְּפָרס ָהִראׁשֹון ְּבִמְבַחן ַהִּמְׁשָניֹות.

ֲארּוַחת  ֶאת  ָאַכְלִּתי  ְמֹאד,  ָׂשֵמַח  ַהַּבְיָתה  ָחַזְרִּתי  יֹום  ְּבאֹותֹו 
ְּכֵדי  ַהְיָלִדים  ַעל  ָׁשַמְרִּתי  ֵּכִלים,  ִלְׁשֹטף  ָלִאָּמא  ָעַזְרִּתי  ַהָּצֳהַרִים, 
ָּבטּוַח  ֲאִני  ָּבֶעֶרב.  ַהִּמְׂשָחִקים  ֶאת  ְוָאַסְפִּתי  ָלנּוַח  ּתּוַכל  ֶׁשִאָּמא 
ֶׁשָּכל ַהֶּמֶרץ ֶׁשִּלי ָהָיה ֵמֹרב ֲהָקָלה ְוִׂשְמָחה ֶׁשָרְקדּו ִלי ַּבֵּלב. ַהְמַנֵהל 
ַלְחֹזר  ּתּוַכְלָנה  ְּכָבר  ֵמַהִּכּתֹות  ֵחֶלק  ֳחָדִׁשים  ְׁשֹלָׁשה  ֶׁשּתֹוְך  ָאַמר 
ִלְלֹמד ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה, ַוֲאִני ָעִׂשיִתי ֶחְׁשּבֹון ֶׁשּתֹוְך ְׁשֹלָׁשה ֳחָדִׁשים 
ֶׁשֲאִני אּוַכל ְלַהְקִׁשיב ֵהיֵטב ֲאִני ֵאַדע ֶאת ָּכל ַהֹחֶמר ַלִּמְבָחן ְואּוַלי 

ֶאְזֶּכה ַּבְּפָרס ָהִראׁשֹון.

ֲאָבל  ּוְצפּוִפים  ְיָׁשִנים  ְּבַקַראָוִנים  ָלַמְדנּו  ֳחָדִׁשים  ְׁשֹלָׁשה  ְּבֶמֶׁשְך 
ְזַמִּני ַעד ֶׁשַּנֲחֹזר ְלִכָּתה ֲחָדָׁשה ּוְמֻׁשֶּפֶצת, ָהָיה ָקֶׁשה  ָיַדְענּו ֶׁשֶּזה 
ִלי ְמֹאד ְמֹאד ִלְׁשֹמַע ְוִלְלֹמד, ַהֲחֵבִרים ָצֲחקּו ָעַלי ְוֹלא ָרצּו ָלֶׁשֶבת 
ְלָיִדי ִּכי ָּכל ַהְּזַמן ִּבַּקְׁשִּתי ֶעְזָרה ֵמַהֲחֵבִרים ֶׁשָּיְׁשבּו ְלָיִדי, ֲאָבל ֹלא 
ִלְלֹמד טֹוב  ָיַדְעִּתי, אּוַכל  ַהֲחָדָׁשה,  ַּבִּכָּתה  ִּבְכָלל,  ִאְכַּפת  ִלי  ָהָיה 

ְוָכָכה ֻכָּּלם ִיְהיּו ֲחֵבִרים טֹוִבים ֶׁשִּלי.

ַאֲחֵרי ְׁשֹלָׁשה ֳחָדִׁשים ֲאֻרִּכים ַוֲעצּוִבים ְּכֶׁשְּכָבר ִּכְמַעט ִהְתָיַאְׁשִּתי 
ַּבֲאִויר  ָהָיה ַמְדִהים.  ַּבִּמְבֶנה ַהְמֻׁשָּפץ,  ִלְלֹמד  ָחְזָרה  ַהִּכָּתה ֶׁשָּלנּו 
ָּתָלה ֲעַדִין ֵריַח ֶׁשל ֶצַבע ָטִרי, ַהְּדָלתֹות ָהיּו ְצבּועֹות ְּבֶצַבע ָּכחֹול ָיֶפה, ַהַחּלֹונֹות ָהיּו 
ְלַמָּגע,  ֲחָלִקים  ָהיּו  ַהִּקירֹות  ָיִפים.  ֲאֹפִרים  ִוילֹונֹות  ָּתלּו  ַוֲעֵליֶהם  ְּבָכחֹול  ְמֻמְסָּגִרים 
ָמַׁשְך  ַמָּמׁש  ְוַהַּמְבִריק  ֶהָחָדׁש  ַהּלּוַח  ְמֹאד.  נֹוִחים  ָהיּו  ַהֲחָדִׁשים  ְוַהִּכְסאֹות  ַהֻּׁשְלָחנֹות 

אֹוָתנּו ְלִהְסַּתֵּכל ָעָליו ָהָיה ָּפׁשּוט טֹוב ְלִהְסּתֹוֵבב ַּבִּמְבֶנה ַהָּיֶפה. 

ָחַזְרִּתי ַהַּבְיָתה ָּכל יֹום ָׂשֵמַח ּוְמֻאָּׁשר ִּכי ָׁשַמְעִּתי טֹוב ֶאת ָהֶרֶּבה ְוֹלא ֶהֱאַמְנִּתי ְלַמָּזִלי 
ַהּטֹוב. ִאָּמא ִהְסִּביָרה ִלי ֶׁשַהִּכּתֹות ַהֲחָדׁשֹות ִנְקָראֹות ִּכּתֹות ַאּקֹוְסִטּיֹות. ִּכּתֹות ֶׁשַמע, 
ֵיׁש ָּבֶהן ִּתְקָרה ְמֻיֶחֶדת ְוַחּלֹונֹות ֲאטּוִמים ִּבְמֻיָחד ִּבְׁשִביל ְיָלִדים ָּכמֹוִני ֶׁשהֹוְלִכים ָּכל יֹום 

ֵמֵאת: מֹוְיִׁשי
מגישה: מרים בלוי
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ִעם ַׁשְּבלּוִלי ֵמֲאחֹוֵרי ָהֹאֶזן. 

ִּבְזכּות ַהִּכָּתה ָהַאּקֹוְסִטית ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַמה ֶּׁשָּלַמְדנּו. ִהְתַחְלִּתי ַלֲענֹות ְּתׁשּובֹות ַּבִּכָּתה 
ּוְלַאט ְלַאט ֻכָּּלם ִהְתִחילּו ְלָהִבין ֶׁשֲאִני ֹלא אֹותֹו מֹוְיִׁשי ֶׁשָהִייִתי ַּבִּכָּתה ַהְיָׁשָנה. ַהֲחֵבִרים 
ּוְלַהְזִמין אֹוִתי  ִאִּתי  ְלַדֵּבר  ִהְתִחילּו  ְלַהְסִּביר טֹוב, ֵהם  ְויֹוֵדַע  ָחָכם  ַמָּמׁש  ֶׁשֲאִני  ָקְלטּו 
ַלִּמְׂשָחִקים ֶׁשָּלֶהם, ָראּו ֶׁשֲאִני ַאּלּוף ְּבַכּדּור ְוֶׁשֵּיׁש ִלי ֶאת ֹאֶסף ָהַרָּבִנים ֲהִכי ָּגדֹול ַּבִּכָּתה 

ּוְלַאט ְלַאט ִנְהָיה ִלי ַמֲעָמד טֹוב ַּבִּכָּתה. 

ִעם  ָהאֹוַפַּנִים  ַעל  ָנַסְעִּתי  ְמַׁשֲעֵמם,  ִלי  ָהָיה  ֹלא  ְּכָבר  ָצֳהַרִים  ַאֲחֵרי 
ַהֲחֵבִרים ַהֲחָדִׁשים ֶׁשִּלי, ִהְׁשּתֹוַלְלנּו ַּבִּגָּנה ְוַנְחנּו ַעל ַהֶּדֶׁשא, ַּבַּתְלמּוד 
ּתֹוָרה ִהְרִּכיבּו ָלנּו ֶּבָחֵצר ַהֲחָדָׁשה ִמְגָון ִמְתְקֵני ִטּפּוס ְמַאְתְּגִרים ַוֲאִני 

ִהְתַחְלִּתי ֵלָהנֹות ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה. 

ְמַדְּבִרים  ְוִאָּמא  ַאָּבא  ֶאת  ָׁשַמְעִּתי  ְלֵהָרֵדם,  ִהְצַלְחִּתי  ֹלא  ַּבַּלְיָלה 
ִאָּמא  ָאְמָרה  ָחָדׁש"  ֶיֶלד  ִנְהָיה  ָּפׁשּוט  "מֹוְיִׁשי  ָעַלי,  ְּבַלַחׁש  ֵּביֵניֶהם 
ְלַאָּבא, "ַהִּכָּתה ַהֲחָדָׁשה ָהַאּקֹוְסִטית עֹוֶזֶרת לֹו ִלְׁשֹמַע טֹוב יֹוֵתר ְוהּוא 

ָּפַקח ֵעיַנִים ְוִהְתִחיל ִלְלֹמד טֹוב יֹוֵתר ְוֵיׁש לֹו ַהְרֵּבה ֲחֵבִרים". 

ַאָּבא ָׂשַמח ְמֹאד ִלְׁשֹמַע ֶאת ַהְּבׂשֹורֹות ַהְמַׂשְּמחֹות ְוָאז ָאַמר ְלִאָּמא 
ַלְמרֹות  מּוָכן  ַמָּמׁש  ְּכָבר  ְוהּוא  ַלִּמְבָחן  יֹום  ָּכל  ִאּתֹו  לֹוֵמד  "ֲאִני 
ַוֲאִני  ִיְזֶּכה"  ֶׁשהּוא  ִּבְׁשִבילֹו  ְמַקֶּוה  ֲאִני  ְזַמן,  ַהְרֵּבה  עֹוד  ֶׁשַהִּמְבָחן 
ָיכֹול  ֶׁשֲאִני  ֶׁשִּלי חֹוֵׁשב  ַאָּבא  ִאם  ְמֹאד,  ִהְתַרַּגְׁשִּתי  ַלְּׂשִמיָכה  ִמַּתַחת 
ִלְזּכֹות ָאז ֲאִני ָּבטּוַח ֶאְזֶּכה ְּבֶעְזַרת ה'. ָּכָכה ִנְרַּדְמִּתי ִלי ִעם ִחּיּוְך ַעל 

ַהָּפִנים ְוִׂשְמָחה ַּבֵּלב. 

ַהְּזַמן ַעד ַהִּמְבָחן ָעַבר ִּבְמִהירּות ְוִהֵּנה יֹום ַהִּמְבָחן ִהִּגיַע.

ִמְׂשָחִקים  ַעל  ִוַּתְרִּתי  ְמַיֵּגַע,  ִלּמּוד  ֶׁשל  ֲאֻרּכֹות  ָׁשעֹות  ָהיּו  ֵמֲאחֹוַרי 
ְוָלַמְדִּתי עֹוד ָועֹוד,  ִוַּתְרִּתי ַעל ְמנּוָחה  ִלְלֹמד עֹוד ְקָצת, ַּבַּׁשָּבתֹות  ְּכֵדי  ָצֳהַרִים  ַאֲחֵרי 
ָיַדְעִּתי ֶאת ָּכל ַהֹחֶמר ְּבַעל ֶּפה ְוָחָלק. ַההֹוִרים ֻהְזְמנּו ַאף ֵהם ַלִּמְבָחן ַהְמַרֵּגׁש. ֶהָחֵצר 
ַהֲחָדָׁשה ְוַהֲחִגיִגית ֶׁשל ַּתְלמּוד ַהּתֹוָרה ִקְּבָלה ֶאת ְּפֵניֶהם ִּבְמנֹורֹות ִצְבעֹוִנּיֹות, מּוִזיָקה 
ְוַהִּמְבָחן  ַהָּכבֹוד  ְלִביַמת  ָעלּו  ַהּבֹוֲחִנים  ְוֶצֶות  ַהְמַנֵהל  ָהֲאִויָרה.  ֶאת  ִהְגִּביָרה  ְׁשֵקָטה 

ִהְתִחיל.

ָׁשַכְחִּתי ִמֻּכָּלם.

ֲאִפּלּו  ֶׁשִהְדִהיָמה  ִּבְמִהירּות  ְּתׁשּובֹות  ָעִניִתי  ַהָּבָמה.  ַעל  ֶּׁשֶּנֱאַמר  ְּבַמה  ַרק  ִהְתַרַּכְזִּתי 
אֹוִתי. ָהִייִתי ְמֻרָּכז ֻּכִּלי ְּבַמֲהַלְך ַהִּמְבָחן. ְלַאט ְלַאט ַהְּׁשֵאלֹות ָהְלכּו ְוָעלּו ְּבָרָמה, ָהִייִתי 
ָצִריְך ְלַהְפִעיל יֹוֵתר ָחָזק ֶאת ַהֹּמַח ְוַלְחֹׁשב טֹוב יֹוֵתר ַעל ָּכל ְּתׁשּוָבה, ַּבָּקָהל ִהְׂשָּתֵרר 

ֶׁשֶקט ָמתּוַח ּוְמַסְקֵרן. 

ִנְׁשַאְרנּו ֲאִני ְועֹוד ְׁשֹלָׁשה ְיָלִדים ֵמַהִּכָּתה ֶׁשִּלי. ַהְּׁשֵאלֹות ָהיּו ָקׁשֹות ְמֹאד ְוָלַקח ְלֻכָּלנּו 
ַּכָּמה ַּדּקֹות טֹובֹות ַלְחֹׁשב ַעל ְּתׁשּוָבה ְוַלֲענֹות. ִהְרַּגְׁשִּתי ֶאת ַהֻחְלָצה ֶׁשִּלי ְרֻטָּבה ְלַגְמֵרי 
ִמֵּזָעה ּוַמֲאָמץ. ַהֶּפה ֶׁשִּלי ָהָיה ָיֵבׁש, ָהֹראׁש ֶׁשִּלי ָּדַפק ְּבָעְצָמה ֲאָבל ֲאִני ֹלא ַׂשְמִּתי ֵלב 
ָרִציִתי ִלְזּכֹות ּוְלַהְראֹות ְלֻכָּלם ֶׁשּמֹוְיִׁשי ַׁשְּבלּוִלי ָיכֹול ִלְזּכֹות ְּבִמְבָחן ָקֶׁשה  ְלָכל ֵאֶּלה 

ֶׁשָּכֶזה.

יּוְכלּו  ֶׁשֻּכָּלם  ְּכֵדי  ַהָּבָמה  ַעל  ָעִלינּו  ַאֲחרֹוִנים,  ְיָלִדים  ְׁשֵני  ִנְׁשַאְרנּו 
ָחָזק  ִּבי  ְנעּוצֹות  ַאָּבא  ֶׁשל  ֵעיָניו  ֶאת  ָרִאיִתי  טֹוב,  אֹוָתנּו  ִלְראֹות 
ִלי  ָלֲחׁשּו  ָיכֹול"  ַאָּתה  ָיכֹול,  "ַאָּתה  ֹחֶזק,  ֶׁשל  ַּגִּלים  ֵאַלי  ּוְמַׁשְּדרֹות 

ְׂשָפָתיו ַוֲאִני ִהְזַּדַּקְפִּתי.

ְׁשֵאָלה ַאֲחרֹוָנה ְוקֹוַבַעת ַּבִּמְבָחן.

זֹו ָהְיָתה ְׁשֵאָלה ָקָׁשה ִּבְמֻיָחד. ָּכל ַהָּקָהל ִנְדַרְך ָקִדיָמה ְוִהְקִׁשיב ֵהיֵטב, 
ַּגְלַּגֵּלי ַהֹּמַח ֶׁשּלֹו ָנִעים ִּבְמִהירּות,  ְוָרִאיִתי ֵאיְך  ִהְסַּתַּכְלִּתי ַעל ֲחֵבִרי 
"מֹוְיִׁשי ַאָּתה ַחָּיב ַלֲענֹות ַעל ַהְּׁשֵאָלה ַהּזֹו" ָלַחְׁשִּתי ְלַעְצִמי, ָעַצְמִּתי 
ֶאת  ְוָיִריִתי  ִלי  ֶׁשַּיֲעֹזר  ַלה'  ְּבֶׁשֶקט  ְוִהְתַּפַּלְלִּתי  ִּבְמִהירּות  ֵעיַני  ֶאת 

ַהְּתׁשּוָבה ִמִּפי. 

ֶׁשֶקט ַּבָּקָהל, ֶצֶות ַהּבֹוֲחִנים ְוַהְמַנֵהל ָּפְתחּו ֶאת ִּפיֶהם ְּבַתְדֵהָמה, ּוִמָּיד 
ַאַחר ָּכְך ִהְכִריזּו ְּבקֹול ִנְרָּגׁש: "ִּבְרכֹוֵתינּו ְנתּונֹות ַלֲחַתן ַהִּמְבָחן ֶׁשָּיַדע 
ַוְייס ֶזה ֲאִני ִאם  ַוְייס" )מֹוְיִׁשי  ְוִהְצִליַח. ֶהָחָתן הּוא ֹמֶׁשה  ְוִהְתַאֵּמץ 

ֵהַבְנֶּתם ָנכֹון(. 

ְמִחיאֹות ַּכַּפִים סֹוֲערֹות ִקְּדמּו ֶאת ָּפַני ַּכֲאֶׁשר ִהְסּתֹוַבְבִּתי ְלִכּוּון ַהָּקָהל 
ֻמָּתׁש ְוָיֵגַע, ַאָּבא ֶׁשִּלי ִהְזָּדֵרז ַלֲעלֹות ַלָּבָמה ּוְלַהֲעִניק ִלי ְטִפיָחה ַעָּזה 
ֶׁשל ַהֶּׁשֶכם ְוִחּבּוק ְמעֹוֵדד, ַהְמַנֵהל ָמַזג ִלי ּכֹוס ְׁשִתָּיה ָקָרה ֶׁשָעְזָרה ִלי ְלֵהָרַגע ְקָצת 

ִמָּכל ַהִהְתַרְּגׁשּות. 

ְוִרּקּוִדים ִּבַּקְׁשִּתי ֶאת ָהַרְמקֹול, ַהְמַנֵהל ִהְתַּפֵּלא ֲאָבל  ַּכֲעבֹור ַּכָּמה ַּדּקֹות ֶׁשל ִׂשְמָחה 
ֵהִביא ִלי ֶאת ָהַרְמקֹול ַוֲאִני ָנַאְמִּתי ַמָּמׁש ְּכמֹו ַמְרֶצה ָחׁשּוב "ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך ִהְצַלְחִּתי 
ְוָזִכיִתי ַּבִּמְבַחן ִמְׁשָניֹות ֶׁשל ְׁשַנת ַהִּלּמּוִדים ַהּזֹו. ֲאִני ָׂשֵמַח ְמֹאד ּומֹוֶדה ַלה' ּוְלָאִבי ַהָּיָקר 
ַעל ֶעְזָרתֹו ָהַרָּבה ִלְלֹמד ִאִּתי ְּבָכל יֹום ַּבֲחִצי ָׁשָנה ֶׁשָעְבָרה. ּתֹוָדה נֹוֶסֶפת ַוֲחׁשּוָבה ְמֹאד 
ַהָּיָקר, ִּבְזכּות ִאּׁשּורֹו ְלַׁשֵּפץ ָלנּו ֶאת ִמְבֵנה ַהַּתְלמּוד  ְירּוָׁשַלִים  ְמֹיֶעֶדת ְלֹראׁש ִעיִרַּית 
ּתֹוָרה ָיֹכְלִּתי ִלְלֹמד ָּכָראּוי ַּבִּכָּתה ֶׁשַּמְתִאיָמה ַלָּלקּות ֶׁשִּלי ְוֵיׁש לֹו ֵחֶלק ָּגדֹול ַּבְּזִכָּיה ֶׁשִּלי 

ַהּיֹום".
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ברבים נקרא שמה,
בפרשת השבוע נקראה.

 מהשכונות העתיקות
אשר יצאו מחומות העיר

את רחובותיה אין צורך להעיר.

בן לילה הוקם
כיפתו גבוהה מעל המותר
המבנה מתנוסס לעין כל 

בין חורבות לתקומה
שמו אינו מעיד על מראהו

התפעלות יביעו צופיו.

נסתרת מעין כל
מהירה כמהירות הקול

דרגנוע אותנו יסיע
לחזות בעומק נפלאותיה

פרפרים ישאו שלום
לרחוק ולקרוב בקרביה.

הוראות לפיתרון שחור ופתור
לפניכם טבלת שחור ופתור. בראש כל טור ושורה של הטבלה, רשומות סדרות של מספרים המייצגים 

רצפים של משבצות צבועות באותו הטור או באותה השורה, בסדר הנתון. 
לדוגמה- "1 3 6" בראש שורה, משמעו שיש בטור שלושה רצפים נפרדים של משבצות שצריכות 

להיצבע, רצף אחד של שש משבצות, אחריו אך במרחק לא ידוע ממנו, רצף נוסף של שלוש 
משבצות ולאחריו משבצת צבועה אחת ואחרונה לשורה זו. 

הפתירה נעשית על ידי הצלבה של הטורים והשורות.
בין רצף לרצף יש להותיר משבצת אחת לפחות ריקה. ויש פעמים עם רצף גדול יותר.

שחור ופתור
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ִעם ַׁשְּבלּוִלי ֵמֲאחֹוֵרי ָהֹאֶזן. 

ִּבְזכּות ַהִּכָּתה ָהַאּקֹוְסִטית ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַמה ֶּׁשָּלַמְדנּו. ִהְתַחְלִּתי ַלֲענֹות ְּתׁשּובֹות ַּבִּכָּתה 
ּוְלַאט ְלַאט ֻכָּּלם ִהְתִחילּו ְלָהִבין ֶׁשֲאִני ֹלא אֹותֹו מֹוְיִׁשי ֶׁשָהִייִתי ַּבִּכָּתה ַהְיָׁשָנה. ַהֲחֵבִרים 
ּוְלַהְזִמין אֹוִתי  ִאִּתי  ְלַדֵּבר  ִהְתִחילּו  ְלַהְסִּביר טֹוב, ֵהם  ְויֹוֵדַע  ָחָכם  ַמָּמׁש  ֶׁשֲאִני  ָקְלטּו 
ַלִּמְׂשָחִקים ֶׁשָּלֶהם, ָראּו ֶׁשֲאִני ַאּלּוף ְּבַכּדּור ְוֶׁשֵּיׁש ִלי ֶאת ֹאֶסף ָהַרָּבִנים ֲהִכי ָּגדֹול ַּבִּכָּתה 

ּוְלַאט ְלַאט ִנְהָיה ִלי ַמֲעָמד טֹוב ַּבִּכָּתה. 

ִעם  ָהאֹוַפַּנִים  ַעל  ָנַסְעִּתי  ְמַׁשֲעֵמם,  ִלי  ָהָיה  ֹלא  ְּכָבר  ָצֳהַרִים  ַאֲחֵרי 
ַהֲחֵבִרים ַהֲחָדִׁשים ֶׁשִּלי, ִהְׁשּתֹוַלְלנּו ַּבִּגָּנה ְוַנְחנּו ַעל ַהֶּדֶׁשא, ַּבַּתְלמּוד 
ּתֹוָרה ִהְרִּכיבּו ָלנּו ֶּבָחֵצר ַהֲחָדָׁשה ִמְגָון ִמְתְקֵני ִטּפּוס ְמַאְתְּגִרים ַוֲאִני 

ִהְתַחְלִּתי ֵלָהנֹות ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה. 

ְמַדְּבִרים  ְוִאָּמא  ַאָּבא  ֶאת  ָׁשַמְעִּתי  ְלֵהָרֵדם,  ִהְצַלְחִּתי  ֹלא  ַּבַּלְיָלה 
ִאָּמא  ָאְמָרה  ָחָדׁש"  ֶיֶלד  ִנְהָיה  ָּפׁשּוט  "מֹוְיִׁשי  ָעַלי,  ְּבַלַחׁש  ֵּביֵניֶהם 
ְלַאָּבא, "ַהִּכָּתה ַהֲחָדָׁשה ָהַאּקֹוְסִטית עֹוֶזֶרת לֹו ִלְׁשֹמַע טֹוב יֹוֵתר ְוהּוא 

ָּפַקח ֵעיַנִים ְוִהְתִחיל ִלְלֹמד טֹוב יֹוֵתר ְוֵיׁש לֹו ַהְרֵּבה ֲחֵבִרים". 

ַאָּבא ָׂשַמח ְמֹאד ִלְׁשֹמַע ֶאת ַהְּבׂשֹורֹות ַהְמַׂשְּמחֹות ְוָאז ָאַמר ְלִאָּמא 
ַלְמרֹות  מּוָכן  ַמָּמׁש  ְּכָבר  ְוהּוא  ַלִּמְבָחן  יֹום  ָּכל  ִאּתֹו  לֹוֵמד  "ֲאִני 
ַוֲאִני  ִיְזֶּכה"  ֶׁשהּוא  ִּבְׁשִבילֹו  ְמַקֶּוה  ֲאִני  ְזַמן,  ַהְרֵּבה  עֹוד  ֶׁשַהִּמְבָחן 
ָיכֹול  ֶׁשֲאִני  ֶׁשִּלי חֹוֵׁשב  ַאָּבא  ִאם  ְמֹאד,  ִהְתַרַּגְׁשִּתי  ַלְּׂשִמיָכה  ִמַּתַחת 
ִלְזּכֹות ָאז ֲאִני ָּבטּוַח ֶאְזֶּכה ְּבֶעְזַרת ה'. ָּכָכה ִנְרַּדְמִּתי ִלי ִעם ִחּיּוְך ַעל 

ַהָּפִנים ְוִׂשְמָחה ַּבֵּלב. 

ַהְּזַמן ַעד ַהִּמְבָחן ָעַבר ִּבְמִהירּות ְוִהֵּנה יֹום ַהִּמְבָחן ִהִּגיַע.

ִמְׂשָחִקים  ַעל  ִוַּתְרִּתי  ְמַיֵּגַע,  ִלּמּוד  ֶׁשל  ֲאֻרּכֹות  ָׁשעֹות  ָהיּו  ֵמֲאחֹוַרי 
ְוָלַמְדִּתי עֹוד ָועֹוד,  ִוַּתְרִּתי ַעל ְמנּוָחה  ִלְלֹמד עֹוד ְקָצת, ַּבַּׁשָּבתֹות  ְּכֵדי  ָצֳהַרִים  ַאֲחֵרי 
ָיַדְעִּתי ֶאת ָּכל ַהֹחֶמר ְּבַעל ֶּפה ְוָחָלק. ַההֹוִרים ֻהְזְמנּו ַאף ֵהם ַלִּמְבָחן ַהְמַרֵּגׁש. ֶהָחֵצר 
ַהֲחָדָׁשה ְוַהֲחִגיִגית ֶׁשל ַּתְלמּוד ַהּתֹוָרה ִקְּבָלה ֶאת ְּפֵניֶהם ִּבְמנֹורֹות ִצְבעֹוִנּיֹות, מּוִזיָקה 
ְוַהִּמְבָחן  ַהָּכבֹוד  ְלִביַמת  ָעלּו  ַהּבֹוֲחִנים  ְוֶצֶות  ַהְמַנֵהל  ָהֲאִויָרה.  ֶאת  ִהְגִּביָרה  ְׁשֵקָטה 

ִהְתִחיל.

ָׁשַכְחִּתי ִמֻּכָּלם.

ֲאִפּלּו  ֶׁשִהְדִהיָמה  ִּבְמִהירּות  ְּתׁשּובֹות  ָעִניִתי  ַהָּבָמה.  ַעל  ֶּׁשֶּנֱאַמר  ְּבַמה  ַרק  ִהְתַרַּכְזִּתי 
אֹוִתי. ָהִייִתי ְמֻרָּכז ֻּכִּלי ְּבַמֲהַלְך ַהִּמְבָחן. ְלַאט ְלַאט ַהְּׁשֵאלֹות ָהְלכּו ְוָעלּו ְּבָרָמה, ָהִייִתי 
ָצִריְך ְלַהְפִעיל יֹוֵתר ָחָזק ֶאת ַהֹּמַח ְוַלְחֹׁשב טֹוב יֹוֵתר ַעל ָּכל ְּתׁשּוָבה, ַּבָּקָהל ִהְׂשָּתֵרר 

ֶׁשֶקט ָמתּוַח ּוְמַסְקֵרן. 

ִנְׁשַאְרנּו ֲאִני ְועֹוד ְׁשֹלָׁשה ְיָלִדים ֵמַהִּכָּתה ֶׁשִּלי. ַהְּׁשֵאלֹות ָהיּו ָקׁשֹות ְמֹאד ְוָלַקח ְלֻכָּלנּו 
ַּכָּמה ַּדּקֹות טֹובֹות ַלְחֹׁשב ַעל ְּתׁשּוָבה ְוַלֲענֹות. ִהְרַּגְׁשִּתי ֶאת ַהֻחְלָצה ֶׁשִּלי ְרֻטָּבה ְלַגְמֵרי 
ִמֵּזָעה ּוַמֲאָמץ. ַהֶּפה ֶׁשִּלי ָהָיה ָיֵבׁש, ָהֹראׁש ֶׁשִּלי ָּדַפק ְּבָעְצָמה ֲאָבל ֲאִני ֹלא ַׂשְמִּתי ֵלב 
ָרִציִתי ִלְזּכֹות ּוְלַהְראֹות ְלֻכָּלם ֶׁשּמֹוְיִׁשי ַׁשְּבלּוִלי ָיכֹול ִלְזּכֹות ְּבִמְבָחן ָקֶׁשה  ְלָכל ֵאֶּלה 

ֶׁשָּכֶזה.

יּוְכלּו  ֶׁשֻּכָּלם  ְּכֵדי  ַהָּבָמה  ַעל  ָעִלינּו  ַאֲחרֹוִנים,  ְיָלִדים  ְׁשֵני  ִנְׁשַאְרנּו 
ָחָזק  ִּבי  ְנעּוצֹות  ַאָּבא  ֶׁשל  ֵעיָניו  ֶאת  ָרִאיִתי  טֹוב,  אֹוָתנּו  ִלְראֹות 
ִלי  ָלֲחׁשּו  ָיכֹול"  ַאָּתה  ָיכֹול,  "ַאָּתה  ֹחֶזק,  ֶׁשל  ַּגִּלים  ֵאַלי  ּוְמַׁשְּדרֹות 

ְׂשָפָתיו ַוֲאִני ִהְזַּדַּקְפִּתי.

ְׁשֵאָלה ַאֲחרֹוָנה ְוקֹוַבַעת ַּבִּמְבָחן.

זֹו ָהְיָתה ְׁשֵאָלה ָקָׁשה ִּבְמֻיָחד. ָּכל ַהָּקָהל ִנְדַרְך ָקִדיָמה ְוִהְקִׁשיב ֵהיֵטב, 
ַּגְלַּגֵּלי ַהֹּמַח ֶׁשּלֹו ָנִעים ִּבְמִהירּות,  ְוָרִאיִתי ֵאיְך  ִהְסַּתַּכְלִּתי ַעל ֲחֵבִרי 
"מֹוְיִׁשי ַאָּתה ַחָּיב ַלֲענֹות ַעל ַהְּׁשֵאָלה ַהּזֹו" ָלַחְׁשִּתי ְלַעְצִמי, ָעַצְמִּתי 
ֶאת  ְוָיִריִתי  ִלי  ֶׁשַּיֲעֹזר  ַלה'  ְּבֶׁשֶקט  ְוִהְתַּפַּלְלִּתי  ִּבְמִהירּות  ֵעיַני  ֶאת 

ַהְּתׁשּוָבה ִמִּפי. 

ֶׁשֶקט ַּבָּקָהל, ֶצֶות ַהּבֹוֲחִנים ְוַהְמַנֵהל ָּפְתחּו ֶאת ִּפיֶהם ְּבַתְדֵהָמה, ּוִמָּיד 
ַאַחר ָּכְך ִהְכִריזּו ְּבקֹול ִנְרָּגׁש: "ִּבְרכֹוֵתינּו ְנתּונֹות ַלֲחַתן ַהִּמְבָחן ֶׁשָּיַדע 
ַוְייס ֶזה ֲאִני ִאם  ַוְייס" )מֹוְיִׁשי  ְוִהְצִליַח. ֶהָחָתן הּוא ֹמֶׁשה  ְוִהְתַאֵּמץ 

ֵהַבְנֶּתם ָנכֹון(. 

ְמִחיאֹות ַּכַּפִים סֹוֲערֹות ִקְּדמּו ֶאת ָּפַני ַּכֲאֶׁשר ִהְסּתֹוַבְבִּתי ְלִכּוּון ַהָּקָהל 
ֻמָּתׁש ְוָיֵגַע, ַאָּבא ֶׁשִּלי ִהְזָּדֵרז ַלֲעלֹות ַלָּבָמה ּוְלַהֲעִניק ִלי ְטִפיָחה ַעָּזה 
ֶׁשל ַהֶּׁשֶכם ְוִחּבּוק ְמעֹוֵדד, ַהְמַנֵהל ָמַזג ִלי ּכֹוס ְׁשִתָּיה ָקָרה ֶׁשָעְזָרה ִלי ְלֵהָרַגע ְקָצת 

ִמָּכל ַהִהְתַרְּגׁשּות. 

ְוִרּקּוִדים ִּבַּקְׁשִּתי ֶאת ָהַרְמקֹול, ַהְמַנֵהל ִהְתַּפֵּלא ֲאָבל  ַּכֲעבֹור ַּכָּמה ַּדּקֹות ֶׁשל ִׂשְמָחה 
ֵהִביא ִלי ֶאת ָהַרְמקֹול ַוֲאִני ָנַאְמִּתי ַמָּמׁש ְּכמֹו ַמְרֶצה ָחׁשּוב "ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך ִהְצַלְחִּתי 
ְוָזִכיִתי ַּבִּמְבַחן ִמְׁשָניֹות ֶׁשל ְׁשַנת ַהִּלּמּוִדים ַהּזֹו. ֲאִני ָׂשֵמַח ְמֹאד ּומֹוֶדה ַלה' ּוְלָאִבי ַהָּיָקר 
ַעל ֶעְזָרתֹו ָהַרָּבה ִלְלֹמד ִאִּתי ְּבָכל יֹום ַּבֲחִצי ָׁשָנה ֶׁשָעְבָרה. ּתֹוָדה נֹוֶסֶפת ַוֲחׁשּוָבה ְמֹאד 
ַהָּיָקר, ִּבְזכּות ִאּׁשּורֹו ְלַׁשֵּפץ ָלנּו ֶאת ִמְבֵנה ַהַּתְלמּוד  ְירּוָׁשַלִים  ְמֹיֶעֶדת ְלֹראׁש ִעיִרַּית 
ּתֹוָרה ָיֹכְלִּתי ִלְלֹמד ָּכָראּוי ַּבִּכָּתה ֶׁשַּמְתִאיָמה ַלָּלקּות ֶׁשִּלי ְוֵיׁש לֹו ֵחֶלק ָּגדֹול ַּבְּזִכָּיה ֶׁשִּלי 

ַהּיֹום".
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חידות ירו

ברבים נקרא שמה,
בפרשת השבוע נקראה.

 מהשכונות העתיקות
אשר יצאו מחומות העיר

את רחובותיה אין צורך להעיר.

בן לילה הוקם
כיפתו גבוהה מעל המותר
המבנה מתנוסס לעין כל 

בין חורבות לתקומה
שמו אינו מעיד על מראהו

התפעלות יביעו צופיו.

נסתרת מעין כל
מהירה כמהירות הקול

דרגנוע אותנו יסיע
לחזות בעומק נפלאותיה

פרפרים ישאו שלום
לרחוק ולקרוב בקרביה.

הוראות לפיתרון שחור ופתור
לפניכם טבלת שחור ופתור. בראש כל טור ושורה של הטבלה, רשומות סדרות של מספרים המייצגים 

רצפים של משבצות צבועות באותו הטור או באותה השורה, בסדר הנתון. 
לדוגמה- "1 3 6" בראש שורה, משמעו שיש בטור שלושה רצפים נפרדים של משבצות שצריכות 

להיצבע, רצף אחד של שש משבצות, אחריו אך במרחק לא ידוע ממנו, רצף נוסף של שלוש 
משבצות ולאחריו משבצת צבועה אחת ואחרונה לשורה זו. 

הפתירה נעשית על ידי הצלבה של הטורים והשורות.
בין רצף לרצף יש להותיר משבצת אחת לפחות ריקה. ויש פעמים עם רצף גדול יותר.

שחור ופתור
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א שאצל  ספק  כל  אין 

הסגנים  העיר,  ראש  אצל   – כולנו 

עומד  הכל  בראש  כולם  והנציגים 

חשובים  דברים  ישנם  החינוך. 

רבים: ניקיון העיר, ריבוד כבישים, 

שיפור פני העיר – אבל מעל הכל 

עומד החינוך; למעשה החינוך גם 

משנה את כל המציאות העירונית: 

כשמחנכים טוב – הכל טוב. 

נוער  חינוך מסייע בפתרון בעיית 

נושר, חינוך מסייע בפתרון בעיות 

לכלוך  מעלים  וחינוך  וונדליזם 

רבות  בעיות  מהזנחה.  שמגיע 

חינוך  באמצעות  להיעלם  יכולות 

התוצאות  את  ויסודי.  איכותי 

שבנוי  ספר  בבית  טוב,  חינוך  של 

היטב, עם כיתות מרווחות ומגרשי 

כל  על  רואים  ידים  רחבי  משחק 

צעד ושעל. לכן ההשקעה הגדולה 

והטוב  הנכון  הדבר  היא  בחינוך 

ביותר לעשות.

חווה  החינוך  נושא 

אחרונות  בשנים 

שנים  אחרי  היסטורית.  מהפכה 

לא  רבים  צרכים  שבהן  רבות 

נרחב  עשייה  גל  הובלנו  טופלו, 

החרדים  החינוך  מוסדות  לכלל 

בעיר. החל מתלמודי תורה, וכלה 

במוסדות לחינוך מיוחד. 

התפתחות  חווה  שלנו  האגף 

ראש  פוסקת;  ובלתי  מואצת 

עומדים  סגניו  עם  יחד  העיר 

ועובדים בלי הפסקה וללא לאות 

המירבי  המענה  את  לתת  כדי 

לחינוך החרדי שסבל הרבה שנים 

מאפליה והדרה.

התוכניות  המיוחד,  הבינוי  מטה 

מפעילים  שאנחנו  החינוכיות 

והמענה הרחב לצרכי הציבור הם 

גודל  בסדר  ממהפכה  פחות  לא 

היסטורי, שאין לה אח ורע בשום 

מקום בישראל.

הנוכחית  בקדנציה 
נושא שסבל  מיוחד על  שמנו דגש 
מהזנחה ארוכת שנים; בינוי כיתות 
מיוחד  ובדגש  העיר  ברחבי  לימוד 
בשכונות  הפריפריה.  שכונות  על 
משפחות  להתגורר  באים  אלו 
את  שמגבירות  רבות  צעירות 
לימוד  בכיתות  הדחוף  הצורך 
לעצמנו  שמנו  בנוסף  נוספות. 
להסדיר  עליונה  בחשיבות  מטרה 

את נושא החינוך המיוחד.

לימוד  בכיתות  משקיעים  אנחנו 
ילדים,  ולגני  ספר  לבתי  לת"תים, 
ראש  ותקציבים.  הליכים  ומאיצים 
העיר עושה מאמץ גדול ויחד איתו 
חדשים  מתחמים  מאשרים  אנחנו 
ובניה  פרוגרמות  מתכננים  לבניה, 
שככל  להבין  חשוב  פוסקת.  בלתי 
שנעניק יותר מענה לשכונות נוכל 
גם   – העיר  ממרכז  לחץ  להוריד 
מבחינת  וגם  תחבורתית  מבחינה 
שהילדים  גם  מה  דיור,  פתרונות 
מידי  בדרכים  להטלטל  יאלצו  לא 
בוקר. זה משפיע על כל סדר היום 

של כולנו.

הקדנציה  מתחילת 
מעיינינו,  בראש  שמנו  הנוכחית 
את  העיר,  ראש  עם  יחד  אנחנו 
ובכל  שאת  ביתר   – החינוך  נושא 
שהצבנו  הראשונה  המטרה  הכוח. 
האפליה  את  להפסיק  היתה 
נגד  בירושלים  שהיתה  הנוראית 
מענה  קיבל  שלא  החרדי  הציבור 

לצרכים החינוכיים שלו. 

כולנו יודעים באילו תנאים ובאילו 
כיתות ישבו ילדים ולמדו. חייבים 
להבין שיש מקומות בהם כלל לא 
מקבלים כספים ממשרד החינוך – 
ויש מקומות בהם מקבלים תקצוב 
צריכה  והעיריה  בלבד,  חלקי 
נתיב  האלו  לתקציבים  למצוא 
גישור עירוני – ואנחנו עושים את 
זה, ובכל הכוח. מתחילת הקדנציה 
האצנו  אלא  עצרנו,  לא  פשוט 
לטפל  ודאגנו  תקצבנו  תהליכים, 
לא  שהיו.  הפערים  את  ולצמצם 
רגילות,  כיתות  בבניית  התספקנו 
אלא בנינו ברמה הגבוהה והטובה 

ביותר לטובת ילדי ירושלים.

הרב ישראל 
קלרמן

סגן ראש 
עיריית 

ירושלים, 
מחזיק תיק 

משאבי 
חינוך, ונכסים

הרב דב 
פוקס 

סגן מנהל 
אגף לחינוך 

חרדי 
בעיריית 
ירושלים

הרב אברהם 
בצלאל
סגן ראש 

העיר י-ם, 
מחזיק תיק 

ארנונה 
ומנהל חינוך 

חרדי 

הרב 
שמואל 
גרינברג
מנהל אגף 

לחינוך 
חרדי
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חשובים  דברים  ישנם  החינוך. 
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משפחות  להתגורר  באים  אלו 
את  שמגבירות  רבות  צעירות 
לימוד  בכיתות  הדחוף  הצורך 
לעצמנו  שמנו  בנוסף  נוספות. 
להסדיר  עליונה  בחשיבות  מטרה 

את נושא החינוך המיוחד.

לימוד  בכיתות  משקיעים  אנחנו 
ילדים,  ולגני  ספר  לבתי  לת"תים, 
ראש  ותקציבים.  הליכים  ומאיצים 
העיר עושה מאמץ גדול ויחד איתו 
חדשים  מתחמים  מאשרים  אנחנו 
ובניה  פרוגרמות  מתכננים  לבניה, 
שככל  להבין  חשוב  פוסקת.  בלתי 
שנעניק יותר מענה לשכונות נוכל 
גם   – העיר  ממרכז  לחץ  להוריד 
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נגד  בירושלים  שהיתה  הנוראית 
מענה  קיבל  שלא  החרדי  הציבור 

לצרכים החינוכיים שלו. 

כולנו יודעים באילו תנאים ובאילו 
כיתות ישבו ילדים ולמדו. חייבים 
להבין שיש מקומות בהם כלל לא 
מקבלים כספים ממשרד החינוך – 
ויש מקומות בהם מקבלים תקצוב 
צריכה  והעיריה  בלבד,  חלקי 
נתיב  האלו  לתקציבים  למצוא 
גישור עירוני – ואנחנו עושים את 
זה, ובכל הכוח. מתחילת הקדנציה 
האצנו  אלא  עצרנו,  לא  פשוט 
לטפל  ודאגנו  תקצבנו  תהליכים, 
לא  שהיו.  הפערים  את  ולצמצם 
רגילות,  כיתות  בבניית  התספקנו 
אלא בנינו ברמה הגבוהה והטובה 

ביותר לטובת ילדי ירושלים.
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ארנונה 
ומנהל חינוך 
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והשאיפה  התקווה 
לעמוד  היא  שלנו 

בסיום  שנים,  שלוש  בעוד 
הספר  שבתי  ולדעת  הקדנציה, 
יקבלו  ולבנות,  לבנים  היסודיים, 
מבנה  יהיה  ולכולם  מענה  כולם 
בתחום  גם  ומסודר.  ראוי  קבע 
לבצע  בדרך  אנחנו  הסמינרים 
מהפכה של ממש, ובכוונתנו לחלק 
את העיר לרובעים ולהסדיר בניית 
סמינרים שכונתיים כדי שהנערות 
ורכבות  באוטובוסים  יאלצו  לא 
מקצה אחד של העיר לקצה השני; 
אנחנו נעשה הכל להביא לצמצום 
בדירות  כיתות  של  מקסימלי 
שכורות ובמבנים יבילים ולמקסום 
האפשר,  ככל  הבניה  יכולות 
כדי  הכל  נעשה  כשבמקביל 
לשפר גם את מערך ההסעות של 
התלמידים. עושים הכל כדי להגיע 
בירושלים  תלמיד  ולכל  ילד  לכל 

ולספק לכולם מענה.

הוא  החינוך  תחום 
צומח  שתמיד  תחום 

תמיד  והביקוש  מתפתח,  ותמיד 
יהיה רב על ההיצע, כך שהעבודה 
אנחנו  לעולם.  תיגמר  לא  בתחום 
כדי  הכל,  כולל  הכל,  את  עושים 
לדאוג לרווחתם של ילדי ירושלים, 
מה  את  יקבל  ילד  שכל  לוודא 
שמגיע לו ועוד הרבה מעבר לכך. 
אנחנו רוצים שלא יהיה מי שצריך 
ותהיה  מסוימת  למידה  סביבת 
סביב  עמלים  ואנחנו   – לו  חסרה 

השעון כדי שכך אכן יהיה.

גודל  בסדר  בפרויקטים  מדובר 
מדינתי שאותם אנחנו מפעילים – 
בלי  ונרחיב אותם  נלך  רק  ואנחנו 
ליעד  להגיע  שנצליח  עד  הפסקה 
יהיו  בירושלים  ילד  לכל  שלנו: 
ביותר  הטובים  הלימוד  תנאי  את 
כשבמקביל  להם,  נצרך  שהוא 
הן  גם  יהיו  החינוכיות  התכניות 
ומונגשות  ביותר  הגבוהה  ברמה 

ומותאמות כל ילד וילד.

הקדנציה  בחצי 
רוצה  הייתי  שנותרה 
של  הבינוי  תנופת  את  להמשיך 
הייתי  העיר.  רחבי  בכל  הכיתות 
נוכל  הקדנציה  שבסוף  רוצה 
לקבוע באופן חד משמעי שאין ילד 
שלומד  ירושלים  רחבי  בכל  אחד 
ראוי  לא  מקום  או  פחון  בקראוון, 
וקשה  מאתגרת  עבודה  זו  אחר. 
יחד  שאנחנו  מקווה  ואני  מאוד, 

נצליח להגיע אל היעד. 

לשעון  מסביב  עובדים  אנחנו 
הזו  התוצאה  את  להביא  בשביל 
במאמצים  רבות  שעות  ומשקיעים 
להביא את הכספים הנדרשים לשם 
כך. הגיע הזמן שגם המדינה ומשרד 
הרבה  החשיבות  את  יבינו  החינוך 
ויאשרו את כל  שיש בבינוי כיתות 
הכספים הנדרשים, ובשילוב כוחות 
ילד  לכל  להגיע  נצליח  ומאמצים 
ולספק לו את תנאי הלימוד הטובים 

ביותר.

אנחנו עדיין בפערים 
ולמרות   – גדולים 
העבודה האינטנסיבית שלנו עדיין יש 
הוא  שלנו  החזון  ולכן  עבודה,  הרבה 
קודם כל לסגור את הפערים כדי שכל 
תקנית,  בכיתה  ילמד  בירושלים  ילד 
יהיה  אחד  ולכל  ומסודרת  נורמלית 
אחד.  לכל  ואיכותי  טוב  לימוד  מקום 
המעורבות  השכונות  נושא   – בנוסף 
כיום  שנמצא  נושא  הוא  למיניהם 
הפערים  ושם  היות  מעמיק,  בטיפול 
היו גדולים עוד יותר, ואנחנו מקווים 
יוסדר  הנושא  הקדנציה  לסוף  שעד 
עדיין  בהם  שהבניה  מקומות  וגם 
באמצע  עמוק  יהיו  כבר  תסתיים  לא 

הבניה.

שבה  שכונה  שכל  היא  המטרה 
מענה  יינתן  החרדי  הציבור  מתיישב 
וכולנו  השאיפה  זו  ומספק:  מלא 
שכך  מקווים  ואנחנו  לראות  רוצים 
גם  פועלים  אנחנו  בנוסף  יהיה.  אכן 
כמו  החינוכיות  התכניות  במישור 
וכדומה,  ולסמינרים  לישיבות  ההכנה 
להרחיב  להמשיך  רוצים  שאנחנו 

ולפתח לטובת כלל תושבי העיר.

 עושים הכל כדי להגיע

לכל ילד 
ולכל תלמיד 

 בירושלים
ולספק לכולם מענה

מדובר בפרויקטים 
אדירים בסדר גודל 

 מדינתי –

יש כאן מהפכה 
היסטורית

אצל כולנו, בראש הכל 
עומד החינוך שמשנה את 
כל המציאות העירונית: 

כשמחנכים טוב – 
הכל טוב

 בכל שכונה
 שבה מתיישב
הציבור החרדי 

 יינתן מענה
מלא ומספק
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והשאיפה  התקווה 
לעמוד  היא  שלנו 

בסיום  שנים,  שלוש  בעוד 
הספר  שבתי  ולדעת  הקדנציה, 
יקבלו  ולבנות,  לבנים  היסודיים, 
מבנה  יהיה  ולכולם  מענה  כולם 
בתחום  גם  ומסודר.  ראוי  קבע 
לבצע  בדרך  אנחנו  הסמינרים 
מהפכה של ממש, ובכוונתנו לחלק 
את העיר לרובעים ולהסדיר בניית 
סמינרים שכונתיים כדי שהנערות 
ורכבות  באוטובוסים  יאלצו  לא 
מקצה אחד של העיר לקצה השני; 
אנחנו נעשה הכל להביא לצמצום 
בדירות  כיתות  של  מקסימלי 
שכורות ובמבנים יבילים ולמקסום 
האפשר,  ככל  הבניה  יכולות 
כדי  הכל  נעשה  כשבמקביל 
לשפר גם את מערך ההסעות של 
התלמידים. עושים הכל כדי להגיע 
בירושלים  תלמיד  ולכל  ילד  לכל 

ולספק לכולם מענה.

הוא  החינוך  תחום 
צומח  שתמיד  תחום 

תמיד  והביקוש  מתפתח,  ותמיד 
יהיה רב על ההיצע, כך שהעבודה 
אנחנו  לעולם.  תיגמר  לא  בתחום 
כדי  הכל,  כולל  הכל,  את  עושים 
לדאוג לרווחתם של ילדי ירושלים, 
מה  את  יקבל  ילד  שכל  לוודא 
שמגיע לו ועוד הרבה מעבר לכך. 
אנחנו רוצים שלא יהיה מי שצריך 
ותהיה  מסוימת  למידה  סביבת 
סביב  עמלים  ואנחנו   – לו  חסרה 

השעון כדי שכך אכן יהיה.

גודל  בסדר  בפרויקטים  מדובר 
מדינתי שאותם אנחנו מפעילים – 
בלי  ונרחיב אותם  נלך  רק  ואנחנו 
ליעד  להגיע  שנצליח  עד  הפסקה 
יהיו  בירושלים  ילד  לכל  שלנו: 
ביותר  הטובים  הלימוד  תנאי  את 
כשבמקביל  להם,  נצרך  שהוא 
הן  גם  יהיו  החינוכיות  התכניות 
ומונגשות  ביותר  הגבוהה  ברמה 

ומותאמות כל ילד וילד.

הקדנציה  בחצי 
רוצה  הייתי  שנותרה 
של  הבינוי  תנופת  את  להמשיך 
הייתי  העיר.  רחבי  בכל  הכיתות 
נוכל  הקדנציה  שבסוף  רוצה 
לקבוע באופן חד משמעי שאין ילד 
שלומד  ירושלים  רחבי  בכל  אחד 
ראוי  לא  מקום  או  פחון  בקראוון, 
וקשה  מאתגרת  עבודה  זו  אחר. 
יחד  שאנחנו  מקווה  ואני  מאוד, 

נצליח להגיע אל היעד. 

לשעון  מסביב  עובדים  אנחנו 
הזו  התוצאה  את  להביא  בשביל 
במאמצים  רבות  שעות  ומשקיעים 
להביא את הכספים הנדרשים לשם 
כך. הגיע הזמן שגם המדינה ומשרד 
הרבה  החשיבות  את  יבינו  החינוך 
ויאשרו את כל  שיש בבינוי כיתות 
הכספים הנדרשים, ובשילוב כוחות 
ילד  לכל  להגיע  נצליח  ומאמצים 
ולספק לו את תנאי הלימוד הטובים 

ביותר.

אנחנו עדיין בפערים 
ולמרות   – גדולים 
העבודה האינטנסיבית שלנו עדיין יש 
הוא  שלנו  החזון  ולכן  עבודה,  הרבה 
קודם כל לסגור את הפערים כדי שכל 
תקנית,  בכיתה  ילמד  בירושלים  ילד 
יהיה  אחד  ולכל  ומסודרת  נורמלית 
אחד.  לכל  ואיכותי  טוב  לימוד  מקום 
המעורבות  השכונות  נושא   – בנוסף 
כיום  שנמצא  נושא  הוא  למיניהם 
הפערים  ושם  היות  מעמיק,  בטיפול 
היו גדולים עוד יותר, ואנחנו מקווים 
יוסדר  הנושא  הקדנציה  לסוף  שעד 
עדיין  בהם  שהבניה  מקומות  וגם 
באמצע  עמוק  יהיו  כבר  תסתיים  לא 

הבניה.

שבה  שכונה  שכל  היא  המטרה 
מענה  יינתן  החרדי  הציבור  מתיישב 
וכולנו  השאיפה  זו  ומספק:  מלא 
שכך  מקווים  ואנחנו  לראות  רוצים 
גם  פועלים  אנחנו  בנוסף  יהיה.  אכן 
כמו  החינוכיות  התכניות  במישור 
וכדומה,  ולסמינרים  לישיבות  ההכנה 
להרחיב  להמשיך  רוצים  שאנחנו 

ולפתח לטובת כלל תושבי העיר.

 עושים הכל כדי להגיע

לכל ילד 
ולכל תלמיד 

 בירושלים
ולספק לכולם מענה

מדובר בפרויקטים 
אדירים בסדר גודל 

 מדינתי –

יש כאן מהפכה 
היסטורית

אצל כולנו, בראש הכל 
עומד החינוך שמשנה את 
כל המציאות העירונית: 

כשמחנכים טוב – 
הכל טוב

 בכל שכונה
 שבה מתיישב
הציבור החרדי 

 יינתן מענה
מלא ומספק
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ללמוד  במטרה  ירושלים  עיריית  בניין  אל  נכנסנו  כאשר 
על מטה הבינוי, או מדויק יותר לומר - 'קומנדו הבינוי', לא 
באמת ידענו לקראת מה אנחנו הולכים. חשבנו שמדובר בעוד 
אגף, עוד מטה נוסף ואולי עוד מחלקה מהמחלקות השונות שיש 

בכל עירייה אחרת ברחבי הארץ. 

אלא שבתוך כמה דקות נשאבנו לעולם תזזיתי ומהיר, בו מבנים וכיתות 
תוך  מוסדרים  ובירוקרטיים  תכנוניים  והליכים  מסחררת  במהירות  מוקמים 
זמן קצר, והבנו שמדובר על עולם שונה לגמרי, שמבוסס על מודל מהפכני שעד 
שלא רואים בעיניים, מתקשים להאמין. מודל שאמור להיות משוכפל לכל רשות 

מקומית ברחבי הארץ. מודל לחיקוי ברמה ארצית.

לאורך  שנמשכה  בירושלים  החינוך  מוסדות  מצוקת  אודות  להרחיב  צורך  אין 
שנים. המצוקה הנוראית זעקה עד לשמיים. גני ילדים ששוכנו בדירות שכורות, 
כיתות שלמדו בקרוואנים, במנ"דים ובמבנים מזדמנים, מצוקת כיתות לימוד בבתי 
הספר, התיישנות ציוד ומבנים שדרשו רכש ושיפוץ – כל אלו ציפו לגורם שייקח 
את החינוך כאתגר אישי שלו. משרד החינוך ומשרד האוצר אישרו הרשאות בנייה 
ל-40 עד 60 כיתות בשנה, כשהגידול הטבעי עמד על למעלה מ-200 כיתות בכל 

שנה, מה שהעמיק והגדיל את מצוקת מוסדות החינוך בצורה בלתי נתפסת.

קדנציה ראשונה של ראש עירייה 'חינוכי' במובן הבונה של המילה, לצד סגניו, 
הערים למצוקה הנוראית, הביאו להקמת מודל חדשני, מודל שהביא להשלשה של 
הרשאות הבנייה. מיפוי מלא של הצרכים שמיפה גם את כל הקרקעות הקיימות 

ואת הפוטנציאל התכנוני. 

– מטה  ייעודי הוקם  בינוי" עירוני  גובשה, "מטה  תכנית הוליסטית אופרטיבית 
שמתכלל ומרכז את העשייה העירונית, ובמקביל - הואצו תהליכי התכנון והביצוע 

של בינוי כיתות לימוד, ומהפכת החינוך של ראש העירייה יצאה לדרך חדשה.

כ-300 כיתות חדשות נבנו השנה בעיר, מה שמוביל להתפתחות עצומה בתבנית 
ניתן לראות דוגמאות  ובכל שכונה בעיר  מוסדות החינוך בירושלים. בכל פינה 
משמחות למהפכה המתרחשת. שינוי מדהים מתחולל מול עינינו בכל המגזרים, 
והמגזר החרדי ביניהם - ובנתח משמעותי, כאוכלוסייה המהווה למעלה ממחצית 

ילדי ירושלים. 

הבנייה המסיבית של הכיתות בנתה להורי הילדים בירושלים דבר נוסף: תקווה. 
אם עד כה הם לא האמינו שזה יכול לקרות, עכשיו רואים את השינוי בעיניים. 
ונבנים בתכנון מודרני, חדשני, בטיחותי ואסתטי בכל רחבי  המבנים מתוכננים 

המהפכה  את 
החינוך  מוסדות  בבינוי 

בירושלים קשה לתאר במילים 
– צריך לתת למספרים לדבר.

מסרה  העירייה  שנים  שלוש  לפני  עד  אם   •
כיום  בשנה,  הרשאות  ו-40  חדשות  כיתות   30

העירייה מוסרת 300 כיתות בשנה וכ-500 הרשאות 
היקפי  לצד   • אחוזים!  אלף  של  עלייה   - בשנה 

מסירת הכיתות, ניתן דגש גם לאבזור הכיתות, 
סטנדרט  על  והקפדה  ישנים  מבנים  שיפוץ 

הבינוי  קומנדו  נראה  כך   • גבוה  בנייה 
אחד  שולחן  סביב  ירושלים:  של 

הרלוונטיים,  הגורמים  כלל  יושבים 
לגורמי  ועד  התכנון  מגורמי  החל 

הביצוע, כשמולם מטרה אחת: 
כיתות  שיותר  כמה  לבנות 

ומוסדות חינוך 

ירושלים הבנויה.

קומנדו
בינוי

הצצה 
בלעדית 
למטה 
שפועל תחת 
הרדאר ואחראי 
למהפכה שהזניקה 
במאות אחוזים 
את הבינוי לחינוך 
בירושלים

יחזקאל אשכנזי

השכונות הירושלמיות.

כמו שכולנו יודעים, בינוי לא תמיד מספיק. בתי ספר, יותר מבתי מגורים, מתבלים עם 
השנים. תמיד יש צורך לשפץ, לתקן, לאבזר ולהכשיר מקומות ע"מ שיהיו ראויים לקבל 
את ילדי העיר. התקדמות המידע בתכנון מבני חינוך בסביבה נכונה, בטיחותית, חדשנית 
– הפך רבים מבתי הספר למיושנים. אפשר ללמוד בהם, ניתן לאכלס בהם תלמידים, אבל 
בלי שום השוואה לנתוני החדשנות המתפתחים. גם בסוגיה זו עיריית ירושלים מובילה 

מהפכה.

את  לבדוק  לאחור,  שנים  כמה  לחזור  כדאי   – המהפכה  ועוצמת  גודל  את  להבין  כדי 
גודל המחסור העצום בכיתות שהיה בעיר. למעשה, כאשר מטה  ולהבין את  הנתונים 
הבינוי הוקם, ידעו היטב שקיים מחסור חמור ופער עצום בין היצע הכיתות הנבנה לבין 

הביקוש האדיר לכיתות חדשות.

טחובים,  במנ"דים  דלים,  בקראוונים  לומדים  עצמם  את  מצאו  רבים  לימוד  מוסדות 
בדירות שכורות ובעוד שלל מקומות שהצד השווה שבהם הוא שהם אינם ראויים לאכלס 
בהם ילדים. אך רק כאשר התחילו בהליך המיפוי האינטנסיבי שסרק את העיר לאורכה 
הגידול השנתי  בכל המגזרים, קצב  כיתות חסרות  גודל השבר: אלפי  הוברר  ולרוחבה 

עולה בהרבה על קצב הבינוי השנתי, והפער רק הולך ומתרחב ללא הפוגה.

המצב בעיר היה עגום במיוחד. המדינה אישרה ותקצבה בנייה של בין שלושים לשישים 
גודל של כבית ספר וחצי לכלל  כיתות לימוד מדי שנה. כדי להבין – מדובר על סדר 
המגזרים יחד, כמות שרחוקה מלספק את הביקוש הרב. איש לא ידע את המספר המדוייק 
של הכיתות החסרות, אך היה ברור לכולם שצריך לטלטל את המערכת ולשנות תפיסה 

בכל הקשור לבינוי כיתות.

עבודת מטה:   מיפוי, למידה, ניתוח

הצעד הראשון היה למנות לראשות מטה בינוי את עקיבא ברוין שהוביל תהליך מיפוי 
מעמיק בכל רחבי העיר, תהליך שלקח כחמישה חודשים. לצידו עבדו יפעת אורון-שוורץ 
מטעם 'משכ"ל' ואוריאל אלבז מטעם חברת 'מוריה', שאחראים על הבינוי של מוסדות 

החינוך.

יחד עם 'מנח"י' ושאר אגפי העירייה הרלוונטיים עבר הצוות המקצועי מוסד אחר מוסד, 
תלמודי תורה ובתי ספר, סמינרים וגני ילדים, ובחן את הצורך הקיים כיום לצד מגמות 
הגידול של מוסדות הלימוד בעיר. מעל מאתיים עמודים סקרו בעיון את הצורך האדיר 

בכיתות לימוד נוספות.

הנתונים היכו בתדהמה את העוסקים במלאכה: המחסור הקיים עמד על כארבעת אלפים 

כיתות, מהם למעלה מאלף שבע מאות כיתות במגזר החרדי, ארבע מאות כיתות במגזר 
הכללי והיתר במגזר הערבי. בנוסף, מגמת הגידול הטבעי השנתית מחייבת קצב בינוי 

של כמאתיים ושמונים כיתות חדשות מידי שנה בשנה.

ילדים  אלף  ועשרים  במאה  מדובר   – המעשה  לשפת  הכיתות  מספרי  את  לתרגם  כדי 
שלמדו בתנאים לא תנאים, בכיתות שאינן ראויות לשמן, ובמוסדות לימוד שמתקיימים 

בתת תנאים.

מידי שנה  הגדיל את הפער  הבינוי האיטי של המדינה  לצד קצב  הגידול האדיר  קצב 
והוא שהביא למחסור של ארבעת אלפים כיתות לימוד. מדובר בעוול  במאות כיתות, 
העניקו  ולא  ירושלים  את  תקצבו  לא  שנים  שלאורך  הממשלה  משרדי  מצד  היסטורי 
כיתות  שמונים  במאתיים  צורך  יש  בשנה  אם  הנדרשת.  המינימלית  בכמות  הרשאות 
ובמציאות נבנים ארבעים כיתות – לא קשה להבין מה יתרחש אחרי חמש ועשר וחמש 

עשרה שנים.

ברגע שהמחסור החמור הובן לעומקו ובעקבות פסיקת בג"צ שקבע כי יש להקים ועדה 
בין-משרדית עם משרדי האוצר והחינוך שתקבע תוספת תקצוב והרשאה לעיר ירושלים, 
לאחר שנים ארוכות של אפליה והדרה תקציבית, התחילו להגיע לסיכומים ראשוניים 
מול המשרדים השונים. הקלות שונות הוכרזו בקריטריונים של משרדי הממשלה השונים, 
ולראשונה הושגה הכרה רשמית בכך שיש לחשב את הגידול הטבעי כפקטור מרכזי בכל 

נושא אישורי ותקצובי הבנייה בעיר.

השינוי שהגיע בעקבות כך הביא כבר כעת למצב בו בשלוש השנים האחרונות במקום 
שלושים עד שישים הרשאות לכיתות לימוד – מתקבלים שלוש מאות ואפילו שלוש מאות 
וחמישים כיתות לימוד מידי שנה. כמובן שהדבר מעניק מענה לגידול הטבעי של העיר 

ולא מספק פתרון למחסור שכבר קיים – אך הפער לפחות הפסיק לצמוח.

ואז הוכרז השלב המרכזי של המהפכה.

מהלך נועז:   הלוואה של מיליארד שקלים

מיליארד  של  הלוואה  לקחה  הארץ,  בכל  לו  שני  שאין  אמיץ  בצעד  ירושלים,  עיריית 
'די' למציאות הקשה ששררה בעיר,  שקלים. ראש העיר ואנשי העירייה החליטו לומר 
ושמו סוף להמתנה למשרדי הממשלה. המציאות בה מאה ועשרים אלף ילדים לומדים 
בתת תנאים לא יכולה לחכות עוד. הם החליטו, לקחו על עצמם את המשימה שאמורה 
היתה להיות מוטלת על כתפי משרדי הממשלה והפכו אותה לגולת הכותרת של מאמצי 

העירייה בשנים האחרונות: משנים את המציאות.

כמובן שהצעד האמיץ לא היה נטול קשיים: משרדי הממשלה והבנקים השונים לא ששו 

18-19



ללמוד  במטרה  ירושלים  עיריית  בניין  אל  נכנסנו  כאשר 
על מטה הבינוי, או מדויק יותר לומר - 'קומנדו הבינוי', לא 
באמת ידענו לקראת מה אנחנו הולכים. חשבנו שמדובר בעוד 
אגף, עוד מטה נוסף ואולי עוד מחלקה מהמחלקות השונות שיש 

בכל עירייה אחרת ברחבי הארץ. 

אלא שבתוך כמה דקות נשאבנו לעולם תזזיתי ומהיר, בו מבנים וכיתות 
תוך  מוסדרים  ובירוקרטיים  תכנוניים  והליכים  מסחררת  במהירות  מוקמים 
זמן קצר, והבנו שמדובר על עולם שונה לגמרי, שמבוסס על מודל מהפכני שעד 
שלא רואים בעיניים, מתקשים להאמין. מודל שאמור להיות משוכפל לכל רשות 

מקומית ברחבי הארץ. מודל לחיקוי ברמה ארצית.

לאורך  שנמשכה  בירושלים  החינוך  מוסדות  מצוקת  אודות  להרחיב  צורך  אין 
שנים. המצוקה הנוראית זעקה עד לשמיים. גני ילדים ששוכנו בדירות שכורות, 
כיתות שלמדו בקרוואנים, במנ"דים ובמבנים מזדמנים, מצוקת כיתות לימוד בבתי 
הספר, התיישנות ציוד ומבנים שדרשו רכש ושיפוץ – כל אלו ציפו לגורם שייקח 
את החינוך כאתגר אישי שלו. משרד החינוך ומשרד האוצר אישרו הרשאות בנייה 
ל-40 עד 60 כיתות בשנה, כשהגידול הטבעי עמד על למעלה מ-200 כיתות בכל 

שנה, מה שהעמיק והגדיל את מצוקת מוסדות החינוך בצורה בלתי נתפסת.

קדנציה ראשונה של ראש עירייה 'חינוכי' במובן הבונה של המילה, לצד סגניו, 
הערים למצוקה הנוראית, הביאו להקמת מודל חדשני, מודל שהביא להשלשה של 
הרשאות הבנייה. מיפוי מלא של הצרכים שמיפה גם את כל הקרקעות הקיימות 

ואת הפוטנציאל התכנוני. 

– מטה  ייעודי הוקם  בינוי" עירוני  גובשה, "מטה  תכנית הוליסטית אופרטיבית 
שמתכלל ומרכז את העשייה העירונית, ובמקביל - הואצו תהליכי התכנון והביצוע 

של בינוי כיתות לימוד, ומהפכת החינוך של ראש העירייה יצאה לדרך חדשה.

כ-300 כיתות חדשות נבנו השנה בעיר, מה שמוביל להתפתחות עצומה בתבנית 
ניתן לראות דוגמאות  ובכל שכונה בעיר  מוסדות החינוך בירושלים. בכל פינה 
משמחות למהפכה המתרחשת. שינוי מדהים מתחולל מול עינינו בכל המגזרים, 
והמגזר החרדי ביניהם - ובנתח משמעותי, כאוכלוסייה המהווה למעלה ממחצית 

ילדי ירושלים. 

הבנייה המסיבית של הכיתות בנתה להורי הילדים בירושלים דבר נוסף: תקווה. 
אם עד כה הם לא האמינו שזה יכול לקרות, עכשיו רואים את השינוי בעיניים. 
ונבנים בתכנון מודרני, חדשני, בטיחותי ואסתטי בכל רחבי  המבנים מתוכננים 

המהפכה  את 
החינוך  מוסדות  בבינוי 

בירושלים קשה לתאר במילים 
– צריך לתת למספרים לדבר.

מסרה  העירייה  שנים  שלוש  לפני  עד  אם   •
כיום  בשנה,  הרשאות  ו-40  חדשות  כיתות   30

העירייה מוסרת 300 כיתות בשנה וכ-500 הרשאות 
היקפי  לצד   • אחוזים!  אלף  של  עלייה   - בשנה 

מסירת הכיתות, ניתן דגש גם לאבזור הכיתות, 
סטנדרט  על  והקפדה  ישנים  מבנים  שיפוץ 

הבינוי  קומנדו  נראה  כך   • גבוה  בנייה 
אחד  שולחן  סביב  ירושלים:  של 

הרלוונטיים,  הגורמים  כלל  יושבים 
לגורמי  ועד  התכנון  מגורמי  החל 

הביצוע, כשמולם מטרה אחת: 
כיתות  שיותר  כמה  לבנות 

ומוסדות חינוך 

ירושלים הבנויה.

קומנדו
בינוי

הצצה 
בלעדית 
למטה 
שפועל תחת 
הרדאר ואחראי 
למהפכה שהזניקה 
במאות אחוזים 
את הבינוי לחינוך 
בירושלים

יחזקאל אשכנזי

השכונות הירושלמיות.

כמו שכולנו יודעים, בינוי לא תמיד מספיק. בתי ספר, יותר מבתי מגורים, מתבלים עם 
השנים. תמיד יש צורך לשפץ, לתקן, לאבזר ולהכשיר מקומות ע"מ שיהיו ראויים לקבל 
את ילדי העיר. התקדמות המידע בתכנון מבני חינוך בסביבה נכונה, בטיחותית, חדשנית 
– הפך רבים מבתי הספר למיושנים. אפשר ללמוד בהם, ניתן לאכלס בהם תלמידים, אבל 
בלי שום השוואה לנתוני החדשנות המתפתחים. גם בסוגיה זו עיריית ירושלים מובילה 

מהפכה.

את  לבדוק  לאחור,  שנים  כמה  לחזור  כדאי   – המהפכה  ועוצמת  גודל  את  להבין  כדי 
גודל המחסור העצום בכיתות שהיה בעיר. למעשה, כאשר מטה  ולהבין את  הנתונים 
הבינוי הוקם, ידעו היטב שקיים מחסור חמור ופער עצום בין היצע הכיתות הנבנה לבין 

הביקוש האדיר לכיתות חדשות.

טחובים,  במנ"דים  דלים,  בקראוונים  לומדים  עצמם  את  מצאו  רבים  לימוד  מוסדות 
בדירות שכורות ובעוד שלל מקומות שהצד השווה שבהם הוא שהם אינם ראויים לאכלס 
בהם ילדים. אך רק כאשר התחילו בהליך המיפוי האינטנסיבי שסרק את העיר לאורכה 
הגידול השנתי  בכל המגזרים, קצב  כיתות חסרות  גודל השבר: אלפי  הוברר  ולרוחבה 

עולה בהרבה על קצב הבינוי השנתי, והפער רק הולך ומתרחב ללא הפוגה.

המצב בעיר היה עגום במיוחד. המדינה אישרה ותקצבה בנייה של בין שלושים לשישים 
גודל של כבית ספר וחצי לכלל  כיתות לימוד מדי שנה. כדי להבין – מדובר על סדר 
המגזרים יחד, כמות שרחוקה מלספק את הביקוש הרב. איש לא ידע את המספר המדוייק 
של הכיתות החסרות, אך היה ברור לכולם שצריך לטלטל את המערכת ולשנות תפיסה 

בכל הקשור לבינוי כיתות.

עבודת מטה:   מיפוי, למידה, ניתוח

הצעד הראשון היה למנות לראשות מטה בינוי את עקיבא ברוין שהוביל תהליך מיפוי 
מעמיק בכל רחבי העיר, תהליך שלקח כחמישה חודשים. לצידו עבדו יפעת אורון-שוורץ 
מטעם 'משכ"ל' ואוריאל אלבז מטעם חברת 'מוריה', שאחראים על הבינוי של מוסדות 

החינוך.

יחד עם 'מנח"י' ושאר אגפי העירייה הרלוונטיים עבר הצוות המקצועי מוסד אחר מוסד, 
תלמודי תורה ובתי ספר, סמינרים וגני ילדים, ובחן את הצורך הקיים כיום לצד מגמות 
הגידול של מוסדות הלימוד בעיר. מעל מאתיים עמודים סקרו בעיון את הצורך האדיר 

בכיתות לימוד נוספות.

הנתונים היכו בתדהמה את העוסקים במלאכה: המחסור הקיים עמד על כארבעת אלפים 

כיתות, מהם למעלה מאלף שבע מאות כיתות במגזר החרדי, ארבע מאות כיתות במגזר 
הכללי והיתר במגזר הערבי. בנוסף, מגמת הגידול הטבעי השנתית מחייבת קצב בינוי 

של כמאתיים ושמונים כיתות חדשות מידי שנה בשנה.

ילדים  אלף  ועשרים  במאה  מדובר   – המעשה  לשפת  הכיתות  מספרי  את  לתרגם  כדי 
שלמדו בתנאים לא תנאים, בכיתות שאינן ראויות לשמן, ובמוסדות לימוד שמתקיימים 

בתת תנאים.

מידי שנה  הגדיל את הפער  הבינוי האיטי של המדינה  לצד קצב  הגידול האדיר  קצב 
והוא שהביא למחסור של ארבעת אלפים כיתות לימוד. מדובר בעוול  במאות כיתות, 
העניקו  ולא  ירושלים  את  תקצבו  לא  שנים  שלאורך  הממשלה  משרדי  מצד  היסטורי 
כיתות  שמונים  במאתיים  צורך  יש  בשנה  אם  הנדרשת.  המינימלית  בכמות  הרשאות 
ובמציאות נבנים ארבעים כיתות – לא קשה להבין מה יתרחש אחרי חמש ועשר וחמש 

עשרה שנים.

ברגע שהמחסור החמור הובן לעומקו ובעקבות פסיקת בג"צ שקבע כי יש להקים ועדה 
בין-משרדית עם משרדי האוצר והחינוך שתקבע תוספת תקצוב והרשאה לעיר ירושלים, 
לאחר שנים ארוכות של אפליה והדרה תקציבית, התחילו להגיע לסיכומים ראשוניים 
מול המשרדים השונים. הקלות שונות הוכרזו בקריטריונים של משרדי הממשלה השונים, 
ולראשונה הושגה הכרה רשמית בכך שיש לחשב את הגידול הטבעי כפקטור מרכזי בכל 

נושא אישורי ותקצובי הבנייה בעיר.

השינוי שהגיע בעקבות כך הביא כבר כעת למצב בו בשלוש השנים האחרונות במקום 
שלושים עד שישים הרשאות לכיתות לימוד – מתקבלים שלוש מאות ואפילו שלוש מאות 
וחמישים כיתות לימוד מידי שנה. כמובן שהדבר מעניק מענה לגידול הטבעי של העיר 

ולא מספק פתרון למחסור שכבר קיים – אך הפער לפחות הפסיק לצמוח.

ואז הוכרז השלב המרכזי של המהפכה.

מהלך נועז:   הלוואה של מיליארד שקלים

מיליארד  של  הלוואה  לקחה  הארץ,  בכל  לו  שני  שאין  אמיץ  בצעד  ירושלים,  עיריית 
'די' למציאות הקשה ששררה בעיר,  שקלים. ראש העיר ואנשי העירייה החליטו לומר 
ושמו סוף להמתנה למשרדי הממשלה. המציאות בה מאה ועשרים אלף ילדים לומדים 
בתת תנאים לא יכולה לחכות עוד. הם החליטו, לקחו על עצמם את המשימה שאמורה 
היתה להיות מוטלת על כתפי משרדי הממשלה והפכו אותה לגולת הכותרת של מאמצי 

העירייה בשנים האחרונות: משנים את המציאות.

כמובן שהצעד האמיץ לא היה נטול קשיים: משרדי הממשלה והבנקים השונים לא ששו 
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נוספות נמצאות בתהליכים מתקדמים לקראת בנייה ומסירה. מיליארד השקלים שנלקחו 
כהלוואה מוצו ומומשו עד תום ובעירייה שוקלים לקחת הלוואת מיליארד נוספים כדי 

להמשיך את תנופת העשייה והבינוי האדירה. בלי שום חסם או מעצור.

המשימה:   עוד 3000 כיתות חדשות

לצד אותם 877 כיתות שכבר נבנו, במטה הבינוי עובדים במרץ ובלי הפסקה כאשר על 
שולחן העבודה ניצבת מטרת על: בנייה של עוד כשלושת אלפים כיתות, וליתר דיוק 
הבינוי  במטה  אבל  תקציב,  תלוי  כמובן  הדבר  כיתות.  וחמישים  מאות  תשע  -אלפיים 

מבטיחים לא לנוח לרגע אחד עד להשלמת המשימה.

אין אח ורע לתופעה המיוחדת שהתרחשה בירושלים. מעירייה שמסרה שלושים כיתות 
בשנה, הרי שכיום, העירייה מוסרת שלוש מאות כיתות בשנה והקצב עוד יעלה יותר 

ויותר: עלייה של אלף אחוזים בקצב מסירת הכיתות.

בימים אלו עובדים במלוא המרץ להשלים את ההליכים השונים לקראת הביניה בשנתיים 
הקרובות; מבנה שנמסר ב-2023 צריך להיות מוכן ומאושר כבר כיום. המטרה העליונה 

היא לדאוג לאלף שלוש מאות עשרים וחמש כיתות שיושלמו ב-2023.

אם בשנת 2021 בנתה ומסרה חברת משכ"ל מאה וחמש כיתות למגזר החרדי בלבד, 
להשלים  היא  ב-2022  הרי שהתוכנית  כיתות,  ושש  עוד שלושים  בנתה  מוריה  וחברת 
כיתות. אלו מספרים בלתי נתפסים  וב-2023 שבע מאות  כיתות,  ולמסור חמש מאות 

כשחושבים על מה שהיה כאן רק לפני שנים בודדות.

הסטנדרט:   רמת הבנייה והגימור הגבוהה ביותר

המבנים והכיתות נבנים ברמה הגבוהה ביותר; בתי ספר חדשניים נבנים יחד עם מעצבי 
סביבת למידה מהשורה הראשונה המתכננים מבנים בעלי דרכי גישה נוחים, גימורים 
ברמה המקסימלית, שטחי שהייה מרווחים, אולמות רב תכליתיים, מגרשי משחקים, גגות 
פתוחים, נגרות ייעודית ומה לא. הדבר בולט שבעתיים כשמטה הבינוי פוגש את מוסדות 
בשיתוף  אחרות;  בערים  מוכרת  שלא  ברמה  נעשות  ההתאמות  שם  המיוחד,  החינוך 
פעולה עם הנהלת המוסד, הצוות לומד את הצרכים המיוחדים של כל מוסד וכל כיתה 

ומתכנן להם כיתות וציוד תואם ברמת התאמה מושלמת.

למעשה, אומרים לנו במטה הבינוי, חלק יסודי ומשמעותי מסוד ההצלחה של המטה 
הוא החיבור לשטח והקשר עם מנהלי המוסדות. למן הרגע הראשון בו מתחילה יצירת 
הפרוגרמה הראשונית הצוות יושב עם מנהלי המוסד, לומד את הצרכים שלו ומתאים את 

תוכניות הבנייה לצרכים הייעודיים של כל מוסד בפני עצמו. 

כיתות  נבנים  לפיה  התפיסה 
בלי  גנרי  כמעט  באופן  לימוד 

בית  של  הצרכים  על  התבוננות 
המבנה,  את  שיקבל  המוסד  או  הספר 

ומנהלי המוסד מגיעים רק ברגע האחרון 
 – הבניין  של  המפתחות  את  לקבל  כדי 

התפיסה הזו הסתיימה. כיום, ברור לכולם שלא 
דין מוסד אחד כדין מוסד שני, אין בית ספר שדומה 

למשנהו ואין דין תלמוד תורה כדין סמינר: לכל מקום 
יש את הצרכים שלו וההתאמות להם הוא נדרש. הבנייה 

נבנית כיום במתכונת זו.

הבנייה  איכות  גם  אלא  יותר,  שבונים  רק  לא  אחרות:  ובמילים 
נמצאת כמה רמות מעל הנורמה המקובלת. התוצאה היא שמנהלי 

המוסדות מרוצים, ההורים מרוצים והכי חשוב – הילדים והתלמידים 
טוב  ללמוד  יכול  הוא  וכשהתלמיד מרוצה מתנאי הלימוד שלו  מרוצים. 

יותר ולקבל את החינוך הטוב ביותר שרק ניתן לספק לו. שבעתיים הדברים 
מציאות  המשנה  דבר  הינו  כזה  תכנון  אז  מיוחד,  חינוך  של  במקרים  אמורים 

ומשנה חיים לילדים והוריהם מקצה לקצה.

לא רק שמדובר בקומפלקס חדש ונעים שילד יכול לבוא אליו וליהנות, וללמוד בתנאים 
אלא   – ידיים  רחבות  וחצרות  מהודרים  גגות  טובים,  הכי  מתקנים  עם  ונוחים,  טובים 
לו במקום הלימודים  גם לנפש הילד: כשילד מרגיש שטוב  המציאות הזו משמעותית 

הכול אצלו משתנה.

בתחום  חוללו  העירייה,  ואגפי  אנשי המקצוע  סגניו,  עם  יחד  ליאון,  העיר משה  ראש 
אחרים.  במקומות  יילמד  שנים  שעוד  גודל  בסדר  מהפכה  הלימוד  כיתות  של  הבינוי 
ממציאות של מצוקה אדירה, משבר של ממש – הפכה העיר למודל למידה, כשבראש 
החוד של המפכה הוצב מטה הבינוי – קומנדו הבינוי המשמש כאגרוף ברזל השובר את 
כל החומות ומנתץ את כל הקשיים שמנסים להערים בפניו. בקצב ובתאוצה שלא יאומנו 
מרכבה ששקעה  הלימוד,  מוסדות  של  הענקית  המרכבה  את  לחלץ  העירייה  הצליחה 
בבוץ עד לצווארה ונדמה היה כי אין מי שיצליח לשקם אותה, וכעת ניצבת ירושלים 
מבנים  מאות  לתלפיות,  ובנויות  חדשות  כיתות  אלף  כמעט  עם  לגמרי,  אחר  במקום 

הנבנים ברגעים אלו ועוד אלפי מבנים בתוכנית.

עוד שנים, כאשר נסתכל אחורה, נזכר בימים אלו ונדע איך קרתה המהפכה.

לאשר את ההלוואה האדירה. מי שאז סייע רבות לראש העיר, משה ליאון, היה שר הפנים 
הפשוט שהציגה  הטיעון  בעקבות  המדינה,  הלוואת  על  דרעי, שחתם  אריה  הרב  דאז, 
לחלוטין;  מיותרות  שכירויות  על  עתק  סכומי  שנה  מידי  שילמה  העירייה  העירייה: 
כיתות  בבינוי של  הכסף  את  נשקיע  ללמידה,  ראויים  מקומות שאינם  לשכור  ובמקום 

ברמה גבוהה ונייתר את הצורך בשכירת מקומות.

או  עשרה  חמש  של  תקופה  אחרי  תקוזז  חדש  מקום  לבניית  מקום  שכירת  בין  הפער 
עשרים שנה. התקווה אמרה אז, ועדיין אומרת, כי במשרדי הממשלה יהיה מי שיבין את 

הצורך העצום וישפה את העירייה על הסכום האדיר שהיא הוציאה מכיסה במקומם.

המהלך של הלוואת המיליארד שינה את פני המציאות כולה. בעקבותיה הוכנה תוכנית 
שורש  טיפול  שתטפל  תוכנית  הלימוד,  בכיתות  המחסור  ולצמצום  למאבק  יסודית 
בארבעת אלפים הכיתות שכבר חסרות ובאלף הכיתות שיהיו חסרות בחמשת השנים 
את  סרק  לעניין  שהוקצה  המיוחד  הצוות  בעיר.  הטבעי  הגידול  בעקבות  הקרובות 
'השטחים החומים' בכל רחבי העיר וריכז תוכניות אב לכל שכונה ולכל שטח בשכונה, 
ובמקביל - הוחלט על הקמת מטה מיוחד שיאגד את כל הפונקציות העירוניות שעוסקות 
בתחום אל מקום אחד, מתוך מטרה להקל ולזרז את כל ההליך של רישוי ותקצוב בניית 

מוסדות לימוד.

תכלול הפרויקט:   שולחן עגול של כלל הגורמים

ראש המטה, עקיבא ברוין, הופקד על העניין ויחד עם יפעת אורון-שוורץ ואוריאל אלבז, 
הוקם מטה ראשוני מסוגו בו יושבים כתף לצד כתף חשבים יחד עם מנהלי חשבונות, 
מתכננים,  מיוחדים,  רפרנטורים  לצד  יועצים משפטיים  אדריכלים,  לצד  פרוגרמטורים 
אנשי חברות משכ"ל ומוריה שבונות בפועל, ואנשי חברות הבקרה של העירייה – בר"ן 
והבנייה.  התכנון  במהלך  אותו  שיצטרכו  להיות  יכול  שרק  מה  כל  ובעצם   – וסולברג 
מביאים  כבר  אחד  למקום  שלהם  והכינוס  התפקידים  ובעלי  האנשים  כל  של  התכלול 

להקלה משמעותית בחלק גדול מההליכים.

שלוש שנים קדימה, והמצב השתנה מן הקצה אל הקצה. מעל שמונה מאות וחמישים 
כיתות שלא היו בעבר אפילו בתוכנית נמצאים כיום בהליכים שונים ומעמיקים, חלקן 
תכנון  בהליכי  נמצאות  וחלקן  הלימוד,  מוסדות  של  לידיהם  ונמסרו  בשטח  נבנו  כבר 

ואישור מהירים. מידי שבוע יושבים הצוותים המורחבים ומרחיבים את המהפכה.

בתוכניות אדריכליות התחוללה סערה: ממצב בו כל מנהל אגף מכריז כל מספר כיתות 
למגרש בלי כל קשר למציאות, מצב שיצר 'פילים לבנים' שלא יכולים להתקדם לשום 
מקום בשום הליך תכנוני, כיום יועץ-מתכנן על, שהופקד על צוות מיוחד, מטפל במאות 

רבות של 'פילים לבנים' שנתקעו לאורך השנים וכיום משוחררים לבניהה בקצב מסחרר – 
בין אותם 'פילים לבנים' נמנים, אגב, בתי הספר 'בית ישראל' ו'מטרסדורף' שאחרי שנים 
של לימודים בתת תנאים נכנסו רק לאחרונה למבני הקבע החדשים והמפוארים שלהם.

באמצעות מערכת 'רמדור' שהוקמה במיוחד כדי לשקלל ולתכלל את כל המידע האדיר 
כל שטח  בדיוק על  יודעים  נתון הם  רגע  ובכל  יושבים אנשי הצוות  שזורם למערכת, 
ועל כל כיתה; היכן המקום אוחז מבחינת אישור, מבחינת הרשאות, מבחינה תקציבית 
ומבחינת הליכים בשטח. עד לרגע המסירה למוסד עוקבים אנשי המטה בשבע עיניים, 
פותרים כל תקלה קטנה כגדולה ומוודאים שההליכים מתקדמים במהירות המסחררת, 

הנדרשת והרצויה.

גורמי העירייה כולם מגוייסים למען המטרה. מהנדס העיר, אגף שפ"ע, או כל אגף אחר – 
כולם יודעים שכאשר מטה הבינוי פונה אליהם הוא מקבל את התעדוף הגבוה ביותר. כדי 
לפתור את כל החסמים האפשריים הונחו כלל האגפים להתגייס ולשתף פעולה באופן 
יושב עם אנשי המטה באופן קבוע  וכך אכן נעשה. ראש העיר  והפורה ביותר,  הרחב 
ומסודר, ואם וכאשר נתקלים בחסמים כאלו או אחרים הוא נכנס לתמונה בכל הכוח ולא 

נח עד שהדבר בא אל תיקונו וסידורו.

ההישגים:   877 כיתות בשנתיים וחצי

 1407 ירושלים  בכל  נבנו  – בעשור האחרון  הבינוי למספרים  לתרגם את מהפכת  כדי 
כיתות. 877 מתוכם נבנו בשנתיים וחצי האחרונות. גם תמונת ההרשאות עברה מהפכה. 
זאת, בשנים שקדמו  ולעומת   ,492 2020 אושרו  ב-2019 אושרו 356 הרשאות, בשנת 
למהפכת הבינוי, הסכומים עומדים על ארבעים, חמישים ושמונה ושישים כיתות בלבד 
מידי שנה. זו מהפכה בסדר גודל אדיר שקשה לעכל אותה ולהבין אותה, והיא דרשה 

כוחות אדירים ועבודה עצומה.

אם לפני שלוש שנים מנהל מוסד שהיה זקוק לכיתות לימוד יכול היה להמתין עשרים 
עובדים  השונים  הצוותים  כיום  להן,  נדרש  שהוא  הכיתות  את  לקבל  לא  אז  וגם  שנה 
מסביב לשעון כדי לעשות הכול ולהביא למצב שבתוך פרק הזמן המינימלי והקצר ביותר 
הכיתות יבנו. לוחות הזמנים קוצרו והתייעלו, הליכים ארוכים וסבוכים הפכו לפשוטים 
למשל  כמו   – במקביל  נעשה  כיתות  בניית  לצורך  הנדרשות  הפעולות  מן  ניכר  וחלק 

תהליך התכנון שנערך במקביל לפרוגרמות ולאישורים.

אם כשהמטה התחיל את עבודתו, ראו את המהפך בעיקר באגפי העירייה, שם התנהלו 
מתפשטת  והיא  בשטח,  ניכרת  המהפכה  שכיום  הרי  והתקצוב,  ההרשאות  הליכי 
כיתות  בנייה, כשאלפי  בהליכי  נמצאות  ומאות אחרות  נמסרו  כיתות  במהירות: מאות 
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נוספות נמצאות בתהליכים מתקדמים לקראת בנייה ומסירה. מיליארד השקלים שנלקחו 
כהלוואה מוצו ומומשו עד תום ובעירייה שוקלים לקחת הלוואת מיליארד נוספים כדי 

להמשיך את תנופת העשייה והבינוי האדירה. בלי שום חסם או מעצור.

המשימה:   עוד 3000 כיתות חדשות

לצד אותם 877 כיתות שכבר נבנו, במטה הבינוי עובדים במרץ ובלי הפסקה כאשר על 
שולחן העבודה ניצבת מטרת על: בנייה של עוד כשלושת אלפים כיתות, וליתר דיוק 
הבינוי  במטה  אבל  תקציב,  תלוי  כמובן  הדבר  כיתות.  וחמישים  מאות  תשע  -אלפיים 

מבטיחים לא לנוח לרגע אחד עד להשלמת המשימה.

אין אח ורע לתופעה המיוחדת שהתרחשה בירושלים. מעירייה שמסרה שלושים כיתות 
בשנה, הרי שכיום, העירייה מוסרת שלוש מאות כיתות בשנה והקצב עוד יעלה יותר 

ויותר: עלייה של אלף אחוזים בקצב מסירת הכיתות.

בימים אלו עובדים במלוא המרץ להשלים את ההליכים השונים לקראת הביניה בשנתיים 
הקרובות; מבנה שנמסר ב-2023 צריך להיות מוכן ומאושר כבר כיום. המטרה העליונה 

היא לדאוג לאלף שלוש מאות עשרים וחמש כיתות שיושלמו ב-2023.

אם בשנת 2021 בנתה ומסרה חברת משכ"ל מאה וחמש כיתות למגזר החרדי בלבד, 
להשלים  היא  ב-2022  הרי שהתוכנית  כיתות,  ושש  עוד שלושים  בנתה  מוריה  וחברת 
כיתות. אלו מספרים בלתי נתפסים  וב-2023 שבע מאות  כיתות,  ולמסור חמש מאות 

כשחושבים על מה שהיה כאן רק לפני שנים בודדות.

הסטנדרט:   רמת הבנייה והגימור הגבוהה ביותר

המבנים והכיתות נבנים ברמה הגבוהה ביותר; בתי ספר חדשניים נבנים יחד עם מעצבי 
סביבת למידה מהשורה הראשונה המתכננים מבנים בעלי דרכי גישה נוחים, גימורים 
ברמה המקסימלית, שטחי שהייה מרווחים, אולמות רב תכליתיים, מגרשי משחקים, גגות 
פתוחים, נגרות ייעודית ומה לא. הדבר בולט שבעתיים כשמטה הבינוי פוגש את מוסדות 
בשיתוף  אחרות;  בערים  מוכרת  שלא  ברמה  נעשות  ההתאמות  שם  המיוחד,  החינוך 
פעולה עם הנהלת המוסד, הצוות לומד את הצרכים המיוחדים של כל מוסד וכל כיתה 

ומתכנן להם כיתות וציוד תואם ברמת התאמה מושלמת.

למעשה, אומרים לנו במטה הבינוי, חלק יסודי ומשמעותי מסוד ההצלחה של המטה 
הוא החיבור לשטח והקשר עם מנהלי המוסדות. למן הרגע הראשון בו מתחילה יצירת 
הפרוגרמה הראשונית הצוות יושב עם מנהלי המוסד, לומד את הצרכים שלו ומתאים את 

תוכניות הבנייה לצרכים הייעודיים של כל מוסד בפני עצמו. 

כיתות  נבנים  לפיה  התפיסה 
בלי  גנרי  כמעט  באופן  לימוד 

בית  של  הצרכים  על  התבוננות 
המבנה,  את  שיקבל  המוסד  או  הספר 

ומנהלי המוסד מגיעים רק ברגע האחרון 
 – הבניין  של  המפתחות  את  לקבל  כדי 

התפיסה הזו הסתיימה. כיום, ברור לכולם שלא 
דין מוסד אחד כדין מוסד שני, אין בית ספר שדומה 

למשנהו ואין דין תלמוד תורה כדין סמינר: לכל מקום 
יש את הצרכים שלו וההתאמות להם הוא נדרש. הבנייה 

נבנית כיום במתכונת זו.

הבנייה  איכות  גם  אלא  יותר,  שבונים  רק  לא  אחרות:  ובמילים 
נמצאת כמה רמות מעל הנורמה המקובלת. התוצאה היא שמנהלי 

המוסדות מרוצים, ההורים מרוצים והכי חשוב – הילדים והתלמידים 
טוב  ללמוד  יכול  הוא  וכשהתלמיד מרוצה מתנאי הלימוד שלו  מרוצים. 

יותר ולקבל את החינוך הטוב ביותר שרק ניתן לספק לו. שבעתיים הדברים 
מציאות  המשנה  דבר  הינו  כזה  תכנון  אז  מיוחד,  חינוך  של  במקרים  אמורים 

ומשנה חיים לילדים והוריהם מקצה לקצה.

לא רק שמדובר בקומפלקס חדש ונעים שילד יכול לבוא אליו וליהנות, וללמוד בתנאים 
אלא   – ידיים  רחבות  וחצרות  מהודרים  גגות  טובים,  הכי  מתקנים  עם  ונוחים,  טובים 
לו במקום הלימודים  גם לנפש הילד: כשילד מרגיש שטוב  המציאות הזו משמעותית 

הכול אצלו משתנה.

בתחום  חוללו  העירייה,  ואגפי  אנשי המקצוע  סגניו,  עם  יחד  ליאון,  העיר משה  ראש 
אחרים.  במקומות  יילמד  שנים  שעוד  גודל  בסדר  מהפכה  הלימוד  כיתות  של  הבינוי 
ממציאות של מצוקה אדירה, משבר של ממש – הפכה העיר למודל למידה, כשבראש 
החוד של המפכה הוצב מטה הבינוי – קומנדו הבינוי המשמש כאגרוף ברזל השובר את 
כל החומות ומנתץ את כל הקשיים שמנסים להערים בפניו. בקצב ובתאוצה שלא יאומנו 
מרכבה ששקעה  הלימוד,  מוסדות  של  הענקית  המרכבה  את  לחלץ  העירייה  הצליחה 
בבוץ עד לצווארה ונדמה היה כי אין מי שיצליח לשקם אותה, וכעת ניצבת ירושלים 
מבנים  מאות  לתלפיות,  ובנויות  חדשות  כיתות  אלף  כמעט  עם  לגמרי,  אחר  במקום 

הנבנים ברגעים אלו ועוד אלפי מבנים בתוכנית.

עוד שנים, כאשר נסתכל אחורה, נזכר בימים אלו ונדע איך קרתה המהפכה.

לאשר את ההלוואה האדירה. מי שאז סייע רבות לראש העיר, משה ליאון, היה שר הפנים 
הפשוט שהציגה  הטיעון  בעקבות  המדינה,  הלוואת  על  דרעי, שחתם  אריה  הרב  דאז, 
לחלוטין;  מיותרות  שכירויות  על  עתק  סכומי  שנה  מידי  שילמה  העירייה  העירייה: 
כיתות  בבינוי של  הכסף  את  נשקיע  ללמידה,  ראויים  מקומות שאינם  לשכור  ובמקום 

ברמה גבוהה ונייתר את הצורך בשכירת מקומות.
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'השטחים החומים' בכל רחבי העיר וריכז תוכניות אב לכל שכונה ולכל שטח בשכונה, 
ובמקביל - הוחלט על הקמת מטה מיוחד שיאגד את כל הפונקציות העירוניות שעוסקות 
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ההישגים:   877 כיתות בשנתיים וחצי

 1407 ירושלים  בכל  נבנו  – בעשור האחרון  הבינוי למספרים  לתרגם את מהפכת  כדי 
כיתות. 877 מתוכם נבנו בשנתיים וחצי האחרונות. גם תמונת ההרשאות עברה מהפכה. 
זאת, בשנים שקדמו  ולעומת   ,492 2020 אושרו  ב-2019 אושרו 356 הרשאות, בשנת 
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מסביב לשעון כדי לעשות הכול ולהביא למצב שבתוך פרק הזמן המינימלי והקצר ביותר 
הכיתות יבנו. לוחות הזמנים קוצרו והתייעלו, הליכים ארוכים וסבוכים הפכו לפשוטים 
למשל  כמו   – במקביל  נעשה  כיתות  בניית  לצורך  הנדרשות  הפעולות  מן  ניכר  וחלק 

תהליך התכנון שנערך במקביל לפרוגרמות ולאישורים.

אם כשהמטה התחיל את עבודתו, ראו את המהפך בעיקר באגפי העירייה, שם התנהלו 
מתפשטת  והיא  בשטח,  ניכרת  המהפכה  שכיום  הרי  והתקצוב,  ההרשאות  הליכי 
כיתות  בנייה, כשאלפי  בהליכי  נמצאות  ומאות אחרות  נמסרו  כיתות  במהירות: מאות 
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היא  ירושלים  העיר 
ברוחניות  היהודי  העם  בירת 
השורשית.  היהודית  ובתרבות 
עדות המזרח לגווניהם התאפיינו 
ישראל,  לארץ  בכיסופים 
לירושלים ולבית המקדש, ומאות 
חוברו  שונים  ולחנים  פיוטים 
בהשפעת   - שונות  בארצות 

ארצות המוצא. 

כדי לשמר את המורשת המזרחית 
ולהנחילם  ותרבויותיה  לגווניה 
מחלקת  יצאה  הצעיר  לדור 
ענק  במיזם  המזרח"  מן  "מורשת 
הבקשות  שירת  לימוד  חוגי  של 
בעשרים שכונות, ובנוסף, אנחנו 
שכונות  בשלושים  עורכים 
שונות אירועי "שירת הבקשות". 
בעבר,  היו  לא  האלו  הדברים 
וכיום לא רק שהם קיימים – אלא 
יחד  העיר  שראש  היא  התחושה 
דורשים  כהן  צביקה  הרב  סגנו 
ומעודדים את זה, והם רק רוצים 
מהפעילות  ועוד  עוד  לראות 

הענפה והחשובה הזו.

במגזר החרדי התרבות 
שמטרתו  כלי  אלא   – מטרה  איננה 
אורח  את  ולהיטיב  לשמר  לסייע, 
האחרונות  בשנים  החרדי.  החיים 
האגף  צוות  עם  יחד  להוביל,  זכיתי 
התרבות  מיזמי  את  תורנית,  לתרבות 
המגזר  של  בהיסטוריה  הגדולים 
על  שמח  ואני  בירושלים,  החרדי 
הציבור  את  לחבר  המיוחדת  הזכות 
לערכי תרבות תורנית ברמה הגבוהה 

ביותר.

השנים  במהלך  הובלנו  היתר  בין 
המיוחדים  האירועים  את  האחרונות 
וכדומה,  מסכתות  בסיומי  הנערכים 
ולהעריך  לייקר  תכליתם  שכל 
התורה.  לימוד  וחשיבות  ערך  את 
נותנים  העיר,  ראש  עם  יחד  אנחנו, 
התאמה  תוך  המירבי  המענה  את 
כל  של  ובאופי  בצרכים  והתחשבות 
לא   – הקורונה  בתקופת  גם  שכונה. 
הפסקנו לחשוב כיצד אנחנו ממשיכים 
את הפעילות חרף המגבלות. הציבור 
להשתתף  ונהנה  ברגליים,  מצביע 
וביקורות  רעיונות  לתת  ולשתף, 

חיוביות ולהצטרף למיזמים השונים.

הרב פנחס 
ארליך

מנהל האגף 
לתרבות 
תורנית 

בעיריית 
ירושלים

הרב דוד 
וינר

מנהל רשת 
הספריות 
התורניות 
בירושלים

הרב דוד 
בלומנשטוק

חבר מועצת 
 העיר

ומחזיק 
תיק תרבות 

תורנית

הרב אריאל 

גולן

מנהל 

המחלקה 

 למורשת

מן המזרח
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התרבות  נושא 
האחרונות  בשנים  חווה  התורנית 
לפנות  הצלחנו  אדירה.  מהפכה 
לקהלים הרבה יותר גדולים ומגוונים 
כיום אנחנו פועלים  בכלל הגילאים. 
ישיבות  בחורי  וילדות,  ילדים  עם 
ונערות סמינר, זוגות צעירים וציבור 
הגילאים  כלל  ממש   – יותר  מבוגר 
זאת  האוכלוסיה.  שכבות  וכלל 

הבשורה הגדולה ביותר שלנו.

התקציבים  את  להגדיל  הצלחנו 
שניים  פי  הקהילתיים  המנהלים  של 
המנהלים  שלושה.  פי  ואפילו 
כיום את הזרוע  הקהילתיים מהווים 
הציבורית של העיריה, והם מקבלים 
וגדולים  משמעותיים  תקציבים 
ומגיעים  המגוונות  הפעילויות  עבור 
אירועים  ישנם  זאת  לצד  אחד.  לכל 
 – כסדרם  עורכים  שאנחנו  גדולים 
כמו האירוע שהיה לאחרונה בארנה, 
חול  ואירועי  הזמנים  בין  אירועי 
המועד. ההנחיה כיום של ראש העיר 
היא רק לחפש איפה אפשר לעשות 
בלי  עושים  אנחנו  זה  ואת  יותר, 

הפסקה.

העם היהודי מכונה "עם 
גבוהה,  אוריינות  רמת  בזכות  הספר". 
העם  הכתובה,  המילה  ערך  של  והבנה 
היהודי שימר את אוצרותיו התרבותיים 
פעולה  היא  קריאה  שנים.  אלפי  במשך 
הכרחית, שמעשירה את הידע ומעצימה 
לנו  פותחת  שלנו,  החשיבה  כוח  את 
הפנאי  שעות  את  וממלאת  מגוון  עולם 

בתוכן עשיר ומרחיב אופקים.

ירושלים  כבירתו של עם הספר, הפכה 
של  בנושא  הארץ  ערי  לכל  למודל 
באים  הארץ  ומכל  ספריות,  הפעלת 
להפעיל  מצליחים  אנחנו  איך  ללמוד 
של  האדיר  המערך  את  ולשכלל 
כיום  לנו  יש  בירושלים.  הספריות 
ובממוצע  מנויים,  מיליון  מחצי  למעלה 
ממיליון  למעלה  בעיר  שנה  מידי  יש 
בית  שבשכונת  בספריה  השאלות.   )!(
וגן, כדוגמה, ביקרו בחודש אחד 6,842 
ברחבי  משאילים  ממוצע  ביום  איש. 
העיר למעלה משש מאות ספרים, ובימי 
 – השאלות  מאלף  למעלה  יש  חמישי 
בשנה  מענה:  מקבל  העצום  והביקוש 
של  בשווי  ספרים  רכשנו  האחרונה 
מיליון ש"ח. ירושלים הפכה לאימפריית 

קריאה שאין לה אח ורע בישראל.
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התרבות  נושא 
האחרונות  בשנים  חווה  התורנית 
לפנות  הצלחנו  אדירה.  מהפכה 
לקהלים הרבה יותר גדולים ומגוונים 
כיום אנחנו פועלים  בכלל הגילאים. 
ישיבות  בחורי  וילדות,  ילדים  עם 
ונערות סמינר, זוגות צעירים וציבור 
הגילאים  כלל  ממש   – יותר  מבוגר 
זאת  האוכלוסיה.  שכבות  וכלל 

הבשורה הגדולה ביותר שלנו.

התקציבים  את  להגדיל  הצלחנו 
שניים  פי  הקהילתיים  המנהלים  של 
המנהלים  שלושה.  פי  ואפילו 
כיום את הזרוע  הקהילתיים מהווים 
הציבורית של העיריה, והם מקבלים 
וגדולים  משמעותיים  תקציבים 
ומגיעים  המגוונות  הפעילויות  עבור 
אירועים  ישנם  זאת  לצד  אחד.  לכל 
 – כסדרם  עורכים  שאנחנו  גדולים 
כמו האירוע שהיה לאחרונה בארנה, 
חול  ואירועי  הזמנים  בין  אירועי 
המועד. ההנחיה כיום של ראש העיר 
היא רק לחפש איפה אפשר לעשות 
בלי  עושים  אנחנו  זה  ואת  יותר, 

הפסקה.

העם היהודי מכונה "עם 
גבוהה,  אוריינות  רמת  בזכות  הספר". 
העם  הכתובה,  המילה  ערך  של  והבנה 
היהודי שימר את אוצרותיו התרבותיים 
פעולה  היא  קריאה  שנים.  אלפי  במשך 
הכרחית, שמעשירה את הידע ומעצימה 
לנו  פותחת  שלנו,  החשיבה  כוח  את 
הפנאי  שעות  את  וממלאת  מגוון  עולם 

בתוכן עשיר ומרחיב אופקים.

ירושלים  כבירתו של עם הספר, הפכה 
של  בנושא  הארץ  ערי  לכל  למודל 
באים  הארץ  ומכל  ספריות,  הפעלת 
להפעיל  מצליחים  אנחנו  איך  ללמוד 
של  האדיר  המערך  את  ולשכלל 
כיום  לנו  יש  בירושלים.  הספריות 
ובממוצע  מנויים,  מיליון  מחצי  למעלה 
ממיליון  למעלה  בעיר  שנה  מידי  יש 
בית  שבשכונת  בספריה  השאלות.   )!(
וגן, כדוגמה, ביקרו בחודש אחד 6,842 
ברחבי  משאילים  ממוצע  ביום  איש. 
העיר למעלה משש מאות ספרים, ובימי 
 – השאלות  מאלף  למעלה  יש  חמישי 
בשנה  מענה:  מקבל  העצום  והביקוש 
של  בשווי  ספרים  רכשנו  האחרונה 
מיליון ש"ח. ירושלים הפכה לאימפריית 

קריאה שאין לה אח ורע בישראל.



הדברים  אחד 
ביותר  החשובים 

לתרבות  משמעות  להעניק  היא 
חוזר  כשילד  בירושלים.  התורנית 
ויש  הספר  מבית  ילדה  או  מהת"ת 
ונכונה  ראויה  תורנית  תרבות  להם 
גם  אחרת  משמעות  להם  נותן  זה   -
אנחנו  זו  מסיבה  הפנאי.  לשעות 
משקיעים רבות בספריות העירוניות, 
בונים ספריות חדשות ומשפצים את 

הספריות הוותיקות. 

ילד  על  ממחשבה  משמח  דבר  אין 
שחוזר הביתה עם ספר איכותי שכל 
הורה שמח להכניס לבית, וממלא את 
איכותי  בבילוי  שלו  הפנאי  שעות 
בפעילויות  הדבר  ואותו  ורצוי, 
הקהילתיים.  המנהלים  של  השונות 
להגדיל  הוא להמשיך  השאיפה שלי 
אחנו  שלנו.  הפעילות  את  ולהגביר 
זה  את  שצורך  הציבור  את  רואים 
ודורש יותר, ואנחנו נעשה הכל כדי 
להגדיל גם את היקפי הפעילויות וגם 
את איכות הפעילויות, וככל שנצליח 

יותר – היה זה שכרנו.

הצבנו  כמטרה 

למספר  להגיע  החזון  את  לעצמנו 

 – אלף  ממאה  למעלה  של  מנויים 

בשנה.  השאלות  וחצי  וכמיליון 

המשמעות של המספרים האלו היא 

שלכל אחד ואחד יהיה ספר קריאה 

שיצטרך  בלי  העשרה  ספר  או 

להוציא על זה כסף; העיריה תדאג 

לזה בשבילו.

הזכות  את  לעצמה  רואה  העיריה 

הידע  את  להעשיר  והחובה 

באופן  כל התושבים  והחשיבה של 

השמור והטוב ביותר ורק באמצעות 

ספרים שדעת חכמים נוחה עמהם. 

המטרה שלנו היא לא רק חינוכית, 

אלא גם פרקטית. בזכות המיזם, גם 

יום ארוך ועמוס יהיה  לאמא אחרי 

שחזר  לילד  גם  שלה.  הספר  את 

מיום לימודים יהיה את הספר שלו 

המקום  את  יהיה  אחד  לכל  וכך   –

לו  נותן  שקט,  לו  שמעניק  והספר 

רוגע ומעשיר אותו בידע.

שתחום  שלי  החזון 
אינטגרלי  לחלק  יהפוך  התרבות 
ומובן מאליו בחיים של כל תושב 
בעיר. כמו שכולם יודעים ומבינים 
בסיסי,  דבר  הוא  החינוך  שתחום 
את  מבין  בירושלים  תושב  וכל 
חשיבותו, כך הציבור צריך להיות 
שנושאי  להבין  וצריך  מודע 
אליהם  קשורים  בעיר  התרבות 
התרבות  נושאי  רמה.  באותה 
נושאים  ולרומם  לייקר  יכולים 
משגרת  לחלק  ולהפוך  חשובים, 

החיים של כל תושב. 

המטרה שלנו היא מצד אחד לתת 
לכל אחד ליהנות ממה שהעירייה 
מציעה בעניין, ומן הצד שני לתת 
יוכלו  בה  במה  לתושבים,  במה 
להעלות רעיונות חדשים ויוזמות 
שיתוף  להתבייש.  בלי  חדשות 
בדעות שונות יוכלו לפתח את מה 
נוספים  דברים  ולחדש  יש  שכבר 
אחד  לכל  נגיש  שיהיה  באופן 

בעיר.

רוצים  אנחנו 
הדרך  שבהמשך 
או  מזרחי  ירושלמי,  תושב  כל 
יהדות  בתרבות  יכיר  שלא, 
ואת  התרבות  את  ויכיר  המזרח 
המורשת המפוארת הזו. היופי של 
ישראל  עם  של  והיופי  ירושלים 
שלומדות  השונות  בתרבויות  הוא 
יחד לעם אחד,  ומתאחדות  מזו  זו 
ללמד  כדי  הכל  עושים  ואנחנו 
המורשת  את  לתושבים  ולהכיר 
ולא  כמעט  שנים  שבמשך  הזו, 

נשמע קולה. 

השכונות,  תוך  אל  יורדים  אנחנו 
ברמה  וגם  העירונית  ברמה  וגם 
לשטח,  יורדים   – השכונתית 
המורשת.  למען  ודאגים  פועלים 
הצורך  את  הבינו  לא  בעבר  אם 
והיינו  לזה  שיש  הגדול  והביקוש 
ולהסביר  להתחנן  ממש  צריכים 
דוחפים,  שכיום  הרי  ולשכנע, 
מעודדים ומתקצבים את הפעילות 
וכמה  שאפשר  כמה  הזו  החשובה 

שיותר בלי שום מעצורים.

 כל תושב ירושלמי,

 מזרחי או שלא, יכיר

את התרבות 
והמורשת המפוארת 
של יהדות המזרח

תרבות תורנית מגיעה 
היום לכל אחד. מילדים 

ועד קשישים. זאת 

הבשורה הגדולה 
ביותר שלנו

 ירושלים
הפכה לאימפריית 

 קריאה
שאין לה אח ורע 

בישראל

תחום התרבות 
יהפוך לחלק 
אינטגרלי ומובן 
 מאליו בחיים
של כל תושב בעיר
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הדברים  אחד 
ביותר  החשובים 

לתרבות  משמעות  להעניק  היא 
חוזר  כשילד  בירושלים.  התורנית 
ויש  הספר  מבית  ילדה  או  מהת"ת 
ונכונה  ראויה  תורנית  תרבות  להם 
גם  אחרת  משמעות  להם  נותן  זה   -
אנחנו  זו  מסיבה  הפנאי.  לשעות 
משקיעים רבות בספריות העירוניות, 
בונים ספריות חדשות ומשפצים את 

הספריות הוותיקות. 

ילד  על  ממחשבה  משמח  דבר  אין 
שחוזר הביתה עם ספר איכותי שכל 
הורה שמח להכניס לבית, וממלא את 
איכותי  בבילוי  שלו  הפנאי  שעות 
בפעילויות  הדבר  ואותו  ורצוי, 
הקהילתיים.  המנהלים  של  השונות 
להגדיל  הוא להמשיך  השאיפה שלי 
אחנו  שלנו.  הפעילות  את  ולהגביר 
זה  את  שצורך  הציבור  את  רואים 
ודורש יותר, ואנחנו נעשה הכל כדי 
להגדיל גם את היקפי הפעילויות וגם 
את איכות הפעילויות, וככל שנצליח 

יותר – היה זה שכרנו.

הצבנו  כמטרה 

למספר  להגיע  החזון  את  לעצמנו 

 – אלף  ממאה  למעלה  של  מנויים 

בשנה.  השאלות  וחצי  וכמיליון 

המשמעות של המספרים האלו היא 

שלכל אחד ואחד יהיה ספר קריאה 

שיצטרך  בלי  העשרה  ספר  או 

להוציא על זה כסף; העיריה תדאג 
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הזכות  את  לעצמה  רואה  העיריה 

הידע  את  להעשיר  והחובה 

באופן  כל התושבים  והחשיבה של 

השמור והטוב ביותר ורק באמצעות 

ספרים שדעת חכמים נוחה עמהם. 

המטרה שלנו היא לא רק חינוכית, 

אלא גם פרקטית. בזכות המיזם, גם 

יום ארוך ועמוס יהיה  לאמא אחרי 

שחזר  לילד  גם  שלה.  הספר  את 

מיום לימודים יהיה את הספר שלו 

המקום  את  יהיה  אחד  לכל  וכך   –

לו  נותן  שקט,  לו  שמעניק  והספר 

רוגע ומעשיר אותו בידע.

שתחום  שלי  החזון 
אינטגרלי  לחלק  יהפוך  התרבות 
ומובן מאליו בחיים של כל תושב 
בעיר. כמו שכולם יודעים ומבינים 
בסיסי,  דבר  הוא  החינוך  שתחום 
את  מבין  בירושלים  תושב  וכל 
חשיבותו, כך הציבור צריך להיות 
שנושאי  להבין  וצריך  מודע 
אליהם  קשורים  בעיר  התרבות 
התרבות  נושאי  רמה.  באותה 
נושאים  ולרומם  לייקר  יכולים 
משגרת  לחלק  ולהפוך  חשובים, 

החיים של כל תושב. 

המטרה שלנו היא מצד אחד לתת 
לכל אחד ליהנות ממה שהעירייה 
מציעה בעניין, ומן הצד שני לתת 
יוכלו  בה  במה  לתושבים,  במה 
להעלות רעיונות חדשים ויוזמות 
שיתוף  להתבייש.  בלי  חדשות 
בדעות שונות יוכלו לפתח את מה 
נוספים  דברים  ולחדש  יש  שכבר 
אחד  לכל  נגיש  שיהיה  באופן 

בעיר.

רוצים  אנחנו 
הדרך  שבהמשך 
או  מזרחי  ירושלמי,  תושב  כל 
יהדות  בתרבות  יכיר  שלא, 
ואת  התרבות  את  ויכיר  המזרח 
המורשת המפוארת הזו. היופי של 
ישראל  עם  של  והיופי  ירושלים 
שלומדות  השונות  בתרבויות  הוא 
יחד לעם אחד,  ומתאחדות  מזו  זו 
ללמד  כדי  הכל  עושים  ואנחנו 
המורשת  את  לתושבים  ולהכיר 
ולא  כמעט  שנים  שבמשך  הזו, 

נשמע קולה. 

השכונות,  תוך  אל  יורדים  אנחנו 
ברמה  וגם  העירונית  ברמה  וגם 
לשטח,  יורדים   – השכונתית 
המורשת.  למען  ודאגים  פועלים 
הצורך  את  הבינו  לא  בעבר  אם 
והיינו  לזה  שיש  הגדול  והביקוש 
ולהסביר  להתחנן  ממש  צריכים 
דוחפים,  שכיום  הרי  ולשכנע, 
מעודדים ומתקצבים את הפעילות 
וכמה  שאפשר  כמה  הזו  החשובה 

שיותר בלי שום מעצורים.

 כל תושב ירושלמי,

 מזרחי או שלא, יכיר

את התרבות 
והמורשת המפוארת 
של יהדות המזרח

תרבות תורנית מגיעה 
היום לכל אחד. מילדים 

ועד קשישים. זאת 

הבשורה הגדולה 
ביותר שלנו

 ירושלים
הפכה לאימפריית 

 קריאה
שאין לה אח ורע 

בישראל

תחום התרבות 
יהפוך לחלק 
אינטגרלי ומובן 
 מאליו בחיים
של כל תושב בעיר
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מי שכח היום את הסנדוויץ' בבית, ומה שמו?. 1
מי זכה במבצע המשניות שנערך בשבוע שעבר?. 2
איזו מסכת נלמדת בכיתה ז1?. 3
בעוד כמה דקות הצלצול המורה על סיום ההפסקה?. 4
של מי הכדור האדום?. 5
באיזו כיתה לומדים קבוצת הילדים המשחקת בחמש אבנים?. 6
מי עוד נסע הבוקר ברכבו של המנהל?. 7
מי מהילדים בתמונה אחים בוודאות?. 8
מה הפרש הגילאים בינהם?. 9

מה לכאורה יורה המנהל לילדים לעשות?. 10
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באיזו כיתה לומדים קבוצת הילדים המשחקת בחמש אבנים?. 6
מי עוד נסע הבוקר ברכבו של המנהל?. 7
מי מהילדים בתמונה אחים בוודאות?. 8
מה הפרש הגילאים בינהם?. 9

מה לכאורה יורה המנהל לילדים לעשות?. 10
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ֶׁשֶמׁש ָחְרִּפית ֲחִמיָמה ָׁשְלָחה ֶקֶרן אֹור ְלַחּלֹון ַחְדָרּה ֶׁשל ְּפִניָנה. ִוילֹון 
ִהְתַנְפֵנף מּוָלּה ְּבִחּיּוְך ְוֵריַח ַקל ֶׁשל ׁשֹוקֹו ִקֵּדם ֶאת ָּפֶניָה ֶׁשל ֶקֶרן ָהאֹור. 

ַהִּטּיּול  ֶׁשל  ַהּיֹום  ְלַעְצָמּה,  ְוִהְרֲהָרה  ְּבִחּיּוְך,  ְּבִמָּטָתּה  ִהְתַמְּתָחה  ְּפִניָנה 
ַּבָּגדֹול ִהִּגיַע. ַּכָּמה ִחְּכָתה לֹו. ְּבֶמֶׁשְך ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ָלְמדּו ִהיא ּוְבנֹות ִּכָּתָתּה 
ְוַהּיֹום ִלְכבֹוד ֹראׁש  ְוַעל ַהִהיְסטֹוְרָיה ַהְמַרֶּתֶקת ֶׁשָּלּה  ַעל ָהִעיר ָהַעִּתיָקה 

ֹחֶדׁש ִאְרְּגָנה ָלֶהן ַהּמֹוָרה ִסּיּור ִהְסטֹוִרי ֵּבין ִּבְנְיֵני ָהרֹוַבע ַהְּיהּוִדי ּוֵבין ֲאָתֵרי 
ִעם  ְּבַיַחד  ֶאְתֹמל  ָאְרָזה  ְּכָבר  ִהיא  ַהַּתְרִמיל  ֶאת  ֶׁשּבֹו.  ָהַאְרִכיאֹולֹוִגּיֹות  ַהֲחִפירֹות 

ֶאְסִּתי, ָהיּו ּבֹו ִסּדּור, ֲארּוַחת ֹּבֶקר, ְׁשִתָּיה ּוְמַעט ַמְמַּתִּקים.

ַהֶּדֶרְך ְלֵבית ַהֵּסֶפר ָעְבָרה ִּבְמִהירּות, ָהֲעִלּיֹות ַהְּתלּולֹות ֶׁשָּתִמיד ְּפִניָנה ִהְתלֹוְנָנה ֲעֵליֶהן 
ְוִהְתַרְּגׁשּות ְקַטָּנה ָעְזָרה ִלְפִניָנה ַלֲעֹבר ֶאת ַהֶּדֶרְך ִּבְמִהירּות. ֶאְסִּתי  ֶנֶעְלמּו ְּכֹלא ָהיּו 
ִחְּכָתה ָלּה ִּבְמקֹום ַהִּמְפָּגׁש ַהָּקבּוַע ֶׁשָּלֶהן, ַּתַחת ֵעץ ַהַּתּפּוִזים ְוֵהן ִׁשְּלבּו ָיד ְּבָיד ְוָהְלכּו 

ִּבְמִהירּות ְלִכּוּון ֵּבית ַהֵּסֶפר.

ְלָידֹו  ִקְּפצּו  ַהִּכָּתה  ְּבנֹות  ְוָכל  ְוֹנַח  ָּגדֹול  אֹוטֹוּבּוס  ִחָּכה  ְּכָבר  ַהֵּסֶפר  ֵּבית  ַׁשַער  ְלַיד 
ְּבִהְתַרְּגׁשּות ּוְבִׂשְמָחה. ַהּמֹוָרה ִהִּגיָעה, ָקְרָאה ֵׁשמֹות ְוהֹוְרָתה ְלֻכָּלן ַלֲעלֹות ָלאֹוטֹוּבּוס.

ַהְּנִסיָעה ָחְלָפה ַעל ְּפֵני ַהּנֹוִפים ַהָּיִפים ֶׁשַּמִּציָעה ָהִעיר ְירּוָׁשַלִים, ְׁשֵדרֹות ַרֲחבֹות ָיַדִים 
ַיְרָקן  ְלַצד  ְסחֹורֹות  ִמְגָון  ֶׁשַּמִּציעֹות  ֲחִדיׁשֹות  ִמְסָחר  ֲחֻנּיֹות  ַעִּתיקֹות,  ִסְמָטאֹות  ְלַצד 
ָזֵקן ּוְקמּוט ְלָחַיִים ֶּׁשּׁשֹוֵקל ֶאת ֵּפרֹוָתיו ְּבִמְׁשֹקֶלת ַיָּדִנית, ַּכָּמה ַסְסּגֹוִנּיּות ַמִּציָעה ָהִעיר 

ְירּוָׁשַלִים ְלִמי ֶׁשַרק רֹוֶצה ִלְטֹעם ִמֶּמָּנה. 

***

ָחְגָלה ִמֲהָרה ֶאת ְצָעֶדיָה, ִהיא ְּכָבר ָהְיָתה ֲאמּוָרה ִלְהיֹות ִלְפֵני ַּכָּמה ָׁשעֹות ְלַיד ְּבֵארֹות 
ַהַּמִים ְּכֵדי ְלַהִּׂשיג ֶאת ַּכּמּות ַהַּמִים ִלְבֵני ִמְׁשַּפְחָּתּה, ַאֶחֶרת ֹלא ַיֲעֶלה ְּבָיָדם ְלַהִּׂשיג ַמִים 
ַעד ְלָמֳחַרת ַהּיֹום. ַהּיֹום ִּתְתַקֵּים ַּבֲחַצר ֵּביָתם ְסֻעַּדת ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲחִגיִגית ְּבִהְׁשַּתְּתפּות ָּכל 
ְּבֵני ִמְׁשַּפְחָּתּה. ַהַּמֲחָׁשָבה ַעל ַאְחָיֶניָה ַהְּקַטִּנים ֶׁשְּיַקְּפצּו ָעֶליָה ֶהֱעלּו ִחּיּוְך ָׂשֵמַח ּוְמֻרֶּצה 
ַהְיָׁשָנה  ָהֶאֶבן  ִרְצַּפת  ֶאת  ְלַהְבִריק  ָעֶליָה  ָהָיה  ְצָעֶדיָה.  ֶאת  ִמֲהָרה  ְוִהיא  ְלָחֶייָה,  ַעל 
ְּבֵביָתם ּוְלַסֵּדר ָּכִרים ּוְכָסתֹות ְלָכל ַאֶחיָה ְוַאְחיֹוֶתיָה ֶׁשָּילּונּו ְּבֵביָתם ַהּיֹום. ִהִּגיָעה ְלבֹור 
ַהַּמִים, ִׁשְּלָמה ָמעֹות ְנֹחֶׁשת ְליֹוֶעֶזר ְּתמּוַרת ֶעְזָרתֹו ִּבְסִחיַבת ַּכֵּדי ַהַּמִים ַהְּכֵבִדים ַעד 

ְלֵביָתּה ְוִנְפְנָתה ְלַהְׁשִלים ֶאת ְמִׂשימֹוֶתיָה.

***

ַהִּמְתַּפֵּתל  ַּבְּכִביׁש  ָנְסעּו  ָהַעִּתיָקה,  ָהִעיר  ֶאל חֹומֹות  ה'  ִּכָּתה  ִהִּגיָעה  ְמֵהָרה  ַעד 
ֶּבן ִהּנֹום,  ֵּגיא  ְלִצָּדן, ֵעֶמק  ֶׁשִּנְפַרׂש  ָהֵעֶמק  ָהַאְׁשּפֹות,  ְלִכּוּון ַׁשַער  ַמְעָלה 
ַהר ַהֵּזיִתים ֶׁשּׁשֹוֵכן ֵמֶעְברֹו, ַׁשַער ָהַרֲחִמים ֶׁשָּסגּור ַוֲאָתֵרי ַהֲחִפירֹות 

ֶהֱעִבירּו ְצַמְרמֹוֶרת ִהְתַרְּגׁשּות ְּבַגָּבן ֶׁשל ְּבנֹות ַהִּכָּתה.

ֲחמּוָדה  ַיְלָּדה  ָּכאן  ָחָיה  ָׁשִנים  ַאְלֵפי  ֵמאֹות  ֶׁשִּלְפֵני  "ַלְחֹׁשב 
ָּכמֹונּו" ָלֲחָׁשה ְּפִניָנה ְלֶאְסִּתי "ֶּבַטח ָהיּו ָלּה ֲחֵברֹות, ִמְׁשָּפָחה, 
ַעל  ַהַּמֲחָׁשָבה  ָעָבר".  ִּביֵמי  ָּכאן  ֶׁשִהְתַנֲהלּו  ְׁשֵלִמים  ַחִּיים 
ַיְלָּדה ָּכֹמֶהן ֶׁשִהְסּתֹוְבָבה ֵּבין ָהַעּמּוִדים ַהְּׁשבּוִרים ְלֶמֱחָצה 

ָהְיָתה ַמְדִהיָמה, ִהיא ֶהֶעְלָתה ִחּיּוְך ַעל ְּפֵניֶהן ְוַעד 
סֹוף ַהְּנִסיָעה ֵהן ָּגְמרּו ְלַצֵּיר אֹוָתּה ְּבִדְמיֹוָנן, 

ְׁשחֹוָרה ַוֲעִליָזה, ְנָמִׁשים ְקַטּנֹות ְמַעְּטרֹות 
ְּבֵחן  ִמְׁשַּתְּפִלים  ַּתְלַּתֶּליָה  ְלָחֶייָה,  ֶאת 
ַעל ִמְצָחּה, ְּכֹתֶנת ִצְבעֹוִנית עֹוֶטֶפת ֶאת 
ּגּוָפּה ְוַנֲעֵלי ַקׁש ְקַטּנֹות ְקלּועֹות ָלּה ְּבֵחן 

ַעל ַרְגֶליָה.

***

ַרְגֶליָה  ַעל  ַהַּקׁש  ַנֲעֵלי  ֶאת  ֵהיִטיָבה  ָחְגָלה 
ֵריַח  ָהִעיר.  ִּבְרחֹובֹות  ָזִריז  ְלִסּיּור  ְוָיְצָאה 
ְּכָבר  ַהֹּכֲהִנים  ּוְתרּוַעת  ָּבֲאִויר  ִנָּׂשא  ְּכָבר  ַהְּקֹטֶרת 
ִנְׁשְמָעה ִמְּזַמן. ֶזה אֹוֵמר ֶׁשֵּתֶכף ָאִביָה ְוַאֶחיָה ָיׁשּובּו ֵמֲעבֹוַדת 

ּתֹוֶפֶסת  ַאָּבא  ִלֵּמד  ֶׁשָּבּה  ַהְּכֻהָּנה  ִּפְרֵחי  ְיִׁשיַבת  ֶׁשָּלֶהם.  ַהֹּקֶדׁש 
ֶאת ֻּכּלֹו, ַּתְלִמיִדים ַרִּבים ַמִּגיִעים ְלַהְחִּכים ֵמֲאִויָרּה ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים 

ְוָאִביָה ָעסּוק ָּבֶהם ַעד ְלַמְעָלה ֹראׁש. 

ִלְנׁשֹות  ָרְקָמה  ַרִּבים  ִקּׁשּוִטים  ְּבֶחֶסד.  רֹוֶקֶמת  ְוָהְיָתה  ַהַּבִית  ַּבֲעבֹודֹות  ָעְבָדה  ִאָּמּה 
ַהֹּכֲהִנים ַהֲחׁשּובֹות, ְׂשָמלֹות ְמֻעָּטרֹות ְּבֵחן ּוְׁשִביֵסי ֹראׁש ָנִאים ְלַמַּדי. ֶאת ֶחְלָקן ָמְכָרה 
ְוָחְפצּו ִלְקנֹות ִלְנׁשֹוֵתיֶהן  ְירּוָׁשַלִים  ַלּסֹוֲחִרים ַהּגֹוִים ָהַרִּבים ֶׁשִהִּגיעּו ַּגם ֵהם ְלחּוצֹות 

ֶחְפֵצי נֹוי ְוֵחן ִמירּוָׁשַלִים. 

ַאאּוץ', ַאחחח, ָחְגָלה ָמֲעָדה ֶאל ּתֹוְך ְּתָעָלה ְּבַצד ַהֶּדֶרְך, ִׂשְמָלָתּה ֻהְכְּתָמה ְוִהְתַאְּבָקה 
ְוֶנְחְרָדה  ִׂשְמָלָתּה  ֵהִריָמה ֶאת ׁשּוֵלי  ּוְמַיְּסִרים,  ַמְכִאיִבים  ֵאֶליָה אֹותֹות  ָׁשְלָחה  ְוַרְגָלּה 
ְלַמְרֵאה ַהַּקְרסּול ֶׁשָהַלְך ְוִהְתַנֵּפַח ָלּה ַעד ִלְבִלי ֶהֵכּר, ִנְּסָתה ֶאת קֹוָלּה ִלְקֹרא ְלֶעְזָרה 

ַאְך ֹלא ָהָיה ִאיׁש ָּבְרחֹוב. "ִאּלּו ֹלא ָהִייִתי ְמַרֶחֶפת ָּכל ָּכְך" ִהְרֲהָרה ְלַעְצָמּה ָחְגָלה "ֹלא 
ָהִייִתי ַמִּגיָעה ַלַּמָּצב ַהִּביׁש ַהֶּזה, ָמה ֲאִני עֹוָׂשה ַעְכָׁשו?"

***

ֶאת ַהִּסּיּור ַהִהיְסטֹוִרי ִהְתִחיָלה ִּכָּתה ה' ִּבְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ְּבַרֲחַבת ַהֹּכֶתל. ֲאִויַרת ֹראׁש 
ּתֹוְך  ֶאל  ִּבְנִעימּות  ְוִהְתַנְּגנּו  ַהַהֵּלל  ִׁשיֵרי  ָעלּו  ַהְּגָבִרים  ֵמֶעְזַרת  ֻּכָּלן,  ַעל  ָׂשְרָרה  ֹחֶדׁש 
ֶעְזַרת ַהָּנִׁשים. ָהְרָחָבה ְמֵלָאה ָאָדם, ַהִּגיָׁשה ַלֹּכֶתל ָהְיָתה ֲחסּוָמה ְּבֶחְלָקּה. ְּפִניָנה ְוֶאְסִּתי 
ָמְצאּו ָלֶהן ִּפָּנה ְקַטָּנה ַּתַחת ַהַּמְדֵרגֹות ֶׁשְּבַצד ָהְרָחָבה, ֵהן ִנְדֲחקּו ְוִהְצִליחּו ְלַהִּגיַע ַעד 
ֵאיְך  ַעְצָמן  ְלֵבין  ֵּביָנן  ְוָתהּו  ַהֲחִמימּות  ַהֹּכֶתל  ַאְבֵני  ֶאת  ִלְּטפּו  ַמָּמׁש,  ַהֹּכֶתל 
ִהְצִליחּו אֹוָתם ּבֹוִנים ִלְסֹחב ֲאָבִנים ְּכֵבדֹות ָּכל ָּכְך ְועֹוד ְלַהֲעלֹות 

אֹוָתן ִלְגָבִהים.

"אּוַלי ָאִביָה ֶׁשל אֹוָתּה ַיְלָּדה ָעַזר ַלּבֹוִנים ַהָּללּו" ָלֲחָׁשה ֶאְסִּתי 
ִלְפִניָנה, "ְואּוַלי אֹוָתּה ַּבת טֹוָבה ָהְלָכה ְוִחְּכָתה ְלָאִביָה ֶׁשָּיׁשּוב 

ְוֵהִכיָנה לֹו ּכֹוס ַמְׁשֶקה ַחם ּוֵמִׁשיב ֶנֶפׁש" ֵהִׁשיָבה ָלּה ְּפִניָנה.

ְוָרְמָזה ָלֶהן ִלְׁשֹמר ְלַעל  ַאַחת ַהִּמְתַּפְּללֹות ִהְסּתֹוְבָבה ֲאֵליֶהן 
ֲעֵליֶהן  ָעְבָרה  ַׁשֲחִרית  ְּתִפַּלת  ְלִהְתַּפֵּלל.  ִנְפנּו  ְוֵהן  ַהֶּׁשֶקט 
ִּבְנִעימּות ּוְבִׂשְמָחה. ֵהן ָׁשרּו ְלַעְצָמן ְּבֶׁשֶקט ֶאת ִׁשיֵרי ַהְּתִפָּלה 
ִּפְרֵקי  ִמְסַּפר  לֹוַמר  ִהְסִּפיקּו  ַוֲאִפּלּו  ַּבָּקׁשֹות  ִּבְּקׁשּו  ְוַהַהֵּלל, 
ְּתִהִּלים ַעד ֶׁשָּקְרָאה ָלֶהן ַהּמֹוָרה ָלֵצאת ֶאת ָהְרָחָבה ּוְלַהְתִחיל 

ַּבִּסּיּור. 

ִצּיֹון,  ְלַׁשַער  ַהּמֹוִביָלה  ַהְּתלּוָלה  ָּבֲעִלָּיה  ְלַטֵּפס  ֵהֵחּלּו  ַהִּכָּתה  ְּבנֹות 
ַהַּׁשַער ִמֶּמּנּו ֻּפּנּו ּתֹוָׁשֵבי ָהרֹוַבע ְּביֹום ְּכִניַעת ָהרֹוַבע ַלַּיְרֵּדִנים, ִהְמִׁשיכּו 
ַעל  ַלֲהָנָאָתן  ְוָהְלכּו  ְּתלּולֹות  ַּבְרֶזל  ְּבַמְדֵרגֹות  ִטְּפסּו  ַהֶּמֶלְך,  ָּדִוד  ְלֶקֶבר  ִמָּׁשם 

ַהחֹומֹות ַהְמֻבָּצרֹות ֶׁשֵהֵגנּו ַעל ְירּוָׁשַלִים ֵמאֹוְיִבים. 

ְוָאז ִהִּגיַע ָהֶרַגע ַהְמַרֵּגׁש ְּביֹוֵתר ַּבִּסּיּור, ְּבנֹות ַהִּכָּתה ִנְכְנסּו ֶאל ּתֹוְך ָהרֹוַבע ַהַהרֹוִדיַאִני, 
אֹותֹו רֹוַבע ִׁשֵּמׁש ִלְמגּוֵרי ִמְׁשְּפחֹות ַהֹּכֲהִנים ָהֲעִׁשירֹות ִּבְתקּוַפת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהֵּׁשִני. 
ְּפִניָנה ְוֶאְסִּתי ִׁשְּלבּו ָיַדִים ְוָהְלכּו ֻמְקָסמֹות ַאֲחֵרי ַהּמֹוָרה. ָּבִּתים ֲהרּוִסים ְלֶמֱחָצה ִנְגלּו 
ְוָיְרדּו,  ָעלּו  ַמְדֵרגֹות  ַהַּבִית.  ַחְדֵרי  ֵּבין  ֻסְּדרּו  ַעִּתיִקים  ֵחָמר  ְוַכֵּדי  ְּפִסיָפִסים  ְלֵעיֵניֶהן, 

ֲחָדִרים נֹוָסִפים ִנְגלּו ְלֵעיֵניֶהן, ָּבמֹות ֵמֶאֶבן ֶׁשִּׁשְּמׁשּו ְּכִמּטֹות ְוֻׁשְלָחנֹות ְקַטִּנים...

חֹוֶזֶרת  אֹוָתּה  ִּדְמְינּו  ֵהן  ְּבִהְתַרְּגׁשּות,  אֹוָתן  ִהִּציָפה  ַהִּדְמיֹוִנית  ֶחְפִציָבּה  ֶׁשל  ְּדמּוָתּה 
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ֶׁשֶמׁש ָחְרִּפית ֲחִמיָמה ָׁשְלָחה ֶקֶרן אֹור ְלַחּלֹון ַחְדָרּה ֶׁשל ְּפִניָנה. ִוילֹון 
ִהְתַנְפֵנף מּוָלּה ְּבִחּיּוְך ְוֵריַח ַקל ֶׁשל ׁשֹוקֹו ִקֵּדם ֶאת ָּפֶניָה ֶׁשל ֶקֶרן ָהאֹור. 

ַהִּטּיּול  ֶׁשל  ַהּיֹום  ְלַעְצָמּה,  ְוִהְרֲהָרה  ְּבִחּיּוְך,  ְּבִמָּטָתּה  ִהְתַמְּתָחה  ְּפִניָנה 
ַּבָּגדֹול ִהִּגיַע. ַּכָּמה ִחְּכָתה לֹו. ְּבֶמֶׁשְך ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ָלְמדּו ִהיא ּוְבנֹות ִּכָּתָתּה 
ְוַהּיֹום ִלְכבֹוד ֹראׁש  ְוַעל ַהִהיְסטֹוְרָיה ַהְמַרֶּתֶקת ֶׁשָּלּה  ַעל ָהִעיר ָהַעִּתיָקה 

ֹחֶדׁש ִאְרְּגָנה ָלֶהן ַהּמֹוָרה ִסּיּור ִהְסטֹוִרי ֵּבין ִּבְנְיֵני ָהרֹוַבע ַהְּיהּוִדי ּוֵבין ֲאָתֵרי 
ִעם  ְּבַיַחד  ֶאְתֹמל  ָאְרָזה  ְּכָבר  ִהיא  ַהַּתְרִמיל  ֶאת  ֶׁשּבֹו.  ָהַאְרִכיאֹולֹוִגּיֹות  ַהֲחִפירֹות 

ֶאְסִּתי, ָהיּו ּבֹו ִסּדּור, ֲארּוַחת ֹּבֶקר, ְׁשִתָּיה ּוְמַעט ַמְמַּתִּקים.

ַהֶּדֶרְך ְלֵבית ַהֵּסֶפר ָעְבָרה ִּבְמִהירּות, ָהֲעִלּיֹות ַהְּתלּולֹות ֶׁשָּתִמיד ְּפִניָנה ִהְתלֹוְנָנה ֲעֵליֶהן 
ְוִהְתַרְּגׁשּות ְקַטָּנה ָעְזָרה ִלְפִניָנה ַלֲעֹבר ֶאת ַהֶּדֶרְך ִּבְמִהירּות. ֶאְסִּתי  ֶנֶעְלמּו ְּכֹלא ָהיּו 
ִחְּכָתה ָלּה ִּבְמקֹום ַהִּמְפָּגׁש ַהָּקבּוַע ֶׁשָּלֶהן, ַּתַחת ֵעץ ַהַּתּפּוִזים ְוֵהן ִׁשְּלבּו ָיד ְּבָיד ְוָהְלכּו 

ִּבְמִהירּות ְלִכּוּון ֵּבית ַהֵּסֶפר.

ְלָידֹו  ִקְּפצּו  ַהִּכָּתה  ְּבנֹות  ְוָכל  ְוֹנַח  ָּגדֹול  אֹוטֹוּבּוס  ִחָּכה  ְּכָבר  ַהֵּסֶפר  ֵּבית  ַׁשַער  ְלַיד 
ְּבִהְתַרְּגׁשּות ּוְבִׂשְמָחה. ַהּמֹוָרה ִהִּגיָעה, ָקְרָאה ֵׁשמֹות ְוהֹוְרָתה ְלֻכָּלן ַלֲעלֹות ָלאֹוטֹוּבּוס.

ַהְּנִסיָעה ָחְלָפה ַעל ְּפֵני ַהּנֹוִפים ַהָּיִפים ֶׁשַּמִּציָעה ָהִעיר ְירּוָׁשַלִים, ְׁשֵדרֹות ַרֲחבֹות ָיַדִים 
ַיְרָקן  ְלַצד  ְסחֹורֹות  ִמְגָון  ֶׁשַּמִּציעֹות  ֲחִדיׁשֹות  ִמְסָחר  ֲחֻנּיֹות  ַעִּתיקֹות,  ִסְמָטאֹות  ְלַצד 
ָזֵקן ּוְקמּוט ְלָחַיִים ֶּׁשּׁשֹוֵקל ֶאת ֵּפרֹוָתיו ְּבִמְׁשֹקֶלת ַיָּדִנית, ַּכָּמה ַסְסּגֹוִנּיּות ַמִּציָעה ָהִעיר 

ְירּוָׁשַלִים ְלִמי ֶׁשַרק רֹוֶצה ִלְטֹעם ִמֶּמָּנה. 

***

ָחְגָלה ִמֲהָרה ֶאת ְצָעֶדיָה, ִהיא ְּכָבר ָהְיָתה ֲאמּוָרה ִלְהיֹות ִלְפֵני ַּכָּמה ָׁשעֹות ְלַיד ְּבֵארֹות 
ַהַּמִים ְּכֵדי ְלַהִּׂשיג ֶאת ַּכּמּות ַהַּמִים ִלְבֵני ִמְׁשַּפְחָּתּה, ַאֶחֶרת ֹלא ַיֲעֶלה ְּבָיָדם ְלַהִּׂשיג ַמִים 
ַעד ְלָמֳחַרת ַהּיֹום. ַהּיֹום ִּתְתַקֵּים ַּבֲחַצר ֵּביָתם ְסֻעַּדת ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲחִגיִגית ְּבִהְׁשַּתְּתפּות ָּכל 
ְּבֵני ִמְׁשַּפְחָּתּה. ַהַּמֲחָׁשָבה ַעל ַאְחָיֶניָה ַהְּקַטִּנים ֶׁשְּיַקְּפצּו ָעֶליָה ֶהֱעלּו ִחּיּוְך ָׂשֵמַח ּוְמֻרֶּצה 
ַהְיָׁשָנה  ָהֶאֶבן  ִרְצַּפת  ֶאת  ְלַהְבִריק  ָעֶליָה  ָהָיה  ְצָעֶדיָה.  ֶאת  ִמֲהָרה  ְוִהיא  ְלָחֶייָה,  ַעל 
ְּבֵביָתם ּוְלַסֵּדר ָּכִרים ּוְכָסתֹות ְלָכל ַאֶחיָה ְוַאְחיֹוֶתיָה ֶׁשָּילּונּו ְּבֵביָתם ַהּיֹום. ִהִּגיָעה ְלבֹור 
ַהַּמִים, ִׁשְּלָמה ָמעֹות ְנֹחֶׁשת ְליֹוֶעֶזר ְּתמּוַרת ֶעְזָרתֹו ִּבְסִחיַבת ַּכֵּדי ַהַּמִים ַהְּכֵבִדים ַעד 

ְלֵביָתּה ְוִנְפְנָתה ְלַהְׁשִלים ֶאת ְמִׂשימֹוֶתיָה.

***

ַהִּמְתַּפֵּתל  ַּבְּכִביׁש  ָנְסעּו  ָהַעִּתיָקה,  ָהִעיר  ֶאל חֹומֹות  ה'  ִּכָּתה  ִהִּגיָעה  ְמֵהָרה  ַעד 
ֶּבן ִהּנֹום,  ֵּגיא  ְלִצָּדן, ֵעֶמק  ֶׁשִּנְפַרׂש  ָהֵעֶמק  ָהַאְׁשּפֹות,  ְלִכּוּון ַׁשַער  ַמְעָלה 
ַהר ַהֵּזיִתים ֶׁשּׁשֹוֵכן ֵמֶעְברֹו, ַׁשַער ָהַרֲחִמים ֶׁשָּסגּור ַוֲאָתֵרי ַהֲחִפירֹות 

ֶהֱעִבירּו ְצַמְרמֹוֶרת ִהְתַרְּגׁשּות ְּבַגָּבן ֶׁשל ְּבנֹות ַהִּכָּתה.

ֲחמּוָדה  ַיְלָּדה  ָּכאן  ָחָיה  ָׁשִנים  ַאְלֵפי  ֵמאֹות  ֶׁשִּלְפֵני  "ַלְחֹׁשב 
ָּכמֹונּו" ָלֲחָׁשה ְּפִניָנה ְלֶאְסִּתי "ֶּבַטח ָהיּו ָלּה ֲחֵברֹות, ִמְׁשָּפָחה, 
ַעל  ַהַּמֲחָׁשָבה  ָעָבר".  ִּביֵמי  ָּכאן  ֶׁשִהְתַנֲהלּו  ְׁשֵלִמים  ַחִּיים 
ַיְלָּדה ָּכֹמֶהן ֶׁשִהְסּתֹוְבָבה ֵּבין ָהַעּמּוִדים ַהְּׁשבּוִרים ְלֶמֱחָצה 

ָהְיָתה ַמְדִהיָמה, ִהיא ֶהֶעְלָתה ִחּיּוְך ַעל ְּפֵניֶהן ְוַעד 
סֹוף ַהְּנִסיָעה ֵהן ָּגְמרּו ְלַצֵּיר אֹוָתּה ְּבִדְמיֹוָנן, 

ְׁשחֹוָרה ַוֲעִליָזה, ְנָמִׁשים ְקַטּנֹות ְמַעְּטרֹות 
ְּבֵחן  ִמְׁשַּתְּפִלים  ַּתְלַּתֶּליָה  ְלָחֶייָה,  ֶאת 
ַעל ִמְצָחּה, ְּכֹתֶנת ִצְבעֹוִנית עֹוֶטֶפת ֶאת 
ּגּוָפּה ְוַנֲעֵלי ַקׁש ְקַטּנֹות ְקלּועֹות ָלּה ְּבֵחן 

ַעל ַרְגֶליָה.

***

ַרְגֶליָה  ַעל  ַהַּקׁש  ַנֲעֵלי  ֶאת  ֵהיִטיָבה  ָחְגָלה 
ֵריַח  ָהִעיר.  ִּבְרחֹובֹות  ָזִריז  ְלִסּיּור  ְוָיְצָאה 
ְּכָבר  ַהֹּכֲהִנים  ּוְתרּוַעת  ָּבֲאִויר  ִנָּׂשא  ְּכָבר  ַהְּקֹטֶרת 
ִנְׁשְמָעה ִמְּזַמן. ֶזה אֹוֵמר ֶׁשֵּתֶכף ָאִביָה ְוַאֶחיָה ָיׁשּובּו ֵמֲעבֹוַדת 

ּתֹוֶפֶסת  ַאָּבא  ִלֵּמד  ֶׁשָּבּה  ַהְּכֻהָּנה  ִּפְרֵחי  ְיִׁשיַבת  ֶׁשָּלֶהם.  ַהֹּקֶדׁש 
ֶאת ֻּכּלֹו, ַּתְלִמיִדים ַרִּבים ַמִּגיִעים ְלַהְחִּכים ֵמֲאִויָרּה ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים 

ְוָאִביָה ָעסּוק ָּבֶהם ַעד ְלַמְעָלה ֹראׁש. 

ִלְנׁשֹות  ָרְקָמה  ַרִּבים  ִקּׁשּוִטים  ְּבֶחֶסד.  רֹוֶקֶמת  ְוָהְיָתה  ַהַּבִית  ַּבֲעבֹודֹות  ָעְבָדה  ִאָּמּה 
ַהֹּכֲהִנים ַהֲחׁשּובֹות, ְׂשָמלֹות ְמֻעָּטרֹות ְּבֵחן ּוְׁשִביֵסי ֹראׁש ָנִאים ְלַמַּדי. ֶאת ֶחְלָקן ָמְכָרה 
ְוָחְפצּו ִלְקנֹות ִלְנׁשֹוֵתיֶהן  ְירּוָׁשַלִים  ַלּסֹוֲחִרים ַהּגֹוִים ָהַרִּבים ֶׁשִהִּגיעּו ַּגם ֵהם ְלחּוצֹות 

ֶחְפֵצי נֹוי ְוֵחן ִמירּוָׁשַלִים. 

ַאאּוץ', ַאחחח, ָחְגָלה ָמֲעָדה ֶאל ּתֹוְך ְּתָעָלה ְּבַצד ַהֶּדֶרְך, ִׂשְמָלָתּה ֻהְכְּתָמה ְוִהְתַאְּבָקה 
ְוֶנְחְרָדה  ִׂשְמָלָתּה  ֵהִריָמה ֶאת ׁשּוֵלי  ּוְמַיְּסִרים,  ַמְכִאיִבים  ֵאֶליָה אֹותֹות  ָׁשְלָחה  ְוַרְגָלּה 
ְלַמְרֵאה ַהַּקְרסּול ֶׁשָהַלְך ְוִהְתַנֵּפַח ָלּה ַעד ִלְבִלי ֶהֵכּר, ִנְּסָתה ֶאת קֹוָלּה ִלְקֹרא ְלֶעְזָרה 

ַאְך ֹלא ָהָיה ִאיׁש ָּבְרחֹוב. "ִאּלּו ֹלא ָהִייִתי ְמַרֶחֶפת ָּכל ָּכְך" ִהְרֲהָרה ְלַעְצָמּה ָחְגָלה "ֹלא 
ָהִייִתי ַמִּגיָעה ַלַּמָּצב ַהִּביׁש ַהֶּזה, ָמה ֲאִני עֹוָׂשה ַעְכָׁשו?"

***

ֶאת ַהִּסּיּור ַהִהיְסטֹוִרי ִהְתִחיָלה ִּכָּתה ה' ִּבְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ְּבַרֲחַבת ַהֹּכֶתל. ֲאִויַרת ֹראׁש 
ּתֹוְך  ֶאל  ִּבְנִעימּות  ְוִהְתַנְּגנּו  ַהַהֵּלל  ִׁשיֵרי  ָעלּו  ַהְּגָבִרים  ֵמֶעְזַרת  ֻּכָּלן,  ַעל  ָׂשְרָרה  ֹחֶדׁש 
ֶעְזַרת ַהָּנִׁשים. ָהְרָחָבה ְמֵלָאה ָאָדם, ַהִּגיָׁשה ַלֹּכֶתל ָהְיָתה ֲחסּוָמה ְּבֶחְלָקּה. ְּפִניָנה ְוֶאְסִּתי 
ָמְצאּו ָלֶהן ִּפָּנה ְקַטָּנה ַּתַחת ַהַּמְדֵרגֹות ֶׁשְּבַצד ָהְרָחָבה, ֵהן ִנְדֲחקּו ְוִהְצִליחּו ְלַהִּגיַע ַעד 
ֵאיְך  ַעְצָמן  ְלֵבין  ֵּביָנן  ְוָתהּו  ַהֲחִמימּות  ַהֹּכֶתל  ַאְבֵני  ֶאת  ִלְּטפּו  ַמָּמׁש,  ַהֹּכֶתל 
ִהְצִליחּו אֹוָתם ּבֹוִנים ִלְסֹחב ֲאָבִנים ְּכֵבדֹות ָּכל ָּכְך ְועֹוד ְלַהֲעלֹות 

אֹוָתן ִלְגָבִהים.

"אּוַלי ָאִביָה ֶׁשל אֹוָתּה ַיְלָּדה ָעַזר ַלּבֹוִנים ַהָּללּו" ָלֲחָׁשה ֶאְסִּתי 
ִלְפִניָנה, "ְואּוַלי אֹוָתּה ַּבת טֹוָבה ָהְלָכה ְוִחְּכָתה ְלָאִביָה ֶׁשָּיׁשּוב 

ְוֵהִכיָנה לֹו ּכֹוס ַמְׁשֶקה ַחם ּוֵמִׁשיב ֶנֶפׁש" ֵהִׁשיָבה ָלּה ְּפִניָנה.

ְוָרְמָזה ָלֶהן ִלְׁשֹמר ְלַעל  ַאַחת ַהִּמְתַּפְּללֹות ִהְסּתֹוְבָבה ֲאֵליֶהן 
ֲעֵליֶהן  ָעְבָרה  ַׁשֲחִרית  ְּתִפַּלת  ְלִהְתַּפֵּלל.  ִנְפנּו  ְוֵהן  ַהֶּׁשֶקט 
ִּבְנִעימּות ּוְבִׂשְמָחה. ֵהן ָׁשרּו ְלַעְצָמן ְּבֶׁשֶקט ֶאת ִׁשיֵרי ַהְּתִפָּלה 
ִּפְרֵקי  ִמְסַּפר  לֹוַמר  ִהְסִּפיקּו  ַוֲאִפּלּו  ַּבָּקׁשֹות  ִּבְּקׁשּו  ְוַהַהֵּלל, 
ְּתִהִּלים ַעד ֶׁשָּקְרָאה ָלֶהן ַהּמֹוָרה ָלֵצאת ֶאת ָהְרָחָבה ּוְלַהְתִחיל 

ַּבִּסּיּור. 

ִצּיֹון,  ְלַׁשַער  ַהּמֹוִביָלה  ַהְּתלּוָלה  ָּבֲעִלָּיה  ְלַטֵּפס  ֵהֵחּלּו  ַהִּכָּתה  ְּבנֹות 
ַהַּׁשַער ִמֶּמּנּו ֻּפּנּו ּתֹוָׁשֵבי ָהרֹוַבע ְּביֹום ְּכִניַעת ָהרֹוַבע ַלַּיְרֵּדִנים, ִהְמִׁשיכּו 
ַעל  ַלֲהָנָאָתן  ְוָהְלכּו  ְּתלּולֹות  ַּבְרֶזל  ְּבַמְדֵרגֹות  ִטְּפסּו  ַהֶּמֶלְך,  ָּדִוד  ְלֶקֶבר  ִמָּׁשם 

ַהחֹומֹות ַהְמֻבָּצרֹות ֶׁשֵהֵגנּו ַעל ְירּוָׁשַלִים ֵמאֹוְיִבים. 

ְוָאז ִהִּגיַע ָהֶרַגע ַהְמַרֵּגׁש ְּביֹוֵתר ַּבִּסּיּור, ְּבנֹות ַהִּכָּתה ִנְכְנסּו ֶאל ּתֹוְך ָהרֹוַבע ַהַהרֹוִדיַאִני, 
אֹותֹו רֹוַבע ִׁשֵּמׁש ִלְמגּוֵרי ִמְׁשְּפחֹות ַהֹּכֲהִנים ָהֲעִׁשירֹות ִּבְתקּוַפת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהֵּׁשִני. 
ְּפִניָנה ְוֶאְסִּתי ִׁשְּלבּו ָיַדִים ְוָהְלכּו ֻמְקָסמֹות ַאֲחֵרי ַהּמֹוָרה. ָּבִּתים ֲהרּוִסים ְלֶמֱחָצה ִנְגלּו 
ְוָיְרדּו,  ָעלּו  ַמְדֵרגֹות  ַהַּבִית.  ַחְדֵרי  ֵּבין  ֻסְּדרּו  ַעִּתיִקים  ֵחָמר  ְוַכֵּדי  ְּפִסיָפִסים  ְלֵעיֵניֶהן, 

ֲחָדִרים נֹוָסִפים ִנְגלּו ְלֵעיֵניֶהן, ָּבמֹות ֵמֶאֶבן ֶׁשִּׁשְּמׁשּו ְּכִמּטֹות ְוֻׁשְלָחנֹות ְקַטִּנים...

חֹוֶזֶרת  אֹוָתּה  ִּדְמְינּו  ֵהן  ְּבִהְתַרְּגׁשּות,  אֹוָתן  ִהִּציָפה  ַהִּדְמיֹוִנית  ֶחְפִציָבּה  ֶׁשל  ְּדמּוָתּה 
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ֻׁשְלַחן  ַּבִית ַעל  ֵהִכיָנה ִׁשעּוֵרי  ָלנּוַח ַעל ַאַחת ֵמַהִּמּטֹות. ֶּבַטח  ְוִנְׁשֶּכֶבת  ַהֵּסֶפר  ִמֵּבית 
ַהֵחָמר ַהָּקָטן ֶׁשָּׁשַכן ְּבַצד ַהֶחֶדר, ֵמַהַּכד ַהֶּזה ָׁשְתָתה ּוֵמַהַּכד ַהֶּזה ָמְזָגה ְלַעְצָמּה ֲחֵלב 
ִעִּזים ַחם ְלׁשֹוקֹו ָּכל ֹּבֶקר, "ְמַעְנֵין ֵאיֹפה ָהְיָתה ַהְּמֵגָרה ֶׁשָּלּה" ָלֲחָׁשה ֶאְסִּתי ִלְפִניָנה, 
"אֹוִתי ְמַעְנֵין ֵהיָכן ֵהן ַהַּמְחָּברֹות ֶׁשָּלּה, אּוַלי ִּבְכָלל ֹלא ָהְלָכה ְלֵבית ַהֵּסֶפר?" ָלֲחָׁשה 
ִהְתַקְּדָמה  ְּכָבר  ֶׁשַהִּכָּתה  ֵלב  ָׂשמּו  ֹלא  ְּבִדְמיֹונֹות  ְׁשֵּתיֶהן  ֶׁשָּׁשְקעּו  ֵמֹרב  ֲחָזָרה.  ְּפִניָנה 
ְלֶהְמֵׁשְך ָהרֹוַבע, ִלְראֹות ָּבִּתים נֹוָסִפים, ֵהן ֶנֶעְצרּו ְּבַאַחת ֵמַהִּפּנֹות ְוָׁשְקעּו ַּבֲחלֹומֹות 

ַעל אֹוָתּה ֶחְפִציָבּה ֲעלּוָמה.

***

ִנְׁשְּכָבה  ְלֶעְזָרה, ִהיא  ְקִריָאה  ִנְסיֹונֹות  ֵמֹרב  ָּכַאב  ְּכָבר  ָחְגָלה  ְּגרֹוָנּה ֶׁשל 
ְּבַצד ַהֶּדֶרְך ְוִחְּכָתה, ְלָמה? ֵאין ָלּה ֻמָּׂשג. ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשָּיְכָלה ַלֲעׂשֹות 

ְּכָבר ָעְׂשָתה ְוַאף ֶאָחד ֹלא עֹוֵבר ָּכאן. ִהיא ֹלא ְיכֹוָלה ָלזּוז ֵמֹרב 
ְוִתְׁשַלח  ֲחֵסָרה  ֶׁשִהיא  ָלּה  ָּתִׂשים  ֶׁשִאָּמּה  ּוְתַחֶּכה  ִּתְׁשַּכב  ְּכֵאב. 

ְלַחֵּפׂש ַאֲחֶריָה.

ַהּמּוָזרֹות  ַהָּבנֹות  ִמיֶהן  ְּכֵאב?  ֵמֹרב  ְמַדְמֶיֶנת  ִהיא  ֶּזה?  ַמה 
ַהָּללּו? ַּכִּנְרֶאה ֵאֶּלה ְּבנֹות סֹוֲחִרים ּגֹוִים ֶׁשִהִּגיעּו ִלְסחֹור ִעם 
ּתֹוָׁשֵבי ְירּוָׁשַלִים, זֹו ַהִּסָּבה ֶׁשֵהן ְנעּולֹות ְּבִמְנֲעֵלי עֹור ְוַׂשֲעָרן 

ָאסּוף ְּבָחְזָקה ֶאל ֵמֲאחֹוֵרי ֹראָׁשן.

***

ְּפִניָנה ִנְנֲעָרה ְלֶפַתע ִמַּמְחְׁשבֹוֶתיָה ְוִהְקִׁשיָבה ְסִביָבּה ָהָיה ִנְדֶמה 
ָלּה ִּכי ָׁשְמָעה ֲאָנָחה, "ֶאְסִּתי, ֵיׁש ָּכאן ִמיֶׁשהּו, ְוֵאיֹפה ַהִּכָּתה?" 

ֶאְסִּתי ָקְפָצה ְּבֶבָהָלה ִמְּמקֹוָמּה "ֵאיֹפה ַהּמֹוָרה? ָהַלְכנּו ְלִאּבּוד?!" ֶאְסִּתי 
ִנְכְנָסה ַמָּמׁש ְלִהיְסֶטְרָיה ֲאָבל ְּפִניָנה ִהְׁשִּתיָקה אֹוָתּה ְוָאְמָרה ָלּה "ַּתְקִׁשיִבי, ִמיֶׁשהּו 

ֹּפה ֶנֱאָנח, ִמיֶׁשהּו קֹוֵרא ְלֶעְזָרה, יֹוֵתר ָנכֹון ֶזה קֹול ֶׁשל ַּבת ֶׁשּקֹוֵראת ְלֶעְזָרה".

ֵהן ָעְקפּו ִּבְזִהירּות ֶאת ַהֲחָבִלים ֶׁשּׁשֹוְמִרים ַעל ַהֵּמיָצִגים ַהִהְסטֹוִרִּיים, ִהְתַעְּלמּו ִמָּכל 
ִׁשְלֵטי ָהַאְזָהָרה, ְוָהְלכּו ַאֲחֵרי ַהּקֹול. ַהַּמְרֶאה ֶׁשִּנְגָלה ְלֵעיָנן ִהֵּמם אֹוָתן ַלֲחלּוִטין. ַעל 
ַהֵּמַצח,  ַעל  ָלּה  ִמְׁשַּתְּפִלים  ְׁשֹחִרים  ַּתְלַּתִלים  ְּבִגיָלן,  ְּבֵעֶרְך  ַיְלָּדה,  ָׁשְכָבה  ַהֶחֶדר  ִּפַּנת 

ְּכֹתֶנת ִצְבעֹוִנית עֹוֶטֶפת אֹוָתּה, ַנֲעֵלי ַקׁש ְקלּועֹות עֹוְטפֹות ְּבֵחן ֶאת ַרְגֶליָה.

"ֶחְפִציָבּה !!!" ָקְראּו ְׁשֵּתיֶהן ְּבַתְדֵהָמה ַעָּזה, ַהַּיְלָּדה ִהִּביָטה ָּבֶהן ְוִחּיּוְך ְמֻיָּסר ָעָלה ַעל 
ָּפֶניָה. "ֹלא ֶחְפִציָבּה ִיָּקֵרא ְׁשִמי ִּכי ִאם ָחְגָלה. ֶאְׂשַמח ִאם ּתּוַכְלָנה ָלבֹוא ְלֶעְזָרִתי ִלְקֹרא 

ְלִאִּמי ֵאֶׁשת ַהֹּכֵהן ִּפְנָחס ֶּבן ְׁשַאְלִּתיֵאל" - - - 

ְּפִניָנה ְוֶאְסִּתי ֶהְחִליפּו ֵּביֵניֶהן ַמָּבִטים ֲהמּוִמים, ְלֶרַגע ָצְבטּו ֶאת ַעְצָמן ּוַבְּׁשִנָּיה ַאַחר ָּכְך 

ִהְפִסיקּו ִּכי ֶזה ָּכַאב ָלֶהן. ֵהן ֹלא חֹוְלמֹות, ִלְפֵניֶהן עֹוֶמֶדת ַנֲעָרה ֶׁשּטֹוֶעֶנת ֶׁשִהיא ִּבּתֹו 

ֶׁשל ֹּכֵהן ְמֻיָחס - - - ָחְגָלה ִנֲעָרה ֶאת ֹראָׁשּה ְוָׁשֲאָלה ֶאת ַהָּבנֹות "ִמי ַאֶּתן? ָמה ַאֶּתן 

עֹוׂשֹות ְּבִעיר ָהֱאֹלִקים?".

"ָּגרֹות ָּכאן" ָענּו ָלּה ְׁשֵניֶהן ַמֵהר.

ֲאַנְחנּו ָּגרֹות  ְוָׁשֲאָלה אֹוָתן. "ֹלא,  ָחְגָלה  ִהְמִׁשיָכה  ָּבִעיר?"  ֲאִביֶכם ִלְסחֹור  "ָּבאֶתן ִעם 

ָּכאן, ִּבְׁשכּוַנת ַהר נֹוף" ָענּו ְּפִניָנה ְוֶאְסִּתי ְּבַלַחׁש.

ֲעָנִקית  ְירּוָׁשַלִים  ִּכי  ְלָחְגָלה  ְלַהְסִּביר  ִנּסּו  ֲאֻרּכֹות  ַּדּקֹות  ְּבֶמֶׁשְך 

ַאֵחר,  אֹו  רֹוָמִאי  ִׁשְלטֹון  ַּתַחת  ְנתּוָנה  ֵאיָנּה  ְּכָבר  ּוִמְתַּפַּתַחת, 

ְוַאְלֵפי  ָיַדִים ְׁשכּונֹות ַרּבֹות הּוְקמּו ָּבּה  ְוַרֲחַבת  ַעְצָמִאית  ִהיא 

ֶמְטרֹוּפֹוִלין  ִהיא  ְּביֹומֹו,  יֹום  ִמֵּדי  ָּבּה  ִלְסחֹור  ַמִּגיִעים  ֲאָנִׁשים 

ָּגדֹול ְוִהיא ִּביַרת ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל.

ָלֲחָׁשה  ַהָּיִמים"  ַאֲחִרית  "ֲחזֹון  ְּבַתְדֵהָמה,  ָּבֶהן  ָּבֲהָתה  ָחְגָלה 

ְלַעְצָמּה ְוָצְבָטה ֶאת ַעְצָמּה ְּכֵדי ְלַהֲאִמין. ִהיא ִהְפִסיָקה ַּכֲעבֹור 

ְׁשִנָּיה ִּכי ַהְּצִביָטה ָּכֲאָבה ָלּה, ִהיא ֹלא חֹוֶלֶמת. "ֹלא" לֹוֶחֶׁשת 

ֹלא  ֲעַדִין  זֹו  ְּבדֹוֵרנּו,  ַּגם  ִנְגַאְלנּו,  ֹלא  "ֲעַדִין  ְּבֶעֶצב  ֶאְסִּתי  ָלּה 

ַאֲחִרית ַהָּיִמים" ָחְגָלה ִהְׁשַּתְּתָקה ְּבֶעֶצב.

ְּכֵאב נֹוָסף ָׁשב ּוִפַּלח ֶאת ּגּוָפּה ְוִהיא ִּבְּקָׁשה ֶעְזָרה ִמְּפִניָנה ְוֶאְסִּתי, 

ְּפִניָנה ֵהֵחָּלה ְלַחֵּפׂש ְסִביָבּה ַּתְחֹּבֶׁשת ָּכְלֶׁשִהיא ְּכֵדי ַלֲחֹבׁש ֶאת ַקְרסּוָלּה 

ֶׁשל ָחְגָלה ְוַלֲעֹזר ָלּה - - -

ְּפִניָנה  ֶאת  ֵהִעיָרה  ֶנָחִמי  ֶׁשל  ְצָעָקה  ַהִּמָּטה"  ַעל  ִלי  ּדֹוֶרֶכת  ַאְּת  עֹוָׂשה???  ַאְּת  "ָמה 

ִנְמֵצאת.  ִהיא  ֵהיָכן  ֵהִביָנה  ֹלא  ְסִביָבּה,  ּוָבֲהָתה  ִּבְמִהירּות  ִהְתַיְּׁשָבה  ִהיא  ֵמֲחלֹוָמּה, 

ִׁשְפְׁשָפה ֵעיַנִים ְּבִתָּמהֹון, ָמְתָחה ָיַדִים ְוִחְּפָׂשה ֶאת - - - 

"ָחְגָלה, ֵהיָכן ִהיא? ִהיא ָנְקָעה ֶאת ַקְרסּוָלּה ּוְצִריָכה ֶאת ֶעְזָרִתי" 

"ֲאִני ְצִריָכה ֶאת ֶעְזָרֵתְך" ָעְנָתה ָלּה ִאָּמּה ִמֶּפַתח ַהֶחֶדר "ַהָּׁשָעה ְּכָבר ֶעְׂשִרים ִלְׁשמֹוֶנה 

ֹלא  ֲעַדִין  ְוַאְּת  ָהַעִּתיָקה  ָּבִעיר  ְמַרֵּתק  ִהְסטֹוִרי  ִסּיּור  ָלְך  ֵיׁש  ְוַהּיֹום  ַּבִּמָּטה  ֲעַדִין  ְוַאְּת 

מּוָכָנה".

ְך  ֶ
ׁ

ֶמש ּבְ
ת 

ֹ
ו ּכ ֻר ֲא ת 

ֹ
ו ּק ּדַ

ה  ָל ָחְג ְל יר  ְסּבִ ַה ְל ּו  ּס ִנ
ית  ִק ָנ ֲע ם  ִי ַל ָ

ׁ
ש רּו ְי י  ּכִ

ה  ָנ תּו ְנ ּה  ָנ י ֵא ר  ָב ּכְ ַחת,  ּתַ ּפַ ְת ִמ ּו
יא  ִה ֵחר,  ַא  

ֹ
או ִאי  ָמ

ֹ
רו ן 

ֹ
ְלטו ִ

ׁ
ַחת ש ּתַ

ת 
ֹ
ו נ כּו ְ

ׁ
ם ש ִי ַד ָי ֲחַבת  ַר ְו ִאית  ָמ ְצ ַע

ים  ִ
ׁ

ָנש ֲא ֵפי  ַאְל ְו ּה  ּבָ ְקמּו  הּו ת 
ֹ
ו ַרּב

ם 
ֹ
ו י י  ּדֵ ִמ ּה  ּבָ ר 

ֹ
ְסחו ִל ים  ִע י ּגִ ַמ

ן  י ִל
ֹ
ו ּפ

ֹ
ְטרו ֶמ יא  ִה  ,

ֹ
מו

ֹ
ו י ּבְ

ַרת  י ּבִ יא  ִה ְו ל 
ֹ
דו ּגָ

ֵאל. ָר ְ
ׂ
ש ִי ת  ַנ י ְמִד

1. זורחת כל בוקר ירושלמי
2. כל זקן ירושלמי נעזר בו

3. רח' בגאולה רמז – יצחק ____

1. חומה ניצבת
2. אחת ממעלות העיר ירושלים 

3. רץ בארמית

1. מושל טורקי בירושלים
2. מעלת זקני ירושלים

3. רחובות ירושלים ___ עולי רגלים

1. סובבת את ירושלים העתיקה 
2. בנסיעה ברכבת הקלה תגיעו ___ יותר

3. דמות רוחנית

1. משתובב בחוצות ירושלים
2. פה

3. תושבי ירושלים ניחנו ב___ צלולה
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ריבועי
קסם

ירושלמיים
לפניכם הגדרות 

למוצגים ירושלמיים 
במיוחד.

את הפיתרון יש לשבץ 
בתוך ריבועי הקסם.

לפניכם מאגר הפיתרונות למקרה שהסתבכתם... )המילים אינן לפי סדר החידות(
שמש, קיר, פחה, חמה, ילד, מקל, יפה, חכם, מהר, לוע, שלל, רהט, המו, הרב, דעה

1. מי שכח היום את הסנדוויץ' בבית, ומה שמו? הילד שעומד ליד הברזיה עם שקית טופים. שמו יוחנן קליין.
2. מי זכה במבצע המשניות שנערך בשבוע שעבר? דן ברלב

3. איזו מסכת נלמדת בכיתה ז1? מסכת סוכה
4. בעוד כמה דקות הצלצול המורה על סיום ההפסקה? 15 דקות

5. של מי הכדור האדום? הכדור שייך לאלי אזולאי
6. באיזו כיתה לומדים קבוצת הילדים המשחקת בחמש אבנים? ד'3

7. מי עוד נסע הבוקר ברכבו של המנהל? הרב שמאי
8. מי מהילדים בתמונה אחים בוודאות? הילד שיושב ואוכל, הילד הג'ינגי' ששר במקהלה. לשניהם סוכריה על מקל.

9. מה הפרש הגילאים בינהם? 3 שנים
10. מה לכאורה יורה המנהל לילדים לעשות? לאסוף את הניירות המושלכים על הרצפה.

תשובות למפצחים את הציור:
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ֻׁשְלַחן  ַּבִית ַעל  ֵהִכיָנה ִׁשעּוֵרי  ָלנּוַח ַעל ַאַחת ֵמַהִּמּטֹות. ֶּבַטח  ְוִנְׁשֶּכֶבת  ַהֵּסֶפר  ִמֵּבית 
ַהֵחָמר ַהָּקָטן ֶׁשָּׁשַכן ְּבַצד ַהֶחֶדר, ֵמַהַּכד ַהֶּזה ָׁשְתָתה ּוֵמַהַּכד ַהֶּזה ָמְזָגה ְלַעְצָמּה ֲחֵלב 
ִעִּזים ַחם ְלׁשֹוקֹו ָּכל ֹּבֶקר, "ְמַעְנֵין ֵאיֹפה ָהְיָתה ַהְּמֵגָרה ֶׁשָּלּה" ָלֲחָׁשה ֶאְסִּתי ִלְפִניָנה, 
"אֹוִתי ְמַעְנֵין ֵהיָכן ֵהן ַהַּמְחָּברֹות ֶׁשָּלּה, אּוַלי ִּבְכָלל ֹלא ָהְלָכה ְלֵבית ַהֵּסֶפר?" ָלֲחָׁשה 
ִהְתַקְּדָמה  ְּכָבר  ֶׁשַהִּכָּתה  ֵלב  ָׂשמּו  ֹלא  ְּבִדְמיֹונֹות  ְׁשֵּתיֶהן  ֶׁשָּׁשְקעּו  ֵמֹרב  ֲחָזָרה.  ְּפִניָנה 
ְלֶהְמֵׁשְך ָהרֹוַבע, ִלְראֹות ָּבִּתים נֹוָסִפים, ֵהן ֶנֶעְצרּו ְּבַאַחת ֵמַהִּפּנֹות ְוָׁשְקעּו ַּבֲחלֹומֹות 

ַעל אֹוָתּה ֶחְפִציָבּה ֲעלּוָמה.

***

ִנְׁשְּכָבה  ְלֶעְזָרה, ִהיא  ְקִריָאה  ִנְסיֹונֹות  ֵמֹרב  ָּכַאב  ְּכָבר  ָחְגָלה  ְּגרֹוָנּה ֶׁשל 
ְּבַצד ַהֶּדֶרְך ְוִחְּכָתה, ְלָמה? ֵאין ָלּה ֻמָּׂשג. ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשָּיְכָלה ַלֲעׂשֹות 

ְּכָבר ָעְׂשָתה ְוַאף ֶאָחד ֹלא עֹוֵבר ָּכאן. ִהיא ֹלא ְיכֹוָלה ָלזּוז ֵמֹרב 
ְוִתְׁשַלח  ֲחֵסָרה  ֶׁשִהיא  ָלּה  ָּתִׂשים  ֶׁשִאָּמּה  ּוְתַחֶּכה  ִּתְׁשַּכב  ְּכֵאב. 

ְלַחֵּפׂש ַאֲחֶריָה.

ַהּמּוָזרֹות  ַהָּבנֹות  ִמיֶהן  ְּכֵאב?  ֵמֹרב  ְמַדְמֶיֶנת  ִהיא  ֶּזה?  ַמה 
ַהָּללּו? ַּכִּנְרֶאה ֵאֶּלה ְּבנֹות סֹוֲחִרים ּגֹוִים ֶׁשִהִּגיעּו ִלְסחֹור ִעם 
ּתֹוָׁשֵבי ְירּוָׁשַלִים, זֹו ַהִּסָּבה ֶׁשֵהן ְנעּולֹות ְּבִמְנֲעֵלי עֹור ְוַׂשֲעָרן 

ָאסּוף ְּבָחְזָקה ֶאל ֵמֲאחֹוֵרי ֹראָׁשן.

***

ְּפִניָנה ִנְנֲעָרה ְלֶפַתע ִמַּמְחְׁשבֹוֶתיָה ְוִהְקִׁשיָבה ְסִביָבּה ָהָיה ִנְדֶמה 
ָלּה ִּכי ָׁשְמָעה ֲאָנָחה, "ֶאְסִּתי, ֵיׁש ָּכאן ִמיֶׁשהּו, ְוֵאיֹפה ַהִּכָּתה?" 

ֶאְסִּתי ָקְפָצה ְּבֶבָהָלה ִמְּמקֹוָמּה "ֵאיֹפה ַהּמֹוָרה? ָהַלְכנּו ְלִאּבּוד?!" ֶאְסִּתי 
ִנְכְנָסה ַמָּמׁש ְלִהיְסֶטְרָיה ֲאָבל ְּפִניָנה ִהְׁשִּתיָקה אֹוָתּה ְוָאְמָרה ָלּה "ַּתְקִׁשיִבי, ִמיֶׁשהּו 

ֹּפה ֶנֱאָנח, ִמיֶׁשהּו קֹוֵרא ְלֶעְזָרה, יֹוֵתר ָנכֹון ֶזה קֹול ֶׁשל ַּבת ֶׁשּקֹוֵראת ְלֶעְזָרה".

ֵהן ָעְקפּו ִּבְזִהירּות ֶאת ַהֲחָבִלים ֶׁשּׁשֹוְמִרים ַעל ַהֵּמיָצִגים ַהִהְסטֹוִרִּיים, ִהְתַעְּלמּו ִמָּכל 
ִׁשְלֵטי ָהַאְזָהָרה, ְוָהְלכּו ַאֲחֵרי ַהּקֹול. ַהַּמְרֶאה ֶׁשִּנְגָלה ְלֵעיָנן ִהֵּמם אֹוָתן ַלֲחלּוִטין. ַעל 
ַהֵּמַצח,  ַעל  ָלּה  ִמְׁשַּתְּפִלים  ְׁשֹחִרים  ַּתְלַּתִלים  ְּבִגיָלן,  ְּבֵעֶרְך  ַיְלָּדה,  ָׁשְכָבה  ַהֶחֶדר  ִּפַּנת 

ְּכֹתֶנת ִצְבעֹוִנית עֹוֶטֶפת אֹוָתּה, ַנֲעֵלי ַקׁש ְקלּועֹות עֹוְטפֹות ְּבֵחן ֶאת ַרְגֶליָה.

"ֶחְפִציָבּה !!!" ָקְראּו ְׁשֵּתיֶהן ְּבַתְדֵהָמה ַעָּזה, ַהַּיְלָּדה ִהִּביָטה ָּבֶהן ְוִחּיּוְך ְמֻיָּסר ָעָלה ַעל 
ָּפֶניָה. "ֹלא ֶחְפִציָבּה ִיָּקֵרא ְׁשִמי ִּכי ִאם ָחְגָלה. ֶאְׂשַמח ִאם ּתּוַכְלָנה ָלבֹוא ְלֶעְזָרִתי ִלְקֹרא 

ְלִאִּמי ֵאֶׁשת ַהֹּכֵהן ִּפְנָחס ֶּבן ְׁשַאְלִּתיֵאל" - - - 

ְּפִניָנה ְוֶאְסִּתי ֶהְחִליפּו ֵּביֵניֶהן ַמָּבִטים ֲהמּוִמים, ְלֶרַגע ָצְבטּו ֶאת ַעְצָמן ּוַבְּׁשִנָּיה ַאַחר ָּכְך 

ִהְפִסיקּו ִּכי ֶזה ָּכַאב ָלֶהן. ֵהן ֹלא חֹוְלמֹות, ִלְפֵניֶהן עֹוֶמֶדת ַנֲעָרה ֶׁשּטֹוֶעֶנת ֶׁשִהיא ִּבּתֹו 

ֶׁשל ֹּכֵהן ְמֻיָחס - - - ָחְגָלה ִנֲעָרה ֶאת ֹראָׁשּה ְוָׁשֲאָלה ֶאת ַהָּבנֹות "ִמי ַאֶּתן? ָמה ַאֶּתן 

עֹוׂשֹות ְּבִעיר ָהֱאֹלִקים?".

"ָּגרֹות ָּכאן" ָענּו ָלּה ְׁשֵניֶהן ַמֵהר.

ֲאַנְחנּו ָּגרֹות  ְוָׁשֲאָלה אֹוָתן. "ֹלא,  ָחְגָלה  ִהְמִׁשיָכה  ָּבִעיר?"  ֲאִביֶכם ִלְסחֹור  "ָּבאֶתן ִעם 

ָּכאן, ִּבְׁשכּוַנת ַהר נֹוף" ָענּו ְּפִניָנה ְוֶאְסִּתי ְּבַלַחׁש.

ֲעָנִקית  ְירּוָׁשַלִים  ִּכי  ְלָחְגָלה  ְלַהְסִּביר  ִנּסּו  ֲאֻרּכֹות  ַּדּקֹות  ְּבֶמֶׁשְך 

ַאֵחר,  אֹו  רֹוָמִאי  ִׁשְלטֹון  ַּתַחת  ְנתּוָנה  ֵאיָנּה  ְּכָבר  ּוִמְתַּפַּתַחת, 

ְוַאְלֵפי  ָיַדִים ְׁשכּונֹות ַרּבֹות הּוְקמּו ָּבּה  ְוַרֲחַבת  ַעְצָמִאית  ִהיא 

ֶמְטרֹוּפֹוִלין  ִהיא  ְּביֹומֹו,  יֹום  ִמֵּדי  ָּבּה  ִלְסחֹור  ַמִּגיִעים  ֲאָנִׁשים 

ָּגדֹול ְוִהיא ִּביַרת ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל.

ָלֲחָׁשה  ַהָּיִמים"  ַאֲחִרית  "ֲחזֹון  ְּבַתְדֵהָמה,  ָּבֶהן  ָּבֲהָתה  ָחְגָלה 

ְלַעְצָמּה ְוָצְבָטה ֶאת ַעְצָמּה ְּכֵדי ְלַהֲאִמין. ִהיא ִהְפִסיָקה ַּכֲעבֹור 

ְׁשִנָּיה ִּכי ַהְּצִביָטה ָּכֲאָבה ָלּה, ִהיא ֹלא חֹוֶלֶמת. "ֹלא" לֹוֶחֶׁשת 

ֹלא  ֲעַדִין  זֹו  ְּבדֹוֵרנּו,  ַּגם  ִנְגַאְלנּו,  ֹלא  "ֲעַדִין  ְּבֶעֶצב  ֶאְסִּתי  ָלּה 

ַאֲחִרית ַהָּיִמים" ָחְגָלה ִהְׁשַּתְּתָקה ְּבֶעֶצב.

ְּכֵאב נֹוָסף ָׁשב ּוִפַּלח ֶאת ּגּוָפּה ְוִהיא ִּבְּקָׁשה ֶעְזָרה ִמְּפִניָנה ְוֶאְסִּתי, 

ְּפִניָנה ֵהֵחָּלה ְלַחֵּפׂש ְסִביָבּה ַּתְחֹּבֶׁשת ָּכְלֶׁשִהיא ְּכֵדי ַלֲחֹבׁש ֶאת ַקְרסּוָלּה 

ֶׁשל ָחְגָלה ְוַלֲעֹזר ָלּה - - -

ְּפִניָנה  ֶאת  ֵהִעיָרה  ֶנָחִמי  ֶׁשל  ְצָעָקה  ַהִּמָּטה"  ַעל  ִלי  ּדֹוֶרֶכת  ַאְּת  עֹוָׂשה???  ַאְּת  "ָמה 

ִנְמֵצאת.  ִהיא  ֵהיָכן  ֵהִביָנה  ֹלא  ְסִביָבּה,  ּוָבֲהָתה  ִּבְמִהירּות  ִהְתַיְּׁשָבה  ִהיא  ֵמֲחלֹוָמּה, 

ִׁשְפְׁשָפה ֵעיַנִים ְּבִתָּמהֹון, ָמְתָחה ָיַדִים ְוִחְּפָׂשה ֶאת - - - 

"ָחְגָלה, ֵהיָכן ִהיא? ִהיא ָנְקָעה ֶאת ַקְרסּוָלּה ּוְצִריָכה ֶאת ֶעְזָרִתי" 

"ֲאִני ְצִריָכה ֶאת ֶעְזָרֵתְך" ָעְנָתה ָלּה ִאָּמּה ִמֶּפַתח ַהֶחֶדר "ַהָּׁשָעה ְּכָבר ֶעְׂשִרים ִלְׁשמֹוֶנה 

ֹלא  ֲעַדִין  ְוַאְּת  ָהַעִּתיָקה  ָּבִעיר  ְמַרֵּתק  ִהְסטֹוִרי  ִסּיּור  ָלְך  ֵיׁש  ְוַהּיֹום  ַּבִּמָּטה  ֲעַדִין  ְוַאְּת 

מּוָכָנה".
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1. זורחת כל בוקר ירושלמי
2. כל זקן ירושלמי נעזר בו

3. רח' בגאולה רמז – יצחק ____

1. חומה ניצבת
2. אחת ממעלות העיר ירושלים 

3. רץ בארמית

1. מושל טורקי בירושלים
2. מעלת זקני ירושלים

3. רחובות ירושלים ___ עולי רגלים

1. סובבת את ירושלים העתיקה 
2. בנסיעה ברכבת הקלה תגיעו ___ יותר

3. דמות רוחנית

1. משתובב בחוצות ירושלים
2. פה

3. תושבי ירושלים ניחנו ב___ צלולה

3  2  1

1

2

3

3  2  1

1

2

3

3  2  1

1

2

3

3  2  1

1

2

3

3  2  1

1

2

3

ריבועי
קסם

ירושלמיים
לפניכם הגדרות 

למוצגים ירושלמיים 
במיוחד.

את הפיתרון יש לשבץ 
בתוך ריבועי הקסם.

לפניכם מאגר הפיתרונות למקרה שהסתבכתם... )המילים אינן לפי סדר החידות(
שמש, קיר, פחה, חמה, ילד, מקל, יפה, חכם, מהר, לוע, שלל, רהט, המו, הרב, דעה

1. מי שכח היום את הסנדוויץ' בבית, ומה שמו? הילד שעומד ליד הברזיה עם שקית טופים. שמו יוחנן קליין.
2. מי זכה במבצע המשניות שנערך בשבוע שעבר? דן ברלב

3. איזו מסכת נלמדת בכיתה ז1? מסכת סוכה
4. בעוד כמה דקות הצלצול המורה על סיום ההפסקה? 15 דקות

5. של מי הכדור האדום? הכדור שייך לאלי אזולאי
6. באיזו כיתה לומדים קבוצת הילדים המשחקת בחמש אבנים? ד'3

7. מי עוד נסע הבוקר ברכבו של המנהל? הרב שמאי
8. מי מהילדים בתמונה אחים בוודאות? הילד שיושב ואוכל, הילד הג'ינגי' ששר במקהלה. לשניהם סוכריה על מקל.

9. מה הפרש הגילאים בינהם? 3 שנים
10. מה לכאורה יורה המנהל לילדים לעשות? לאסוף את הניירות המושלכים על הרצפה.

תשובות למפצחים את הציור:
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כיום  שיש  החיבור 
דבר  הוא  לתושבים  העיריה  בין 
העובדה  בעבר.  היה  שלא  מיוחד 
לעשיה  שותפים  שהתושבים 
לכל  שלהם  הזווית  את  ומעניקים 
המהפכה החשובה שמתנהלת כאן 
שלדעתי  מיוחד  דבר  היא  בעיר 
ולערים  למקומות  להעתיק  צריך 
בעיר  שמסתובב  מי  כל  נוספות. 
השינוי;  את  ומרגיש  רואה 
נקיה  עיר  להיות  הפכה  ירושלים 

ויפה, מסודרת ומהודרת. 

והשכונות  החדשות  השכונות 
הישנות נקיות ומסודרות, והצלחנו 
רחוב  ולכל  שכונה  לכל  להתאים 
את הדברים שהם צריכים, אם זה 
הנושאים  בשלל  זה  ואם  בגינון 
לתברואה  שקשורים  האחרים 
הערים  אחת  היא  ירושלים  בעיר. 
ומטבע  כולו,  בעולם  המיוחדות 
השקעה  צריכה  היא  הדברים 
זה,  את  עושים  ואנחנו   – מיוחדת 

ובכל הכוח והמרץ.

שאין  היא  האמת 
צורך להכביר במילים על השינוי 
בעיר  להסתובב  מספיק  בעיר; 
לטובה.  התהפכה  העיר  ולראות. 
כיום יש תקציבים, יש ניקיון, יש 
שיתוף  ויש  לתושבים  הקשבה 
משתתף  אני  הציבור.  של  מלא 
פרויקטים  של  בסיומם  בטקסים 
בעיניים  השמחה  את  רואה  ואני 
האמינו  לא  הם  האנשים;  של 

שכזה שינוי יעבור על העיר. 

הפנים  ירושלים משנה את  העיר 
שלה וכמובן שהדבר דורש הרבה 
מאוד עבודה מסביב לשעון והרבה 
רואים  ואנחנו  תקציב,  מאוד 
החדשות  בשכונות  תוצאות. 
פתוחים  לשטחים  דואגים  אנחנו 
ובשכונות  ויפים,  מרווחים 
קטנים  שטחים  יש  בהם  הישנות 
לתכנן  מצליחים  אנחנו  בלבד 
תאורה  מותאמים,  מתקנים 
הללו  והדברים   – יפה  וצמחיה 

עושים טוב.

ם  י ל ה נ מ ה
הקהילתיים הם החיבור האמיתי 
התושבים  אל  העיריה  של 
בשטח. דרך המנהל עובר המשוב 
הציבורי בצורה המקסימלית אל 
הגורמים הרלוונטיים בכל תחום 
קשבת  אוזן  ישנה  כיום  שהוא. 
שהציבור  מה  לכל  ופתוחה 
את  מקבלים  אנחנו  צריך: 
מאזינים  החיוביות,  הביקורות 
של  להערות  וקשובים  לצרכים 

התושבים. 

העיר  כל  קודם  היא  ירושלים 
תושבי  בה;  שגרים  אלו  של 
טוב  שיודעים  אלו  הם  העיר 
יותר מכולם מה באמת הצרכים 
להם  לתת  אפשר  ואיך  שלהם 
רכזי  כיום  יש  במנהלים  מענה. 
תכניות  סדנאות,  תרבות, 
ולמבוגרים,  לילדים  והפעלות 
איך  בעיניים  רואים  ואנחנו 
ונהנה  נענה  שותף,  שהציבור 

ממה שהעיריה מעניקה לו.

תשעה קבין של יופי 
כדי  הכל  ועשינו  ירושלים,  נטלה 
לוודא שגם בשמיטה יישמר יופייה 
המיוחד של ירושלים לצד שמירה 
קפדנית על הוראות ההלכה. כיום 
ישנה אוזן קשבת מצד ראש העיר 
האגפים  ראשי  כל  את  שרתם 
מחוייבים  וכולם   – למיניהם 

לשמירת שמיטה כהלכתה בעיר. 

השישית  השנה  מתחילת  כבר 
הנדרשות,  ההכנות  כל  נעשו 
ותקציבי  הוקדמו  הנטיעות 
כך  במיוחד  הותאמו  הפיתוח 
בלי  לשמיטה  להגיע  נאלץ  שלא 
בשנה  לירושלים.  המתאים  גינון 
לשעון  מסביב  עבדו  השישית 
כולל  הדוק,  הלכתי  פיקוח  ותחת 
כדי   – עצמו  השנה  ראש  בערב 
נקיה  תישאר  שירושלים  לוודא 
ויפה גם בשנת השמיטה. ירושלים 
היא כיום החלוץ הראשון לכל ערי 
הארץ בתחום התכנון והביצוע של 

הגינון בשמיטה.

הרב יונה 
פרידלנדר

אחראי 
על ענייני 
השמיטה 

באגף שפ"ע

שמואל דהן
מנהל רובע 

אלונים 
ואחראי על 
הקשר בין 

העירייה 
למנהלים 

הקהילתיים 

 גילי
גורני

מנהל אגף 
תברואה

סימון 
בוזוקשוילי

 מנהל
מחלקה 
לבקרת 

פרויקטים, 
אגף שפ"ע
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כיום  שיש  החיבור 
דבר  הוא  לתושבים  העיריה  בין 
העובדה  בעבר.  היה  שלא  מיוחד 
לעשיה  שותפים  שהתושבים 
לכל  שלהם  הזווית  את  ומעניקים 
המהפכה החשובה שמתנהלת כאן 
שלדעתי  מיוחד  דבר  היא  בעיר 
ולערים  למקומות  להעתיק  צריך 
בעיר  שמסתובב  מי  כל  נוספות. 
השינוי;  את  ומרגיש  רואה 
נקיה  עיר  להיות  הפכה  ירושלים 

ויפה, מסודרת ומהודרת. 

והשכונות  החדשות  השכונות 
הישנות נקיות ומסודרות, והצלחנו 
רחוב  ולכל  שכונה  לכל  להתאים 
את הדברים שהם צריכים, אם זה 
הנושאים  בשלל  זה  ואם  בגינון 
לתברואה  שקשורים  האחרים 
הערים  אחת  היא  ירושלים  בעיר. 
ומטבע  כולו,  בעולם  המיוחדות 
השקעה  צריכה  היא  הדברים 
זה,  את  עושים  ואנחנו   – מיוחדת 

ובכל הכוח והמרץ.

שאין  היא  האמת 
צורך להכביר במילים על השינוי 
בעיר  להסתובב  מספיק  בעיר; 
לטובה.  התהפכה  העיר  ולראות. 
כיום יש תקציבים, יש ניקיון, יש 
שיתוף  ויש  לתושבים  הקשבה 
משתתף  אני  הציבור.  של  מלא 
פרויקטים  של  בסיומם  בטקסים 
בעיניים  השמחה  את  רואה  ואני 
האמינו  לא  הם  האנשים;  של 

שכזה שינוי יעבור על העיר. 

הפנים  ירושלים משנה את  העיר 
שלה וכמובן שהדבר דורש הרבה 
מאוד עבודה מסביב לשעון והרבה 
רואים  ואנחנו  תקציב,  מאוד 
החדשות  בשכונות  תוצאות. 
פתוחים  לשטחים  דואגים  אנחנו 
ובשכונות  ויפים,  מרווחים 
קטנים  שטחים  יש  בהם  הישנות 
לתכנן  מצליחים  אנחנו  בלבד 
תאורה  מותאמים,  מתקנים 
הללו  והדברים   – יפה  וצמחיה 

עושים טוב.

ם  י ל ה נ מ ה
הקהילתיים הם החיבור האמיתי 
התושבים  אל  העיריה  של 
בשטח. דרך המנהל עובר המשוב 
הציבורי בצורה המקסימלית אל 
הגורמים הרלוונטיים בכל תחום 
קשבת  אוזן  ישנה  כיום  שהוא. 
שהציבור  מה  לכל  ופתוחה 
את  מקבלים  אנחנו  צריך: 
מאזינים  החיוביות,  הביקורות 
של  להערות  וקשובים  לצרכים 

התושבים. 

העיר  כל  קודם  היא  ירושלים 
תושבי  בה;  שגרים  אלו  של 
טוב  שיודעים  אלו  הם  העיר 
יותר מכולם מה באמת הצרכים 
להם  לתת  אפשר  ואיך  שלהם 
רכזי  כיום  יש  במנהלים  מענה. 
תכניות  סדנאות,  תרבות, 
ולמבוגרים,  לילדים  והפעלות 
איך  בעיניים  רואים  ואנחנו 
ונהנה  נענה  שותף,  שהציבור 

ממה שהעיריה מעניקה לו.

תשעה קבין של יופי 
כדי  הכל  ועשינו  ירושלים,  נטלה 
לוודא שגם בשמיטה יישמר יופייה 
המיוחד של ירושלים לצד שמירה 
קפדנית על הוראות ההלכה. כיום 
ישנה אוזן קשבת מצד ראש העיר 
האגפים  ראשי  כל  את  שרתם 
מחוייבים  וכולם   – למיניהם 

לשמירת שמיטה כהלכתה בעיר. 

השישית  השנה  מתחילת  כבר 
הנדרשות,  ההכנות  כל  נעשו 
ותקציבי  הוקדמו  הנטיעות 
כך  במיוחד  הותאמו  הפיתוח 
בלי  לשמיטה  להגיע  נאלץ  שלא 
בשנה  לירושלים.  המתאים  גינון 
לשעון  מסביב  עבדו  השישית 
כולל  הדוק,  הלכתי  פיקוח  ותחת 
כדי   – עצמו  השנה  ראש  בערב 
נקיה  תישאר  שירושלים  לוודא 
ויפה גם בשנת השמיטה. ירושלים 
היא כיום החלוץ הראשון לכל ערי 
הארץ בתחום התכנון והביצוע של 

הגינון בשמיטה.

הרב יונה 
פרידלנדר

אחראי 
על ענייני 
השמיטה 

באגף שפ"ע

שמואל דהן
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ירושלים היא בירת 
בכל  היהודי  העם 

להתאים  צריכה  והיא  התפוצות, 
למעמדה ככזו. היופי של ירושלים, 
הניקיון שלה, התכניות המיוחדות 
את  להתאים  צריכים  לתושביה, 
העיר  של  המיוחד  למעמד  עצמם 
יהודים במשך  עיניים  נשאו  אליה 
דורות. אנחנו מחברים את הדורות 
והמתפתח  הצומח  להווה  שעברו 
שאנחנו  תכניות  בשלל  העיר  של 
רוצים להמשיך ולהוביל בכל הכוח 
מתאימים  תקציבים  עם  והמרץ, 
שאין  ופיתוח  שכלול  ותוכניות 

להם מקבילה. 

אל  להגיע  היא  שלנו  השאיפה 
העיר  מתושבי  ואחד  אחד  כל 
להם  שמגיע  מה  את  להם  ולתת 
המשתמע.  כל  על  מכך,  ויותר 
כבר עכשיו  זה  את  עושים  אנחנו 
את  ולהגביר  להמשיך  ומקווים   –

העשיה הזו למען תושבי העיר.

והשאיפה  החזון 
שלנו היא להמשיך 
את הקו הנוכחי ולהגיע לכל פינה 
ופינה בעיר; לא יתכן שבירושלים 
יהיו מקומות לא נקיים ולא יפים, 
שלא  כדי  הכל  עושים  ואנחנו 
אנחנו  בעיר.  כאלו  מקומות  יהיו 
התושבים  עם  בקשר  עומדים 
כדי  שלהם  לדברים  ומקשיבים 
הדברים  את  לעשות  איך  לדעת 
בצורה הטובה ביותר, איך לשפר 
המתאימה  בצורה  הדברים  את 
שלהם  החיים  לאורח  ביותר 
שכונה  כל  של  המיוחד  ובאופי 

ושכונה. 

כיום  העיר  את  להשוות  מה  אין 
שנים,  כמה  לפני  שהיה  למה 
הרי  טוב  כיום  שכבר  ולמרות 
יותר  עוד  להיות  יכול  שתמיד 
טוב – ולכן אני מקווה שעוד כמה 
שנים נוכל להגיד שבאמת הבאנו 

את המקסימום למען התושבים.

השאיפה שלנו היא 
ה'  שבעזרת  לוודא 
תקלות  ללא  תסתיים  השמיטה 
כמו  בדיוק  מכשלות.  וללא 
שהיא התחילה עם אפס תקלות, 
ולהוביל  אנחנו מקווים להמשיך 
התקופה,  לסוף  עד  הנושא  את 
שמירת  על  הוא  הדגש  כאשר 
הקודש  עיר  של  המיוחד  היופי 

לאורך כל התקופה.

שומרים  שכאשר  יודעים  אנחנו 
על כל כללי ההלכה ועל כל דיני 
הפנימי  ליופי  מעבר  שביעית, 
לא  החיצוני  היופי  גם  שנשמר, 
שטועים  אנשים  ישנם  ניזוק: 
וחושבים שאסור לטפל בצמחיה 
כדי  טעות.  זו  אבל   – בכלל 
לקיים את הצמחייה מותר לטפל 
הקיים  את  ולשמר  בצמחים 

באופן המיטבי.

לכולנו.  חשוב  והיופי  הנוי  קיום 
תישאר  ירושלים  בשמיטה  גם 

יפה כהלכה.

כל מי שמסתובב בעיר 
רואה ומרגיש את השינוי; 

ירושלים הפכה 
להיות עיר נקיה ויפה, 
מסודרת ומהודרת

תקווה  מלא  אני 

בשנים  הצפויה  המהפכה  לקראת 

בתחילתה  עכשיו  אנחנו  הבאות. 

של תוכנית חומש מקיפה שתשדרג 

את כל ירושלים בתוך חמש שנים. 

לזהות  יתקשו  ירושלים  תושבי 

שאנחנו  המהפכה  אחרי  אותה 

נוביל.

תקציביות  הבטחות  יש  זה,  לצד 

שגדלות  רגילות  עבודה  ותוכניות 

הכל  עושים  ואנחנו  לשנה,  משנה 

העיר  את  ולשדרג  להמשיך  כדי 

פיתוח  התחומים:  בכל  ירושלים 

ורחובות,  תשתיות  פיתוח  גנים, 

ולוודא  הציבורי,  המרחב  ניקיון 

הציבורי  לשטח  שקשור  מה  שכל 

יהיה ברמה הגבוהה והטובה ביותר, 

והקשבה  פעולה  שיתוף  תוך 

לתושבים בעצמם ולצרכים שלהם.

ירדו לעולם,  יופי  עשרה קבין של 

וכולנו  ירושלים,  לקחה  תשעה 

הולכים ורואים את זה לנגד עינינו.

 ירושלים היא
 קודם כל העיר

 של אלו שגרים בה;
תושבי העיר הם אלו 

שיודעים טוב יותר מכולם 
מה באמת הצרכים שלהם

 מספיק להסתובב

 בעיר ולראות.

העיר התהפכה 
לטובה

 ירושלים
היא החלוץ 
 הראשון
לכל ערי הארץ בתחום 
התכנון והביצוע של 
הגינון בשמיטה

34-35



ירושלים היא בירת 
בכל  היהודי  העם 

להתאים  צריכה  והיא  התפוצות, 
למעמדה ככזו. היופי של ירושלים, 
הניקיון שלה, התכניות המיוחדות 
את  להתאים  צריכים  לתושביה, 
העיר  של  המיוחד  למעמד  עצמם 
יהודים במשך  עיניים  נשאו  אליה 
דורות. אנחנו מחברים את הדורות 
והמתפתח  הצומח  להווה  שעברו 
שאנחנו  תכניות  בשלל  העיר  של 
רוצים להמשיך ולהוביל בכל הכוח 
מתאימים  תקציבים  עם  והמרץ, 
שאין  ופיתוח  שכלול  ותוכניות 

להם מקבילה. 

אל  להגיע  היא  שלנו  השאיפה 
העיר  מתושבי  ואחד  אחד  כל 
להם  שמגיע  מה  את  להם  ולתת 
המשתמע.  כל  על  מכך,  ויותר 
כבר עכשיו  זה  את  עושים  אנחנו 
את  ולהגביר  להמשיך  ומקווים   –

העשיה הזו למען תושבי העיר.

והשאיפה  החזון 
שלנו היא להמשיך 
את הקו הנוכחי ולהגיע לכל פינה 
ופינה בעיר; לא יתכן שבירושלים 
יהיו מקומות לא נקיים ולא יפים, 
שלא  כדי  הכל  עושים  ואנחנו 
אנחנו  בעיר.  כאלו  מקומות  יהיו 
התושבים  עם  בקשר  עומדים 
כדי  שלהם  לדברים  ומקשיבים 
הדברים  את  לעשות  איך  לדעת 
בצורה הטובה ביותר, איך לשפר 
המתאימה  בצורה  הדברים  את 
שלהם  החיים  לאורח  ביותר 
שכונה  כל  של  המיוחד  ובאופי 

ושכונה. 

כיום  העיר  את  להשוות  מה  אין 
שנים,  כמה  לפני  שהיה  למה 
הרי  טוב  כיום  שכבר  ולמרות 
יותר  עוד  להיות  יכול  שתמיד 
טוב – ולכן אני מקווה שעוד כמה 
שנים נוכל להגיד שבאמת הבאנו 

את המקסימום למען התושבים.

השאיפה שלנו היא 
ה'  שבעזרת  לוודא 
תקלות  ללא  תסתיים  השמיטה 
כמו  בדיוק  מכשלות.  וללא 
שהיא התחילה עם אפס תקלות, 
ולהוביל  אנחנו מקווים להמשיך 
התקופה,  לסוף  עד  הנושא  את 
שמירת  על  הוא  הדגש  כאשר 
הקודש  עיר  של  המיוחד  היופי 

לאורך כל התקופה.

שומרים  שכאשר  יודעים  אנחנו 
על כל כללי ההלכה ועל כל דיני 
הפנימי  ליופי  מעבר  שביעית, 
לא  החיצוני  היופי  גם  שנשמר, 
שטועים  אנשים  ישנם  ניזוק: 
וחושבים שאסור לטפל בצמחיה 
כדי  טעות.  זו  אבל   – בכלל 
לקיים את הצמחייה מותר לטפל 
הקיים  את  ולשמר  בצמחים 

באופן המיטבי.

לכולנו.  חשוב  והיופי  הנוי  קיום 
תישאר  ירושלים  בשמיטה  גם 

יפה כהלכה.

כל מי שמסתובב בעיר 
רואה ומרגיש את השינוי; 

ירושלים הפכה 
להיות עיר נקיה ויפה, 
מסודרת ומהודרת

תקווה  מלא  אני 

בשנים  הצפויה  המהפכה  לקראת 

בתחילתה  עכשיו  אנחנו  הבאות. 

של תוכנית חומש מקיפה שתשדרג 

את כל ירושלים בתוך חמש שנים. 

לזהות  יתקשו  ירושלים  תושבי 

שאנחנו  המהפכה  אחרי  אותה 

נוביל.

תקציביות  הבטחות  יש  זה,  לצד 

שגדלות  רגילות  עבודה  ותוכניות 

הכל  עושים  ואנחנו  לשנה,  משנה 

העיר  את  ולשדרג  להמשיך  כדי 

פיתוח  התחומים:  בכל  ירושלים 

ורחובות,  תשתיות  פיתוח  גנים, 

ולוודא  הציבורי,  המרחב  ניקיון 

הציבורי  לשטח  שקשור  מה  שכל 

יהיה ברמה הגבוהה והטובה ביותר, 

והקשבה  פעולה  שיתוף  תוך 

לתושבים בעצמם ולצרכים שלהם.

ירדו לעולם,  יופי  עשרה קבין של 

וכולנו  ירושלים,  לקחה  תשעה 

הולכים ורואים את זה לנגד עינינו.

 ירושלים היא
 קודם כל העיר

 של אלו שגרים בה;
תושבי העיר הם אלו 

שיודעים טוב יותר מכולם 
מה באמת הצרכים שלהם

 מספיק להסתובב

 בעיר ולראות.

העיר התהפכה 
לטובה

 ירושלים
היא החלוץ 
 הראשון

לכל ערי הארץ בתחום 
התכנון והביצוע של 
הגינון בשמיטה
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ֵמָאז ֶׁשִהְתִחילּו ָהֲעבֹודֹות ַּבִּמְגָרׁש ֶׁשֵּמֲאחֹוֵרי ַהֶּמְרָּכז ַהִּמְסָחִרי, ִהְתָאְרָכה ִלי ַהֶּדֶרְך ִמֵּבית 
סֹוף  ַעד  ְּביֹוֵתר:  ַהְּקָצָרה  ַהֶּדֶרְך  זֹו  ָיָׁשר.  הֹוֵלְך  ָהִייִתי  ָהֲעבֹודֹות  ִלְפֵני  ַהַּבְיָתה.  ַהֵּסֶפר 
ַּדּקֹות  ָׁשֹלׁש  ַמְקִסימּום  ֶׁשָּלנּו.  ֶּבָחֵצר  ַוֲאִני  ִּבְנָיִנים  ְׁשֵני  ַהַּמֹּכֶלת,  ִלְפֵני  ְוָיִמיָנה  ָהְרחֹוב 
ּופֹוֶנה  ַהֵּסֶפר  ִמֵּבית  יֹוֵצא  ַעְצִמי  ֶאת  ָמָצאִתי  ָהֲעבֹודֹות  ֶׁשִהְתִחילּו  ַאֲחֵרי  ֲאָבל  ֲהִליָכה. 
ַלִּכּוּון ֶהָהפּוְך, ְּכלֹוַמר, ְלִכּוּון ַהֻחְרָׁשה. יֹוֵרד ַּבַּמְדֵרגֹות ֶאל ָהְרחֹוב ַהַּמְקִּביל. הֹוֵלְך 
אֹותֹו ַעד סֹוף ָהִעּקּול ּופֹוֶנה ָיִמיָנה ֶאל ַהֶּמְרָּכז. ֹלא ִנְכָנס ְּפִניָמה ֶאָּלא עֹוֵקף 
אֹותֹו ֵמָאחֹור. חֹוֶצה ֶאת ַהֲחָנָיה ּוַמְמִׁשיְך ָלֶרֶדת ַעד ַהּסֹוף, ַעד ַהַהְתָחָלה 

ֶׁשל ָהִריצּוף ַהָּלָבן.

ָהִריצּוף ָהָיה ָחָדׁש ְלַגְמֵרי ְּכמֹו ַהֶּדֶׁשא ּוְכמֹו ְׁשֵני ַהִּמְתָקִנים ֶׁשְּכָבר ָעְמדּו 
ְּבַאַחת ַהִּפּנֹות, נֹוְתִנים ֻמָּׂשג ָמה עֹוֵמד ִלְהיֹות ָּכאן. ַהּפֹוֲעִלים ִיְּׁשרּו 
ִלְׁשִביִלים.  ָּבִסיס  ֶׁשִּנְראּו  ְּגדֹוִלים  ַמְעָּגִלים  ְוָיְצרּו  ָהֲאָדָמה  ֶאת 

ְּבֶמְרַּכז ָּכל ַמְעַּגל, ֵּתַאְרִּתי ְלַעְצִמי, יּוַצב ִמְתָקן ְמַעְנֵין.

ִמְתָקִנים  ֵאּלּו  ְלַגּלֹות  מּוָכן  ָהָיה  ֹלא  ָהֲעבֹוָדה  ְמַנֵהל 
ְוָחַזר  ָאַמר  הּוא  ְוִתְראּו",  "ָּתבֹואּו  ְלַהִּגיַע.  ְמֻתְכָנִנים 
ַּגם  ְוָכמֹוהּו  ַהֶּזה,  ַהְמַנֵהל  ָחרּוץ,  הּוא  ָלֲעבֹוָדה. 
ָחַׁשְבִּתי  ִמַּדֶּבֶקת,  ֶׁשּלֹו  ֶהָחִריצּות  אּוַלי  ַהּפֹוֲעִלים. 
ַיְלֵדי  ָלנּו,  ְוַגם  ַרב  ְזַמן  ַיֲעֹבר  ֶׁשֹּלא  ְוִקִּויִתי  ְלַעְצִמי 

ַהְּׁשכּוָנה ַהִּמְתַחֶּדֶׁשת, ִיְהֶיה ַּגן ַׁשֲעׁשּוִעים ֲאִמִּתי.

"ֹלא ִנְצָטֵרְך ָלֶלֶכת ָרחֹוק", ִסַּפְרִּתי ְלִאָּמא ְּבִהְתַרְּגׁשּות. 
"ַהִאם ַאְּת ַמֲאִמיָנה, ִאָּמא? ָהִעיִרָּיה ּבֹוָנה ִּבְׁשִביֵלנּו ַּגן 

ַׁשֲעׁשּוִעים ָׁשֶוה ִּבְמֻיָחד".

ְּכֵדי  ַהְּסמּוָכה  ַהְּׁשכּוָנה  ַעד  ְלַהְרִחיק  ָעֵלינּו  ָהָיה  ָאז  ַעד 
ִלְמצֹוא ַּגן ָראּוי ִלְׁשמֹו. ַהַּגן ַהָּיִחיד ַּבְּׁשכּוָנה ֶׁשָּלנּו ָהָיה ָיָׁשן 
ִהְׂשָּתְרכּו  ֶׁשָהיּו ּבֹו  ַהְּקַטְנַטִּנים  ַהִּמְתָקִנים  ְׁשֵני  ּוְלַיד  ְוָעלּוב 
ִהְסִּפיקּו  ֹלא  ַהְמַעִּטים  ַהַּסְפָסִלים  ֲאֻרִּכים.  ּתֹורֹות  ָּתִמיד 
ְיָלִדים  ֶׁשל  ְּבִכּיֹות  ָׁשם  ָהיּו  ְוָתִמיד  ָהִאָּמהֹות  ָּכל  ִּבְׁשִביל 

ְמֻאְכָזִבים ֵמַהּתֹור ָהָאֹרְך ּוְמׁשּוֲעָמִמים ֵמַהַּמְחסֹור ְּבִמְתָקִנים.

"ַּדי", ָׁשַמְעִּתי ִּדּבּוִרים ֶׁשל ְמֻבָּגִרים. "ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו. ַּגם ַהְיָלִדים 
ֶׁשָּלנּו רֹוִצים ָמקֹום ַמְתִאים".

ְוִהֵּנה סֹוף סֹוף ִהְתִחילּו ָהֲעבֹודֹות.

ֶּׁשּקֹוֶרה.  ְּבַמה  ְלִהְתַעְנֵין  ָקבּוַע  ְּבאֹוֶפן  ֶׁשָּבא  ַּכּמּוָבן,  ַהָּיִחיד,  ָהִייִתי  ֹלא 
ֲאַתר ָהֲעבֹוָדה ָמַׁשְך ֵאָליו ְיָלִדים ַרִּבים ֶׁשָעְקבּו ַאֲחֵרי ַהִהְתַקְּדמּות ְוִהְמִטירּו 

ְׁשֵאלֹות ְלֵעֶבר ָּכל ִמי ֶׁשָּזז ַּבֶּׁשַטח. ִּגְדרֹות ַהִּבָּטחֹון ַהֻּמָּצבֹות ִמָּסִביב ָמְנעּו ֵמִאָּתנּו ְלִהָּכֵנס 
ַמה  ָּכל  ַעל  ֵמֲאחֹוֵריֶהן  ִנְבנּו  ַּפְרָׁשנּויֹות  ֶׁשל  ִּתִּלים  ִּתֵּלי  ַהַּנֲעֶׂשה.  ֶאת  ִהְסִּתירּו  ֹלא  ַאְך 

ֶּׁשִּמְתַרֵחׁש ִּבְפִנים.

"ַּבַּמְעָּגל ָהֶאְמָצִעי ַהָּגדֹול ַהֶּזה ֶּבַטח ָיִׂשימּו ַמְגֵלָׁשה ֲעָנִקית ִעם ִקיר ִטּפּוס", ִהְתַלֵהב ֶיֶלד 
ֵמַהִּכָּתה ַהַּמְקִּביָלה.

ִמְּלַמָּטה.  ֶׁשָּלנּו  ַהָּׁשֵכן  ִׁשיִמי,  ִאּתֹו  ִהְתַוַּכח  ְקַטִּנים",  ִליָלִדים  ִמְתָקִנים  ִיְהיּו  ָׁשם  "ֹלא, 
"ָּתִמיד ַּבָּמקֹום ֶׁשָּקרֹוב ַלַּסְפָסִלים ָׂשִמים ֶאת ַהִּמְתָקִנים ָהֵאֶּלה".

"ַמה ִּפְתֹאם!" ִהְתָּפֵרץ ֹנַח ַהּלֹוֵמד ִאִּתי ַּבִּכָּתה. "ָמקֹום ֶמְרָּכִזי ָּכֶזה ׁשֹוְמִרים ִּבְׁשִביל ִמְתָקן 
ְמֻיָחד, ַמֶּׁשהּו ְמֹפָאר ּוְמֻׁשָּלב ֵמַהְרֵּבה ִמְתָקִנים, ִעם ְּגָׁשִרים ּומֹוטֹות ְּתִלָּיה ְוַכָּמה ַמְגֵלׁשֹות 

ָּכל ַאַחת ְלִכּוּון ַאֵחר".

ַהּפֹוֲעִלים ֹלא ָאְמרּו ָּדָבר, אּוַלי ִּכי ָהיּו ֲעסּוִקים ַּבֲעבֹוָדָתם ְוֹלא ָׁשְמעּו ְואּוַלי ִּכי ַּגם ֵהם 
ָּכמֹונּו ֹלא ָיְדעּו ְּבִדּיּוק ַמה ְּמֻתְכָנן. ַּגם ְמַנֵהל ָהֲעבֹוָדה ִמֵּלא ִּפיו ַמִים.

"ַמה ֶּזה ְמַׁשֶּנה", ָּכְך ֶּבן ַהּדֹוד ָהְרִציִני ֶׁשִּלי, ֶאְלָיִקים. "ָהִעָּקר ֶׁשָהֲעבֹוָדה ִמְתַקֶּדֶמת ְועֹוד 
ְמַעט ִּתְהֶיה ָלנּו ִּגַּנת ִמְׂשָחִקים ָׁשָוה".

ֹלא ָיֹכְלִּתי ְלַחּכֹות ַלּיֹום ֶׁשּבֹו ִיְסַתְּימּו ָהֲעבֹודֹות. ְּכָבר ִהְזַמְנִּתי ֶאת רּוִבי ְוַלְייִּבי, ָהַאְחָייִנים 
ַהְמתּוִקים ֶׁשִּלי ָלבֹוא ִלְראֹות ֶאת ַהֶּפֶלא.

"ֲאָבל ֵאין ִּגָּנה ַּבְּׁשכּוָנה ֶׁשָּלֶכם!" ִהְתַעֵּקׁש ַלְייִּבי.

"עֹוד ְמַעט ִּתְהֶיה", ָאַמְרִּתי לֹו ְּבִבָּטחֹון. "עֹוד ִתְרֶאה. אּוַלי ֲאִפּלּו ְּכָבר ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא".

ָהִייִתי ְמֻׁשְכָנע ֶׁשָהֲעבֹודֹות ִּבְׁשַלֵּבי ִסּיּום. ַהֶּׁשַטח ֻהְכַׁשר, ִחּפּוי ִצְבעֹוִני ֻהַּנח ַעל ָהֲאָדָמה, 
ְלַהָּגַעת  ֶׁשְּמַחִּכים  ָהָיה  ִנְרֶאה  ַלְחֹּפר.  ַהּפֹוֲעִלים  ִהְמִׁשיכּו  ַּבּמֹוָרד  ַהְמֻרֶחֶקת  ַּבִּפָּנה  ַרק 

ַהִּמְתָקִנים ְוַהֹּכל מּוָכן.

***

ַהַּבְיָתה ִמֵּבית ַהֵּסֶפר: ֹלא  ַהֶּדֶרְך  ֶהֱאַרְכִּתי ׁשּוב ֶאת  ִמֵּכן  ְּביֹום ִראׁשֹון ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשְּלַאַחר 
ָּבטּוַח  ָהִייִתי  ִּכי  ַעִּליָזה  ַמְנִּגיָנה  ְלַעְצִמי  ִזְמַזְמִּתי  ַהֻחְרָׁשה.  ְלִכּוּון  ֶאָּלא  ַהַּבְיָתה  ָּפִניִתי 
ִּבְמִהירּות  ָיַרְדִּתי  ַהִּגָּנה.  ֶאת  ִלְראֹות  נּוַכל  סֹוף  סֹוף  ְוַהּיֹום  ִהִּגיעּו  ְּכָבר  ֶׁשַהִּמְתָקִנים 
ַּבַּמְדֵרגֹות ֶאל ָהְרחֹוב ַהַּמְקִּביל, ָעַקְפִּתי ֶאת ַהֶּמְרָּכז ַהִּמְסָחִרי ְוָיַרְדִּתי ַאֲחֵרי ַהֲחָנָיה ַעד 

ַהְּגֵדרֹות.

ֵּכן, ָהיּו ָׁשם ֲעַדִין ְּגֵדרֹות. ֹלא ַהְּגֵדרֹות ָהְרִגילֹות, ַהְּנמּוכֹות, ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְראֹות ֵמֲעֵליֶהן ֶאת 
ַּבֲאַלְכסֹון  ֲעֵליֶהם  ִנְתלּו  ֶׁשְּׁשָלִטים  ְמֻמְסָמרֹות,  ְּגבֹוהֹות  ְּגֵדרֹות  ֶאָּלא  ַּבִּגָּנה  ֶּׁשּקֹוֶרה  ַמה 

ְמֻרָּׁשל: ַסָּכָנה! ֲאַתר ְּבִנָּיה! ֵאין ְּכִניָסה!

ָהִייִתי ָהמּום. ֲאַתר ְּבִנָּיה? זֹו ַהִּגָּנה ֶׁשָּלנּו! ַמה ּקֹוֶרה ָּכאן?

ִמַּבַעד ַלְּסָדִקים ֶׁשַּבְּגֵדרֹות ָעָלה ַּגל ָאָבק ְּכמֹו ָעָׁשן ָלָבן. ָיֹכְלִּתי ִלְׁשֹמַע ֲהמּוָּלה ֶׁשל ֲאָנִׁשים 
ִּבְפִנים ְוִדּבּוִרים ּוְכֵלי ֲעבֹוָדה.

"ָמַתי ִיְפְּתחּו ָּכאן?" ָׁשַאל אֹוִתי ָּגִדי, ַהֶּיֶלד ַהָּקָטן ֶׁשל ַהְּׁשֵכִנים ְּבִחּיּוְך ָּגדֹול.

"ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע", ָעִניִתי לֹו.

ָמֵלא  ְּבִחּיּוְך  ָּגִדי  ִהְמִׁשיְך  ְּפִניָמה?"  ַהַּמְגֵלׁשֹות  ַעְכָׁשו ֶאת  ַמְבִריִגים  ִלְהיֹות ֶׁשֵהם  "ָיכֹול 
ִצִּפָּיה.

ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ִאם ַמְבִריִגים ַמְגֵלׁשֹות ְּפִניָמה אֹו ֹלא, ֲאָבל ָהִייִתי ָּבטּוַח ֶׁשֹּלא ֶזה ַמה ֶּׁשעֹוִׂשים 
ִּבְפִנים.

"ֵיׁש ָׁשם ֲאַתר ְּבִנָּיה", ָאַמְרִּתי ְלַעְצִמי יֹוֵתר ִמֶּׁשָאַמְרִּתי לֹו. "ְוַסָּכָנה ְלִהָּכֵנס ְלָׁשם".

"ֲאַתר ְּבִנָּיה?!" ִנְׁשַמע קֹול ֵמֲאחֹוַרי. ֶזה ָהָיה ַהֵּבן ַהָּגדֹול ֶׁשל ַרִּבינֹוִביץ, ַהְּׁשֵכִנים ַהֲחָדִׁשים. 
"ָלָּמה ֲאַתר ְּבִנָּיה? ֵאיֹפה ַהִּגָּנה ֶׁשָּלנּו?!"

ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשּלֹו ָהְלָכה ְוִהְתַעְּצָמה ְּכָכל ֶׁשְּיָלִדים ַרִּבים יֹוֵתר ִהִּגיעּו ַלָּמקֹום.

"ַמה ּבֹוִנים ָּכאן?" ֵהם ָׁשֲאלּו. "ְוָלָּמה ַּדְוָקא ַּבִּגָּנה ֶׁשָּלנּו?"

ֶאת ְמַנֵהל ָהֲעבֹוָדה ִאי ֶאְפָׁשר ָהָיה ִלְראֹות עֹוד ְוַגם ֹלא ֶאת ַהּפֹוֲעִלים. ֶיֶלד ֶאָחד ִנָּסה 
ָהָיה ִסּכּוי ֶׁשִּיְׁשְמעּו אֹותֹו  ְלַדְעִּתי ֹלא  ַנֲעָנה.  ַהָּגֵדר ֲאָבל ֹלא  ִלְקֹרא ָלֶהם ְּבַהָּקׁשֹות ַעל 
ֶׁשִהְרִעיׁש  ַאֵחר  ַמְכִׁשיר  אֹו  ַחְׁשַמִּלי  קֹוְמְּפֶרסֹור  ִעם  ָׁשם  ָעְבדּו  ְזַמן  ְּבאֹותֹו  ִּכי  ִּבְפִנים 

נֹוָראֹות ּוִפֵּזר ֲעָנִנים ֶׁשל ָאָבק ָסִמיְך. ֻּכָּלנּו ִהְׁשָּתַעְלנּו ְויֹוֵתר ִמֻּכָּלם ִהְׁשַּתֵעל ָּגִדי ַהָּקָטן.

"ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשֹּלא טֹוב ְלָך ַלֲעֹמד ָּכאן", ָאַמר לֹו ֶאְלָיִקים. "אּוַלי ְּכַדאי ֶׁשֵּתֵלְך ַהַּבְיָתה. 
ִנְקָרא ְלָך ְּכֶׁשִּיָּפַתח".

***

ַהָּגן ֹלא ִנְפַּתח ְּבאֹותֹו יֹום ְוַגם ֹלא ְלָמֳחָרת. ִלְקַראת ֶעֶרב ָאַרְבִּתי ַלּפֹוֲעִלים ַּבְּיִציָאה, ַאְך 
ֵהם ָהיּו ּפֹוֲעִלים ֲאֵחִרים. ַּגם ְמַנֵהל ָהֲעבֹוָדה ֹלא ָהָיה ֻמָּכר ִלי.

"ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה ָּכאן ֶיֶלד?" הּוא ָצַעק ְלֶעְבִרי. "ַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע ִלְקֹרא? ָּכתּוב ִּבְמֹפָרׁש 

ל אֹור ה ׁשֶ ּנָ  ּגִ
מאת: מירי זוננפלד

אֹות  ר ִלרְ ֶאְפׁשָ מּוכֹות, ׁשֶ ִגילֹות, ַהּנְ ֵדרֹות ָהרְ ֵדרֹות. לֹא ַהּגְ ם ֲעַדִין ּגְ ן, ָהיּו ׁשָ ּכֵ
ָלִטים  ְ ּשׁ בֹוהֹות ְמֻמְסָמרֹות, ׁשֶ ֵדרֹות ּגְ א ּגְ ה ֶאּלָ ּנָ ּגִ ה ּבַ ּקֹורֶ ֶ ֵמֲעֵליֶהן ֶאת ַמה ּשׁ

ִניָסה! ה! ֵאין ּכְ ִנּיָ ָנה! ֲאַתר ּבְ ל: ַסּכָ ָ ּשׁ ֲאַלְכסֹון ְמרֻ ִנְתלּו ֲעֵליֶהם ּבַ
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ֵמָאז ֶׁשִהְתִחילּו ָהֲעבֹודֹות ַּבִּמְגָרׁש ֶׁשֵּמֲאחֹוֵרי ַהֶּמְרָּכז ַהִּמְסָחִרי, ִהְתָאְרָכה ִלי ַהֶּדֶרְך ִמֵּבית 
סֹוף  ַעד  ְּביֹוֵתר:  ַהְּקָצָרה  ַהֶּדֶרְך  זֹו  ָיָׁשר.  הֹוֵלְך  ָהִייִתי  ָהֲעבֹודֹות  ִלְפֵני  ַהַּבְיָתה.  ַהֵּסֶפר 
ַּדּקֹות  ָׁשֹלׁש  ַמְקִסימּום  ֶׁשָּלנּו.  ֶּבָחֵצר  ַוֲאִני  ִּבְנָיִנים  ְׁשֵני  ַהַּמֹּכֶלת,  ִלְפֵני  ְוָיִמיָנה  ָהְרחֹוב 
ּופֹוֶנה  ַהֵּסֶפר  ִמֵּבית  יֹוֵצא  ַעְצִמי  ֶאת  ָמָצאִתי  ָהֲעבֹודֹות  ֶׁשִהְתִחילּו  ַאֲחֵרי  ֲאָבל  ֲהִליָכה. 
ַלִּכּוּון ֶהָהפּוְך, ְּכלֹוַמר, ְלִכּוּון ַהֻחְרָׁשה. יֹוֵרד ַּבַּמְדֵרגֹות ֶאל ָהְרחֹוב ַהַּמְקִּביל. הֹוֵלְך 
אֹותֹו ַעד סֹוף ָהִעּקּול ּופֹוֶנה ָיִמיָנה ֶאל ַהֶּמְרָּכז. ֹלא ִנְכָנס ְּפִניָמה ֶאָּלא עֹוֵקף 
אֹותֹו ֵמָאחֹור. חֹוֶצה ֶאת ַהֲחָנָיה ּוַמְמִׁשיְך ָלֶרֶדת ַעד ַהּסֹוף, ַעד ַהַהְתָחָלה 

ֶׁשל ָהִריצּוף ַהָּלָבן.

ָהִריצּוף ָהָיה ָחָדׁש ְלַגְמֵרי ְּכמֹו ַהֶּדֶׁשא ּוְכמֹו ְׁשֵני ַהִּמְתָקִנים ֶׁשְּכָבר ָעְמדּו 
ְּבַאַחת ַהִּפּנֹות, נֹוְתִנים ֻמָּׂשג ָמה עֹוֵמד ִלְהיֹות ָּכאן. ַהּפֹוֲעִלים ִיְּׁשרּו 
ִלְׁשִביִלים.  ָּבִסיס  ֶׁשִּנְראּו  ְּגדֹוִלים  ַמְעָּגִלים  ְוָיְצרּו  ָהֲאָדָמה  ֶאת 

ְּבֶמְרַּכז ָּכל ַמְעַּגל, ֵּתַאְרִּתי ְלַעְצִמי, יּוַצב ִמְתָקן ְמַעְנֵין.

ִמְתָקִנים  ֵאּלּו  ְלַגּלֹות  מּוָכן  ָהָיה  ֹלא  ָהֲעבֹוָדה  ְמַנֵהל 
ְוָחַזר  ָאַמר  הּוא  ְוִתְראּו",  "ָּתבֹואּו  ְלַהִּגיַע.  ְמֻתְכָנִנים 
ַּגם  ְוָכמֹוהּו  ַהֶּזה,  ַהְמַנֵהל  ָחרּוץ,  הּוא  ָלֲעבֹוָדה. 
ָחַׁשְבִּתי  ִמַּדֶּבֶקת,  ֶׁשּלֹו  ֶהָחִריצּות  אּוַלי  ַהּפֹוֲעִלים. 
ַיְלֵדי  ָלנּו,  ְוַגם  ַרב  ְזַמן  ַיֲעֹבר  ֶׁשֹּלא  ְוִקִּויִתי  ְלַעְצִמי 

ַהְּׁשכּוָנה ַהִּמְתַחֶּדֶׁשת, ִיְהֶיה ַּגן ַׁשֲעׁשּוִעים ֲאִמִּתי.

"ֹלא ִנְצָטֵרְך ָלֶלֶכת ָרחֹוק", ִסַּפְרִּתי ְלִאָּמא ְּבִהְתַרְּגׁשּות. 
"ַהִאם ַאְּת ַמֲאִמיָנה, ִאָּמא? ָהִעיִרָּיה ּבֹוָנה ִּבְׁשִביֵלנּו ַּגן 

ַׁשֲעׁשּוִעים ָׁשֶוה ִּבְמֻיָחד".

ְּכֵדי  ַהְּסמּוָכה  ַהְּׁשכּוָנה  ַעד  ְלַהְרִחיק  ָעֵלינּו  ָהָיה  ָאז  ַעד 
ִלְמצֹוא ַּגן ָראּוי ִלְׁשמֹו. ַהַּגן ַהָּיִחיד ַּבְּׁשכּוָנה ֶׁשָּלנּו ָהָיה ָיָׁשן 
ִהְׂשָּתְרכּו  ֶׁשָהיּו ּבֹו  ַהְּקַטְנַטִּנים  ַהִּמְתָקִנים  ְׁשֵני  ּוְלַיד  ְוָעלּוב 
ִהְסִּפיקּו  ֹלא  ַהְמַעִּטים  ַהַּסְפָסִלים  ֲאֻרִּכים.  ּתֹורֹות  ָּתִמיד 
ְיָלִדים  ֶׁשל  ְּבִכּיֹות  ָׁשם  ָהיּו  ְוָתִמיד  ָהִאָּמהֹות  ָּכל  ִּבְׁשִביל 

ְמֻאְכָזִבים ֵמַהּתֹור ָהָאֹרְך ּוְמׁשּוֲעָמִמים ֵמַהַּמְחסֹור ְּבִמְתָקִנים.

"ַּדי", ָׁשַמְעִּתי ִּדּבּוִרים ֶׁשל ְמֻבָּגִרים. "ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו. ַּגם ַהְיָלִדים 
ֶׁשָּלנּו רֹוִצים ָמקֹום ַמְתִאים".

ְוִהֵּנה סֹוף סֹוף ִהְתִחילּו ָהֲעבֹודֹות.

ֶּׁשּקֹוֶרה.  ְּבַמה  ְלִהְתַעְנֵין  ָקבּוַע  ְּבאֹוֶפן  ֶׁשָּבא  ַּכּמּוָבן,  ַהָּיִחיד,  ָהִייִתי  ֹלא 
ֲאַתר ָהֲעבֹוָדה ָמַׁשְך ֵאָליו ְיָלִדים ַרִּבים ֶׁשָעְקבּו ַאֲחֵרי ַהִהְתַקְּדמּות ְוִהְמִטירּו 

ְׁשֵאלֹות ְלֵעֶבר ָּכל ִמי ֶׁשָּזז ַּבֶּׁשַטח. ִּגְדרֹות ַהִּבָּטחֹון ַהֻּמָּצבֹות ִמָּסִביב ָמְנעּו ֵמִאָּתנּו ְלִהָּכֵנס 
ַמה  ָּכל  ַעל  ֵמֲאחֹוֵריֶהן  ִנְבנּו  ַּפְרָׁשנּויֹות  ֶׁשל  ִּתִּלים  ִּתֵּלי  ַהַּנֲעֶׂשה.  ֶאת  ִהְסִּתירּו  ֹלא  ַאְך 

ֶּׁשִּמְתַרֵחׁש ִּבְפִנים.

"ַּבַּמְעָּגל ָהֶאְמָצִעי ַהָּגדֹול ַהֶּזה ֶּבַטח ָיִׂשימּו ַמְגֵלָׁשה ֲעָנִקית ִעם ִקיר ִטּפּוס", ִהְתַלֵהב ֶיֶלד 
ֵמַהִּכָּתה ַהַּמְקִּביָלה.

ִמְּלַמָּטה.  ֶׁשָּלנּו  ַהָּׁשֵכן  ִׁשיִמי,  ִאּתֹו  ִהְתַוַּכח  ְקַטִּנים",  ִליָלִדים  ִמְתָקִנים  ִיְהיּו  ָׁשם  "ֹלא, 
"ָּתִמיד ַּבָּמקֹום ֶׁשָּקרֹוב ַלַּסְפָסִלים ָׂשִמים ֶאת ַהִּמְתָקִנים ָהֵאֶּלה".

"ַמה ִּפְתֹאם!" ִהְתָּפֵרץ ֹנַח ַהּלֹוֵמד ִאִּתי ַּבִּכָּתה. "ָמקֹום ֶמְרָּכִזי ָּכֶזה ׁשֹוְמִרים ִּבְׁשִביל ִמְתָקן 
ְמֻיָחד, ַמֶּׁשהּו ְמֹפָאר ּוְמֻׁשָּלב ֵמַהְרֵּבה ִמְתָקִנים, ִעם ְּגָׁשִרים ּומֹוטֹות ְּתִלָּיה ְוַכָּמה ַמְגֵלׁשֹות 

ָּכל ַאַחת ְלִכּוּון ַאֵחר".

ַהּפֹוֲעִלים ֹלא ָאְמרּו ָּדָבר, אּוַלי ִּכי ָהיּו ֲעסּוִקים ַּבֲעבֹוָדָתם ְוֹלא ָׁשְמעּו ְואּוַלי ִּכי ַּגם ֵהם 
ָּכמֹונּו ֹלא ָיְדעּו ְּבִדּיּוק ַמה ְּמֻתְכָנן. ַּגם ְמַנֵהל ָהֲעבֹוָדה ִמֵּלא ִּפיו ַמִים.

"ַמה ֶּזה ְמַׁשֶּנה", ָּכְך ֶּבן ַהּדֹוד ָהְרִציִני ֶׁשִּלי, ֶאְלָיִקים. "ָהִעָּקר ֶׁשָהֲעבֹוָדה ִמְתַקֶּדֶמת ְועֹוד 
ְמַעט ִּתְהֶיה ָלנּו ִּגַּנת ִמְׂשָחִקים ָׁשָוה".

ֹלא ָיֹכְלִּתי ְלַחּכֹות ַלּיֹום ֶׁשּבֹו ִיְסַתְּימּו ָהֲעבֹודֹות. ְּכָבר ִהְזַמְנִּתי ֶאת רּוִבי ְוַלְייִּבי, ָהַאְחָייִנים 
ַהְמתּוִקים ֶׁשִּלי ָלבֹוא ִלְראֹות ֶאת ַהֶּפֶלא.

"ֲאָבל ֵאין ִּגָּנה ַּבְּׁשכּוָנה ֶׁשָּלֶכם!" ִהְתַעֵּקׁש ַלְייִּבי.

"עֹוד ְמַעט ִּתְהֶיה", ָאַמְרִּתי לֹו ְּבִבָּטחֹון. "עֹוד ִתְרֶאה. אּוַלי ֲאִפּלּו ְּכָבר ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא".

ָהִייִתי ְמֻׁשְכָנע ֶׁשָהֲעבֹודֹות ִּבְׁשַלֵּבי ִסּיּום. ַהֶּׁשַטח ֻהְכַׁשר, ִחּפּוי ִצְבעֹוִני ֻהַּנח ַעל ָהֲאָדָמה, 
ְלַהָּגַעת  ֶׁשְּמַחִּכים  ָהָיה  ִנְרֶאה  ַלְחֹּפר.  ַהּפֹוֲעִלים  ִהְמִׁשיכּו  ַּבּמֹוָרד  ַהְמֻרֶחֶקת  ַּבִּפָּנה  ַרק 

ַהִּמְתָקִנים ְוַהֹּכל מּוָכן.

***

ַהַּבְיָתה ִמֵּבית ַהֵּסֶפר: ֹלא  ַהֶּדֶרְך  ֶהֱאַרְכִּתי ׁשּוב ֶאת  ִמֵּכן  ְּביֹום ִראׁשֹון ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשְּלַאַחר 
ָּבטּוַח  ָהִייִתי  ִּכי  ַעִּליָזה  ַמְנִּגיָנה  ְלַעְצִמי  ִזְמַזְמִּתי  ַהֻחְרָׁשה.  ְלִכּוּון  ֶאָּלא  ַהַּבְיָתה  ָּפִניִתי 
ִּבְמִהירּות  ָיַרְדִּתי  ַהִּגָּנה.  ֶאת  ִלְראֹות  נּוַכל  סֹוף  סֹוף  ְוַהּיֹום  ִהִּגיעּו  ְּכָבר  ֶׁשַהִּמְתָקִנים 
ַּבַּמְדֵרגֹות ֶאל ָהְרחֹוב ַהַּמְקִּביל, ָעַקְפִּתי ֶאת ַהֶּמְרָּכז ַהִּמְסָחִרי ְוָיַרְדִּתי ַאֲחֵרי ַהֲחָנָיה ַעד 

ַהְּגֵדרֹות.

ֵּכן, ָהיּו ָׁשם ֲעַדִין ְּגֵדרֹות. ֹלא ַהְּגֵדרֹות ָהְרִגילֹות, ַהְּנמּוכֹות, ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְראֹות ֵמֲעֵליֶהן ֶאת 
ַּבֲאַלְכסֹון  ֲעֵליֶהם  ִנְתלּו  ֶׁשְּׁשָלִטים  ְמֻמְסָמרֹות,  ְּגבֹוהֹות  ְּגֵדרֹות  ֶאָּלא  ַּבִּגָּנה  ֶּׁשּקֹוֶרה  ַמה 

ְמֻרָּׁשל: ַסָּכָנה! ֲאַתר ְּבִנָּיה! ֵאין ְּכִניָסה!

ָהִייִתי ָהמּום. ֲאַתר ְּבִנָּיה? זֹו ַהִּגָּנה ֶׁשָּלנּו! ַמה ּקֹוֶרה ָּכאן?

ִמַּבַעד ַלְּסָדִקים ֶׁשַּבְּגֵדרֹות ָעָלה ַּגל ָאָבק ְּכמֹו ָעָׁשן ָלָבן. ָיֹכְלִּתי ִלְׁשֹמַע ֲהמּוָּלה ֶׁשל ֲאָנִׁשים 
ִּבְפִנים ְוִדּבּוִרים ּוְכֵלי ֲעבֹוָדה.

"ָמַתי ִיְפְּתחּו ָּכאן?" ָׁשַאל אֹוִתי ָּגִדי, ַהֶּיֶלד ַהָּקָטן ֶׁשל ַהְּׁשֵכִנים ְּבִחּיּוְך ָּגדֹול.

"ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע", ָעִניִתי לֹו.

ָמֵלא  ְּבִחּיּוְך  ָּגִדי  ִהְמִׁשיְך  ְּפִניָמה?"  ַהַּמְגֵלׁשֹות  ַעְכָׁשו ֶאת  ַמְבִריִגים  ִלְהיֹות ֶׁשֵהם  "ָיכֹול 
ִצִּפָּיה.

ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ִאם ַמְבִריִגים ַמְגֵלׁשֹות ְּפִניָמה אֹו ֹלא, ֲאָבל ָהִייִתי ָּבטּוַח ֶׁשֹּלא ֶזה ַמה ֶּׁשעֹוִׂשים 
ִּבְפִנים.

"ֵיׁש ָׁשם ֲאַתר ְּבִנָּיה", ָאַמְרִּתי ְלַעְצִמי יֹוֵתר ִמֶּׁשָאַמְרִּתי לֹו. "ְוַסָּכָנה ְלִהָּכֵנס ְלָׁשם".

"ֲאַתר ְּבִנָּיה?!" ִנְׁשַמע קֹול ֵמֲאחֹוַרי. ֶזה ָהָיה ַהֵּבן ַהָּגדֹול ֶׁשל ַרִּבינֹוִביץ, ַהְּׁשֵכִנים ַהֲחָדִׁשים. 
"ָלָּמה ֲאַתר ְּבִנָּיה? ֵאיֹפה ַהִּגָּנה ֶׁשָּלנּו?!"

ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשּלֹו ָהְלָכה ְוִהְתַעְּצָמה ְּכָכל ֶׁשְּיָלִדים ַרִּבים יֹוֵתר ִהִּגיעּו ַלָּמקֹום.

"ַמה ּבֹוִנים ָּכאן?" ֵהם ָׁשֲאלּו. "ְוָלָּמה ַּדְוָקא ַּבִּגָּנה ֶׁשָּלנּו?"

ֶאת ְמַנֵהל ָהֲעבֹוָדה ִאי ֶאְפָׁשר ָהָיה ִלְראֹות עֹוד ְוַגם ֹלא ֶאת ַהּפֹוֲעִלים. ֶיֶלד ֶאָחד ִנָּסה 
ָהָיה ִסּכּוי ֶׁשִּיְׁשְמעּו אֹותֹו  ְלַדְעִּתי ֹלא  ַנֲעָנה.  ַהָּגֵדר ֲאָבל ֹלא  ִלְקֹרא ָלֶהם ְּבַהָּקׁשֹות ַעל 
ֶׁשִהְרִעיׁש  ַאֵחר  ַמְכִׁשיר  אֹו  ַחְׁשַמִּלי  קֹוְמְּפֶרסֹור  ִעם  ָׁשם  ָעְבדּו  ְזַמן  ְּבאֹותֹו  ִּכי  ִּבְפִנים 

נֹוָראֹות ּוִפֵּזר ֲעָנִנים ֶׁשל ָאָבק ָסִמיְך. ֻּכָּלנּו ִהְׁשָּתַעְלנּו ְויֹוֵתר ִמֻּכָּלם ִהְׁשַּתֵעל ָּגִדי ַהָּקָטן.

"ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשֹּלא טֹוב ְלָך ַלֲעֹמד ָּכאן", ָאַמר לֹו ֶאְלָיִקים. "אּוַלי ְּכַדאי ֶׁשֵּתֵלְך ַהַּבְיָתה. 
ִנְקָרא ְלָך ְּכֶׁשִּיָּפַתח".

***

ַהָּגן ֹלא ִנְפַּתח ְּבאֹותֹו יֹום ְוַגם ֹלא ְלָמֳחָרת. ִלְקַראת ֶעֶרב ָאַרְבִּתי ַלּפֹוֲעִלים ַּבְּיִציָאה, ַאְך 
ֵהם ָהיּו ּפֹוֲעִלים ֲאֵחִרים. ַּגם ְמַנֵהל ָהֲעבֹוָדה ֹלא ָהָיה ֻמָּכר ִלי.

"ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה ָּכאן ֶיֶלד?" הּוא ָצַעק ְלֶעְבִרי. "ַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע ִלְקֹרא? ָּכתּוב ִּבְמֹפָרׁש 

ל אֹור ה ׁשֶ ּנָ  ּגִ
מאת: מירי זוננפלד

אֹות  ר ִלרְ ֶאְפׁשָ מּוכֹות, ׁשֶ ִגילֹות, ַהּנְ ֵדרֹות ָהרְ ֵדרֹות. לֹא ַהּגְ ם ֲעַדִין ּגְ ן, ָהיּו ׁשָ ּכֵ
ָלִטים  ְ ּשׁ בֹוהֹות ְמֻמְסָמרֹות, ׁשֶ ֵדרֹות ּגְ א ּגְ ה ֶאּלָ ּנָ ּגִ ה ּבַ ּקֹורֶ ֶ ֵמֲעֵליֶהן ֶאת ַמה ּשׁ

ִניָסה! ה! ֵאין ּכְ ִנּיָ ָנה! ֲאַתר ּבְ ל: ַסּכָ ָ ּשׁ ֲאַלְכסֹון ְמרֻ ִנְתלּו ֲעֵליֶהם ּבַ
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ֶׁשַּסָּכָנה ַלֲעֹמד ָּכאן".

ָהַלְכִּתי ִמָּׁשם. ַמה ָּיֹכְלִּתי ַלֲעׂשֹות?

ַלָּמֳחָרת ִהְתַקְּׁשָרה ֲאחֹוִתי.

"ְוָחַׁשְבִּתי  ָאְמָרה.  ִהיא  ֶׁשָּלֶכם",  ַהֲחָדָׁשה  ַּבִּגָּנה  ְלַׂשֵחק  ָלבֹוא  ֶאְפָׁשר  ִאם  ׁשֹוֵאל  "רּוִבי 
ִלְקֹּפץ ִאָּתם ַהּיֹום ַאֲחֵרי ַהָּצֳהַרִים".

ּגּוׁש ָקֶׁשה ָעַמד ִלי ַּבָּגרֹון.

"ַמה ּלֹוַמר ָלּה?" ָׁשֲאָלה ִאָּמא.

ָמַׁשְכִּתי ִּבְכֵתַפי. ֹלא ָיַדְעִּתי ַמה ַּלֲענֹות.

ְוִהַּגְעִּתי ּתֹוְך  ַהַּבְיָתה  ָּפִניִתי  ַהִּלּמּוִדים  ַאֲחֵרי  ִמָּיד  ַהֶּדֶרְך.  ֶאת  ֶהֱאַרְכִּתי  יֹום ֹלא  ְּבאֹותֹו 
ָׁשֹלׁש ַּדּקֹות. ִּבְׁשִביל ָמה ְלַהֲאִריְך ֶאת ַהֶּדֶרְך ְסָתם?

ַלְמרֹות  ַּבִּכָּתה,  ֶאָחד  ַאף  ִעם  ֶזה  ַעל  ִּדַּבְרִּתי  ֹלא  ַהַּבְיָתה.  ִמַהְרִּתי  ֶׁשְּלָמֳחָרת  ַּבּיֹום  ַּגם 
ֶׁשַּבַהְפָסָקה ְיָלִדים ׂשֹוֲחחּו ַּבּנֹוֵׁשא. ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַהִּמִּלים 'ֲאַתר ְּבִנָּיה' ּו-'ְגֵדרֹות', ּוִמיֶׁשהּו 
ֲאִפּלּו ִהְתַמְרֵמר ֶׁש'ֻחְצָּפה, ִהְבִטיחּו ָלנּו ִּגָּנה'. ֹלא ָאַמְרִּתי ְּכלּום, ַלְמרֹות ֶׁשָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי 
ַוֲעַדִין  ְלַעְצִמי  ִהְזַּכְרִּתי  ְּכלּום,  ָלנּו  ַחָּיב  ֹלא  ֶאָחד  ַאף  ַמְתִאיָמה.  ֵאיָנּה  ֻחְצָּפה  ֶׁשַהִּמָּלה 

ָהִייִתי ָעצּוב.

ַּבּיֹום ֶׁשַאֲחֵרי ֵכן ָּפִניִתי ַלַּצד ֶהָהפּוְך. ׁשּוב סֹוַבְבִּתי ֶאת ַהֶּמְרָּכז ַהִּמְסָחִרי ְוָיַרְדִּתי ְלִכּוּון 
ְּכָבר  ַהֹּכל  ְוַעְכָׁשו  ָּבֲעבֹוָדה  ַּתָּקָלה  ָקְרָתה  אּוַלי  ְּבתֹוִכי.  ָהְיָתה  ְקלּוָׁשה  ִּתְקָוה  ַהֲחָנָיה. 
ִהְסַּתֵּדר. ֲאָבל ְּכֶׁשִהְתָקַרְבִּתי ָיֹכְלִּתי ִלְראֹות ֶאת ָהָאָבק ְוִלְׁשֹמַע ְנִקיׁשֹות. ָיֹכְלִּתי ִלְראֹות 
ֶׁשִּמיֶׁשהּו ִהִּניַח ְסָכָכה ְׁשחֹוָרה ֵמַעל ַהִּפָּנה ַהְמֻרֶחֶקת ְוֵהַבְנִּתי ֶׁשֶּזה עֹוֵמד ִלְהיֹות ִסּפּור 

ָאֹרְך.

ַּבַּבִית ֹלא ָהָיה ִלי ֵּתָאבֹון.

"ֲאָבל ָּתִמיד ַאָּתה אֹוֵהב ֶאת ַהְּקִציצֹות ָהֵאֶּלה", ִהְתַּפְּלָאה ִאָּמא.

ֹלא ָרִציִתי ְלַהֲעִציב אֹוָתּה ְולֹוַמר ָלּה ֶׁשֲאִני ַמְרִּגיׁש ְמֻרֶּמה. ִּבְמקֹום ְלַדֵּבר ִהְתַּגַּבְרִּתי ְּבָכל 

ֹזאת ְוָגַמְרִּתי ֶאת ַמה ֶּׁשָהָיה ַּבַּצַּלַחת.

"ַלְייִּבי ְורּוִבי ַיִּגיעּו ַהּיֹום", ִהיא ִּבְּׂשָרה ִלי. "ֵהם ִּבְּקׁשּו ֶׁשַּדְוָקא ַאָּתה ִּתַּקח אֹוָתם ְלַׂשֵחק 
ֶּבָחֵצר".

רּוִבי ְוַלְייִּבי ֹלא ָרצּו ֶאת ֶהָחֵצר, ֵהם ִהְתַעְּקׁשּו ָלֶלֶכת ַלִּגָּנה ַהֲחָדָׁשה. ַהֶהְסֵּבִרים ֶׁשִּלי ֹלא 
ָעְזרּו.

"ַאָּתה ְסָתם אֹוֵמר", ֶהֱאִׁשים אֹוִתי ַלְייִּבי ּוְדָמעֹות ֶׁשל ַאְכָזָבה ְּבֵעיָניו. "ְסָתם ָאַמְרָּת ֶׁשֵּיׁש 
ִּגָּנה! ְסָתם ָאַמְרָּת ֶׁשִהיא ֲחָדָׁשה! ְסָתם ִהְזַמְנָּת אֹוָתנּו!".

ֶהְחַלְטִּתי ָלֶלֶכת ְלָׁשם ְּבָכל ֹזאת. אּוַלי ִאם הּוא ִיְרֶאה ֶאת ַהְּגֵדרֹות ְוַהְּסָכָכה ְוָהֲעבֹודֹות 
הּוא ָיִבין.

ָיַרְדנּו ְלִכּוּון ַהֶּמְרָּכז ַהִּמְסָחִרי. רּוִבי ָרָצה ְּגִליָדה, ֲאָבל ַלְייִּבי ֵזֵרז אֹותֹו ֶׁשֵאין ְזַמן.

"רֹוֶצה ְלִהְתַּגֵלׁש ִראׁשֹון ַּבַּמְגֵלׁשֹות ַהֲחָדׁשֹות?" הּוא ָׁשַאל ְורּוִבי ִהְנֵהן.

ָהיּו  ַהְּגֵדרֹות  ִׁשְפֵׁשף.  ְוֹלא  ָּגַרר  ְוֹלא  ָּדַפק  ֹלא  ֶאָחד  ַאף  ְּכֶׁשִהַּגְענּו.  אֹוָתנּו  ִקֵּדם  ֶׁשֶקט 
מּוָסטֹות ְוָיֹכְלנּו ִלְראֹות ֶאת ַהּפֹוֲעִלים. ֵהם ָעְבדּו ִמַּתַחת ַלְּסָכָכה ַהְּגדֹוָלה ְוַהְּׁשֹחָרה ִעם 

ְּדָלִיים. ִנְרֶאה ָהָיה ֶׁשֵהם חֹוְפִרים ַּבּבֹוץ.

"ֵאיֶזה ֵּכיף ָלֶהם!" ָצַעק ַלְייִּבי. "ַּגם ֲאִני רֹוֶצה!"

ִאיׁש ָּגבֹוַּה ְּבַקְסָּדה ִהְסּתֹוֵבב ְלֶעְבֵרנּו.

"ָמה ַאָּתה רֹוֶצה, ֶיֶלד?" הּוא ָׁשַאל, ְוִנְרֶאה ָהָיה ִלי ִּכי ֵעיָניו ְמַחְּיכֹות.

"ְלַׂשֵחק", ִּגְמֵּגם ַלְייִּבי. הּוא ִהְתַּבֵּיׁש ִּפְתֹאם.

ָהִאיׁש ָרַכן ְלָידֹו.

"ִנְרֶאה ְלָך ֶׁשֲאַנְחנּו ְמַׂשֲחִקים, ָהא?" הּוא ָׁשַאל. "אּוַלי ָהָאח ַהָּגדֹול ֶׁשְּלָך יּוַכל ְלַהְסִּביר 
ְלָך ֶׁשֵאין ֶזה ִמְׂשָחק".

ֹלא ִּתַּקְנִּתי אֹותֹו ֶׁשֲאִני ַהּדֹוד ֶׁשל ַלְייִּבי. ָׁשַתְקִּתי.

"רֹוִצים ִלְראֹות ָמה ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים?" ָׁשַאל ָהִאיׁש.

רּוִבי ְוַלְייִּבי ִהְנֲהנּו. ַּגם ֲאִני ִהְצָטַרְפִּתי.

"ּוְבֵכן, ּבֹואּו", ָאַמר ָלנּו ָהִאיׁש ְוֶהֱחָוה ְּבָידֹו ְּפִניָמה. "ִהָּכְנסּו".

ֹלא ָיֹכְלִּתי ְלַהִּכיר ֶאת ַהָּמקֹום. ַהִחּפּוי ַהִּצְבעֹוִני הּוַסר ְוָהָיה ֻמָּנח ְמֻגְלָּגל ַּבִּפָּנה. ֵחֶלק ָּגדֹול 
ֵמָהִריצּוף ֶנֱעַקר ּוִבְמקֹומֹו ָהיּו ְׁשָטִחים ֶׁשל ֲאָדָמה ְמֵלַאת ּבֹורֹות. ֲאָנִׁשים ָעְמדּו ִּבְפִנים 
ְלַיד ַׂשִּקים ְמלּוְכָלִכים ְמֵלִאים ְּבַמֶּׁשהּו ְוִהְמִׁשיכּו ַלְחֹּפר. ִמַּתַחת ַלְּסָכָכה ָהָיה ֻׁשְלָחן, ְלָידֹו 

ָיְׁשבּו ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים ְוִחְּטטּו ְּבֻקְפָסאֹות ֵעץ ְּגדֹולֹות.

"ַאֶּתם יֹוְדִעים ָמה ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ָּכאן?" ָׁשַאל ָהִאיׁש.

ַהּקֹול ֶׁשּלֹו ָהָיה ָנִעים. ִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשהּוא ֵאינֹו ּכֹוֵעס אֹו לֹוֵעג ֶאָּלא ֶּבֱאֶמת רֹוֶצה ְלַהְסִּביר.

"ֹלא", ָאַמְרִּתי.

"ֲאַנְחנּו חֹוְפִרים ִּבְזִהירּות", ִהְסִּביר ָהִאיׁש ְוִהְצִּביַע ַעל ַהּבֹורֹות. "מֹוִציִאים חֹול ַוֲאָדָמה 
ַּבֻּקְפָסאֹות ָהֵאֶּלה ּוְמַמְּיִנים אֹוָתם ִּבְזִהירּות ְלַיד ַהֻּׁשְלָחנֹות".

"ִּבְׁשִביל ָמה ְלַמֵּין ֹחל?" ֹלא ֵהַבְנִּתי.

"ַּתֲארּו  ְּבֵעיָניו.  ִנְדַלק  ְוִזיק  ָהִאיׁש  ָלנּו  ִסֵּפר  ַהחֹול",  ְּבתֹוְך  ְמִציאֹות  ְמַחְּפִׂשים  "ֲאַנְחנּו 
ַמְטֵּבַע  ַהּפֹוֲעִלים  ַאַחד  ִּפְתֹאם  ָמָצא  ְּבִנָּיה  ִּבְׁשִביל  ָּכאן  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ַּבֲחִפירֹות  ְלַעְצְמֶכם, 
ַעִּתיָקה. הּוא ִהְזִעיק אֹוָתנּו ְוִהְתַחְלנּו ְלַחֵּפׂש. ָמָצאנּו ָּכאן ַמְטְּבעֹות נֹוָספֹות ְועֹוד ְּדָבִרים 

ְמַעְנְיִנים".

"ֵמֵאיֹפה?" ָׁשַאל רּוִבי.

"ִמי ֶהְחִּביא אֹוָתם?" ָׁשַאל ַלְייִּבי.

"ֶזהּו", ָאַמר ָהִאיׁש. "ֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא ֶהְחִּביא אֹוָתם, ֵהן ָּפׁשּוט ֻּכּסּו ְּבָעָפר ּוַבֲאָדָמה ְּבֶמֶׁשְך 
ַהָּׁשִנים  ְּבֶמֶׁשְך  ָהֲאָדָמה  ֶאת  ִהְרִטיבּו  ַהְּגָׁשִמים  ִלְראֹות אֹוָתם.  ָהָיה  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ַהָּׁשִנים 
ָּכל  ְּבֶמֶׁשְך  ִּבְפִנים  ִהְתַחְּבאּו  ָּכאן  ֶׁשִּנְמָצִאים  ַהְמַעְנְיִנים  ַהְּדָבִרים  ְוָכל  ָצְמחּו,  ּוְצָמִחים 

ַהְּזַמן ַהֶּזה".

"ֵאיְך ֵהם ִהִּגיעּו ְלָכאן?" ָׁשַאְלִּתי.

"ֲאַנְחנּו חֹוְׁשִבים ֶׁשָהָיה ָּכאן ִיּׁשּוב ְיהּוִדי", ָנְצצּו ֵעיָניו ֶׁשל ָהִאיׁש. "ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות ְמֹאד, 
אּוַלי ֲאִפּלּו ִּבְזַמן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהֵּׁשִני, ּוְמַעְנֵין אֹוָתנּו ִלְמצֹוא ַמה ֶּׁשִּנְׁשַאר ִמֶּמּנּו".

"ְוָלֵכן ֹלא ּבֹוִנים ֶאת ַהִּגָּנה?" ָׁשַאְלִּתי.

ָהִאיׁש ִחֵּיְך.

"ַעְכָׁשו ֲאִני ֵמִבין ָלָּמה ַאֶּתם ִנְרִאים ִלי ֲעצּוִבים! ַאל ִּתְדֲאגּו, ַהִּגָּנה ֶׁשָּלֶכם ִּתָּבֶנה ַאֲחֵרי 
ֶׁשְּנַסֵּים ַלְחקֹור ֶאת ַמה ֶּׁשִּנְמָצא ָּכאן, ּוֵביְנַתִים ֲעֵליֶכם ִלְׂשֹמַח ֶׁשִּבְזכּות ְּבִגָּנּה ָמָצאנּו ֶאת 

ָּכל ָהאֹוָצרֹות ָהֵאֶּלה!"

***

ַּבַּלְיָלה ָחַלְמִּתי ֲחלֹום. ָרִאיִתי ֶאת ַעְצִמי יֹוֵצא ִמֵּבית ַהֵּסֶפר ּופֹוֶנה ַלִּכּוּון ֶהָהפּוְך, ְּכלֹוַמר, 
ְלִכּוּון ַהֻחְרָׁשה. יֹוֵרד ַּבַּמְדֵרגֹות ֶאל ָהְרחֹוב ַהַּמְקִּביל. הֹוֵלְך אֹותֹו ַעד סֹוף ָהִעּקּול ּופֹוֶנה 
ָיִמיָנה ֶאל ַהֶּמְרָּכז. ֹלא ִנְכָנס ְּפִניָמה ֶאָּלא עֹוֵקף אֹותֹו ֵמָאחֹור. חֹוֶצה ֶאת ַהֲחָנָיה ּוַמְמִׁשיְך 
ָׁשם,  ָהיּו  ְיָלִדים  ֵמֵחָמר.  ֲעׂשּוִיים  ְקַטִּנים  ָּבִּתים  ָרִאיִתי  ִּפְתֹאם  ְוָׁשם  ַהּסֹוף,  ַעד  ָלֶרֶדת 

ְלבּוִׁשים ֻכָּּלם ְּבֻכָּתנֹות ֲאֻרּכֹות, ִנְׂשָרכֹות. ְלֻכָּלם ֵעיַנִים ְמִאירֹות.

"ֵאיֹפה ַהִּגָּנה ֶׁשָּלֶכם?" ָׁשַאְלִּתי אֹוָתם.

"ַעְכָׁשו ֲאַנְחנּו ֹלא ְמַׂשֲחִקים", ֵהם ָענּו. "ִּכי עֹוד ְמַעט ַנֲעָלה ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש".

ָרִאיִתי ַמְטְּבעֹות ָזָהב ְּגדֹולֹות ִּביֵדיֶהם ְוַסֵּלי ְנָצִרים ְמֻקָּׁשִטים. ֵהם ִנְראּו ֲחִגיִגִּיים ָּכל ָּכְך 
ּוְׂשֵמִחים ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשִּקֵּנאִתי ָּבֶהם.

"רֹוֶצה ָלבֹוא ִאָּתנּו?" ָׁשַאל ַהָּגדֹול. "ּבֹוא!"

ְוהּוא ֶהֱחָוה ְּבָידֹו ָקִדיָמה.

ֵאָליו  ִהְצִּביַע  ֶׁשהּוא  ַלִּכּוּון  ִהְסַּתַּכְלִּתי 
ָּגדֹול  אֹור  ִלְנֹׁשם.  ָיֹכְלִּתי  ֹלא  ּוִפְתאֹום 

ָּבַקע ִמָּׁשם ְוִצּפֹוִרים ְלָבנֹות ָעפּו 
ַּבָּׁשַמִים. ָרִאיִתי ַעּמּוד ָיָׁשר 

ְוִניחֹוַח  ָעָׁשן  ֶׁשל  ָיָׁשר 
ָמתֹוק ִמֵּלא ֶאת ְנִחיַרי.

ָקָראִתי  ָּבא!"  "ֲאִני 
ַעְצִמי  ֶאת  ּוָמָצאִתי 

יֹוֵׁשב ַּבִּמָּטה.

***

ַהִּגָּנה ֶׁשָּלנּו ֲעַדִין ֹלא ְּבנּוָיה. ָהַאְרִכיאֹולֹוִגים – ָּכְך קֹוְרִאים ָלֲאָנִׁשים ֶׁשחֹוְפִרים ָׁשם – ִסְּימּו 
ֶאת ֲעבֹוָדָתם. ֵהם ָמְצאּו ַמְטְּבעֹות ְוַכִּדים ַוֲאִפּלּו ִמְקֶוה ִמְּזַמן ַהַּבִית ַהֵּׁשִני. ֵהם ְׂשֵמִחים 

ְמֹאד ַּבִּמְמָצִאים ֶׁשָּלֶהם, ִּכי ֹלא ֶהֱעלּו ְּבַדְעָּתם ַלְחֹּפר ָּבֵאזֹור.

"ַהֹּכל ִּבְזכּות ַהִּגָּנה ֶׁשָּלֶכם!" ָאַמר ָלנּו ְמַנֵהל ָהֲעבֹוָדה.

ְוַחְדָׁשִנִּיים  ַסְסּגֹוִנִּיים  ַהֲחָדִׁשים,  ַהִּמְתָקִנים  ַיִּגיעּו  ָמָחר  ַהּפֹוֲעִלים.  ְוִאּתֹו  ָחַזר  ְּכָבר  הּוא 
ֻּכָּלנּו  ְלַׂשֵחק ָּבּה נּוַכל  ְוֻכָּלנּו ָנבֹוא  ַהִּגָּנה  ְמַקֶּוה ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִּתָּפַתח  ַוֲאִני  ִּבְמֻיָחד.  ּוְמַהִּנים 
ִלְראֹות ֶאת ָהאֹור ַהָּגדֹול ְוִלְהיֹות ְקרֹוִבים ְלָכל ַהְּדָבִרים ַהִּנְפָלִאים ֶׁשִּנְמְצאּו ָעֹמק ָּבֲאָדָמה, 

ַמָּמׁש ִמַּתַחת ְלַרְגֵלנּו.

ֵעיָניו.  ִזיק ִנְדַלק ּבְ ר ָלנּו ָהִאיׁש וְ תֹוְך ַהחֹול", ִסּפֵ ים ְמִציאֹות ּבְ ׂשִ "ֲאַנְחנּו ְמַחּפְ
ְתֹאם ַאַחד  ה ָמָצא ּפִ ִנּיָ ּבְ ִביל  ׁשְ אן ּבִ ֲעׂשּו ּכָ ּנַ ֲחִפירֹות ׁשֶ ֲארּו ְלַעְצְמֶכם, ּבַ "ּתַ
אן  ׂש. ָמָצאנּו ּכָ ִהְתַחְלנּו ְלַחּפֵ יָקה. הּוא ִהְזִעיק אֹוָתנּו וְ ַע ַעּתִ ַהּפֹוֲעִלים ַמְטּבֵ

ים ְמַעְנְיִנים". ָברִ עֹוד ּדְ עֹות נֹוָספֹות וְ ַמְטּבְ

ּוּון  ַלּכִ ּופֹוֶנה  ֶפר  ַהּסֵ ית  ִמּבֵ יֹוֵצא  ַעְצִמי  ֶאת  ִאיִתי  רָ ֲחלֹום.  י  ָחַלְמּתִ ְיָלה  ּלַ ּבַ
יל.  ְקּבִ ַהּמַ חֹוב  ָהרְ ֶאל  גֹות  ְדרֵ ּמַ ּבַ ד  יֹורֵ ה.  ׁשָ ַהֻחרְ ְלִכּוּון  לֹוַמר,  ּכְ ֶהָהפּוְך, 
ִניָמה  ּפְ ִנְכָנס  לֹא  ז.  ּכָ רְ ַהּמֶ ֶאל  ָיִמיָנה  ּופֹוֶנה  ָהִעּקּול  סֹוף  ַעד  אֹותֹו  הֹוֵלְך 

א עֹוֵקף אֹותֹו ֵמָאחֹור. ֶאּלָ
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ֶׁשַּסָּכָנה ַלֲעֹמד ָּכאן".

ָהַלְכִּתי ִמָּׁשם. ַמה ָּיֹכְלִּתי ַלֲעׂשֹות?

ַלָּמֳחָרת ִהְתַקְּׁשָרה ֲאחֹוִתי.

"ְוָחַׁשְבִּתי  ָאְמָרה.  ִהיא  ֶׁשָּלֶכם",  ַהֲחָדָׁשה  ַּבִּגָּנה  ְלַׂשֵחק  ָלבֹוא  ֶאְפָׁשר  ִאם  ׁשֹוֵאל  "רּוִבי 
ִלְקֹּפץ ִאָּתם ַהּיֹום ַאֲחֵרי ַהָּצֳהַרִים".

ּגּוׁש ָקֶׁשה ָעַמד ִלי ַּבָּגרֹון.

"ַמה ּלֹוַמר ָלּה?" ָׁשֲאָלה ִאָּמא.

ָמַׁשְכִּתי ִּבְכֵתַפי. ֹלא ָיַדְעִּתי ַמה ַּלֲענֹות.

ְוִהַּגְעִּתי ּתֹוְך  ַהַּבְיָתה  ָּפִניִתי  ַהִּלּמּוִדים  ַאֲחֵרי  ִמָּיד  ַהֶּדֶרְך.  ֶאת  ֶהֱאַרְכִּתי  יֹום ֹלא  ְּבאֹותֹו 
ָׁשֹלׁש ַּדּקֹות. ִּבְׁשִביל ָמה ְלַהֲאִריְך ֶאת ַהֶּדֶרְך ְסָתם?

ַלְמרֹות  ַּבִּכָּתה,  ֶאָחד  ַאף  ִעם  ֶזה  ַעל  ִּדַּבְרִּתי  ֹלא  ַהַּבְיָתה.  ִמַהְרִּתי  ֶׁשְּלָמֳחָרת  ַּבּיֹום  ַּגם 
ֶׁשַּבַהְפָסָקה ְיָלִדים ׂשֹוֲחחּו ַּבּנֹוֵׁשא. ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַהִּמִּלים 'ֲאַתר ְּבִנָּיה' ּו-'ְגֵדרֹות', ּוִמיֶׁשהּו 
ֲאִפּלּו ִהְתַמְרֵמר ֶׁש'ֻחְצָּפה, ִהְבִטיחּו ָלנּו ִּגָּנה'. ֹלא ָאַמְרִּתי ְּכלּום, ַלְמרֹות ֶׁשָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי 
ַוֲעַדִין  ְלַעְצִמי  ִהְזַּכְרִּתי  ְּכלּום,  ָלנּו  ַחָּיב  ֹלא  ֶאָחד  ַאף  ַמְתִאיָמה.  ֵאיָנּה  ֻחְצָּפה  ֶׁשַהִּמָּלה 

ָהִייִתי ָעצּוב.

ַּבּיֹום ֶׁשַאֲחֵרי ֵכן ָּפִניִתי ַלַּצד ֶהָהפּוְך. ׁשּוב סֹוַבְבִּתי ֶאת ַהֶּמְרָּכז ַהִּמְסָחִרי ְוָיַרְדִּתי ְלִכּוּון 
ְּכָבר  ַהֹּכל  ְוַעְכָׁשו  ָּבֲעבֹוָדה  ַּתָּקָלה  ָקְרָתה  אּוַלי  ְּבתֹוִכי.  ָהְיָתה  ְקלּוָׁשה  ִּתְקָוה  ַהֲחָנָיה. 
ִהְסַּתֵּדר. ֲאָבל ְּכֶׁשִהְתָקַרְבִּתי ָיֹכְלִּתי ִלְראֹות ֶאת ָהָאָבק ְוִלְׁשֹמַע ְנִקיׁשֹות. ָיֹכְלִּתי ִלְראֹות 
ֶׁשִּמיֶׁשהּו ִהִּניַח ְסָכָכה ְׁשחֹוָרה ֵמַעל ַהִּפָּנה ַהְמֻרֶחֶקת ְוֵהַבְנִּתי ֶׁשֶּזה עֹוֵמד ִלְהיֹות ִסּפּור 

ָאֹרְך.

ַּבַּבִית ֹלא ָהָיה ִלי ֵּתָאבֹון.

"ֲאָבל ָּתִמיד ַאָּתה אֹוֵהב ֶאת ַהְּקִציצֹות ָהֵאֶּלה", ִהְתַּפְּלָאה ִאָּמא.

ֹלא ָרִציִתי ְלַהֲעִציב אֹוָתּה ְולֹוַמר ָלּה ֶׁשֲאִני ַמְרִּגיׁש ְמֻרֶּמה. ִּבְמקֹום ְלַדֵּבר ִהְתַּגַּבְרִּתי ְּבָכל 

ֹזאת ְוָגַמְרִּתי ֶאת ַמה ֶּׁשָהָיה ַּבַּצַּלַחת.

"ַלְייִּבי ְורּוִבי ַיִּגיעּו ַהּיֹום", ִהיא ִּבְּׂשָרה ִלי. "ֵהם ִּבְּקׁשּו ֶׁשַּדְוָקא ַאָּתה ִּתַּקח אֹוָתם ְלַׂשֵחק 
ֶּבָחֵצר".

רּוִבי ְוַלְייִּבי ֹלא ָרצּו ֶאת ֶהָחֵצר, ֵהם ִהְתַעְּקׁשּו ָלֶלֶכת ַלִּגָּנה ַהֲחָדָׁשה. ַהֶהְסֵּבִרים ֶׁשִּלי ֹלא 
ָעְזרּו.

"ַאָּתה ְסָתם אֹוֵמר", ֶהֱאִׁשים אֹוִתי ַלְייִּבי ּוְדָמעֹות ֶׁשל ַאְכָזָבה ְּבֵעיָניו. "ְסָתם ָאַמְרָּת ֶׁשֵּיׁש 
ִּגָּנה! ְסָתם ָאַמְרָּת ֶׁשִהיא ֲחָדָׁשה! ְסָתם ִהְזַמְנָּת אֹוָתנּו!".

ֶהְחַלְטִּתי ָלֶלֶכת ְלָׁשם ְּבָכל ֹזאת. אּוַלי ִאם הּוא ִיְרֶאה ֶאת ַהְּגֵדרֹות ְוַהְּסָכָכה ְוָהֲעבֹודֹות 
הּוא ָיִבין.

ָיַרְדנּו ְלִכּוּון ַהֶּמְרָּכז ַהִּמְסָחִרי. רּוִבי ָרָצה ְּגִליָדה, ֲאָבל ַלְייִּבי ֵזֵרז אֹותֹו ֶׁשֵאין ְזַמן.

"רֹוֶצה ְלִהְתַּגֵלׁש ִראׁשֹון ַּבַּמְגֵלׁשֹות ַהֲחָדׁשֹות?" הּוא ָׁשַאל ְורּוִבי ִהְנֵהן.

ָהיּו  ַהְּגֵדרֹות  ִׁשְפֵׁשף.  ְוֹלא  ָּגַרר  ְוֹלא  ָּדַפק  ֹלא  ֶאָחד  ַאף  ְּכֶׁשִהַּגְענּו.  אֹוָתנּו  ִקֵּדם  ֶׁשֶקט 
מּוָסטֹות ְוָיֹכְלנּו ִלְראֹות ֶאת ַהּפֹוֲעִלים. ֵהם ָעְבדּו ִמַּתַחת ַלְּסָכָכה ַהְּגדֹוָלה ְוַהְּׁשֹחָרה ִעם 

ְּדָלִיים. ִנְרֶאה ָהָיה ֶׁשֵהם חֹוְפִרים ַּבּבֹוץ.

"ֵאיֶזה ֵּכיף ָלֶהם!" ָצַעק ַלְייִּבי. "ַּגם ֲאִני רֹוֶצה!"

ִאיׁש ָּגבֹוַּה ְּבַקְסָּדה ִהְסּתֹוֵבב ְלֶעְבֵרנּו.

"ָמה ַאָּתה רֹוֶצה, ֶיֶלד?" הּוא ָׁשַאל, ְוִנְרֶאה ָהָיה ִלי ִּכי ֵעיָניו ְמַחְּיכֹות.

"ְלַׂשֵחק", ִּגְמֵּגם ַלְייִּבי. הּוא ִהְתַּבֵּיׁש ִּפְתֹאם.

ָהִאיׁש ָרַכן ְלָידֹו.

"ִנְרֶאה ְלָך ֶׁשֲאַנְחנּו ְמַׂשֲחִקים, ָהא?" הּוא ָׁשַאל. "אּוַלי ָהָאח ַהָּגדֹול ֶׁשְּלָך יּוַכל ְלַהְסִּביר 
ְלָך ֶׁשֵאין ֶזה ִמְׂשָחק".

ֹלא ִּתַּקְנִּתי אֹותֹו ֶׁשֲאִני ַהּדֹוד ֶׁשל ַלְייִּבי. ָׁשַתְקִּתי.

"רֹוִצים ִלְראֹות ָמה ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים?" ָׁשַאל ָהִאיׁש.

רּוִבי ְוַלְייִּבי ִהְנֲהנּו. ַּגם ֲאִני ִהְצָטַרְפִּתי.

"ּוְבֵכן, ּבֹואּו", ָאַמר ָלנּו ָהִאיׁש ְוֶהֱחָוה ְּבָידֹו ְּפִניָמה. "ִהָּכְנסּו".

ֹלא ָיֹכְלִּתי ְלַהִּכיר ֶאת ַהָּמקֹום. ַהִחּפּוי ַהִּצְבעֹוִני הּוַסר ְוָהָיה ֻמָּנח ְמֻגְלָּגל ַּבִּפָּנה. ֵחֶלק ָּגדֹול 
ֵמָהִריצּוף ֶנֱעַקר ּוִבְמקֹומֹו ָהיּו ְׁשָטִחים ֶׁשל ֲאָדָמה ְמֵלַאת ּבֹורֹות. ֲאָנִׁשים ָעְמדּו ִּבְפִנים 
ְלַיד ַׂשִּקים ְמלּוְכָלִכים ְמֵלִאים ְּבַמֶּׁשהּו ְוִהְמִׁשיכּו ַלְחֹּפר. ִמַּתַחת ַלְּסָכָכה ָהָיה ֻׁשְלָחן, ְלָידֹו 

ָיְׁשבּו ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים ְוִחְּטטּו ְּבֻקְפָסאֹות ֵעץ ְּגדֹולֹות.

"ַאֶּתם יֹוְדִעים ָמה ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ָּכאן?" ָׁשַאל ָהִאיׁש.

ַהּקֹול ֶׁשּלֹו ָהָיה ָנִעים. ִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשהּוא ֵאינֹו ּכֹוֵעס אֹו לֹוֵעג ֶאָּלא ֶּבֱאֶמת רֹוֶצה ְלַהְסִּביר.

"ֹלא", ָאַמְרִּתי.

"ֲאַנְחנּו חֹוְפִרים ִּבְזִהירּות", ִהְסִּביר ָהִאיׁש ְוִהְצִּביַע ַעל ַהּבֹורֹות. "מֹוִציִאים חֹול ַוֲאָדָמה 
ַּבֻּקְפָסאֹות ָהֵאֶּלה ּוְמַמְּיִנים אֹוָתם ִּבְזִהירּות ְלַיד ַהֻּׁשְלָחנֹות".

"ִּבְׁשִביל ָמה ְלַמֵּין ֹחל?" ֹלא ֵהַבְנִּתי.

"ַּתֲארּו  ְּבֵעיָניו.  ִנְדַלק  ְוִזיק  ָהִאיׁש  ָלנּו  ִסֵּפר  ַהחֹול",  ְּבתֹוְך  ְמִציאֹות  ְמַחְּפִׂשים  "ֲאַנְחנּו 
ַמְטֵּבַע  ַהּפֹוֲעִלים  ַאַחד  ִּפְתֹאם  ָמָצא  ְּבִנָּיה  ִּבְׁשִביל  ָּכאן  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ַּבֲחִפירֹות  ְלַעְצְמֶכם, 
ַעִּתיָקה. הּוא ִהְזִעיק אֹוָתנּו ְוִהְתַחְלנּו ְלַחֵּפׂש. ָמָצאנּו ָּכאן ַמְטְּבעֹות נֹוָספֹות ְועֹוד ְּדָבִרים 

ְמַעְנְיִנים".

"ֵמֵאיֹפה?" ָׁשַאל רּוִבי.

"ִמי ֶהְחִּביא אֹוָתם?" ָׁשַאל ַלְייִּבי.

"ֶזהּו", ָאַמר ָהִאיׁש. "ֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא ֶהְחִּביא אֹוָתם, ֵהן ָּפׁשּוט ֻּכּסּו ְּבָעָפר ּוַבֲאָדָמה ְּבֶמֶׁשְך 
ַהָּׁשִנים  ְּבֶמֶׁשְך  ָהֲאָדָמה  ֶאת  ִהְרִטיבּו  ַהְּגָׁשִמים  ִלְראֹות אֹוָתם.  ָהָיה  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ַהָּׁשִנים 
ָּכל  ְּבֶמֶׁשְך  ִּבְפִנים  ִהְתַחְּבאּו  ָּכאן  ֶׁשִּנְמָצִאים  ַהְמַעְנְיִנים  ַהְּדָבִרים  ְוָכל  ָצְמחּו,  ּוְצָמִחים 

ַהְּזַמן ַהֶּזה".

"ֵאיְך ֵהם ִהִּגיעּו ְלָכאן?" ָׁשַאְלִּתי.

"ֲאַנְחנּו חֹוְׁשִבים ֶׁשָהָיה ָּכאן ִיּׁשּוב ְיהּוִדי", ָנְצצּו ֵעיָניו ֶׁשל ָהִאיׁש. "ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות ְמֹאד, 
אּוַלי ֲאִפּלּו ִּבְזַמן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהֵּׁשִני, ּוְמַעְנֵין אֹוָתנּו ִלְמצֹוא ַמה ֶּׁשִּנְׁשַאר ִמֶּמּנּו".

"ְוָלֵכן ֹלא ּבֹוִנים ֶאת ַהִּגָּנה?" ָׁשַאְלִּתי.

ָהִאיׁש ִחֵּיְך.

"ַעְכָׁשו ֲאִני ֵמִבין ָלָּמה ַאֶּתם ִנְרִאים ִלי ֲעצּוִבים! ַאל ִּתְדֲאגּו, ַהִּגָּנה ֶׁשָּלֶכם ִּתָּבֶנה ַאֲחֵרי 
ֶׁשְּנַסֵּים ַלְחקֹור ֶאת ַמה ֶּׁשִּנְמָצא ָּכאן, ּוֵביְנַתִים ֲעֵליֶכם ִלְׂשֹמַח ֶׁשִּבְזכּות ְּבִגָּנּה ָמָצאנּו ֶאת 

ָּכל ָהאֹוָצרֹות ָהֵאֶּלה!"

***

ַּבַּלְיָלה ָחַלְמִּתי ֲחלֹום. ָרִאיִתי ֶאת ַעְצִמי יֹוֵצא ִמֵּבית ַהֵּסֶפר ּופֹוֶנה ַלִּכּוּון ֶהָהפּוְך, ְּכלֹוַמר, 
ְלִכּוּון ַהֻחְרָׁשה. יֹוֵרד ַּבַּמְדֵרגֹות ֶאל ָהְרחֹוב ַהַּמְקִּביל. הֹוֵלְך אֹותֹו ַעד סֹוף ָהִעּקּול ּופֹוֶנה 
ָיִמיָנה ֶאל ַהֶּמְרָּכז. ֹלא ִנְכָנס ְּפִניָמה ֶאָּלא עֹוֵקף אֹותֹו ֵמָאחֹור. חֹוֶצה ֶאת ַהֲחָנָיה ּוַמְמִׁשיְך 
ָׁשם,  ָהיּו  ְיָלִדים  ֵמֵחָמר.  ֲעׂשּוִיים  ְקַטִּנים  ָּבִּתים  ָרִאיִתי  ִּפְתֹאם  ְוָׁשם  ַהּסֹוף,  ַעד  ָלֶרֶדת 

ְלבּוִׁשים ֻכָּּלם ְּבֻכָּתנֹות ֲאֻרּכֹות, ִנְׂשָרכֹות. ְלֻכָּלם ֵעיַנִים ְמִאירֹות.

"ֵאיֹפה ַהִּגָּנה ֶׁשָּלֶכם?" ָׁשַאְלִּתי אֹוָתם.

"ַעְכָׁשו ֲאַנְחנּו ֹלא ְמַׂשֲחִקים", ֵהם ָענּו. "ִּכי עֹוד ְמַעט ַנֲעָלה ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש".

ָרִאיִתי ַמְטְּבעֹות ָזָהב ְּגדֹולֹות ִּביֵדיֶהם ְוַסֵּלי ְנָצִרים ְמֻקָּׁשִטים. ֵהם ִנְראּו ֲחִגיִגִּיים ָּכל ָּכְך 
ּוְׂשֵמִחים ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשִּקֵּנאִתי ָּבֶהם.

"רֹוֶצה ָלבֹוא ִאָּתנּו?" ָׁשַאל ַהָּגדֹול. "ּבֹוא!"

ְוהּוא ֶהֱחָוה ְּבָידֹו ָקִדיָמה.

ֵאָליו  ִהְצִּביַע  ֶׁשהּוא  ַלִּכּוּון  ִהְסַּתַּכְלִּתי 
ָּגדֹול  אֹור  ִלְנֹׁשם.  ָיֹכְלִּתי  ֹלא  ּוִפְתאֹום 

ָּבַקע ִמָּׁשם ְוִצּפֹוִרים ְלָבנֹות ָעפּו 
ַּבָּׁשַמִים. ָרִאיִתי ַעּמּוד ָיָׁשר 

ְוִניחֹוַח  ָעָׁשן  ֶׁשל  ָיָׁשר 
ָמתֹוק ִמֵּלא ֶאת ְנִחיַרי.

ָקָראִתי  ָּבא!"  "ֲאִני 
ַעְצִמי  ֶאת  ּוָמָצאִתי 

יֹוֵׁשב ַּבִּמָּטה.

***

ַהִּגָּנה ֶׁשָּלנּו ֲעַדִין ֹלא ְּבנּוָיה. ָהַאְרִכיאֹולֹוִגים – ָּכְך קֹוְרִאים ָלֲאָנִׁשים ֶׁשחֹוְפִרים ָׁשם – ִסְּימּו 
ֶאת ֲעבֹוָדָתם. ֵהם ָמְצאּו ַמְטְּבעֹות ְוַכִּדים ַוֲאִפּלּו ִמְקֶוה ִמְּזַמן ַהַּבִית ַהֵּׁשִני. ֵהם ְׂשֵמִחים 

ְמֹאד ַּבִּמְמָצִאים ֶׁשָּלֶהם, ִּכי ֹלא ֶהֱעלּו ְּבַדְעָּתם ַלְחֹּפר ָּבֵאזֹור.

"ַהֹּכל ִּבְזכּות ַהִּגָּנה ֶׁשָּלֶכם!" ָאַמר ָלנּו ְמַנֵהל ָהֲעבֹוָדה.

ְוַחְדָׁשִנִּיים  ַסְסּגֹוִנִּיים  ַהֲחָדִׁשים,  ַהִּמְתָקִנים  ַיִּגיעּו  ָמָחר  ַהּפֹוֲעִלים.  ְוִאּתֹו  ָחַזר  ְּכָבר  הּוא 
ֻּכָּלנּו  ְלַׂשֵחק ָּבּה נּוַכל  ְוֻכָּלנּו ָנבֹוא  ַהִּגָּנה  ְמַקֶּוה ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִּתָּפַתח  ַוֲאִני  ִּבְמֻיָחד.  ּוְמַהִּנים 
ִלְראֹות ֶאת ָהאֹור ַהָּגדֹול ְוִלְהיֹות ְקרֹוִבים ְלָכל ַהְּדָבִרים ַהִּנְפָלִאים ֶׁשִּנְמְצאּו ָעֹמק ָּבֲאָדָמה, 

ַמָּמׁש ִמַּתַחת ְלַרְגֵלנּו.

ֵעיָניו.  ִזיק ִנְדַלק ּבְ ר ָלנּו ָהִאיׁש וְ תֹוְך ַהחֹול", ִסּפֵ ים ְמִציאֹות ּבְ ׂשִ "ֲאַנְחנּו ְמַחּפְ
ְתֹאם ַאַחד  ה ָמָצא ּפִ ִנּיָ ּבְ ִביל  ׁשְ אן ּבִ ֲעׂשּו ּכָ ּנַ ֲחִפירֹות ׁשֶ ֲארּו ְלַעְצְמֶכם, ּבַ "ּתַ
אן  ׂש. ָמָצאנּו ּכָ ִהְתַחְלנּו ְלַחּפֵ יָקה. הּוא ִהְזִעיק אֹוָתנּו וְ ַע ַעּתִ ַהּפֹוֲעִלים ַמְטּבֵ

ים ְמַעְנְיִנים". ָברִ עֹוד ּדְ עֹות נֹוָספֹות וְ ַמְטּבְ

ּוּון  ַלּכִ ּופֹוֶנה  ֶפר  ַהּסֵ ית  ִמּבֵ יֹוֵצא  ַעְצִמי  ֶאת  ִאיִתי  רָ ֲחלֹום.  י  ָחַלְמּתִ ְיָלה  ּלַ ּבַ
יל.  ְקּבִ ַהּמַ חֹוב  ָהרְ ֶאל  גֹות  ְדרֵ ּמַ ּבַ ד  יֹורֵ ה.  ׁשָ ַהֻחרְ ְלִכּוּון  לֹוַמר,  ּכְ ֶהָהפּוְך, 
ִניָמה  ּפְ ִנְכָנס  לֹא  ז.  ּכָ רְ ַהּמֶ ֶאל  ָיִמיָנה  ּופֹוֶנה  ָהִעּקּול  סֹוף  ַעד  אֹותֹו  הֹוֵלְך 

א עֹוֵקף אֹותֹו ֵמָאחֹור. ֶאּלָ
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