
 

 'יונה חצי לבנה'

  התכנית משלבת אתרים ומועדים. בגיל הגן ההצעה היא לעסוק בנושא ירושלים

מפגשים(. בכיתה א' כדאי להיעזר בתכנית במהלך  7-01בצורה מרוכזת )לאורך 

 השנה סמוך למועדים הרלוונטיים.

    .התלמידים יקבלו יומן מסע )ללא טקסט( שיאפשר ליווי של התכנית בצורה ויזואלית 

  הסיפורים הם תוספת לספר 'יונה חצי לבנה', ועל כן חלק מהפעילות סובבות את

 השאלה מה היונה יכולה להביא במקורה למזכרת מכל מקום או אירוע. 

 נה זידמן.את הסיפורים כתבה מחברת הספר 'יונה חצי לבנה', איל 

 .הסיפורים מיועדים רק לצוות 

 :הערכה  לצוות כוללת 

o .'ספר 'יונה חצי לבנה 

o .קובץ של תשעה סיפורי יונה 

o  מדריך ובו עיסוק בסיפור, הצעות לפעילויות ולשיח, הצעות ליצירה באלבום

 ירושלים והצעות לקיר ירושלים.
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 בנחלאות סליחות

 .הצהריים אחר הגיע ניסים

. הרחוב לכיוון מהם שנתלו ובמרפסות הצפופים האבן בבתי והתבונן הצרה בסמטה עבר הוא

 חבלי. ברכה של החצר את וחצה הדרך את קיצר, רחמים של העופות חנות את שעבר אחרי

 כמו בדיוק, וריחניים מתוחים, עליהם התייבשו גדולים וסדינים לאורכה מתוחים היו כביסה

 סדינים שני' לסחוב, 'ברכה של הקטן הבן, יצחק אותו שכנע אחת פעם איך נזכר ניסים. פעם

 וצעקה הסלים את שמטה החצר בפתח וכבר מהשוק ברכה הגיעה ואיך, אוהל להקים כדי

 על חלף אימו בית שלפני בפינה. בדרכו והמשיך הרהר, היום יצחק שלום מה מעניין. עליהם

 כדי אוכל של וסירים חלות עם ֵהנה אותו שולחת אימא הייתה ילד כשהיה. הגדול התנור פני

 תנור אחד לכל יש היום כי, כמובן, עוד פועל לא התנור. השבת לקראת וייאפו שיתבשלו

 .והתבשילים הלחם של הנעימים הניחוחות את מריח שהוא לו נדמה היה זאת ובכל, בבית

 .הביתה התגעגע ניסים

 את הזקנה האישה וכשפתחה, בציפייה וחיכה בהתרגשות בדלת הקיש סוף־סוף כשהגיע

, מאמינה כלא אמרה!" ניסים אבדאלאק: "פנסים בהן הדליקו כאילו עיניה זהרו הדלת

 הוא אם שאלה כך אחר. חזק־חזק אותה חיבק ורק ענה לא ניסים". כך כל אליך התגעגעתי"

 מה. "הארון על עומדת יונה ראה לאכול כשישבו. מבושל וגזר ועוף אורז לו וחיממה רעב

. דבר אמר לא אבל התפלא ניסים". איתי גרה היא, "ענתה", שלי חברה. "בתימהון שאל?" זה

 . היונה אל מבט פעם מדי שלח ורק בשקט אכל הוא

 . בחזרה בו הביטה היונה

 אותו מעיר הגבאי היה איך זוכר הוא אם ושאלה המיטה על נקיים סדינים אימו פרשה בלילה

 אחרי יום: "פיו את מילא מתקתק תה של וטעם נזכר החל ניסים'. סליחות'ל שלו אבא ואת

 הכיפורים צריך יום שלפני . בתקופה'סליחות'ל יחד "נלך, בגאווה אביו לו אמר ,"בר־המצווה

 ". סליחה ולבקש הכנסת לבית בוקר בכל ללכת

 . רע משהו שעשה חשב לא ניסים כי התפלא?" סליחה לבקש למה"

 ולא עליהם לחשוב לנו עוזר וזה, רעים מעשים על או מחשבות על סליחה יחד אומרים אנחנו"

 חשב ניסים". פגענו במי לנו מזכיר גם זה לפעמים: "והוסיף אבא ענה", שוב אותם לעשות

 . בוגר להרגיש לו גרם זה, הכנסת לבית אבא עם ללכת והתרגש יפה רעיון שזה

 שעכשיו שכחתי בכלל: "בשקט אמר וניסים, האור את וכיבתה אימו אמרה", טוב לילה"

 יש שם לתה, אחרת בשעה עולה שם האור. באמריקה זה את לזכור קשה. הסליחות תקופת

 ". הסליחות של הריח, באוויר הזה הריח שם ואין, אחר טעם

 אקום בבוקר מחר: "ואמר מבטו את אליה הרים ניסים. היונה המתה..." גררר... גררר"

 ".לסליחות

 יותר. בבוקר מוקדם התחילה התפילה: מתעוררים ואביו הוא היו איך נזכר שנרדם לפני

 של קולו ואת בדלת דפיקה שומעים היו, בחוץ מוחלט חושך עוד כשהיה, הזריחה לפני משעה

 !" הבורא לעבודת קומו, יהודים קומו: "קורא הגבאי ששון



 

 לעבודת קום, בני ניסים, קום: "לו וקורא החלון על דופק שאבא חלם בלילה. ונרדם חייך ניסים

 היה כשעוד, בוקר לפנות ובשלוש, העבה הצמר בשמיכת והתכרבל בשנתו חייך הוא". הבורא

. הדלת את ופתח הפנים את שטף, אחת בבת קם ניסים. המעורר השעון צלצל, בחוץ חושך

, נו. "לו חיכתה וכאילו נעמדה כך אחר. מצחיקים בצעדים החוצה ויצאה מהארון ירדה היונה

 . אימו את להעיר שלא נזהר, הדלת את בשקט וסגר בתימהון ניסים אמר", טוב

 ומכל החצרות מכל. מהבתים יוצאים אנשים ועוד עוד לראות היונה התפלאה בדרך

 בכובעי חסידים ראתה היא. והתבוננה לאט הלכה היונה. האנשים זרמו החשוכות הסמטאות

 וגם ומגבעות בחליפות מבוגרים אנשים, צבעוניות בוכריות וכיפות ינס'בג צעירים, פרווה

 הצרים הרחובות את גדשו כולם. צבעונית טריקו וחולצת סרוגה בכיפה, ניסים כמו אנשים

 כדי בלילה קמו האלה האנשים כל. השונים הכנסת בתי לכיוון ובשקט מקור מכווצים והלכו

 אדן על והתיישבה היונה עפה הכנסת לבית וכשהגיעו... מוזר כמה, חשבה, סליחה לבקש

 .הכול ולשמוע לראות אפשר משם, החלון

 את לפגוש שמח ניסים גם!" חזרת, "קרא!" ניסים: "הגבאי ששון אליו רץ פנימה כשנכנס

 כולם נראו הכנסת בבית. ללבן משחור הפך שלו הזקן רק, השתנה כך כל לא הוא. ששון

 פעם מדי פיהק ניסים גם. יפות בשמיכות כמו בטליתות עטופים, מהשינה קמו הרגע כאילו

 .זכר שניסים הטעם בדיוק היה זה. מתוק תה לכולם וחילק עבר שששון עד בפעם

 במה ניצבה ובאמצע' ח בצורת עמדו הכיסאות, יפה היה הכנסת בית. סביב הסתכלה היונה

 והיונה במקהלה יחד שרו כולם. הסליחות את לומר והתחילו התיישבו המתפללים. קטנה

 חשבה, סליחה מבקשים שהם יודעת הייתי אילולא. שמחה הייתה שהמנגינה לב שמה

 היונה התחילה זמן־מה לאחר. תודה ואומרים שמחים שהם חושבת הייתי, לעצמה

 . החוצה לה ועפה להשתעמם

 שם. מצוירים שחלונותיו גבוה כנסת בית לתוך הציצה היא. תפילה של קולות עלו מקום מכל

 המנגינה אבל סליחות אמרו הם גם. בהצגה קהל כמו ארוכים ספסלים על המתפללים ישבו

 . יותר ועצובה שקטה הייתה שלהם

 אומרים בכולם אבל, שונות המנגינות וגם מזה זה שונים הכנסת בתי, היונה חשבה, מעניין

 .המילים אותן את

 :למשפט כשהגיעו קצת התעורר, הזמן רוב שפיהק, ניסים

ים כִֵּסא ַעל יֹוֵשב ֶמֶלְך ֵאל ְתנֵַהג ַרֲחמִּ ידּות ּומִּ  .ַבֲחסִּ

 כשהיה כי, אימא של במטבח לכיסא דומה הרחמים שכיסא דמיין ילד שכשהיה נזכר הוא

 .טעים אוכל לו ומגישה נעימים דברים לו אומרת הייתה היא עליו יושב

  

  

 

 

 



 

 (הבית הר על הצופה) הנציב ארמון טיילת – הסיגד חג

 הארון על גרה והיונה ליונים אוכל חילקה הזקנה – כרגיל המשיך והכול לאמריקה חזר ניסים

דבר  כל כמעט, סיפורים ליונה מספרת הזקנה הייתה קודם: השתנה זאת בכל משהו אבל –

 . הזמן רוב שתקה עכשיו ואילו, סיפור לה הזכיר

 חזר שניסים ואמרה בשמים גבוה גדולה מתכת ציפור מין ליונה הזקנה הראתה אחד יום

 גדול איש יכול איך! היונה את הדהים זה'. מטוס' לה קראה היא. כזאת ציפור בתוך לאמריקה

 אחד דבר אבל, זאת להבין הצליחה ולא וחשבה חשבה היא? ציפור לתוך להיכנס ניסים כמו

 . אליו מתגעגעת הזקנה: ברור לה היה

 ?ויפה צבעוני משהו בעבורה אחפש אולי? זאת לעשות אוכל איך. חשבה! אותה לעודד צריך

 .למעלה והתעופפה מהחלון יצאה

 ירדה מיד! צבעוניות מטריות של תהלוכה: מדהים מחזה תחתיה הגבעה על ראתה לפתע

 לבושים, כהה ועורם אנשים המון היו למטריות מתחת! נהדר היה המראה. לשם והתקרבה

 ועל לראשיהן קשורות לבנות מטפחות היו לנשים. נוסף לבן בד קשור ועליהן לבנות גלימות

 בזהב רקומות שחורות גלימות עטו גברים כמה. תרבוש כמעין בד כרוך היה הגברים ראשי

 מתרגשים שהם הרגישה היונה, מיוחד היה שלהם המראה רק ולא. הלבנים הבגדים מעל

 . הבית הר אל, העתיקה העיר לכיוון מופנות היו כולם עיני. מאוד

 נראתה בו שעמדו מהמקום: נהדר באמת היה והמראה כיוון לאותו היא גם הביטה היונה

 האנשים גם. בשמש נצצה הזהב וכיפת, מתנה של בסרט כמו בחומות עטופה העתיקה העיר

ינָנֵש. "ומיוחדים יפים לה נראו  אישה שואלת אישה שמעה( באמהרית, שלומך מה?" )דִּ

, מדברות הן שפה באיזו מעניין. האישה לה ענתה( טוב, טוב", )מלקם, ֵמלָקם. "אחרת

 . אחרת מארץ באו כנראה הן, היונה הרהרה

 במה על. כולה לבנה נראתה שהגבעה עד כך כל צפופים עמדו הם. כולם התאספו בינתיים

. נהדרת צבעונית שמשיה החזיק מהם אחד וכל, לבן בד מלופף ראשם ועל גברים עמדו קטנה

. לירושלים ועולים הסיגד חג את חוגגים הם שהיום בהתרגשות סיפר', ֵקס' לו קראו, המנהיג

 שמעה היונה. זהב הכול שבה לירושלים תמיד התגעגעו באתיופיה שכשהיו להם הזכיר הוא

 הדרך את כשהתחלנו שלך סבתא לי אמרה ככה, באמת, כן: "הקטנה לביתה אומרת אימא

 ותמיד, האבנים גם, העפר גם. בה זהב שהכול לירושלים שהולכים אמרה היא. ישראל לארץ

 ". שמיה מעל זהב של והילה קשת יש

 גבוה הר על מטפסים, לבנים בבגדים יפה מתלבשים היינו, "הקס המשיך", שם גם"

 כולכם, "אמר", קשה הייתה הדרך. לדרך ויצאנו היום שהגיע עד. לירושלים ממנו ומתגעגעים

 לטיול אותנו שלקחו זוכר אני. מאוד קשה היה שהגענו אחרי וגם, ולילות ימים שהלכנו זוכרים

 שכבר כמו, ובאמת. רגילים רחובות ראינו אבל זהב שכולו מקום לראות ציפינו. בירושלים

 שפעם במקום להיות טוב זאת ולמרות', "קס'ה נאנח", זהב הכול לא בירושלים, יודעים כולנו

 של השם כנראה זה אתיופיה, היונה חשבה, מעניין". מרחוק עליו לחלום רק יכולים היינו

 בעולם מקומות מיני מכל אנשים כמה מדהים. ממנו באו האלה האנשים שכל המקום

 סיפרה היא, נזכרה, לירושלים הגיעה שלי הזקנה גם. אליה להגיע וחלמו לירושלים התגעגעו

 שלקחה זו כמו, הגדולה הציפור בתוך הגיעו האלה האנשים ואילו. חמור של גב על שהגיעה

 ?לירושלים משם להתגעגע כדי הציפור לתוך נכנס ניסים גם אולי... ניסים את



 

 העתיקה בעיר המולד וחג שערים במאה חנוכה – האור חגי

 האישה. והתקרר הלך והאוויר עזב החום גם. והתעבה התארך והחושך התקצרו הימים

 לה שקר הרגישה היא. עבה מצמר סרוג בָשל והתעטפה בביתה לתנור צמוד ישבה הזקנה

 היה. הארון לכיוון מהתנור עלה החום כי, מדי חם אפילו לפעמים, חם היה ליונה. בעצמות

 בראשה מחשבה שעלתה פעם ובכל, בטלוויזיה וצפתה בישלה, סרגה הזקנה, יחד נעים להן

 . ליונה אותה סיפרה

 בקופסה. מהארון יפה זכוכית קופסת מין והוציאה המטבח אל ניגשה, הזקנה קמה אחד יום

, הזכוכית את ממרקת היא בעוד ליונה אמרה", היום חנוכה. "קטנות זכוכית כוסיות היו

... גררר: "ענתה והיונה", ביותר עליי האהוב החג הוא חנוכה. "ויפה ושקופה נקייה שתהיה

 ..." גררר

 את נדליק בערב. "שמן לתוכן ומזגה הזכוכית כוסיות לתוך פתילים הזקנה הכניסה כך אחר

 ליד, פה אותה תולה אני. הרוח מפני האש על תגן הזכוכית וקופסת, "הסבירה", הנרות

 שגם ליונה הזקנה סיפרה בנרות לטפל שסיימה אחרי. הקיר על קטן וו ליונה הראתה", החלון

. רב זמן דולקת הקטנה והאש בפתיל לאט נספג השמן. הנרות את כך הדליקו ילדה כשהייתה

 אני הכינה שאימא הסופגניות טעם את וגם, החנוכייה את תולה שלי אבא את זוכרת אני"

 !" עדן גן טעם ממש. זוכרת

. הקירות על צללים מרקידים הקטנים באורות הביטו ויחד הנרות את הזקנה הדליקה בערב

! מרתק היה זה. לגמרי אחרת ציפור הייתה כאילו ורזה ארוך נראה שלה הצל: נדהמה היונה

 היו כנראה. הקטן ניסים ועם בעלה עם שרה הייתה איך ונזכרה חנוכה על שיר שרה הזקנה

, חג של יופי איזה. מאושרת ונראתה חייכה שלנו הזקנה כי, מאוד מתוקים זיכרונות אלה

 ! שמח חג, בליבה היונה חשבה

 את לראות תוכלי, לך כדאי, "ליונה אמרה!" עופי: "אותו ופתחה החלון אל ניגשה הזקנה

 כך אחר. מאוד מיוחד משהו תראי שם, שערים במאה התחילי. החנוכיות של היפים האורות

 ".המולד חג את חוגגים הם. נהדרים אורות תראי שם גם, הנוצרי לרובע עופי

 ובתים צרים רחובות ראתה שערים במאה. בשמחה ממנו ועפה החלון אדן אל היונה קפצה

 כך כל כשהנרות, כאן אבל, הזקנה אצל כמו, חנוכיות אליה הציצו חלון מכל. צפופים־צפופים

 שירים נשמעו הבתים מכל. להתחבק כדי מצטופפים הם כאילו נראו הם, לזה זה קרובים

 היונה ראתה לחלונות מבעד! נפלא מראה היו הבוהקים האורות. ילדים של צחוק וקולות

, יפה היה זה. מהוריהם חנוכה דמי ומקבלים סופגניות אוכלים, בסביבונים משחקים ילדים

 היה זה. והתבלבלה כמעט הנוצרי הרובע אל היונה וכשהגיעה. מאושרים ונראו חייכו וכולם

 אורות הרבה היו שם וגם וצפופות צרות סמטאות היו שם גם! שערים למאה דומה ממש

 נורות של משרשראות בקע האור, נרות ושל חנוכיות של אורות אלה היו לא פה אבל. נוצצים

, הסמטאות לרוחב נתלו השרשראות. ביניהן נתלו ומוארים גדולים שלג שפתיתי קטנות

 ילדים ראתה החלונות מן. בתים בפתחי עמדו גדולים אור ואיילי, עליז באור אותן מאירים

 לה נראתה כולה העיר, התרגשה היונה. גרביים מתוך יפה עטופות מתנות מוציאים צוהלים

 ועליה שחורה שמיכה כמו ירושלים לה נראתה משם כשהתעופפה. וחם גדול בית כמו פתאום

 .אור של נוצצים יהלומים המון

  



 

 (בטבת' לי מיועד) המערבי הכותל – באב תשעה

 אורז תבשיל להכין למטבח הזקנה נכנסה. מהמדרחוב והיונה הזקנה האישה חזרו אחד יום

 מחר עד אצום כך ואחר הצהריים אחר קצת אוכל, באב תשעה ערב היום: "ואמרה עדשים עם

 ואמרה הזקנה נאנחה, כשאכלה. בתימהון והמתה ראשה את מעט הטתה היונה". בערב

 ולא סביבה הסתכלה היונה". הבית חרב זמן הרבה־הרבה לפני היום. עצוב יום זה: "ליונה

 . חרב לא דבר שום, בסדר הכול, הבית הנה: מדובר במה הבינה

 ליונה אמרה", צמה אני. "בוקר ארוחת להכין קמה ולא במיטתה הזקנה שכבה למחרת

 ביום הכותל אל הולכת הייתי שנה כל. שחרב הבית על חושבים היום, "בדאגה בה שהביטה

, ראשה את והטתה לכותל דווקא למה תהתה היונה". זקנות נהיו שלי שהרגליים עד הזה

 המקדש שבית אחרי שנשאר מה כל זה הכותל: "המשיכה, אותה הבינה שכאילו, והזקנה

 ". ראית מה לי לספר תוכלי, לשם תעופי אם, את אבל. נשרף

 . ראתה מה לזקנה לספר ותחזור מסביב תסתכל, החליטה! לכותל תעוף היא, התלהבה היונה

 .ועשתה החליטה

 מלטפים, ומתפללים ונשים גברים הכותל ליד עומדים כלל בדרך: מאוד התפלאה כשהגיעה

 הפעם ואילו. הזקנה בעבור פעם שעשתה כפי, בקשות פתקי בהם ומטמינים האבנים את

 מאוד שונים נראו והם אנשים ראתה המון היא. עצובים ונראו הרצפה על ברחבה הכול ישבו

 נשים היו, לבנה וחולצה ינס'ג מכנסי שלבשו והיו חליפות שלבשו גברים שם היו: מזה זה

 המילים אותן את שרו וכולם, בכלל ראש כיסוי בלי רבות ונשים בכובעים ואחרות במטפחות

 . שבכו אנשים גם והיו ראש או יד עליו הניח לקיר קרוב שהיה מי... ורחוקה עצובה במנגינה

 כולם של שהבית להיות יכול? כך כל עצובים האנשים כל למה. היונה התפלאה? קרה מה

 ולשאר לה. הוריה של הקן את מישהו הרס קטנה שכשהייתה נזכרה היונה? היום דווקא חרב

 . היא גם נעצבה ופתאום חשבה? דומה זה אולי. בעולם התפזרו והם בית נותר לא הגוזלים

 על שיושבים האנשים על לזקנה סיפרה וכך, וגרגרה היונה ַהְמתה הזקנה אל כשחזרה

 . שחשה הצער על ובעיקר, שראתה והכובעים המטפחות ועל העצובה המנגינה על, הרצפה

 .לה שסיפרה מה כל את הבינה שהזקנה ליונה היה נראה. בראשה הנידה הזקנה

  

 

 

 

 

 

 



 

 בשבט ו"ט – כרם עין

 כשהיא יפה זזות הזקנה של הידיים כמה והתפעלה במטבח השיש על היונה ישבה אחד יום

. אותה ריתקו תמיד הזקנה של הידיים. האורז לסיר אותו ומכניסה אותו מגררת, גזר קולפת

 ! בכנפיים לעשות אפשר שאי דברים לעשות אפשר בידיים

 אני, בשבט ו"בט היה זה: "מספרת והחלה ניסים עם לטיול יצאה שפעם הזקנה נזכרה לפתע

 איך זוכרת לא אני אבל. לטיול ניסים את לקחת יכולתי ולכן קצר היה לימודים יום כי זוכרת

 יפה שם היה, "בסיר והגזר האורז את עץ בכף מערבבת היא בעוד אמרה", הזה למקום קראו

 אני. בצל של בצורה כיפות עם כנסייה שם והייתה אבן בתי של קטן כפר היה זה! כך כל

 שקדיות של ושטיח, יפה מעובד היה ההר כל. ונהדר ירוק הר במדרון היה שהכפר זוכרת

 שם היו: "ואמרה במכסה הסיר את הזקנה סגרה". המדרונות כל את כיסה ולבנות ורודות

 השני החדר אל דידתה היא". ניסים את צייר אפילו מהם אחד, הזה במקום, ציירים הרבה

 אם, ניסים בדיוק היה זה: האמינה ולא הביטה היונה. ניירות של ערימה מתוך ציור והוציאה

 ?כזה דבר עושים איך, מעניין! תצלום היה לא וזה, בהרבה צעיר כי

 אמרה וכשסיימה, בכתום קישטו גזר שפיסות הלבן מהאורז בשקט הזקנה אכלה בערב

. אותי מדאיג קצת וזה, עליו לך שסיפרתי היפה המקום בשם להיזכר מצליחה לא אני: "ליונה

 לא היונה". שלי האוצרות הם הזיכרונות. מהזיכרון לי' יברחו' חשובים שדברים רוצה לא אני

 הבינה היא אבל, אוצרות להיות יכולים הם ואיך לברוח יכולים זיכרונות איך הבינה לגמרי

 . לזקנה חשוב שזה

 . שלה האוצר את הטובה לאישה ואחזיר, החליטה, הזה המקום את אמצא אני

 נדמה היה לפתע. הזקנה של לתיאור דומה שיהיה ירוק מקום וחיפשה העיר מעל היונה עפה

 הן כאילו נראו בצל בצורת זהב וכיפות, ירוק־ירוק מדרון מרחוק ראתה היא: שמצאה לה

 נראתה המוזהבות הבצל כיפות כנסיית: המקום של מיופיו נדהמה כשהתקרבה. עליו צומחות

, ירק של צרות בשכבות מסודרים היו סביב ההרים. שלידה הקטן הכפר כל גם וכך ציור כמו

 של או חג יום של אווירה יצרו בלבן־ורדרד פורחות שקדיות והמון, הזקנה שתיארה כמו בדיוק

 פסים כמו נראו וברושים, והירק העצים בין התחבאו קטנים אבן בתי. הטבע בחיק חתונה

 . ציור לתוך שנכנסה הרגישה היא. כהה בירוק מצוירים

 איך, חשבה? אעשה מה. לשתות כדי עצרה ולא רב זמן כבר עפה היא. הצמא בה הכה לפתע

 אפשר איפה אותן ואשאל אעוף. ליבה תשומת את משך ציפורים של רם ציוץ? מים פה אמצא

 אל זורם קטן מעיין גילתה כשהגיעה. הציוצים לכיוון ועפה, החליטה, בסביבה פה לשתות

 פטפטו, שתו, השוקת שפת על עמדו קולניות דרור ציפורי. וצלולים נקיים מים של שוקת ֵמֵעין

 . עדן גן ממש, לעצמה היונה חשבה, פה טוב כמה. להנאתן המים את וגרגרו

 היה הכול. סביב והביטה הכפר מעל עפה היא. הכוחות אליה חזרו צימאונה את משהרוותה

 ומורח לבן בד מול בסמטה עומד איש: מאוד מוזר דבר ראתה לפתע. העננים אפילו, יפה

 מרח תחילה? היפה הבד את מלכלך הוא למה, חשבה? עושה הוא מה. הבד על צבעים

 מרח כך אחר, בקצהו ששערות מקל במין תכלת בגוון צבע הבד של העליון החלק על האיש

 יותר דומה הבד נראה פעם בכל. צבע של שכבות הוסיף ולאט־לאט, בתחתיתו חום צבע

 ! הבד לתוך לעוף וניסתה שהתבלבלה כמעט שלבסוף עד, מולה שראתה לנוף ויותר



 

 הלבן את קצת ללכלך שכח ולא, יונה כצורת צורתו, הציור על לבן כתם האיש מרח לפתע

 משוכנעת הייתה כבר עכשיו. היונה נדהמה! אותי מצייר הוא. הנכונים במקומות אפור במעט

 הרימה, היונה התקרבה. ביקור כרטיסי היו האיש של הציור כן ליד. הנכון המקום אל שהגיעה

 . הזקנה האישה אל בהתרגשות וחזרה במקורה אחד כרטיס

 הביקור כרטיס את הרימה כשהזקנה .וחיכתה השולחן על הכרטיס את היונה הפילה בבית

 קראו למקום! נכון. "היונה אל עיניה והרימה!" נכון. כרם עין גלריית: "בהתרגשות קראההיא 

 עושה שאת מה כל על תבורכי. "בעיניה עלו התרגשות של ודמעות אמרה!" תבורכי'. כרם עין'

, אחרים לשמח נעים כמה. כאב כמעט שהוא עד רב באושר התמלא היונה של הלב!" בעבורי

  .בעולם טובה הכי ההרגשה זאת. חשבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 י"התנכ החיות גן

 אגמים ובו ויפהפה רחב לגן הגיעה והיום, בירושלים חדשים מקומות היונה גילתה יום בכל

 אבל, אחרים במקומות גם לראות אפשר כאלה דברים. ודשא שבילים, נחל, וגדולים קטנים

 אין־ספור והתעופפו שחו, שיחקו, שכבו, עמדו בגן! להאמין קשה לזה – כאן היה שעוד מה

, חלזונות, כלבים, חתולים הכירה אז עד! בעולם שקיימות ידעה לא בכלל שהיונה חיות, חיות

 לה והיה קיפוד וגם חמור גם ראתה פעם, בעצם. ציפורים של סוגים וכמה לטאות, חרקים

 מצליחה הייתה לא, ניסתה אילו שגם חיות ראתה כאן אבל. נחש עם מפחיד קצת מפגש

 . לדמיין

. גופה כל את כיסו חומים וכתמים קטן ופרצוף ארוך־ארוך צוואר עם חיה, למשל, שם הייתה

 היה אחרת לחיה; גבוה עץ מצמרת עלים לאכול יכולה שהייתה עד כך כל גבוהה הייתה היא

 סביב אפו את מלפף הזה היצור את ראתה היא. הרצפה עד שהגיע ארוך ואף ואפור עבה גוף

 פלאות ועוד; מתחתיו שהתחבא ורוד פה לתוך אותה ומכניס אותה מרים, אבטיח של חתיכה

 גוריו את שומר והוא קצרות והקדמיות וחזקות גדולות האחוריות רגליו ששתי יצור: ראתה

 כל אך לחמור שדומה חיה!; הגוף כל על שחורים פסים עם ענק חתול!; שבבטנו כיס בתוך

 כמו גדולות וחיות, מעוקל צוואר בעלות וגדולות ורודות וציפורים, בשחור־לבן פסים גופה

 ...האגם במי שצפות חבית

 נראו הם שגם ומעניין, החיות מן להתפעלכדי  במיוחד באו בשבילים שהילכו שהאנשים נראה

 הנשים, ילדים הרבה עם משפחות ראתה היא. מזה זה מאוד השונים יצורים כמו לפתע ליונה

 הילכו ולצידן, לפניהן תינוק עגלת דוחפות רובן, לראשן כובעים או ופאות ארוכות בשמלות

 לפעמים. שחור וכובע הראש בצידי ארוכים תלתלים, זקן בעלי וגברים יותר גדולים ילדים

 ביניהן דיברו אחרות משפחות; התלבושת באותה כולן לבושות גילים בכמה ילדות ראתה

 ולראשה גופה כל את שכיסתה ארוכה שמלה לבשה האם: שונה היה לבושן וגם בערבית

 היא גם, היונה חשבה, שלי הזקנה כמו ממש. ְשערה כל את שכיסתה מטפחת תמיד הייתה

 שונות נראו אחרות משפחות. מהבית יוצאת כשהיא הראש על מטפחת לקשור אוהבת

 כאילו היו; ובסנדלים במכנסים או ובחצאיות צבעוניות בגופיות, בשמלות נשים שם היו: לגמרי

 כיפות שחבשו גברים היו; מעניינות קשירות מיני בכל צבעוניות במטפחות ראשן את שעטפו

 היו; שולים רחבי או מצחייה עם, מבד או מקש כובעים – ראשם את עיטרו שכובעים וכאלו

 הקשת צבעי בשלל הלבושים הילדים היו ביותר והססגוניים, קוקו עם וגברים שער ללא גברים

 . מהתרגשות זוהרות ועיניהם

 וסבתות סבים, וילדים הורים, של בני אדם משפחות־משפחות, שלנו היונה חשבה, יפה כמה

 להתפעל באו כולם. הדברים מאותם נהנים אך מזה זה כך כל שונים נראים הם, נכדיהם עם

 . שלנו בעולם שיש המדהימות מהחיות

 של המשופע גגו על לנוח ירדה היא. חדשים מראות מרוב חרחרתסמ שראשה הרגישה היונה

 לא ואפילו בים שטה לא הסירה, חשבה, משונה כמה. גדולה סירה גבי על שנבנה עץ בית

, תראי: "וצעק עליה הצביע, ילד שם עבר פתאום. הגן בקצה הדשא על עומדת אלא באגם

 !" נוח תיבת על עומדת יונה !אימא

 .וצילמה שלה הנייד הטלפון את היונה אל כיוונה, האם התלהבה!" יופי איזה"

 



 

 הקלה הרכבת

, כך סתם. לטייל רוצה אני לפעמים: "ואמרה בעייפות מיטתה על הזקנה התיישבה אחד ערב

." ללכת לי וקשה זקנה כבר אני, לעשות מה אבל... בעיר קורה ומה חדשים מקומות לראות

 . ונרדמה אמרה

 להגיע יכולה ואני כנפיים יש לי. חשבה, הוגן לא באמת זה. והצטערה זאת שמעה היונה

 ?לעשות מה. ומתעייפת קצת הולכת הטובה האישה ואילו, למקום ממקום בקלות

 אליו להגיע תוכל שהזקנה קרוב מקום תמצא אולי, סביבה והסתכלה היונה עפה למחרת

 מרצונם לתוכו נכנסים שאנשים היה נראה. ארוך מתכת נחש מין עיניה את צד לפתע? בקלות

 את לפתור כדי הנחש אחרי לעקוב החליטה! מכך נבהלים לא והם! אותם בולע והוא

 ממנו ירדו אנשים. האחד מצידו נפערו ופתחים המתכת נחש נעצר מה זמן אחרי. התעלומה

 היו וחלקם ממהרים נראו חלקם. מאליו מובן דבר עושים הם כאילו נראו וכולם עלו ואחרים

 . בידם טלפון החזיקו וכולם, ומחויכים שלווים

 היא! נהדר היה זה. אחריו לעקוב יותר קל לה שיהיה כדי הנחש גב על לשבת היונה החליטה

 ארוכים שמיתרים ונהדר לבן גשר גבי על עברו כך. והתפתל התקדם והנחש עמדה פשוט

 נסעו, השוק ליד עצרו כך אחר. וצפרו מכוניות עברו ותחתיו גבוה עמוד אל אותו חיברו ויפים

 להגיע נעים כך כל, היונה חשבה! גאוני זה. העתיקה העיר ליד ועצרו ויפה ארוך רחוב במורד

 תוכל היא התחנות אחת אל הזקנה את להביא אצליח אם. מאמץ שום בלי למקום ממקום כך

 ונופפה המתה היא. הזקנה בית אל חזרה נרגשת. יכאבו שלה שהרגליים בלי בעיר לטייל

 את נעלה ומיד!" נהדר רעיון זה. עליה שמעתי, "הזקנה שמחה?" הקלה הרכבת. "בכנפיה

 . לדרך יצאו ושתיהן בידה מקלה את לקחה, ראשה על יפה מטפחת קשרה, נעליה

. לתחנה הגיעו לבסוף. הספסלים אחד על ונחה הזקנה עצרה פעם ומדי לאיטן הלכו הן

 יש ספסל ואפילו! תחנה של יופי איזה, "בהתפעלות כפיים הזקנה ספקה!" ואלוואן אשקאל"

", יפה כך כל היא: "קטנה ילדה כמו הזקנה התרגשה הרכבת וכשהגיעה". לשבת בשביל

 רשומים היו התחנות שמות. סביבה והביטה התיישבה, נכנסה!" ייאמן לא ממש זה, "אמרה

 בערבית, בעברית התחנות שמות את השמיע כרוז. הודעות של פס על בוהקות באותיות

 . בטלוויזיה מלצפות יותר אפילו מעניין היה שלנו ולזקנה, ובאנגלית

 התפשט טרייה פטרוזיליה של חזק וריח, בידיו גדולים סלים ושני מבוגר איש עלה הקרון אל

 . לבשל עז צורך בה עלה ופתאום, מהריח התעוררה כאילו הזקנה. הקרון בחלל

 ודיברו צחקו, מהן אחת של הנייד בטלפון שהביטו נערות שתי ישבו הסלים עם האיש מול

 איפה צעיר בחור ושאלה בידה ומפה יפה תיירת עלתה שכם בשער; גדולות ידיים בתנועות

 וכשהכרוז; לרדת עליה איפה באנגלית לה והסביר המפה על הצביע הבחור. חנינא בית

 על יד ומעביר מתיישב בו הביטה היא. חרדי איש הקרון אל עלה' הצדיק שמעון תחנת' הכריז

 יֵרד לא שמא מוטרדת נראתה לידו שישבה והאישה צעיר חייל נמנם מולה; הארוך זקנו

 עלו בשועפט; וירד סליחה ביקש, קם, לפתע התנער והוא בצלעותיו דחקה היא. שלו בתחנה

 קצת נראה הוא. ברכיה על ישב והילד הזקנה מול התיישבה האישה. קטן וילד ערבייה אישה

 היד מתיק הוציאה והזקנה בעברית אמרה", חום לו יש. "חולה שהוא לה הסבירה ואימו עצוב

 ואימו, טוב יותר קצת נראה והוא הילד פני על התפשט ביישני חיוך. לו ונתנה סוכרייה שלה

 (. תודה" )שוקראן" לה אמרה



 

. והיונה מהזקנה חוץ ממנה ירדו כולם, התרוקנה ושם' האוויר חיל' תחנת עד נסעה הרכבת

 מבעד הביטה הזקנה. ההפוך בכיוון הפעם – לדרך ויצאה מחדש התמלאה לאט־לאט ואז

 רק כה שעד הנפלא המיתרים גשר על נסעה היא בחייה לראשונה. מאושרת ונראתה לחלון

 הייתה לא היא) הרצל להר הגיעה, היפה האונייה ובפסל דניה בכיכר התבוננה, עליו שמעה

", בשוק פטרוזיליה נקנה חזרה בדרך! "כך כל רבות חוויות(, קטן היה שניסים מאז שם

 הל נתנהש והרגישה בזקנה הביטה היונה." הערב ירק חביתת להכין לי מתחשק, "אמרה

 . כנפיים

 . לנחלאות חזרה לאט־לאט צעדו ומשם פטרוזיליה קנו, בשוק ירדו הן

 .בעולם ביותר הטעימה הירק חביתת את שתיהן אכלו ובערב

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 העצמאות ויום הזיכרון יום – הרצל הר

'. טרמפ לתפוס'ו גגה על לשבת לפעמים אהבה, הקלה הרכבת את שלנו היונה גילתה מאז

 נוסעים ירדו מהרכבת'. הרצל הר' הכרוז קרא ולפתע, הרכבת גג על כך נסעה הימים באחד

 כאן קורה מה מעניין, היונה חשבה, מקרי להיות יכול לא זה. לבנות בחולצות כולם, רבים

 . שלם הר לו שיש הזה ההרצל ומיהו היום

 והיו הברוש עצי בין רחבה שם הייתה. עצובים ונראו ההר אל וברצינות בשקט הלכו הכול

 מחזה היה זה. ישרות בשורות חיילים עמדו בצד. כיסאות של שורות־שורות בה מסודרים

 באותה בדיוק שחור מקל כמו שנראה משהו החזיק מהם אחד וכל לזוז בלי עמדו הם. מוזר

 היונה חשבה? פסלים הם אולי. חיוך של בדל אפילו היה לא פניהם ועל, האופן ובאותו הזווית

 .בהתרחשויות משם להתבונן כדי הברוש מעצי אחד אל והתעופפה לעצמה

 עמדה הבמה על. לדבר־מה מצפים שכולם היה ונראה באנשים הספסלים התמלאו לאט־לאט

 את שמילא קול מין, חזקה צפירה נשמעה: קרה זה ופתאום עצובים שירים ושרה מקהלה

 נראה הארץ על למטה. לעוף והתחילה נבהלה היונה. צליל של ונורא רחב פס כמו האוויר

 חלקם. במקומם וקפאו נעמדו הספסלים על שישבו האנשים כל אחת בבת כי, משהו שקרה

 הקלה שהרכבת היונה ראתה לגדר מעבר. ברגליהם התבוננו וחלקם קדימה הסתכלו

 . מתעופפת עוד היא ורק קפא כולו שהעולם נראה. נעצרו שבכביש והמכוניות

. הצפירה נפסקה כשלפתע הברושים אחד אל ירדה וכבר חשבה? לקפוא צריכה אני גם אולי

 לנוע חזרה הרכבת, בנסיעתן המשיכו המכוניות: דבר קרה לא כאילו המשיך הכול אחת בבת

 חשבה, היום עד שראיתי מוזר הכי הדבר כנראה זה. הספסלים על ברחש התיישבו והאנשים

 . שלי לזקנה כך על לספר חייבת אני. היונה

 קמה לא היא הפעם. הטלוויזיה מול יושבת הזקנה את היונה ראתה הביתה כשהגיעה

 והראו שמות הקריאו רק, סרט שם שודר לא. מהמסך מבטה את הזיזה לא ואפילו לקראתה

 וראתה הזקנה של בפניה הסתכלה היא. כך כל ויפים צעירים נראו כולם. בחורים של תמונות

 ? הבית נחרב היום גם, תהתה? היום כאן קורה מה. בוכה שהיא

, נלחמים היו לא האלה הבחורים אם. "ונאנחה הזקנה פתאום אמרה", פה קל תמיד לא"

, אמרה", הזה המקום את רוצים אנשים הרבה. בירושלים, פה יושבות היינו שלא נראה

, נאנחה ושוב אמרה", ונורא איום דבר זה מלחמה. עליו לשמור כדי להילחם צריך ולפעמים"

 עשרה לה והיו שלי שכנה הייתה היא. המסכנה יה'גורג על חושבת אני הזה ביום! ונורא איום"

. נהרג, משה, שלה שהבן לה וסיפרו חיילים באו הימים ששת מלחמת בזמן אחד יום. ילדים

 האורז את אהב הוא, לאכול אלינו לבוא אהב הוא. קטן ילד שהיה מאז משה את הכרתי אני

 שתקה הזקנה." עצובה ונהיית בו נזכרת אני לפעמים. ניסים של טוב חבר היה והוא, שלי

 יש בזכותם כי, בלב תודה להם ולהגיד שנפלו החיילים את לזכור צריך: "אמרה כך ואחר קצת

 המדינה עצמאות את חוגגים האנשים את תראי, בערב היום הרצל להר תעופי אם. מדינה לנו

 !" לחגוג שצריך דבר, נהדר דבר זה עצמאות. שלנו

 הפעם. מתכוונת הזקנה למה ולבדוק לעוף החליטה היא, להר הדרך את ידעה כבר היונה

 מתכת פיגומי וסביבה גדולה רחבה ראתה מלמעלה. ההר בראש ממש קורה שהכול נראה

 אבן ניצבה הרחבה במרכז. חשבה, גדול לאירוע כאן שמתכוננים נראה. רבים וספסלים

. לצד מצד והלכה עליה עמדה היא. אותה לבדוק כדי האבן אל ירדה והיונה, מרובעת שחורה

 על וכומתה ירוקים מדים לבוש איש אבל, נעים לה היה וזה וקרירה מאוד חלקה הייתה האבן



 

 אל בבהלה עפה והיא!" מכאן עופי! הטקס מתחיל מעט עוד: "וצעק בכעס אליה התקרב ראשו

 . ממנו התנופפה בד שפיסת עמוד ראש

 הבד פיסת והנה, חוטים בכמה ומשך העמוד אל ניגש במדים ואיש לרדת החל הערב

 אותה ופרשה הרוח אותה שהרימה עד מעלה־מעלה התרוממה אליו קשורה שהייתה

 העיניים את הרימו כולם. במרכזו כחול וסימן כחולים פסים עם לבן, יפה דגל זה היה. לרוחבה

 שהכול נראה הפעם אבל, נוסף טקס התחיל עכשיו. ומיוחדת חשובה הרגישה והיא היונה אל

 נוצצות בעיניים נאמו אחרים, הרחבה במרכז רקדו וצבעוניים יפים בבגדים אנשים: שמחים

 קערות במין משואות עשרה שתיים והדליקו בחגיגיות דברים דקלמו אנשים של ושורה

 המדהים הדבר קרה ואז. ויפה בוהק פרח כמו ונראתה אחת ובבת מהר נדלקה האש. גדולות

 צבעוני לגשם והתפזרו בשמים אור של מזרקות יצרו פיצוץ של קולות – מכול והיפה והמבהיל

 נחשים והנה! לאדום הופך בו שהירוק אחד והנה! כחול אחד הנה. החושך תוך אל שנמוג

 החזיקו ורבים, מאושרים ונראו כפיים מחאו האנשים! לבנים לכוכבים שמתפוצצים קטנים

 שאמהר כדאי, היונה חשבה! הו. מעליו עמדה שהיונה לדגל דומים שהיו קטנים דגלים בידם

 .שכזה מרגש ברגע לבדה שתהיה טוב לא, שלי הזקנה אל ואחזור

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 הבית הר ורחבת הכותל רחבת – ורמדאן שבועות

 של ביתה בתוך אבל חמות היו המרצפות אבני. האוויר מזג התחמם השבועות חג לקראת

 לחמם לשמש וקשה ורחבות גדולות מאבנים בנוי הבית. ונעים קריר היה הזקנה האישה

 לצפות לה כשנמאס, לפעמים. בבית להישאר הזקנה מעדיפה הזאת בתקופה. אותן

 . בו וקוראת ך"התנ ספר את פותחת היא, בטלוויזיה

 היה הוא בהתחלה .ורות נעמי – נשים שתי על נהדר סיפור ליונה הזקנה הקריאה הפעם

. ליבה את חימם וזה, ואהבה נאמנות המון בו שיש היונה הרגישה כך אחר אבל מאוד עצוב

 ומרוב תורה מתן חג זהו. השבועות חג את חוגגים מחר, "ליונה הזקנה אמרה", יודעת את"

'. שבועות ליל תיקון' הזה ללימוד קוראים. הלילה כל התורה על ומדברים לומדים שמחה

 כדי לו ונותנת, וקינמון וציפורן והל סוכר עם חזק־חזק תה מכינה הייתי בחיים היה כשבעלי

 . הלילה כל יפה ללמוד ויצליח מעמד שיחזיק

 בחג לירושלים לרגל עלו אנשים המוני, "הוסיפה", קיים היה המקדש כשבית, מזמן, פעם

 עליו להודות רצו שהם מה וכל ותמרים ועיזים חיטה עם? לך לתאר יכולה את. השבועות

 ". לכבודם מתרחבת ממש הייתה העיר. מקום היה ולכולם, לאלוהים

 . להתרחב יכולה עיר איך להבין הצליחה לא היונה

 לילה אחרי. נפלא מחזה הכותל ברחבת יהיה שחר עם מחר: "ואמרה ברגליה הביטה הזקנה

 לרחבת גם. שחרית לתפילת לשם יגיעו מאוד רבים אנשים, ולומדים יושבים כולם שבו שלם

 בבוקר מוקדם אוכלים הם. הרמדאן את עכשיו חוגגים המוסלמים כי אנשים ינהרו הסלע כיפת

 יכולה לא שאני חבל. הערב עד דבר אוכלים ולא להתפלל הולכים ואז בחוץ חושך כשעוד

 אבל: "ואמרה היונה אל נוצצות עיניים הרימה ופתאום מעט שתקה היא". זה כל את לראות

 לשם עופי, מעניין שם יהיה מחר! לעוף יכולה את, ללכת צריכה לא אפילו ואת! יכולה את

 ". ראית מה לי וספרי

 וקודם, משתחווה היא כאילו ראשה את מעט הורידה..." גררר... גררר" היונה המתה

 . החושך אל עפה הבוקר שהפציע

 קבוצות תחתיה ראתה הדרך אורך לכל. העתיקה העיר אל הדרך את היטב הכירה כבר היא

 נזכרה היונה. העתיקה העיר לכיוון צועדים ספרים ובידיהם לבן לבושים אנשים של קטנות

 לקראת שמתקשטת כלה כמו מרגישים היהודים תורה מתן שבחג לה סיפרה שהזקנה

 אנשים: מרהיב מראה ראתה יפו לשער כשהתקרבה. לבנים בגדים לובשים הם ולכן חתונתה

. בסמטאות שוב נפגשו וכולם, ציון הר דרך שטיפסו היו, יפו שער דרך הכותל רחבת אל זרמו

 המוסלמים גם. הכותל רחבת אל חזרה ונשפך ליובלים שמתפצל גדול נהר כמו נראה זה

 של הדלתות על ודופק עובר זקן איש ראתה מלמעלה. שכם שער דרך רובם, בסמטאות זרמו

, היונה חשבה! בסליחות בנחלאות שהיה כמו ממש. לתפילה להם לקרוא כדי המוסלמים

אל־ לרחבת והמוסלמים הכותל לרחבת היהודים – כיוון לאותו הלכו האנשים כל! יופי איזה

 . אקצא

 האנשים כל איך להבין קשה, הכותל מעל ממש מתיישבת בעודה היונה חשבה, מדהים

 . להתרחב יודעת באמת העיר, צדקה שלי הזקנה. מקום יש ועדיין להיכנס מצליחים האלה

. בשורות ומסתדרים יחפים הולכים, נעליהם את חולצים מוסלמים ראתה העליונה הרחבה על

 הכיפה אל גבם את הפנו להפתעתה. והשתחוו ברכיהם על כרעו פעם ומדי בקוראן קראו הם



 

 פונים לא אנחנו למה. "מולה שניצב האפורה הכיפה עם הישן המבנה אל והשתחוו המוזהבת

 הכיפה בעל הישן שהמבנה לו ענה האב. אביו את קטן ילד שאל?" בתפילה אל־אקצא לכיוון

. היונה חשבה, ויפה נוצץ להיות חייב לא קדוש שמקום נראה. ביותר הקדוש הוא האפורה

 בגוונים חולצות של ויפות צפופות שורות כמו המתפללים לה נראו, שהשתחוו פעם בכל

 . מאוד ומיוחד יפה היה זה. שונים

 כדי תוך בהתרגשות והתנדנדו לבנות בטליתות עטופים אנשים רבבות עמדו הכותל ברחבת

 היונה חשבה, יפה זה להתפלל. ברוח שיבולים של שדה כמו שלנו ליונה נראה וזה, תפילה

 '. הזקנה של בחדר הארון על הבאה לשנה: 'עצמה משל תפילה והמציאה

 .אליה עפה ומיד, געגועים חשה לפתע

  


