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 מדינת ישראל 
  משרד החינוך

 מינהל חברה ונוער
 ח וידיעת הארץ"אגף של                     

 

  יוסי בנאי זיכרונותבירושלים 

 ,ציון אוהבי" בית הכנסת הפרסי ,בית הכנסת אברהם, כיכר ציון, קולנוע רקס

 בית משפחת בנאי, ס אליאנס"בי ,גן התות הבוסתן הספרדי 

        "הפחים לשכונת יוסף זיכרון בן נחים שורשי, שתול עץ כמו אני"      

   (בנאי יוסי)                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .אלא אם צויין אחרת ,רינת מדיאל:צילום               

 

 מדיאל רינת :מאת

   רונית בין: עיבוד ועריכה

  פרת חבהא :עריכה לשונית 

 

 7102, ז"תשע

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 17-0917105: 'פקס, 17-091009110: 'טל, 90900, בניין ארלדן ירושלים, 01רחוב הנביאים  
 inbalba@education.gov –א "ח וידה"אגף של                                       

 
             .                                                      אתרי משרד החינוךלקובץ זה מכיל קישורים גם לאתרים חיצוניים                      

 .באחריות בעלי האתרים ואינו באחריות משרד החינוך אהו ,בושלרבות הפרסומות  ,תוכן אתרים אלו                                        
                                                       

 לא להפצה ,פנימי                                                            
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  ויקיפדיה: מתוך, בנאי יוסי

  יוסי בנאיזיכרונות בירושלים 

 ,ציון אוהבי" בית הכנסת הפרסי ,בית הכנסת אברהם, כיכר ציון, קולנוע רקס

 בית משפחת בנאי, ס אליאנס"בי, גן התות הבוסתן הספרדי 

        "שורשי נחים בן זיכרון יוסף לשכונת הפחים, אני כמו עץ שתול"
 (יוסי בנאי)                                                                                                                

 

צנועים ה רחובותב ,ל"זירושלים של יוסי בנאי באתרים המשקפים את  צעדנ ,במסלול הסיור

 . ועד ימינו שמחוץ לחומות  יה שנותמירושלים  ונחווה את, ססגוניים של שכונת נחלאותוה

 ,דרך סמטות ילדותו, קיים אינו  שכבר ,"רקס"קולנוע יובילו אותנו אל כרונותיו של יוסי בנאי יז

 ,ריחות וצבעים בשוק מחנה יהודה, םבחגיגת טעמינסיים . ילוו אותנו בתי הכנסתמהנישאים קולות הו

 .הידוע בייחודו

 ,0681תהליך שהחל  בשנת . תהיציאה מהחומו תקופת, היסטורית מיוחדתהסיור מוביל אותנו לתקופה 

 מכספי עזבונו של יהודה טוראשכונת משכנות שאננים  ,השכונה הראשונה אתבנה  משה מונטיפיוריכש

 .ועודכרון יעקב יז, ימין משה: שכונותהיתר נבנו  משכנות שאננים סביב .(יהודי אמריקאי עשיר)

 ,פזמונאי, שחקן, זמר היה( 0391-1118)  יוסי בנאי

פרס ו פרס ישראל חתןהוא היה . ישראלי במאי תאטרוןו קריין ,דרןב

נולד  יוסי בנאי. נחשב אחד מגדולי אמני ישראלו ,התאטרון הישראלי

את . יאליהו בנא ,מעל חנות הירקות של סבו ,0וגדל ברחוב האגס 

שירים בהשפעת השכונה על יצירתו תיעד יוסי בנאי בסיפורים ו

של  כרונותיויבעקבות זנצא  .ובחיוך סקרניבעברית תקנית  שכתב

אחר דמותה של אחת השכונות נתחקה ואגב כך  ,וניג-האמן הרב

  .מעוררות החושים בירושלים של מחוץ לחומות

 13בו מרוכזות ש ירושלים בלבלאזור כינוי הוא  "תנחלאו"

לאמצע  03-שנבנו בין הרבע האחרון של המאה ה ,ותיקות שכונות

שכונות  במתכונתבנויות רובן ו ,בין הרחובות אגריפס ובצלאלבעיקר  השכונות מרוכזות  .11-המאה ה

 .אופיינית לבנייה היהודית הקהילתית של אותה תקופהה – רחצ

השכונות  את , שבמערב ירושלים ליפתא נקנתה מידי יושבי הכפר הערבי שעליה נבנו השכונותהקרקע 

שעלו  עדות המזרח מו בנייהחדשות יותר הק תוא ,יהודים יוצאי העיר העתיקה הקימוהראשונות 

 . 11-ראשית המאה הבו 03-ארצה בסוף המאה ה

לבה הפועם  שהוא, (נחלת יהודה תשכונ הייתה במקום עברב)נמצא שוק מחנה יהודה נחלאות בלבה של 

 . עד עצם היום הזהשל השכונה 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yossi_Banai_1998.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%94_%D7%9E%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99_%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99_%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%97%D7%A6%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%97%D7%A6%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%97%D7%A6%D7%A8
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  המסלול פרטי 

  .(ללא נסיעה) שעות 5-כ :המסלולמשך זמן 

 .מ"ק 9.5 :אורך המסלול

 .פינת הרחובות שלומציון המלכה ובן סירא :נקודת התחלה

 .מחנה יהודהשוק  :נקודת סיום

  .לאורך המסלול נפתחים רק בשעות התפילה או רק בסופי שבועש בתי הכנסת :מגבלות

 .(ברחוב יפו)קו הרכבת הקלה  יש לנקוט משנה זהירות בחציית כבישים ונתיב :דגשי בטיחות

 . המרחב הפרטיעל על השקט ויש לשמור , המסלול עובר בשכונות מגורים :דגשי התנהגות

יתקשה לעבור  סא גלגליםיכשתכן יי)  סא גלגליםימותאם לכ בחלקו ,בינוני-קל :דרגת קושי

 .(בשוק מחנה יהודהובסמטות 

 .נכנסים לבית כנסתלמקרה שוכיסוי ראש לבוש צנוע  :מיוחדציוד             

סיפורים לא  / תה מלכהימא שלי הייכשא" של יוסי בנאי ספרבמומלץ להצטייד                               

 .1112או  0338, ביתן-בהוצאת זמורה ,"ארוכים בשורות קצרות

   .אין: בתשלום אתרים         

            

 

   מסלולב ההליכה תיאור

משם   .(0) ע רקסוקולנשם היה  ,בן סיראומסלול הסיור מתחיל במפגש הרחובות שלומציון המלכה 

לרחוב  נפנה צפונה .יואל משה סלומון רחובעד מפגשו עם  ,להללששמו מתחלף , בן סירא רחובנמשיך ב

קינג  רחובנחצה את  ,יפו רחובבמערב -כיוון צפוןלנמשיך  .(7) כיכר ציוןעד  יואל משה סלומון ונלך בו

 דרומה רחוב זהנפנה ב .מבוא הרב חיים אלבוחר רחוביפו עד למפגשו עם  ברחובשיך מונ 'ורג'ג

 (שמאלה)דרומה  נפנה ,'מ 011כעבור  .לרחוב אגריפסנפנה בה  .הרב יעקב ברוךכיכר עד ל ונלך (שמאלה)

  .(0) "בית אברהם"כנסת הבית עד ל, בירב רחובעד למפגשו עם  נלך בו. במדרגות לרחוב משכנות ונעלה

לכיוון נפנה  ברחוב אגריפס. דרומה ברחוב השומרון עד לרחוב אגריפס הפננו' מ 91-מערבה כנמשיך 

בית הכנסת עד ונלך בו , שילה רחוב אל (שמאלה)נפנה דרומה ' מ 111-כואחרי  ,(שמאלה) מערב-צפון

 .רחוב גבעוןבונרד במדרגות  יםמטרשני נחזור מבית הכנסת . 19שילה  רחובב (5) "אוהבי ציון"הפרסי 

עד רחוב  ברחוב הכרמל ונלך (ימינה) נפנה מזרחה .עד רחוב הכרמל ונלך זיכון טוביה נפנה צפונה רחובב

צפונה ברחוב  נמשיך  .(0) "גן התות"ספרדי הבוסתן הנפנה דרומה ונלך מטרים בודדים עד  .הגלבוע

וברחוב  ח"כי רחובעד  ונלך בואגריפס רחוב ל (ימינה) נפנה מזרחה .לרחוב אגריפס ונחזור בו החרמון

 עליו שלטשישן ומיוחד קומות  מבנה החניון במרכז .כניסה לחניון השוקעד שנראה משמאל ח "כי

 .(9) ס אליאנס"ביזהו  "אליאנס"

אליהו  בעזרת העוברים והשבים לרחוב נוווט דרכנכנס לשוק ונני .מהחניון אל השוקיש שלטי הכוונה 

  .בקומה השנייה של המבנהשהיה ממוקם , (2)בית משפחת בנאי ל ,0 בנאי
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   המסלולמפת 

 גוגל המפות שלי  :מתוך

 

https://drive.google.com/open?id=1NhEr_vrym9TDFnGglXBOgAkzE2M&usp=sharing
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  ויקיפדיה :מתוך ,"סרק"קולנוע 

אני וסימון ומואיז 
 יוטיוב  ,הקטן

 ,הבריטי המנדט תקופתבציון  כיכר
 ויקיפדיה  :מתוך

 
   שבמסלולהאתרים  תיאור

 

  רחוב בן סירא  רחוב שלומציון המלכה  פינת ,(0) "סרק"ע ובית הקולנ

ברכת ל מומרכז מסחרי פעל  ,0392עד דצמבר 

בשירו . "רקס"קולנוע הובו בית  ,ממילא

אני וסימון ומואיז "המפורסם של יוסי בנאי 

 : כתב בנאי ,"הקטן

   אני זוכר קולנוע רקס ביומיות

  ,תומרחוק פעמונים של כנסיו

  ,ואיך רדפנו על גגות אחרי יונים

   לעוף אתן רצינו עד לעננים

(....)                

 ,עכשיו העיר גדולה, עברו שנים מאז

 ,שומעים אפילו לא מילהמסימון לא 

 לאן הוא נעלם ,ומואיז הקטן

 ...וגם קולנוע רקס כבר לא קיים

 

ושהיה זה אהב לצפות בסרטי קולנוע כמה אר פעמים רבות יבנאי ת

ענקית של אסתר /  מתחת לכרזת קולנוע": הבילוי המועדף עליו בילדותו

/  צמאה ורעבה / עוברת על ידי / ראיתי איך ילדותי .../וילאמס בבגד ים

   ."אבל עם המון פירורי חלומות רחוקים, בלי מיל בכיס

הערבים וגם בקרב , היה מקום בילוי פופולרי בקרב תושבי העיר היהודיםבית הקולנוע 

 לאוכלוסייההערבית  האוכלוסייהמאבק בין בפעמיים קולנוע רקס שרף את  ל"האצ. הבריטים

, בין האוכלוסיות מאבקלצד ה .03-שלושים והארבעים של המאה הירושלים בשנות הבהיהודית 

 .חיים משותפים, כמו גם היום, התקיימו אז

 

רחוב  ,מדרחוב בן יהודה, רחוב יפו בין ,(7) כיכר ציון

  נחלת שבעה ושכונת החבצלת

כחלק מתכנון עירוני מודרני הבריטים ציון בנו  כיכראת 

נחשבת ללב הפועם  הכיכר. השיזמו בירושלים לאחר כיבוש

 .של מרכז העיר ירושלים

או , סורמלו. "ורמלוהמרתף של ס"שכן מועדון  ,בכיכר זו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:PrincessMaryStreet2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=4uDy_A8zXPM
https://www.youtube.com/watch?v=4uDy_A8zXPM
https://www.youtube.com/watch?v=4uDy_A8zXPM
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KikarZion.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%A8%D7%A7%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%9B%D7%A8_%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%9B%D7%A8_%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%95
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אברהם סורמלו 
 יוטיוב   והתפילין  

 .ומכאן דבק בו הכינוי סורמלו ,שבגאורגיה סוראמי בעיירהנולד  ,אנשווילי'ג אברהם :האמתיבשמו 

בגוף ראשון על הווי  נהג לספרוא ה ,היה ידוע כמספר סיפורים גדולסורמלו 

סורמלו  .רחביה תושבי ועד מחנה יהודהמתושבי , סמטות ירושלים ואנשיה

בשם  צגהשיחק אותו בה והוא, יוסי בנאיהאהובות על הדמויות  תהיה אח

כולם הכירו , שנות החמישים והשישיםשל   בירושלים  ".שובו של הסורמלו"

למועדון  וגיעהכך שכולם  ,היו מעטים מקומות הבילוי בירושלים .את כולם

סורמלו . היה כאבן שואבת לשומעיוהוא ו, של סורמלו לשמוע את סיפוריו

לק לידידיו יח, מגבעת לראשוובתהלך בחליפה ה הוא. לאגדה עוד בחייו יהה

הן ממשיכות לחיות גם שטיבן של אגדות . יתה מצויה תמיד בכיסוימתוך שקית שקדים שהשקדים 

ת וברחובאך סיפוריו עוד מהלכים , 0323בשנת סורמלו נפטר . האגדה הלך לעולמו אחרי שמושא

 .ירושלים

 :וכך אמר עליו יוסי בנאי

, ומריםוהאיש הזה היה כמו שא. אברם סוראמלו. היה איש בירושלים קראו לו אברם

ותמיד היה לו מה , תמיד חייכן, תמיד עליז. למעלה משכמו אם לא למעלה מזה אפילו

ובכל ימי חייו אף פעם לא היה יוצא . כאילו נולד האיש עם שק מלא סיפורים. לספר

אבל הוא . או אפילו נגיד איזה סיפור אהבה, משל עתיק, מהבית בלי איזו מעשיה יפה

יוסי  :מתוך) .שיהיה בריא. ים עזב אותנו בפתאומיות והלךלפני כמה שנ. הלך, הלך אברם

 (בלוג מערכונים ישראליים, בו של הסורמלוובנאי וש

 

  ומשכנותבירב  רחובותה צומת ,(0) בית אברהם"בית כנסת 

נבנה הוא  .משכנות ישראלנמצא בשכונת  נוסח אשכנזשבו התפללו בית הכנסת הראשון בנחלאות 

כיאה  ,כנסתשכונת נחלאות משופעת בבתי . ודות לתורם בשם אברהם זוסמן מלונדוןה 0661בשנת 

נמצא בתי כנסת שבהם בשיטוט בסמטות  .אליההרב של היהודים מהתפוצות שנאספו והגיעו למגוון 

מסורת . הבוכרים ועוד, הפרסיםנוסח  ,המקובליםנוסח , נוסח תימני: מתפללים בנוסחי תפילה שונים

היו , לוקודם כ" :שיריו של יוסי בנאיוהם משתקפים ב בשכונה ובליל השפות נשמרוהמגוונת התפילות 

. אחר כך היה אדון אופלטקה מדליק את האורות בבית המרקחת. נדלקים שלושה כוכבים בשמים

גיי צו די ', הפנס והכובע השחור היה קורע את החושך ביידיש צרודה ומתחננת, וכשהזקן עם המקל

 בשורות ארוכים לא סיפורים / מלכה תהיהי שלי מאיכשא"מתוך )" ידענו שהשבת חלפה –' לויה

 .(בנאי יוסי עם מדומיינות שיחות – חיים סיפורי:  תוךב, "צרותק

חצרות השכונה השונות  נימאפיימ בור מים הוא. נמצא בור מים ,"בית אברהם"מתחת לבית הכנסת 

 ,כמו כן. נפגשו הנשים וסופרו הסיפורים ליד הבור. (איסוף מים מהמרזבים היורדים מהגגותנועד ל)

בו ש ,להריח את ריח התבשילים שעלה מהתנור המרכזי נוכל ,ואם נדמיין היטב ,נמצא במקום מקווה

ברחוב  ,התנורשבו עמד מקום ב. ערב שבתב את תבשיליהםתושביה השונים של נחלאות היו מניחים 

 .בית מגורים נמצא היום, 8בירב 

https://www.youtube.com/watch?v=C_Xv2YBz770
https://www.youtube.com/watch?v=C_Xv2YBz770
https://www.youtube.com/watch?v=C_Xv2YBz770
http://israelisketch.blogspot.co.il/2016/03/blog-post.html
http://israelisketch.blogspot.co.il/2016/03/blog-post.html
http://israelisketch.blogspot.co.il/2016/03/blog-post.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://www.sapir.ac.il/files/7a790acebf3213f6928cb60fd488471a/uploaded_content/departments/culture/Publications/bio/bio2012.pdf
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 פרק קוראבנאי  יוסי
  יוטיוב, בתהלים

ניסה לבית הכנסת הכ
: צילום ,"ןאוהבי ציו"

 :מתוך ,אריאל הורביץ
  ויקיפדיה

גן " בוסתן ספרדי
  .התות

תה סיר חמין הביולוקחים  לפעמיםנחלאות מספרים בחיוך כיצד היו מתבלבלים הוותיקים של  התושבי

 .וכך נחשפו לטעמי חמין מתפוצות שונות ,נכון-לא

  
  19שילה  רחוב, (5) "ןאוהבי ציו"בית כנסת 

 בית הכנסת הקימה את, עדת הפרסים מבנישהורכבה  ,"אוהבי ציון"אגודת 

סבו של יוסי בנאי ובני  והתפלל ,זהבית כנסת ב .0318בשנת  "אוהבי ציון"

ימים ברק כבית כנסת פעיל  הוא כיוםו, יפה וצנועכנסת הבית . המשפחה הענפה

קליט ה, בשלהי חייו. השבוע משמש בית מדרש קהילתיימי וביתר  ,שבתושישי 

 . הטעמת הקריאה אתכמה היה חשוב לו לשמר עד  וסיפריוסי בנאי פרקי תהלים 

 .לאבי היה מקום קבוע בבית הכנסת

 .לא היה, בעזרה שישבה ,מא שליילא

 ,ואני בשבתות

 לא פעם כשהסתכלתי

 ,על אבי, עליו

 איך היא מציצה, את אמי, הייתי רואה אותה

 ...רחוקהמאחורי גבו כמו צללית 

 בשורותסיפורים לא ארוכים /  מלכה הייתה ימאכשא: "מתוך)

 " (קצרות

 

 גלבוע ובין הרחובות חרמון  ,(0) "גן התות"בוסתן ספרדי 

בנאי אל סמטות  יוסיחזר , בשיריו. אוהל משהנמצא בשכונת  "גן התות"

  :ילדותו ואל עץ התות

  ולפעמים כשאני כך לבדי

  אני חוזר לסמטאות ילדותי

  שנעלמו עם השנים יאל נעורי

  לחברים שלי ההם הישנים

  אני חוזר אל הצבעים והקולות

  אל העיניים התמימות והגדולות

  אני חוזר אל השכונה אל עץ התות

  אל עפיפון אדום אדום קשור לחוט

  היינו ילדים וזה היה מזמן

 "אני וסימון ומואיז הקטן

 ("אני וסימון ומואיז הקטן"מתוך השיר )                                                   

 

https://www.youtube.com/watch?v=J99RC7iK_Ac&index=15&list=PL6EC6A28C083BE229
https://www.youtube.com/watch?v=J99RC7iK_Ac&index=15&list=PL6EC6A28C083BE229
https://www.youtube.com/watch?v=J99RC7iK_Ac&index=15&list=PL6EC6A28C083BE229
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%90%D7%95%D7%94%D7%91%D7%99_%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%90%D7%95%D7%94%D7%91%D7%99_%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%94%D7%91%D7%99_%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%94%D7%91%D7%99_%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%9C_%D7%9E%D7%A9%D7%94
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  ,במחזה שכתב. חזר בזיכרונותיו לבוסתן הספרדי ,מתושבי השכונה המפורסמים ,הנשיא יצחק נבוןגם 

הל וא ספרדיתהמספר את סיפורה של השכונה ה מוזיקלי-תאטרלי' קולאז יצרהוא  ,"בוסתן ספרדי"

רת קודש רוויים שיהיו חיים התוססים של דיירי השכונה ה. 11-של המאה השלושים שנות הב משה

 .לאדינוה שפתו הומור ,סיפורים משעשעים, וחול

 

 רחובכניסה מ, חניון השוקבתוך , (9) "סאליאנ"בית ספר 

  ח"כי

היה אחד מבתי הספר המודרניים  "אליאנס" בית ספר

ונסגר  0661ת נפתח בעיר בשנהוא  .בירושליםהראשונים 

בית הספר היה חלק . 11-של המאה ה ארבעיםבשנות ה

 ".כל ישראל חברים"של חברת " אליאנס" מרשת בתי הספר

למד בבית  יוסי בנאי .וצרפתית עברית שפות ההוראה היו

את הלימודים והעדיף לשהות עם אמו או  ,בלשון המעטה ,במיוחדלא אהב אך הוא  ,כילדספר זה 

 .נהנה לצפות בסרטים, כאמור, לוומעל הכ ,להסתובב בשכונה עם חבריו

 עם ילקוט ישן על הגב

 הולך לבית ספר שנוא

 ...תלמיד מאוד לא לדוגמה

 בשורות ארוכים לא סיפורים/  מלכה הייתה מאיכשא: מתוך, "צמאות עיניים עם קטן ילד")

 (קצרות

 

, קהילה יוזמתבית  להיום משמש ו, 1108שנת  נטוש עדהוא עמד . מיועד לשימורבית הספר מבנה 

  ".רוח חדשה"בשיתוף ארגון , יצירתית ומקצועית בירושלים

 

  0רחוב אליהו בנאי  ,(2)בית משפחת בנאי 

 ,שוק מחנה יהודהבלב לבו של היה של יוסי בנאי משפחתו בית 

לרחוב אליהו יעקב בנאי על שם  הוחלף שם הרחוב. האגס ברחוב

כפי אינו  דבר ,השוק שינה פניו ,הבית שינה פניו. של יוסי בנאי אביו

מלפפונים , בין תפוחים ואגסים. של יוסי וילדות בימי שהיה

 ,דרכו אל חנות הירקות שברחוב האגסמפלס היה יוסי , ובצלים

את ריחות הפרות יוכל לשאוף שיוסי ידע  .סבושל חנותם של אביו ו

במקרה כשרק , לעתים רחוקותקרה וזה  – תמזל מזלוירק אם  יזכה אך לטעום מהם ,ככל שירצה

 .זוג בננות שבאמת באמת נראו עלובותנמצאו 

מרובת הסב האהוב של יוסי בנאי ניהל בקומה הראשונה את חנות הירקות ולמעלה גידל משפחה 

  .שמחה וילדים

 בית הספר אליאנס 

 ביתם של משפחת בנאי 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%A1_(%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
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 בית מלא ילדים

  שמחת, בית מלא ילדים

 .עולם על ראשם

 טהיטה בתוך מימ

 טה בתוךיבתוך מ

 ,נמוןיריחות של שום וק

 של , של ספרי תפילה

 של, מנורות נפט

 ...חגים וזמנים לששון

 (סיפורים לא ארוכים בשורות קצרות / מלכה הייתה מאיכשא": מתוך)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מילות , 0 האגס רחוב
 שירונט: מתוך, השיר

http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=57&wrkid=918
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  ביבליוגרפיה מומלצת

 
 ביתן-זמורה :יהודה-אור ,מסיפורי אברם סורמלו ,(0339)וסי י ,בנאי. 

 אור, סיפורים לא ארוכים בשורות קצרות1  מא שלי הייתה מלכהיכשא, (1112, 0338)וסי י ,בנאי-

 .ביתן-זמורה :יהודה

 
 הרחבות לברקודים

 
 באורך מלא ,יוטיוב, 0320, ויזיה החינוכיתוהטל, בוסתן ספרדי.  

  דק 3 ,יוטיוב ,0ערוץ  ,שנה להיווסדו 011במלאות  – "ןאוהבי ציו"בית הכנסת'.  

  ירושלים אהבתבאתר  – "ןאוהבי ציו"בית כנסת.  

 "ראשון מקור ,באתר מוסף השבתמאמר , יןעמרם קלי – "הקולנוע שהוחרב פעמיים.  

 נים ישראלייםובלוג מערכ –שובו של הסורמלו  ,יוסי בנאי.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=mVki60a6YGc
https://www.youtube.com/watch?v=mVki60a6YGc
https://www.youtube.com/watch?v=2MLXdLUFAzI
http://www.nahlaot.co.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%94%D7%91%D7%99-%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F.html
https://musaf-shabbat.com/2011/02/06/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2-%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%91-%D7%A4%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9E%D7%A8%D7%9D-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9F/
http://israelisketch.blogspot.co.il/2016/03/blog-post.html

