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 להפצהפנימי, לא                                                   
 

 בעקבות המשוררת זלדה  – "סינדרלה הופיעה ממשכנות החרדים" )חיים באר(

 ,שכונת כרם אברהם ,כונת הבוכריםבש חפץ בית יהודיוף-"שפיצר"ספר ת בי

 "בצלאל", שכונת שערי חסד-בית האמנים 

 "בשדה המחייכת כמו כלה המשובצת בשמש עמדתי בתוך ירושלים"
 זלדה(", עמדתי בירושלים")מתוך:                                                                                              

 
 

בעיר נולדה  . זלדהמישקובסקי-שם העט של המשוררת זלדה שניאורסון ( הוא1914-1984) זלדה

כל ימיה אהבה לקרוא ספרות  .רבנית ורוסית-דתית :שתי תרבויותלהתחנכה ו רוסיהביקטרינוסלב 

תנועת החלוץ. היא בשיר המנון לחבריה  –שמונה תה כבת ירוסית. את שירה הראשון כתבה כשהי

ובן דודה  ,אורסון המכובדתימצד אביה היא נצר למשפחת שנ למדה בגן עברי ואחר כך בבית ספר רוסי.

 .'הרבי מלובביץ ,מנחם מנדל שניאורסון רביהוא 

זוכרת עדיין כמה מאושרת הייתי, זה היה האושר  "אני :1925-עם משפחתה ב שראלירץ לא זלדה עלתה

  מאת ,זלדה עם איוןיר :מתוך) תה ארץ ישראל תמיד המולדת"יעבור הורי ועבורי הי של שיבה הביתה,

 לחייהם בארץ, בשנה הראשונה .בירושליםהמשפחה התיישבה  .(דעת :בתוך ,שטיינגרט-הולנדר רחל

 ,דוד צבי חן הרב סבה, נפטר ,מכןר וחודש לאחשל זלדה, נפטר אביה 

 :לאחר מותםכך כתבה על אמה  .חב"ד מחשובי רבני  ,הרד"ץ

 ושערות אמי הולכות ומלבינות 

 -מתחת לצעיף, כי אבי המהורהר הנפעם הנבדל

 ישן בלב ההר 

 שחייו היו רמזים של זהב  ההכי אבי הכ

 כך, וה כליושק –רמזים בלבד 

 ישן בלב ההר המסלע"

 ("בתור הילדות פרי חדש", זלדה)

 

חב"ד מפוארת,  ת חסידינצר למשפח ,אושיית תרבות, משוררת יוצאת דופן ,אישה חרדית הייתהזלדה 

 ,ספרה "שירי זלדה"ובקנאות לפרטיות.  פשטותב ,בדלות התאפיינוחייה אשר 

  .לאחד מספרי השירה הנמכרים ביותרנחשב אשר ראה אור שנה לאחר מותה, 

כרם  שכונת כמו ,ירושליםשל  בשכונות הוותיקות , נבקרבסיור בעקבות זלדה

הרועש  ,עירמרכז הוב ,עות והמסורתיותהצנושערי חסד שכונת אברהם ו

 והחילוני יותר.

היסטוריה של שכונות אלו נתוודע ל ,דרך תחנות בחייה של זלדה ודרך שיריה

אנשים רבים בשנגעה  ,גוון חייה של זלדהלעמוד על וננסה  אופי החיים בהןול

 :מתוך ,1938 ,זלדה
 ויקיפדיה

 ,עשר מי יודע –זלדה 
 חי-בית אבי

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9C%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9C%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%9C_%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9F
http://www.daat.ac.il/daat/sifrut/maamarim/zelda-1.htm
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%97%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%96%D7%9C%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%94.jpg
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 השיר ים.פשוט יםשנאמנים וא משוררים, ,סופרים דתיים וחילונים, :כל כך מכל גווני האוכלוסייה

     לכל אחד ואחד. ונכתב על כל אחד ואחד  "שם יש איש לכל"

 

 המסלול פרטי

 

   .()ללא הנסיעה שעות 3-כ :המסלולמשך זמן 

 .ק"מ 3-כ :המסלולאורך 

 .בשכונת כרם אברהם 24 עובדיה רחובב ,בית ברכה, בית פין :נקודת התחלה

  .בשכונת שערי חסד 11הקליר  רחובב של זלדה ביתה :נקודת סיום

  .אין :מגבלות

  .משנה זהירות בחציית כבישים יש לנקוט :דגשי בטיחות

 .בסמטות הצרות של השכונה ובמדרגות נגישות -אינו בר ,תבינוני :דרגת קושי

  .לבוש צנוע :מיוחדציוד             

  אתרים בתשלום           

 והדרכה כרוכה  קבוצות ביקור של תאם מראשיש ל – בית פין, כיום בית ברכה

 .  02-5007800 , טל':סטולין-מוסדות קרלין מרכזבתשלום:

 

 

 המסלולההליכה  תיאור

 

מכאן  .21עזרא  ברחוב ,(1) חפץ-בית יהודיוף –" שפיצר"בבית ספר  ,בשכונת הבוכריםמתחיל  הסיור

 ברחובמערב )שמאלה( ו-דרום לכיוון נפנה בו ,יחזקאל רחובמערב עד -צפון עזרא לכיוון ברחובנלך 

 עמוס נפנה דרומה רחובב. 31צפניה  רחובב( 2) ביתה של זלדה)ימינה( עד  מערב-צפוןנלך לכיוון צפניה 

 נשוב .24עובדיה  רחובב( 3) בית ברכה -"בית פין" עובדיה מערבה )ימינה( אל רחובומיד ב )שמאלה(

 מלאכי דרומה רחובונפנה ב נמשיך ברחוב(. 4אל בית הספר "מולדת הילד") 5מזרחה אל רחוב זכריה 

דרומה פנה מרחוב מלכי ישראל נ .מלכי ישראל רחובל )שמאלה( מזרח-דרוםממנו לכיוון ו )ימינה(

 עדלך בו ונ הלל רחובנחצה את  ,המלך ג'ורג רחובאים אל יהנב רחוב את נחצה ,שטראוס רחובל)ימינה( 

שמואל  רחובב( 5)" בצלאל" – בית האמנים אל ,שמואל הנגיד רחובנפנה מערבה )ימינה( אל  .ש"ץרחוב 

נפנה  אוסישקין רחובוב מרדכי נרקיס,  רחובל )ימינה( מרחוב שמואל הנגיד נפנה מערבה .12הנגיד 

 (6) שער אהרון יוחנן בלומבערג דרך השכונת שערי חסד הוותיקלנפנה  הגר"א חובבר  .דרומה )שמאלה(

נפנה מערבה  ,קרן הקיימת לישראלה רחובב ללכת קדימה.נמשיך ושער בנעבור  .4גר"א ה רחובב
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 רחובב ,(7ביתה האחרון של זלדה )בקצה הרחוב נמצא . )שמאלה( נפנה דרומההקליר ברחוב ( ושמאלה)

  .מסתיים המסלולבו בילתה את שנותיה האחרונות. כאן גם ש ,11הקליר 

 

 

 

  מפת המסלול

 גוגל המפות שלי  :מתוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1icdtPUpPvm_iCKqj8IcTMtMH-40&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1icdtPUpPvm_iCKqj8IcTMtMH-40&usp=sharing
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  שבמסלולהאתרים  תיאור

 

 21עזרא  רחוב ,(1) חפץ-בית יהודיוף –" שפיצר"בית ספר 

בשבילו  1910-1905ם בשנינבנה  חפץ-יהודיוףישראל  ביתו של 

נולי בסוחר גדול בכותנה ו , שהיהאלישע יהודיוף ,ובשביל גיסו

מארץ ישראל  גורש ,1915שנת וב ,יהודיוף היה נתין רוסיה. כותנה

מפני שרוסיה הייתה אויב של האימפריה העות'מאנית במלחמת 

 העולם 

בירושלים. שלצבאם צלו את הבית כמפקדה יהראשונה. הטורקים נ

, כאשר הסתימה המלחמה, שב אלישע יהודיוף לירושלים 1918-ב

רכושו את  ימוהקומוניסטים הלאשעם משפחתו, לאחר 

 ."בלומנטל"ל הבית לבית היתומים את הקומה הראשונה שהשכיר הוא  כדי להתפרנס,. באוזבקיסטן

" שהיה עד שפיצר" פרהסת ביאת  ובהקימה  חנה שפיצרו ,עזב בית היתומים את הבניין ,1923בשנת 

בטלה, הרעב אממעגל העוני, ה ,נערות צעירותתלמידותיה, שהיו ציא את רצתה להוחנה . בביתהאז 

שבעקבות וישוב הישן בארץ ישראל בישהיו חלק מהמציאות  והחולי

לצד חינוך  ,בבית הספר. החמירו עוד יותרמלחמת העולם הראשונה 

בית שידוך טוב.  תאימצבפרנסה עתידית ואף ביסייע להן  במטרה שמקצוע זה תפירהגם למדו  ,ערכי

 שנמנעו לשלוח את בנותיהם לבתי הספר הספר משך אליו תלמידות מבתים דתיים וחרדים אדוקים

 ומשום כך נחשבו מודרנייםשבשפות זרות ו בהן למדוש –" אליאנס" ו"רוטשליד-אוולינה דה" "למל"

של חנה שפיצר,  החוגים הקנאים בירושלים התנגדו לבית ספרה .אנשי היישוב הישןנים בעיני היו לצני

 הם בבית הספר. בשפה העברית כשפת הוראההשימוש  , משוםשוב הישןמהיייתה יה השמשפחת אף-על

 .איימו בחרם על משפחות שישלחו את בנותיהן לבית הספר

"כשבאתי לבית ספר שפיצר ה בבית הספר: יעל חוויותוהיא סיפרה  ,בבית ספר זה למדה זלדה בילדותה

... הרגשתי זרה. לא עשו לי צרות. היו טובים אליי, אבל הבנות היו רחוקות מכל מה שהכרתי ברוסייה

אני  .בגדים והבנים שפחדו מהם ,את הבנות עניינו פה רק עבודת יד .בבית הספר שפיצר הרגשתי מחנק

 ,שטיינגרט-הולנדר רחל :מאת ,זלדה עם איוןיר :מתוך) "לא אהיה שייכתחושבת שחשבתי שלעולם 

 כמורה.  "שפיצר"לבית ספר זלדה חזרה  ,לאחר שלמדה בסמינר ,לימים .(דעת :בתוך

לבנים.  "בית יעקב"לבנות ו "בית חנה"השתכנו בבית הגדול שני בתי ספר חרדיים:  ,לאחר קום המדינה

המבנה משמש את בית הספר לבנות  ,כיום מחיצות.בכל אחד מחדרי הבית הגדולים חולק לשתי כיתות 

  ."נתיב בתיה" ,של החינוך החרדי העצמאי

 ויקיפדיה: מתוך

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A3-%D7%97%D7%A4%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9C%D7%9E%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%90%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%93%D7%94_%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93
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)
http://www.daat.ac.il/daat/sifrut/maamarim/zelda-1.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Palace,_Bukharim.jpg
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. 31ביתה של זלדה בצפניה 
 צילום: מירי זכריש לוי

-זכריש מירי: צילום
 לוי

. 31ביתה של זלדה בצפניה 
 צילום: מירי זכריש לוי
. 31ביתה של זלדה בצפניה 
 צילום: מירי זכריש לוי

,צילום: מירי זכריש  בית ברכה
 לוי

 

 

 

 

 31רחוב צפניה , (2) ביתה של זלדה

אר ית חיים באר .מישקובסקיאריה  ה,בעלבתחילה עם אמה ולאחר מכן עם  זלדה ההתגורר ,בבית זה

 :את ביקורו בביתה

שבא לבקר אותה צריך היה להיכנס דרך חצר מרוצפת בשאריות של מרצפות מי 

אוריינטליות מטולאות וכשנכנסת אליה הביתה, מהכניסה האחורית יכולת לעמוד 

בחצר ופניך פונים לכיוון צפון. מבעד למפתחים צרים בין הבתים יכולת לראות הרים 

ה, ניצבת חשופים שהם הרי ארץ בנימין. מיד אחר כך כשפנית דרומ

בכניסה לביתה. שם היו פמוטות הירושה שלה שעליהם היא כותבת 

והשולחן הכבד שלה שגם אותו היא מזכירה. הבית היה נקי ומאוד 

יתה הרצפה יאחד הדברים שאני זוכר, כי כך היה גם בביתנו, ה.. .צנוע

עירית : מתוך) .עקומה. אם היית הולך יחף בלילה, היית עלול ליפול

 (הארץ עיתון זוכר את זלדה",, "מי קרפ

 

 שיש בהם גם  ,פשוטיםהחיים ה את ה.יבשיר ההשתקפ ההצנועמציאות חייה 

 .דרכם את הנשגב הזלדה במילותיה כהיכלות וראתציירה  ,דלות ועוני

 

 24עובדיה  רחוב ,(3) בית ברכה – בית פין

עם בעלה בדירה חיה זלדה  ,כרם אברהם בשכונה הוותיקה והמסורתית

גר  ,בשכונה זו .לשכונת שערי חסד השניים עברו. לאחר זמן, קטנה וצנועה

סיפור על אהבה " בספרו האוטוביוגרפיו ,עמוס עוזבילדותו גם הסופר 

 אותה אהב. שעל מורתו זלדה ופר על ילדותו יס ,"וחושך

היה אחד  ,סטולין-בו מתחנכות היום בנות חסידות קרליןש, בית ברכה

 .הלוא הוא בית פין – מחוץ לחומות ירושליםשנבנו הבתים הראשונים 

היה  ,19-, ששימש כקונסול הבריטי בירושלים באמצע המאה הג'יימס פין

חווה כדי להקים  1853-בכרם אברהם רכש אדמות . את וק, חובב תנ"ך ודובר עברית שוטפתנוצרי אד

 ,בטוהר כוונותיו םלשכנע כדי. ח תנ"כית למען יהודי ירושליםחקלאית ברו

 הראשון מחוץ לחומות.הכנסת בית  – הקים עבורם אף בית כנסת

, והם הקימו עליה את לפועליו מכר פין את הקרקעות ,19-בשלהי המאה ה שראל,ירץ בטרם עזב את א

 עם שכונת גאולה.  1941התאחדה בשנת ששכונה  ,אברהםשכונת כרם 

ן  ַהַביִת ַהיָּשָּ

 

ף תָּ נּוַע שֻׁ  ַהַביִת ַהצָּ

ַמיִם;   ְלִהּלּולֹות ַהשָּ

ל תֹוכֹו  ש ַמְשִליְך אֶּׁ מֶּׁ  ַהשֶּׁ

בֹו ַהבֹוֵער,  ת זְהָּ  אֶּׁ

 ְוַהַּליְלָּה 

ִבים. ֵמִציף אֹותֹו ַבֲאֵפַלת  ּכֹוכָּ

.... 
 ilתרבות  מתוך

ל ִאִמי הּוַאר ּה שֶּׁ  ַחְדרָּ

.... 

ר ַהגָּדֹול, ַהְפנִיִמי, ָאֵפל דֶּׁ  ַהחֶּׁ

ַרת ַרִבי ִשְמעֹון ַבר יֹוַחאי.  ִּכְמעָּ

ל יָּם  ה שֶּׁ   –בֹו ְשִתיקָּ

 ַשבָּת בֹו, ֵמֵעין הָּעֹולָּם ַהבָּא.

ה. מָּ ה ְדמָּ  ְבכָּל ַהִדירָּ

ד. ִאִמי ְבֵהיַכל  ַלְך ַלִמְשרָּ ַבֲעִלי הָּ

. יהָּ  ְתִפּלֹותֶּׁ

 ֲאנִי ַבִמְטבָּח.

יו ֵגַרנְיּום ּכֵעין  ּוַבַפח עֹולֶּׁה ַעל ְגדֹותָּ

ם.  ַהדָּ

ת לְ  פֶּׁ צֶּׁ ֵצר ַהְמרֻׁ חָּ ִחים בֶּׁ  יַד ַהְצמָּ

תּול ְּכַבֲעַלת זָּה ִמן ַהדֹור -פֹוַסַעת חָּ ֲאחֻׁ

ן.  ַהיָּשָּ
 (ilתרבות  :מתוך)
 

http://www.haaretz.co.il/literature/1.957036
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%9D_%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A1_%D7%A2%D7%95%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8_%D7%A2%D7%9C_%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94_%D7%95%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8_%D7%A2%D7%9C_%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94_%D7%95%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8_%D7%A2%D7%9C_%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94_%D7%95%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A1_%D7%A4%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A1_%D7%A4%D7%99%D7%9F
http://tarbut.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ba377380-fdfa-416a-ac88-78d45be59ce1&lang=HEB
http://tarbut.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ba377380-fdfa-416a-ac88-78d45be59ce1&lang=HEB
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הבניין ההיסטורי של 
 ויקיפדיה :מתוך ,ל"בצלא"

 לוי-זכריש מירי: צילום

השכונה, עבר גלגולים רבים: מקלט לנוער עברייני של שהיה הלב של החווה ולאחר מכן  ,בניין זה

נמכר  1980-, בסיס צה"לי, ובשנייהבתקופת במנדט, כלא לחיילים איטלקים במלחמת העולם ה

התחייבה לשמר אותו לאחר שהוכרז כאתר לשימור. בחצר הפנימית של  , וזוסטולין-לחסידות קרלין

עליו נבנה הבית. במיוחד שרומאי  קולומבריום ףוא ,בית החווהממקוריות כתובות נמצאות המבנה 

פסוק מן הברית החדשה: "יראת  מעל הכניסה כתבוהבונים  .מעל הכניסה הראשיתשינת הכתובת מעני

ופסוק זה , כז( ,את ה' מקור חיים" )משלי ידובמקומו נכתב: "יר ,אלהים מועלת לכל". הפסוק נמחק

 עד היום. במקום נשאר

 

 5 זכריה רחוב ,(4) "לדהי"מולדת  פרסת בי

 .בו לימדה זלדהו י"ת,ב-ל"ףתות אילילדי כ פרסת בבניין זה בישכן  ,בעבר

בספרו  פרסת האר את בייעמוס עוז הסופר היה אחד מתלמידיה והוא ת

 בית דירת נחליאלים מלאה נחילי חתולים..."כ"סיפור על אהבה וחושך" 

שימוש שנדבקות שם  ספר עם שערות של חתולים בכל מקום ואפילו בבית

לגוף שלך מתחת לבגדים שלך, ובלי סירחון תמידי של שתן חתולים ישן 

 ,"וחושך אהבה על סיפור" ,עוז עמוס) שהתייבש מתחת לאיזה רהיט"

 .(ilתרבות  :מתוך

כאהבתו  המתארא וההמורה זלדה אהובה עליו ביותר, ותה יהי פר,הסת מבישל עוז על אף סלידתו 

יתה אהבתי הראשונה: אישה לא נשואה כבת שלושים, מורה זלדה, גברת יהיא ה" :הראשונה

שניאורסון. עדיין לא הייתי בן שמונה וכבר היא שטפה את כולי והרעידה בי איזה מטרונום פנימי שעד 

ם־יום לפני וי" :הגיע לבקרה ,שסיים את לימודיו אצלה גם לאחר  ".אז לא זע ומאז עד עכשיו לא חדל

שמונה בבוקר כבר הייתי מתייצב ליד חלונה, בלוריתי מוטפחת בקצת מים וכותנתי נקייה ומסודרת 

 "בתוך חגורת המכנסיים ולא מזדנבת החוצה. התנדבתי בשמחה לעזור לה בכל מלאכות־הבוקר שלה

 .(שם)

 

  12שמואל הנגיד  רחוב ,(5)" בצלאל" – בית האמנים

לאחר שסיימה את לימודיה בסמינר המזרחי  ,1932 בשנת 

שם ציור אצל ולמדה אביב -זלדה עם אמה לתלעברה  ,במוסררה

נישאה אמה שנית  ,באותה שנה .חיים גליקסברג הירושלמיהצייר 

לחזור לירושלים  החליטה ,1935-ב .לחיפה ה עם בני הזוגוזלדה עבר, אחוזה בחיפהשכונת לרב של 

". הלימודים אל האריכו ימים בצלאל"בוהמשיכה בלימודי ציור 

יכלה . אמנם זלדה לא שהתגוררו בחיפה לטפל באמה החולה ובבעלה של אמהנאלצה  זלדה שכן

 .המשיכה לצייר כל ימיהאך היא להתמסר לציור, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bezalel_2011.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bezalel_2011.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9D
http://tarbut.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=99af7cc9-7ec1-4ba2-b820-cc23d2eba7c6&lang=HEB
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A6%D7%9C%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%92
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מתוך הספר  ,דיוקן עצמי שאיירה זלדה
הוצאת עמותת  ,''ציפור אחוזת קסם''

 rng :מתוך ,זלדה ויצירתה, שאטרסטוק

 ,צילום: עדיאל לו ,שערי חסד
 ויקיפדיה :מתוך

 הכרמל האי נראה

... 

ר ָאמּותּכַ   ֲאשֶּׁ

ת  רֶּׁ  –ַלֲעבֹר ְלַמהּות ַאחֶּׁ

ִאי ל הָּ ֵרד ַהַּכְרמֶּׁ ה-יִפָּ  נְִראֶּׁ

ִלי... הּוא ּכֻׁלֹו שֶּׁ  שֶּׁ

 לוי-זכריש מירי: צילום

 הלוואי" :ההיא כתב 1959מ־ ישורון קשת למשוררבמכתב 

 סכנות כי אותי, מציל אולי היה זה לצייר. כבר להתחיל ויכולתי

 סגור בבית רק כמעט שנמצא כמוני לאדם אורבות רבות

 הביתיים, הקטנים, ושהדברים וכלל כלל מזהרת אינה והשכלתו

 שהנפש עד העיקר את פעמים לו חוסמים והמרגיזים הנשיים

 הפנימית לנקודה דע הערבוביה בתוך לשקוע ושלום, חס עלולה,

 דבקות הוא המערה. מן יציאה – הוא בשבילי הציור ביותר.

 של שנים מאה" ,קסל ראובן )מתוך: י"הססגונ בריבוי

 .(ראשון מקור ,שבת מוסףבתוך:  ",ידידות

מוסד והיא הייתה ה ,1906-ב בוריס שץפרופסור  יםהק "בצלאל"עיצוב להאקדמיה לאמנות ואת 

 הלאומי העברי הראשון בארץ ישראל ומקור ראשון בחשיבותו לאמנות העברית המתחדשת. 

ליצור אמנות עברית חדשה, איפה עמדה הש "בצלאל"להקמת  מאחורי הרעיון

כפי שאמר  –ם" כי מציון יצא יופי ואמנות מירושלי" ם:ודווקא בעיר ירושלי

  .בוריס שץ

 

 4 הגר"א רחוב ,(6) שכונת שערי חסד ,וחנן בלומבערגשער אהרון י

, ששימש כארגון צדקה הרב שלמה זלמן פרוששל  "גמ"ח הכללי"ראשי ארגון 

. השכונה יועדה 1909-בחסד כונת שערי ש, הקימו את 1870-עוד מ

צורת הבנייה האופיינית באותה עת, . אשכנזיות בלבדחרדיות למשפחות 

 חסדת שערי בשכונהבתים , אולם שכונות חצר"" לירושלים הייתה של

ובכמה מקומות ניטעו עצים וירק, דבר שהקנה  ,מרווחת יחסית התיהבנייה הינבנו בטורים אורכיים. 

 רענן ונקי.  מראהלשכונה 

ביחס לשכונות מתונה  היא נחשבתושמרני -שערי חסד באופי דתי ההתאפיינ ,מראשיתה ועד ימינו

ותושביה  חרדיות אחרות בירושלים, דוגמת מאה שערים,

רחביה מנמנעים בדרך כלל מעימותים עם שכניהם החילונים 

 .הסמוכה

צמודי את מקום בתי האבן  ה.ה פניתהשכונה שינ ,היום

חיים היום לכך, ובהתאם  ,בתי דירות מפוארים תפסוהקרקע 

 סקסי.-חרדים אמידים ממוצא אנגלו בשכונה בעיקר

 

 שכונת שערי חסד ,11 הקליר רחוב ,(7)ביתה של זלדה 

היא זלדה הייתה בת יחידה ו .1984באפריל  התגוררה זלדה עד מותה ,בבית זה

מישקובסקי. היה זה חיים בעלה שעודד אותה  אריה -לחיים 36נישאה רק בגיל 

http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/710/447.html
http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/710/447.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%A9%D7%A2%D7%A8_%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%97%D7%A1%D7%93.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%A9%D7%A2%D7%A8_%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%97%D7%A1%D7%93.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%A7%D7%A9%D7%AA
https://musaf-shabbat.com/tag/%D7%96%D7%9C%D7%93%D7%94/
https://musaf-shabbat.com/tag/%D7%96%D7%9C%D7%93%D7%94/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A1_%D7%A9%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%97%D7%A1%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%97%D7%A1%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%96%D7%9C%D7%9E%D7%9F_%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A9
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לפרסם את שיריה ולהמשיך לכתוב. שירתה הייתה מקור גאוותו. בין בני הזוג שררה אהבה גדולה, אך 

שבר  . פטירתו גרמה להבגפהנותרה זלדה  ,1971-ב 62יל לא היו להם ילדים, וכך לאחר שנפטר בעלה בג

שהוקדש לבעלה  ,"נראה-האי"הכרמל ים שלה שיצא בשנה זו ספר השירב בא לידי ביטוי  , והדברגדול

 .מוותבואו של הוב יופית היחוויב ם,חייהת ושאלעסק רבות בשו

אנשים  התמלא ביתה ,עם הזמןבד. להיות למכריה, לא אהבה  ועידכך הזלדה, 

פרחי לאנשי התיישבות, לאמנים ולחברים, לבני משפחה, ל אבן שואבת והיה

חיפשו עוגן רוחני בדמותה. המעבר מהבית שמעריצים לנזקקי סעד ולשירה ו

 זלדה. חסד הכניס אור לחייה קליר בשעריהצער למעונה החדש ברחוב ה ספוג

לכינוי "בנות זלדה" עם הזמן זכו  , והןדתיות לפני נישואין נערותבביתה  שיכנה

 והיו לה למשפחה.

ממחלת הסרטן ונקברה בהר  זלדה נפטרה ,70כשהייתה בת  ,1984בשנת 

סמלי הוא הדבר שבכל טקס ביום השואה  אך .זלדה הלכה לעולמה במוצאי יום השואההזיתים. 

 שירה הראשון שהולחן. ,שירה "לכל איש יש שם" ים אתראוק

 

 
 מומלצת ביבליוגרפיה

 

 אביב: מפה-, תלזלדה, שושנה שחורה (,2007) אסתר ר,אטינג.  

 יד יצחק בן :, ירושליםירושלים החדשה בראשיתה – עיר בראי תקופה , (1979) יהושע ,אריה-בן-

  .צבי

 הארץ הספרים הוצאת: ירושלים, והווי תולדה – לחומה מחוץ ירושלים (,1947) יצחק, שפירא-

 .ישראלית

 
 
 
 

  נוספים אינטרנטיים קישורים
 

 הארץדליה קרפל,   – ודמי הדחוס משחיר.  

 ןמקור ראשו ,יעל )פרוינד( אברהם – רזלדה: המשוררת הנשכחת שהציבור התעקש לזכו.  

 יוטיוב ות,דק 55-כ העבריים, – שה פשוטהיזלדה א.   

 "?הארץעלית קרפ,  – כאשר אמות לעבור למהות אחרת": האם זלדה היא משוררת נשכחת.  

 מקור ראשון, מוסף שבת, קסל ראובן – מאה שנים של ידידות . 

 תרבות  קטעים על זלדה מספרו של עמוס עוז, – סיפור אהבה וחושךil. 

 יוטיוב ות,דק 6-כ ,כתבה מצולמת על קברה בהר הזיתים – קברה של זלדה. 

 :ביצוע, ם"ש כל איש יש"ל
  יוטיוב חווה אלברשטיין,

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8_%D7%90%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8
http://www.haaretz.co.il/literature/poetry/1.1412354
http://www.haaretz.co.il/literature/poetry/1.1412354
http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/710/447.html
https://www.youtube.com/watch?v=amqzoA38xIA
http://www.haaretz.co.il/literature/1.957036
https://musaf-shabbat.com/tag/%D7%96%D7%9C%D7%93%D7%94/
https://musaf-shabbat.com/tag/%D7%96%D7%9C%D7%93%D7%94/
http://tarbut.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=99af7cc9-7ec1-4ba2-b820-cc23d2eba7c6&lang=HEB
http://tarbut.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=99af7cc9-7ec1-4ba2-b820-cc23d2eba7c6&lang=HEB
http://mountofolives.co.il/he/articles-mountolives/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%96%D7%9C%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%AA/
http://mountofolives.co.il/he/articles-mountolives/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%96%D7%9C%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%AA/
https://www.youtube.com/watch?v=1Tj0tSlU2Xg
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  דעת, שטיינגרט-רחל הולנדר – איון עם זלדהיר.  

http://www.daat.ac.il/daat/sifrut/maamarim/zelda-1.htm

