'של ַמ ָּטה'
ׁ
ּש ַליִם ֶ
ׁ
'של ַמ ֲע ָלה' וִירו ָ
ׁ
ּש ַליִם ֶ
ׁ
יְרו ָ

ְט ִרּיֹות!

בֹותינּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ֲע ָׂש ָרה נִ ִּסים נַ ֲעׂשּו לַ ֲא ֵ
ּומ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ְרוָ ִחים,
פּופים ִ
עֹומ ִדים צְ ִ
[ְ ]...
ירּוׁשלַ יִ ם ֵמעֹולָ ם,
וְ ל ֹא ִהּזִ יק נָ ָחׁש וְ ַע ְק ָרב ִּב ָ
וְ ל ֹא ָא ַמר ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹו צַ ר לִ י ַה ָּמקֹום
ירּוׁשלַ יִ ם.
ֶׁש ָאלִ ין ִּב ָ
(מ ֶּסכֶ ת ָאבֹותֶּ ,פ ֶרק חִ ,מ ְׁשנָ ה ח)
ַ
ִח ְׁשבּו ַעל ַה ַּמ ְׁש ָמ ֻעּיֹות ֶׁשל ַה ִּמּלָ ה 'צַ ר' וְ ַה ְס ִּבירּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט:
ירּוׁשלַ יִ ם" ְּבכַ ָּמה ְּד ָרכִ ים.
"וְ ל ֹא ָא ַמר ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹו צַ ר לִ י ַה ָּמקֹום ֶׁש ָאלִ ין ִּב ָ

ַה ִאם ּתּוכְ לּו לְ ִהּזָ כֵ ר
ְּב ָמקֹום ֶׁש ֲהיִ ֶיתם ּבֹו וְ ָהיָ ה
צָ פּוף ַאְך ִה ְרּגַ ְׁש ֶּתם ָרוְ ָחה
ְּבלִ ְּבכֶ ם?

רּוׁשלַ יִ ם ֶׁשּלִ י
יְ ָ

עֹוׂשים ֲח ָס ִדים.
ּגַ ם יְ לָ ִדים ִ
בּוע.
ַּב ֲחרּו ַמעֲ ֶׂשה טֹוב וְ ָעׂשּו אֹותֹו ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁש ַ
ּנֹותן אֹו ַה ְּמ ַק ֵּבל?
יֹותר ֵמ ַה ַּמ ֲע ֶׂשהַ ,ה ֵ
ִח ְׁשבּוִ :מי נִ ְת ַרם ֵ

עמו

ס
גיל ,פיקיוויקי

ּבּור ָקס ַחם! עַ גְ ָבנִ ּיֹות
ַ"רק ַהּיֹום! ַרק ַהּיֹום! ֶ
ִקילֹו ְּבעֶ ֶׂשר!" ֵ -אּלֶ ה צְ לִ ילִ ים ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לִ ְטעֹות
ָּב ֶהםָ .אדֹם ,יָ רֹקּ ,כָ תֹםָ ,סגֹל  -וְ ַהּכֹל צִ ְבעֹונִ י ּכָ ל
ּכָ ְך ,וְ ֵר ָיחנִ י ,וְ ָט ִרי.
ִהּגַ עְ נּו לַ ּׁשּוק!
ירּוׁשלַ יִ ם.
הּודה הּוא ׁשּוק ֶמ ְרּכָ זִ י ִּב ָ
ׁשּוק ַמ ְחנֵ ה יְ ָ
ַהּׁשּוק יָ דּועַ ְּבצִ ְבעֹונִ ּיּותֹו ָּוב ֲאוִ ָירה ַה ְּמיֻ ֶח ֶדת ֶׁשּיֵ ׁש
ּבֹוִ .מּלְ ַבד ְמקֹום ִמ ְס ָחר ,יָ דּועַ ַהּׁשּוק ּגַ ם ּכְ ָמקֹום
ֶׁשל ֶח ֶסד .יֶ ְׁשנָ ם מֹוכְ ִרים ֶׁשּיִ ְּתנּו לְ לָ קֹוחֹות ְמ ֻסּיָ ִמים
לַ עֲ רְֹך ְקנִ ּיֹות ֲא ָבל לְ עֹולָ ם ל ֹא יִ ְּקחּו ֵמ ֶהם ּכֶ ֶסף,
יֹודעִ ים ֶׁש ֵהם עֲ נִ ּיִ ים; יֶ ְׁשנָ ם ֲאנָ ִׁשים
ּכִ י ַהּמֹוכְ ִרים ְ
ֶׁשּלְ עֹולָ ם ל ֹא יַ עַ זְבּו ֶאת ַהּׁשּוק ִמ ְּבלִ י לָ ֵתת צְ ָד ָקה
ּפֹוׁש ִטים יָ ד ָּב ְרחֹובֹות; וְ יֶ ְׁשנָ ם
לְ ַא ַחד ָהעֲ נִ ּיִ ים ֶׁש ְ
צְ עִ ִירים ֶׁש ִּמ ְתנַ ְּד ִבים לַ עֲ זֹר לִ ְסחֹב ַסּלִ ים לַ ֲאנָ ִׁשים
ֶׁש ֵאינָ ם ַמּכִ ִירים.
ַהּׁשּוק ַהּזֶ ה ְמ ַח ֵּבר ֵּבין ֲאנָ ִׁשיםַ ,הּׁשּוק ַהּזֶ ה הּוא
רּוׁשלַ יִ ם!
ׁשּוק ֶׁשל ֶח ֶסדַ ,הּׁשּוק ַהּזֶ ה הּוא יְ ָ

ּש ַליִם
ׁ
ִעיר ַה ֶּצ ֶדק יְרו ָ

וְ ָא ִׁש ָיבה ׁש ְֹפ ַטיִ ְך ּכְ ָב ִראׁשֹנָ ה ,וְ י ֲֹעצַ יִ ְך ּכְ ַב ְּת ִחּלָ ה
ַא ֲח ֵרי כֵ ן יִ ָּק ֵרא לָ ְך ִעיר ַהּצֶ ֶדק ִק ְריָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה
צִ ּיֹון ְּב ִמ ְׁש ָּפט ִּת ָּפ ֶדה וְ ָׁש ֶב ָיה ִּבצְ ָד ָקה.
(יְ ַׁשעְ יָ הּו א ,כו-כז)

"א ִׁש ָיבה" ְמ ָת ֵאר ַהּנָ ִביא ֲחזָ ָרה לְ ָמה ֶׁש ָהיָ ה ֶּב ָע ָבר.
ַּב ִּמּלָ ה ֲ
בּואה?
ָמה ֶא ְפ ָׁשר לִ לְ מֹד ִמּכָ ְך ַעל ַמּצָ ָבּה ֶׁשל ָה ִעיר ִּבזְ ַמן ַהּנְ ָ
לֹומרַ ,רק ּכְ ֶׁשּיִ ְהיֶ ה צֶ ֶדק ֲא ִמ ִּתי
אֹומר" :צִ ּיֹון ְּב ִמ ְׁש ָּפט ִּת ָּפ ֶדה וְ ָׁש ֶב ָיה ִּבצְ ָד ָקה"ּ ,כְ ַ
ַהּנָ ִביא ֵ
בּואתֹו.
וְ ֶח ְמלָ ה ּכְ לַ ֵּפי ַה ַחּלָ ִׁשים ַּב ֲח ֵב ָרהִּ ,ת ְת ַקּיֵ ם נְ ָ
בּואה ָּתלּוי ַּבּיַ ַחס ֶׁשל ַה ֶח ְב ָרה לַ ַחּלָ ִׁשים?
לָ ָּמה ִקּיּום ַהּנְ ָ

ּגַ ם ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְך
ירּוׁשלַ יִ ם.
ָׁש ַפט ִּב ָ
ַה ִאם ַא ֶּתם זֹוכְ ִרים
ּפּורי ְׁשֹלמֹה
ִסּפּור ִמ ִּס ֵ
ַה ָּקׁשּור ַּבעֲ ִׂשּיַ ת צֶ ֶדק?

רּוׁשלַ יִ ם ֶׁשּלִ י
יְ ָ

ּלּוקי ֵּדעֹות.
ּגַ ם ַּבּכִ ָּתה ְּוב ֵבית ַה ֵּס ֶפר יֵ ׁש לִ ְפ ָע ִמים ִח ֵ
ִח ְׁשבּו ַעל ִמ ְק ֶרה ּכָ זֶ ה וְ נַ ּסּו לִ כְ ּתֹב אֹו לְ צַ ּיֵ ר ִמ ְׁש ָּפט ַהּנֶ ֱע ָרְך ְּבעִ ְקבֹות ַה ִּמ ְק ֶרה.

"ּבית ַה ִּמ ְׁש ָּפט!"
ֵ
ּכְ ֶׁשּנִ ְׁש ַמעַ ת ְק ִר ָיאה זֹו ָּבאּולָ ם ַהּגָ דֹולִ ,מ ְׂש ָּת ֵרר
ּׁשֹופ ִטים
ֶׁש ֶקט .זֶ ה ִס ָימן ֶׁשּצָ ִריְך לָ קּום לִ כְ בֹוד ַה ְ
ירּוׁשלַ יִ ם
ַהּנִ כְ נָ ִסיםְּ .ב ֵבית ַה ִּמ ְׁש ָּפט ָהעֶ לְ יֹון ִּב ָ
ׁשֹופ ִטים ְמכֻ ָּב ִדים וְ ָדנִ ים
ְ
יֹוׁש ִבים ֲח ִמ ָּׁשה עָ ָׂשר
ְ
יֹותרֵּ .בית ַה ִּמ ְׁש ָּפט ָהעֶ לְ יֹון
ַּב ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ַה ְּמ ֻס ָּבכִ ים ְּב ֵ
אׁשי
בֹוּה לְ צֶ ֶדקְּ ,וב ָר ֵ
ְמ ַׁש ֵּמׁש ּגַ ם ֵּבית ַה ִּדין ַהּגָ ַ
ֵּתבֹותָּ :בגָ "ץְּ .ב ָבגָ "ץ ָּדנִ ים ְּב ִמ ְׁש ָּפ ִטים ל ֹא נֶ גֶ ד
ֲאנָ ִׁשים ְּפ ָר ִטּיִ ים ֶאּלָ א נֶ גֶ ד ָר ֻׁשּיֹות ַה ְּמ ִדינָ ה (ּכְ מֹו
קֹובעַ ֶׁש ְּמקֹומֹו
ַהּכְ נֶ ֶסת)ַ .החֹק ִּב ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ֵ
ירּוׁשלַ יִ ם.
ֶׁשל ֵּבית ַה ִּמ ְׁש ָּפט ָהעֶ לְ יֹון הּוא ַרק ִּב ָ

ּש ַליִם
ׁ
ּש ָמ ּה יְרו ָ
ׁ
ִעיר ו ְ

ַה ְּמ ִסּלָ ה ִהכְ נִ ָיסה לַ ַחּיִ ים ָה ִעירֹונִ ּיִ ים ֶׁשּלָ נּו
חּוׁשה ֶׁשל ח ֶֹפׁש וְ ִׂש ְמ ָחה
ַמ ֶּׁשהּו ָח ָדׁשְּ ,ת ָ
ּומחּוץ לַ ּגְ ֵדרֹות .יֵ ׁש ַּב ְּמ ִסּלָ ה
ִמחּוץ לָ ֲא ָבנִ ים ִ
ּומ ַׁש ְח ֵרר.
ַמ ֶּׁשהּו ֶׁש ַּמ ְר ִחיב ֶאת ַהּלֵ ב ְ
(ה ַרב ֶּבנִ י לָ או ַעל ְּפרֹויֶ ְקט ַה ְּמ ִסּלָ ה ִמּתֹוְך ָה ֲא ַתר  5יְ ִחידֹות)
ָ

ירּוׁשלַ יִ ם?
חּוׁשה ֶׁשל ִׁש ְחרּור וְ ח ֶֹפׁש ִּב ָ
נֹותן ְּת ָ
ארק ַה ְּמ ִסּלָ ה ֵ
ּדּוע ,לְ ַד ְע ְּתכֶ םַּ ,דוְ ָקא ָמקֹום ּכְ מֹו ַּפ ְ
ַמ ַ

ּגֹורם לַ ּלֵ ב
ִהּזָ כְ רּו ְּב ָמקֹום ֶׁש ֵ
ֶׁשּלָ כֶ ם לְ ִה ְת ַר ֵחב.
ּגֹורם לָ כֶ ם
ִח ְׁשבּו ָמה ֵ
לְ ַה ְרּגִ יׁש ּכָ ְך ַּב ָּמקֹום ַהּזֶ ה.

רּוׁשלַ יִ ם ֶׁשּלִ י
יְ ָ

רּוׁשלַ יִ ם'.
נַ ּסּו לְ ַד ְמיֵ ן ,לִ כְ ּתֹב אֹו לְ צַ ּיֵ ר ֶאת ַה ָּמקֹום ֶׁש ִּב ְׁש ִבילְ כֶ ם הּוא 'יְ ָ

ּומ ִסּלָ ָתּה
ירּוׁשלַ יִ ם ְ
ַּפעַ ם ָהיְ ָתה ַרּכֶ ֶבת ַמּגִ יעָ ה לִ ָ
עָ ְב ָרה ֵּבין ְׁשכּונֹות ָּבעִ יר .לְ ַא ַחר ָׁשנִ ים ֶׁש ָהיְ ָתה
ִא ִּטית וְ ל ֹא יְ עִ ילָ הּ ,ולְ ַא ַחר ֶׁש ְּמ ִסּלָ ָתּה ל ֹא יָ כְ לָ ה
מֹודד עִ ם ָה ַרּכָ בֹות ַה ֲח ָדׁשֹותֻ ,ה ְחלַ ט
עֹוד לְ ִה ְת ֵ
רּוׁשלַ יִ ם ִה ְתלַ ְּב ָטה
לְ ַב ֵּטל ֶאת ַקו ָה ַרּכֶ ֶבת .עִ ִירּיַ ת יְ ָ
ָמה לַ עֲ ׂשֹות ְּב ַפ ֵּסי ָה ַרּכֶ ֶבת ַּוב ַּת ֲחנָ ה ַהּיְ ָׁשנָ ה וְ ַהּיָ ָפה,
ארק ַה ְּמ ַח ֵּבר
ארקַּ ,פ ְ
ּולְ ַבּסֹוף ֻה ְחלַ ט עַ ל ְּבנִ ּיַ ת ַּפ ְ
הּודּיֹות וַ עֲ ָר ִבּיֹותְׁ ,שכּונֹות
ֵּבין ְׁשכּונֹותְׁ :שכּונֹות יְ ִ
ּוׁשכּונֹות
יֹותר ָּופחֹותְׁ ,שכּונֹות ָּד ִתּיֹות ְ
ֲא ִמידֹות ֵ
ּפֹורט
ארק ִמ ְת ַח ֵּבר לְ ֶמ ְרּכְ זֵ י ַה ְּס ְ
ִחּלֹונִ ּיֹותַ .ה ַּפ ְ
רּוׁשלַ יִ ם) וְ ִאצְ ַט ְדיֹון ֶ'ט ִדי',
(ׁשל ַהּפֹועֵ ל יְ ָ
ָ'א ֵרנָ ה' ֶ
ּסֹואנֶ ת.
ארק ֶׁשהּוא ֵ'ר ָאה יְ ֻר ָּקה' ְּבלֵ ב ָהעִ יר ַה ֶ
ַּפ ְ
ארק עֹולָ ה עַ ל ּכָ ל
ַהּיֹום נִ ְד ֶמה ּכִ י ַה ְּמצִ יאּות ַּב ַּפ ְ
ׁשֹוקק ַחּיִ ים
ֵ
וֹות ֶיהם ֶׁשל ְמ ַתכְ נְ נֶ ָיהַ :ה ָּמקֹום
ִּת ְק ֵ
ְּבכָ ל ְׁשעֹות ַהּיֹום וְ ַהּלַ יְ לָ הֲ ,אנָ ִׁשים נָ ִחים ַעל
יֹוׁש ִבים ְּב ָב ֵּתי ַה ָּק ֶפה
ַה ִּמ ְד ָׁשאֹותָ ,רצִ ים ַּב ְּׁש ִבילִ ים וְ ְ
ַּב ַּת ֲחנָ ה ַהּיְ ָׁשנָ ה ,וִ ילָ ִדים ִמ ְתרֹוצְ צִ ים עַ ל ַה ַּפ ִּסים.
הּודיםֻ ,מ ְסלְ ִמים וְ נֹוצְ ִרים,
וְ כֻ ּלָ םָּ ,ד ִתּיִ ים וְ ִחּלֹונִ ים ,יְ ִ
הֹופכִ ים ,וְ לּו לְ ֶרגַ ע,
אֹור ִחים וְ ַתּיָ ִרים ְ
ּתֹוׁש ִביםְ ,
ָ
רּוׁשלַ יִ ם.
לְ ַאנְ ֵׁשי יְ ָ

יה"
חובות ָ
ֶ
שח ִקים ִב ְר
ִילדות ְמ ֲ
ִיל ִדים ו ָ
"ו ָ

כֹה ָא ַמר ה' צְ ָבאֹות :עֹד יֵ ְשבּו זְ ֵקנִ ים ּוזְ ֵקנֹות ִב ְרחֹבֹות
רּושלִָם וְ ִאיׁש ִמ ְש ַענְ ּתֹו ְביָ דֹו ֵמרֹב יָ ִמים.
יְ ָ
ְרחֹבֹות ָה ִעיר יִ ָמלְ אּו יְ לָ ִדים וִ ילָ דֹות ְמ ַש ֲח ִקים ִב ְר ֹחב ֶֹת ָיה.
(זְ כַ ְריָ ה ח ,ד-ה)

רּוׁשלַ יִ ם.
בּואתֹו ֶׁשל זְ כַ ְריָ ה ַעל ֲע ִת ָידּה ַהּטֹוב ֶׁשל יְ ָ
ָּפסּוק זֶ ה הּוא ֵחלֶ ק ִמּנְ ָ
ּבֹוחר ַהּנָ ִביא לְ ַד ֵּבר ַּדוְ ָקא ַעל יְ לָ ִדים וְ ַעל ִמ ְׂש ָח ִקים?
ּדּוע ,לְ ַד ְע ְּתכֶ םֵ ,
ַמ ַ
בּואה זֹו ִה ְתּגַ ְּׁש ָמה?
ָמה ַּד ְע ְּתכֶ םַ ,ה ִאם נְ ָ

תֹוׁש ֵבי
ַהּנָ ִביא ְמ ַא ֵחל ֲא ִריכּות יָ ִמים לְ ָ
רּוׁשלַ יִ ם וְ ַׁשלְ וָ ה ֶׁש ְּת ַא ְפ ֵׁשר ִמ ְׂש ָחק
יְ ָ
חֹובֹות ָיה.
ֶ
ֶׁשל יְ לָ ִדים וִ ילָ דֹות ִּב ְר
רּוׁשלַ יִ ם?
ָמה עֹוד ֲהיִ ֶיתם ְמ ַא ֲחלִ ים לִ יְ ָ

רּוׁשלַ יִ ם ֶׁשּלִ י
יְ ָ

רּוׁשלַ יִ ם ּובֹו ָה ִאחּול ֶׁשּלָ כֶ ם לָ ִעיר.
ַעּצְ בּו ּכַ ְר ִטיס ְּב ָרכָ ה לָ ִעיר יְ ָ

ירּוׁשלַ יִ ם ֵאין יָ םּ ,כַ ּיָ דּועַ ֲ ,א ָבל ַמיִ ם  -יֵ ׁש וָ יֵ ׁש!
ִּב ָ
רּוׁשלַ יִ ם
חֹומת ָהעִ יר ָהעַ ִּת ָיקה ֶׁשל יְ ָ
ְקצָ ת ִמ ַּת ַחת לְ ַ
ארק ֶט ִדי' ַעל ֵׁשם
ּוׁשמֹו ַ'ּפ ְ
ארק ּגָ דֹול וְ יָ רֹק ְ
יֶ ְׁשנֹו ַּפ ְ
ֶט ִדי קֹולֶ קִ ,מי ֶׁש ָהיָ ה ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁשנִ ים ַרּבֹות רֹאׁש
ּתּוחּה.
רּוׁשלַ יִ ם וְ ָת ַרם ַרּבֹות לְ ִפ ָ
ָהעִ יר יְ ָ
ארק ַהּיָ רֹק יֶ ְׁשנָ ּה ִמזְ ֶר ֶקת ַמיִ ם ְמיֻ ֶח ֶדת
ְּב ֶמ ְרּכַ ז ַה ַּפ ְ
מֹופע ֶׁשל אֹור
ָ
ְּב ִמינָ ּהַ .ה ִּמזְ ָר ָקה ִהיא ְּבעֶ צֶ ם
נּוקים
ּומיִ םּ :כְ ֶׁש ַּמ ְת ִחילָ ה ַמנְ ּגִ ינָ הַ ,מ ְת ִחילִ ים ַהּזַ ְר ִ
ַ
ּמּוא ִרים לַ עֲ לֹות וְ לָ ֶר ֶדת לְ ִפי ַה ֶּקצֶ ב ְּובעֶ צֶ ם נֹוצֶ ֶרת
ַה ָ
ִמזְ ָר ָקה ְ'מ ַר ֶּק ֶדת'ִּ .ב ֵימי ַה ַּקיִ ץ ֶא ְפ ָׁשר לִ ְראֹות
רּוׁשלַ יִ ם ְמ ַׂש ֲח ִקים זֶ ה לְ צַ ד זֶ ה
ַּב ִּמזְ ָר ָקה ֶאת יַ לְ ֵדי יְ ָ
יהּודיםֲ ,ח ֵר ִדים וְ ִחּלֹונִ ים  -וְ כֻ ּלָ ם ְר ֻט ִּבים
 עֲ ָר ִבים וִ ִּוׂש ֵמ ִחים.
ְ

ְע ֶּצ ֶבת
ֵאזוב ו ַ

ּדּועַ ,על ִּפי ָה ַאּגָ ָדהַּ ,דוְ ָקא
ַמ ַ
ַה ִּקיר ֶׁש ֵה ִקימּו ָה ֲענִ ּיִ ים נִ ְׁש ָאר
ָׂש ִריד ִמ ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש?
ָמה ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ לְ מֹד ִמּכָ ְך
ַעל ְק ֻד ָּׁשתֹו ֶׁשל ָמקֹום?

רּוׁשלַ יִ ם ֶׁשּלִ י
יְ ָ

ּנֹוהגִ ים לִ ְטמֹן ֵּבין ַא ְבנֵ י
יֵ ׁש ַה ֲ
ַהּכ ֶֹתל ְּפ ָת ִקים ִעם ַּב ָּקׁשֹות.
נַ ּסּו לִ כְ ּתֹב ֶּפ ֶתק ּובֹו ִמ ְׁש ָאלָ ה
ֶׁש ֱהיִ ֶיתם רֹוצִ ים ֶׁש ִּת ְתּגַ ֵּׁשם.
נַ ּסּו לַ ְחׁשֹב ּכֵ יצַ ד ַא ֶּתם יְ כֹולִ ים
לַ ֲעזֹר לְ ַב ָּק ַׁש ְתכֶ ם לְ ִה ְתּגַ ֵּׁשם!

ָה ַאּגָ ָדה ְמ ַס ֶּפ ֶרת ּכִ י ּכְ ֶׁש ִהּגִ ָיעה ָה ֵעת לִ ְבנֹות ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ ,ק ָרא ְׁשֹלמֹה
לִ נְ צִ יגֵ י ּכָ ל ָה ָעם וְ ִהכְ ִריז ֶׁש ִּמּכֵ יוָ ן ֶׁש ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַׁשּיָ ְך לָ ָעם ּכֻ ּלֹוַ ,על ּכֻ ּלָ ם לִ ְהיֹות
ֻׁש ָּת ִפים ִּב ְבנִ ּיָ תֹו.
בֹודה ֵּבין ִׁשכְ בֹות ָה ָעםָ .הלְ כּו ָה ֲע ִׁש ִיריםָ ,רכְ ׁשּו צִ ּיּוד יָ ָקר
ְׁשֹלמֹה ִחּלֵ ק ֶאת ָה ֲע ָ
ּפֹועלִ ים ַר ִּבים ָּובנּו ֶאת ֶחלְ ָקם ִּב ְמ ֵה ָרה .וְ ִאּלּו ָה ֲענִ ּיִ יםֶׁ ,שּל ֹא ָהיָ ה
וְ ַרבָׂ ,שכְ רּו ֲ
קֹומםִ ,ה ְת ַא ְּספּו ּכֻ ּלָ ם
ְּביָ ָדם ּכֶ ֶסף לִ ְרּכֹׁש צִ ּיּוד יָ ָקר וְ לִ ְׂשּכֹר ּפֹועֲ לִ ים ֶׁשּיַ ַע ְבדּו ִּב ְמ ָ
בֹודה ָהיְ ָתה ָק ָׁשה וְ ַר ָּבה:
 ּגְ ָב ִרים ,נָ ִׁשים וִ ילָ ִדים  -וְ ֵה ֵחּלּו ִּב ְמלֶ אכֶ ת ַה ְּבנִ ּיָ הָ .ה ֲע ָנֹופים
ֵאּלֶ ה ָא ְספּו צִ ּיּודֵ ,אּלֶ ה ִס ְּתתּו ֲא ָבנִ יםֵ ,אּלֶ ה ָס ֲחבּו וְ ֵאּלֶ ה ִה ְפ ִעילּו ֶאת ַה ְּמ ִ
חֹומת
ַה ְּמגֻ ָּׁש ִמים .זְ ַמן ַרב ָע ְמלּו ֲענִ ּיֵ י ָה ָעם ִּב ְבנִ ּיַ ת ֶחלְ ָקםַ ,הּכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִבי ֶׁשל ַ
ַה ִּמ ְק ָּדׁשּ ,ולְ ַבּסֹוף ,לְ ַא ַחר יָ ִמים ַר ִּביםָ ,ע ַמד ַהּכ ֶֹתל ִּב ְׁשלֵ מּותֹו.
רֹומ ִאים לְ ַה ְח ִריב ֶאת ַה ִּמ ְק ָּדׁש,
ּומ ַס ֶּפ ֶרת ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר ִהּגִ יעּו ָה ָ
ָה ַאּגָ ָדה ַמ ְמ ִׁשיכָ ה ְ
יָ ְרדּו ַמלְ ָאכִ ים ִמ ָּׁש ַמיִ םָּ ,פ ְרסּו ּכַ נְ ֵפ ֶיהם ַעל ַהּכ ֶֹתל וְ ָא ְמרּוּ" :כ ֶֹתל זֶ הֶׁ ,שּנִ ְבנָ ה
עֹות ֶיהם ֶׁשל ָה ֲענִ ּיִ ים ,ל ֹא יֵ ָח ֵרב לְ עֹולָ ם" .וְ כָ ְךַ ,על ִּפי ָה ַאּגָ ָדה,
ֶּב ָע ָמל וְ נִ ְס ַּפג ְּב ִד ְמ ֵ
נִ ְׁש ָאר ַהּכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִבי ּכִ ְמ ַעט לְ ַבּדֹוָׂ ,ש ִריד ִמ ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.

ָאז...
הֹופְך ֶאת ִקיר ָה ֲא ָבנִ ים
ָמה ֵ
ירּוׁשלַ יִ ם לְ ָמקֹום ְמ ֻק ָּדׁש?
ִּב ָ
נֹוס ִפים ַא ֶּתם ַמּכִ ִירים?
דֹוׁשים ָ
ֵאילּו ְמקֹומֹות ְק ִ
ַה ִאם ִּב ַּק ְר ֶּתם ַּפעַ ם ְּב ָמקֹום ָקדֹוׁש?
חּוׁשֹותיכֶ ם
ֵ
נַ ּסּו לְ ִהּזָ כֵ ר ִּב ְת
ִּבזְ ַמן ַה ִּבּקּור.

אֹומ ִרים
ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה 'ּכ ֶֹתל' הּוא ִקירְּ .ובכָ ל זֹאתּ ,כְ ֶׁש ְ
ַ'הּכ ֶֹתל' ָּברּור לְ כֻ ּלָ ם ּכִ י ִמ ְתּכַ ּוְ נִ ים לַ ּכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִבי
ירּוׁשלַ יִ ם.
ִּב ָ
חֹומה ַה ַּמעֲ ָר ִבית ֶׁש ִה ִּק ָיפה
ַהּכ ֶֹתל הּוא ָׂש ִריד ֶׁשל ַה ָ
ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵּׁשנִ יִ .מּכֵ יוָ ן ֶׁשהּוא ַה ָּקרֹוב
יֹותר לִ ְמקֹום ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,לְ ַא ַחר ֻח ְר ַּבן ַה ַּביִ ת ָה ַפְך
ְּב ֵ
יֹותר
דֹוׁשים ְּב ֵ
ַהּכ ֶֹתל ַה ַּמעֲ ָר ִבי לְ ַא ַחד ַה ְּמקֹומֹות ַה ְּק ִ
הּודים.
לַ ּיְ ִ
הּודים ִמּכָ ל ָהעֹולָ ם ַמּגִ יעִ ים לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ֶאל מּול ַא ְבנֵ י
יְ ִ
ּומ ַרּגֵ ׁש לִ ְראֹות ֶאת ּכָ ל ַה ְּמ ַׁש ְּמ ִרים ֶאת ִמנְ ַהג
ַהּכ ֶֹתלְ ,
ּומחּו"ל לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל
ּומּגִ יעִ ים ֵמ ָה ָא ֶרץ ִ
ָהעֲ לִ ּיָ ה לָ ֶרגֶ ל ַ
ַּבּכ ֶֹתל ַה ַּמעֲ ָר ִביַ .הּכ ֶֹתל ְמ ַׁש ֵּמׁש ֶמ ְרּכָ ז לִ ְת ִפּלֹות
נֹוס ִפים ּכְ מֹו ַה ְׁש ָּבעֹות
וְ לַ עֲ צָ רֹות ָּד ִתּיֹותּ ,ולְ ֵארּועִ ים ָ
ֶׁשל ַחּיָ לֵ י צַ ַה"ל ְּופ ִת ַיחת ֶט ֶקס יֹום ַהּזִ ּכָ רֹון.
ירּוׁשלַ יִ ם ַּובּכ ֶֹתל
ַהּיֹום נִ ְר ֶאה לָ נּו ִט ְבעִ י לְ ַב ֵּקר ִּב ָ
ַה ַּמעֲ ָר ִביַ ,אְך ִמקּום ַה ְּמ ִדינָ ה וְ עַ ד ִמלְ ֶח ֶמת ַה ִּׁש ְחרּור,
ְּב ֶמ ֶׁשְך ְּת ַׁשע עֶ ְׂש ֵרה ָׁשנִ יםַ ,הּכ ֶֹתל ָהיָ ה ִּב ְׁשלִ ָיטה
יהּודים ל ֹא ֻה ְרׁשּו לְ ִה ְת ָק ֵרב ֵאלָ יו.
יַ ְר ֵּדנִ ית וִ ִ

ְהיָ-ם ֵאינֶנו ָמ ֵלא...
וַ

"ּכָ ל ַהּנְ ָחלִ ים הֹולְ כִ ים ֶאל ַהּיָ ם וְ ַהּיָ ם ֵאינֶ ּנּו ָמלֵ א"
ירּוׁשלַ יִ ם
(ק ֶֹהלֶ ת א ,ז) ּ -כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ֵאינָ ם ִמ ְתּכַ ּנְ ִסים ֶאּלָ א לִ ָ
וְ עֹולִ ים ְּב ַפ ֲע ֵמי ְרגָ לִ ים ְּבכָ ל ָׁשנָ ה וְ ָׁשנָ ה .וְ ַהּיָ ם ֵאינֶ ּנּו
ירּוׁשלַ יִ ם ֵאינֶ ּנָ ה ִמ ְת ַמּלֵ את לְ עֹולָ ם.
ָמלֵ א  -וִ ָ
(ק ֶֹהלֶ ת ַר ָּבה א ,כ)

ּזֹור ִמים ֶאל ַהּיָ ם.
ַה ִּמ ְד ָרׁש ְמ ַד ֶּמה ֶאת עֹולֵ י ָה ֶרגֶ ל לִ נְ ָחלִ ים ַה ְ
ּדֹומים עֹולֵ י ָה ֶרגֶ ל לִ נְ ָחלִ ים?
ְּב ָמה ִ
ּדּוע ֵאין ִהיא ִמ ְת ַמּלֵ את לְ עֹולָ ם?
ירּוׁשלַ יִ םַ ,מ ַ
נַ ּסּו לַ ְחׁשֹבִ ,אם ּכֻ ּלָ ם ַמּגִ ִיעים לִ ָ
ירּוׁשלַ יִ ם?
מֹוׁשְך ֲאנָ ִׁשים ְּביָ ֵמינּו לַ ֲעלֹות לִ ָ
ָמה ֵ

ֵאילּו ְּבעָ יֹות עֲ לּולֹות לָ צּוץ ּכַ ֲא ֶׁשר
ָמקֹום ָקדֹוׁש לְ כַ ָּמה ָּדתֹות?
ֲהתּוכְ לּו לַ ְחׁשֹב ּגַ ם עַ ל ִּפ ְתרֹונֹות?

רּוׁשלַ יִ ם ֶׁשּלִ י
יְ ָ

ּבּורה ,ל ֹא ְּד ָרכִ ים ְסלּולֹות וְ ל ֹא ֶא ְמצָ ֵעי ִּת ְקׁש ֶֹרת,
קּופת ַה ִּמ ְׁשנָ ה ל ֹא ָהיּו ּכְ לִ י ַּת ְח ָ
ִּב ְת ַ
ירּוׁשלַ יִ ם ָהיָ ה ָארְֹך וְ ָק ֶׁשה.
וְ ַה ַּמ ָּסע לִ ָ
צַ ּיְ רּו ֶאת ֶרגַ ע ַהּכְ נִ ָיסה לָ ִעיר ִמ ַּב ַעד ֵעינָ יו ֶׁשל עֹולֶ ה לָ ֶרגֶ ל.

אנ

דרו שיב
ה ,ויקיפדיה

ַהר ַה ַּביִ ת.
יׁשים ִמין
אֹומ ִרים ֶאת ֵׁשם ַה ָּמקֹום ַמ ְרּגִ ִ
ּכְ ָבר ּכְ ֶׁש ְ
חּוׁשה ְמיֻ ֶח ֶדת...
ְּת ָ
עַ ל ָה ָהר ַהּזֶ הְּ ,ב ִמזְ ַרח ָהעִ יר ָהעַ ִּת ָיקה ,עָ ַמד
ֶּבעָ ָבר ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ ַעל ִּפי ַה ָּמס ֶֹרתָׁ ,שם הּוא
עֹומד עַ ל ָה ָהר ַהּזֶ ה
ָיִּבנֶ ה ֵמ ָח ָדׁש ֶּבעָ ִתידּ .כַ ּיֹום ֵ
ים-מ ְס ּגַ ד ֶא ל ַ -א ְק צַ א.
ִ
ִמ ְב נֶ ה ְמ ֻק ָּד ׁש לַ ֻּמ ְס לְ ִמ
ָה ָהר ַהּזֶ ה ,עַ ל ִּפי ָמסֹורֹות ,הּוא ַה ָּמקֹום ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו
ה'-ה ָּמקֹום
נִ ְב ָרא ָהעֹולָ ם ּובֹו נִ ְמצֵ את ֶ'א ֶבן ַה ְּׁש ִתּיָ ַ
ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו ֻה ְׁש ַּתת (נִ ְבנָ ה) ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו.
ּמֹורּיָ ה ֶׁשּבֹו
ָה ָהר ַהּזֶ ה ,עַ ל ִּפי ַה ָּמס ֶֹרת ,הּוא ַהר ַה ִ
ּומ ָה ָהר ַהּזֶ ה ,עַ ל ִּפי
עָ ַקד ַא ְב ָר ָהם ֶאת יִ צְ ָחקֵ ,
מּוח ַמד ַה ָּׁש ַמיְ ָמה.
ּקּור ָאן ,עָ לָ ה ַהּנָ ִביא ַ
ַּפ ְר ָׁשנֵ י ַה ְ

חומה
ו ְּב ִל ָב ּה ָ

מיכאל פלוטצ'וק ,פיקיוויקי

ּומ ֶהם ַּת ְפ ִק ֶיד ָיה?
חֹומה ֵ
ַמ ִהי ָ
לּומים יֵ ׁש ִס ָימן לִ גְ בּול.
ִּב ְׁשנֵ י ַה ַּתצְ ִ
ִח ְׁשבּו ָמה ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבינֵ ֶיהם.
יׁשים ָה ֲאנָ ִׁשים ִמּכָ ל צַ ד.
נַ ּסּו לְ ַד ְמיֵ ן ָמה ַמ ְרּגִ ִ

רּוׁשלַ יִ ם ֶׁשּלִ י
יְ ָ

ֲהתּוכְ לּו לַ ְחׁשֹב
עַ ל חֹומֹות ֶׁש ֵאינָ ן
מּוח ִׁשּיֹות? לְ ָמה ֵהן
ָ
ְמ ַׁש ְּמׁשֹות?

רּוׁשלַ יִ ם.
ׂשֹוח ִחים ִאּתֹו ַעל יְ ָ
ּומ ֲ
דּומה ְ
קּופה ְק ָ
ַּד ְמיְ נּו ֶׁש ַא ֶּתם ּפֹוגְ ִׁשים יֶ לֶ ד ֶּבן ְּת ָ
קֹומ ְיקס אֹו ְּבכָ ל ֶּד ֶרְך ַא ֶח ֶרת ֶאת ּדּוַ -ה ִּׂש ַיח ֵּבינֵ יכֶ ם.
ָּת ֲארּו ְּבצִ ּיּורְּ ,ב ִ

רּוׁשלַ יִ ם' ְּפעָ ִמים ַרּבֹות עֹולָ ה לְ נֶ גֶ ד
אֹומ ִרים 'יְ ָ
ּכְ ֶׁש ְ
חֹומה
חֹומת ָהעִ יר ָהעַ ִּת ָיקהַ .ה ָ
ַ
עֵ ינֵ ינּו ְּתמּונַ ת
מּובן ְמ ֻסּיָ ם ,לְ ִס ְמלָ ּה ֶׁשל ָהעִ יר.
ָה ְפכָ הְּ ,ב ָ
חֹומה נֹועֲ ָדה לְ ָהגֵ ן
חֹומה? ַה ָ
ירּוׁשלַ יִ ם ָ
לָ ָּמה יֵ ׁש ִּב ָ
ׁשֹוד ִדיםִ .מ ֵּדי ֶע ֶרב
ּתֹוׁש ֵבי ָהעִ יר ִמ ְּפנֵ י ַחּיֹות וְ ְ
עַ ל ָ
חֹומה ,וְ ַת ְפ ִק ָידם
ׁשֹומ ִרים לְ ַרגְ לֵ י ַה ָ
ָהיּו ִמ ְתיַ ּצְ ִבים ְ
ָהיָ ה לִ נְ עֹל ֶאת ַׁשעֲ ֵרי ָהעִ יר עִ ם ְׁש ִקיעַ ת ַה ַח ָּמה
וְ ל ֹא לָ ֵתת לְ ִאיׁש לְ ִהּכָ נֵ ס וְ לָ צֵ את ִמ ַּבעַ ד לַ ְּׁשעָ ִרים.
ּומי
חֹומה ,נֶ ֱאלַ ץ לָ לּון לְ צִ ָּדּהִ ,
ִמי ֶׁשּנִ ְׁש ַאר ִמחּוץ לַ ָ
ֶׁש ָרצָ ה לָ צֵ את וְ ל ֹא ִה ְס ִּפיק ,נֶ ֱאלַ ץ לְ ִה ָּׁש ֵאר לַ יְ לָ ה
נֹוסף ֵּבין ַהחֹומֹות.
ָ
חֹומה ְּבנּויָ ה ְׁשכָ בֹותְׁ -שכָ בֹות ,וְ נִ ּכָ ִרים ָּבּה ּכַ ָּמה
ַה ָ
קּופה וְ כָ ל ִׁשלְ טֹון ִה ְׁש ִאירּו
ִסגְ נֹונֹות ְבנִ יָ הּ .כָ ל ְּת ָ
חֹומהְּ .ב ֶד ֶרְך זֹוֲ ,א ָבנִ ים עַ ל ּגַ ֵּבי ֲא ָבנִ ים,
ִס ָימנִ ים ַּב ָ
רּושלַ יִ ם
חֹומת יְ ָ
ְּתקּופֹות עַ ל ּגַ ֵּבי ְּתקּופֹותְ ,מ ַס ֶפ ֶרת ַ
ּפּורים ַר ִבים עַ ל ָהעִ יר.
ִס ִ

ָל ֵצאת ֵמ ַהחומות

ירּוׁשלַ יִ ם
ָהעִ יר ָהעַ ִּת ָיקה ִּב ָ

אׁש ָיתּה
נַ ֲחלַ ת ִׁש ְבעָ ה ְּב ֵר ִ

ּומחּוצָ ה לָ ּה?
חֹומה ְ
גּורים ְּבתֹוְך ַה ָ
ִה ְתּבֹונְ נּו ַּב ְּתמּונֹות וְ ִח ְׁשבּוָ :מ ֵהם ַהּיִ ְתרֹונֹות וְ ַה ֶח ְסרֹונֹות ֶׁשל ְמ ִ
ירּוׁשלַ יִ ם?
ֵמ ֵאילּו חֹומֹות יֹוצְ ִאים ַּתלְ ִמ ֵידי ֵּבית ַה ֵּס ֶפר ַהּדּו-לְ ׁשֹונִ י ִּב ָ
ּכַ ָּמה ַא ִּמיצִ ים ָהיּו ַהּיֹוצְ ִאים ֵמ ַהחֹומֹות!

טּוחה וְ ַה ֻּמּכֶ ֶרת
ֵהם ָעזְבּו ֶאת ְס ִב ָיב ָתם ַה ְּב ָ
וְ ָע ְברּו לְ ָמקֹום ָח ָדׁש וְ ל ֹא ְמיֻ ָּׁשבֵ .הם ִה ְת ִחילּו ַהּכֹל ֵמ ַה ְת ָחלָ ה.
אֹותּה ֲע ִׂשּיָ ה ַא ִּמיצָ ה?
ָמה ,לְ ַד ְע ְּתכֶ ם ,נֹולַ ד ֵמ ָ
ִה ִּביטּו ִּב ְתמּונַ ת ַה ְּׁשכּונָ ה ַהּיֹום וְ ִח ְׁשבּו ַעל ַה ֶּד ֶרְך ֶׁש ָע ְב ָרה
אֹותם יָ ִמים ִראׁשֹונִ ים.
ַה ְּׁשכּונָ ה ֵמ ָאז ָ

רּוׁשלַ יִ ם ֶׁשּלִ י
יְ ָ

חּוׁשה ָהעֹולָ ה ָּבכֶ ם.
חֹומה? צַ ּיְ רּו ֶאת ַה ְּת ָ
יׁשים ּכְ ֶׁשּיֹוצְ ִאים ֵמ ָ
ֵאיְך ַמ ְרּגִ ִ

פּופים ַה ָּב ִּתים,
ירּוׁשלַ יִ ם ּ -כַ ָּמה צְ ִ
ָהעִ יר ָהעַ ִּת ָיקה ִּב ָ
רֹובים זֶ ה לָ זֶ ה ַה ַחּלֹונֹות ,נִ ְר ֶאה ּכְ ִאּלּו עֹוד
ּכַ ָּמה ְק ִ
ֶרגַ ע יִ גְ עֹו זֶ ה ָּבזֶ ה .יֵ ׁש ַּב ִּק ְר ָבה ַהּזֹאת יִ חּוד וְ ֶק ֶסם,
ַאְך ּגַ ם ק ִֹׁשי ָטמּון ַּב ַחּיִ ים ְּבתֹוְך ַהחֹומֹות.
וְ ָאכֵ ן ,לִ ְפנֵ י ָׁ 150שנָ ה ְּב ֵע ֶרְך ֵה ֵחּלּו ֲאנָ ִׁשים לָ צֵ את
יבֹות ָיה .ל ֹא
ֵמחֹומֹות ָהעִ יר ָהעַ ִּת ָיקה וְ לָ גּור ִּב ְס ִב ֶ
חּוׁשת ַה ֲהגָ נָ ה
ּומ ְּת ַ
ָהיָ ה ָּפׁשּוט לָ צֵ את ֵמ ָהעִ יר ִ
תֹוׁש ֶב ָיהֲ ,א ָבל ּכַ ֲא ֶׁשר ִה ְת ַרּבּו
ֶׁש ֶהעֱ נִ יקּו ַהחֹומֹות לְ ָ
ּתֹוׁש ִבים ,וְ ִה ְת ָּפ ְרצָ ה ַמּגֵ ַפת ַהכֹולֶ ָרה וְ עָ ְב ָרה
ַה ָ
ִמ ַּביִ ת לְ ַביִ תָ ,קמּו ִׁש ְבעָ ה ֲאנָ ִׁשים וְ ֶה ְחלִ יטּו לַ עֲ ׂשֹות
ַמעֲ ֶׂשהֵ :הם ֶה ְחלִ יטּו לְ ִהצְ ָט ֵרף לְ ֵאּלֶ ה ֶׁש ָּק ְדמּו
חֹומהּ ,ולְ ָה ִקים ְׁשכּונָ ה
לָ ֶהם ּוכְ ָבר יָ צְ אּו ִמחּוץ לַ ָ
ֲח ָד ָׁשה ְּבעַ צְ ָמםַ .ה ְּׁשכּונָ ה ִק ְּבלָ ה ֶאת ַה ֵּׁשם 'נַ ֲחלַ ת
ִׁש ְבעָ ה' עַ ל ֵׁשם ִׁש ְבעַ ת ְמ ִק ֶימ ָיהִּ .ב ְת ִחּלַ ת ַּד ְרּכָ ּה
ּתֹוׁש ֶב ָיה ְק ָׁשיִ ים ַר ִּביםַ ,אְך
יָ ְדעָ ה ַה ְּׁשכּונָ ה וְ יָ ְדעּו ָ
רּוׁשלַ יִ ם.
מֹוקד ִּבּלּוי ְּבלֵ ב יְ ָ
ַהּיֹום ַה ְּׁשכּונָ ה ִהיא ֵ

ׁש ִּלי
ּש ַליִם ֶ
ׁ
יְרו ָ
חֹורה ַּבּזְ ַמן לְ יָ ִמים ֶׁש ָּב ֶהם ל ֹא ָהיָ ה ַּתּנּור ְּבכָ ל ַּביִ ת,
נַ ְחזֹר ְקצָ ת ָא ָ
אֹופים ּכֻ ּלָ ם ַּב ַּתּנּור ַה ְּׁשכּונָ ִתיּ .כֵ ןַּ ,תּנּור
וְ ֶאת ַמ ַאכְ לֵ י ַה ַּׁש ָּבת ָהיּו ִ
חֹובֹות ָיה
ֶ
ֶא ָחד לִ ְׁשכּונָ ה ְׁשלֵ ָמה .וְ לִ ְק ַראת ַׁש ָּבתַ ,מ ֲחזֶ ה ֻמ ְפלָ א! ִּב ְר
ּומ ֻבּגָ ִרים וְ ִס ִירים ּגְ דֹולִ ים ִּב ֵיד ֶיהם,
ֶׁשל נַ ֲחלָ אֹות ָהיּו חֹולְ ִפים יְ לָ ִדים ְ
צֹועֲ ִדים לְ עֵ ֶבר ַה ַּתּנּור ַה ְּׁשכּונָ ִתיַּ .וב ִּס ִירים ַהּגְ דֹולִ ים ַמ ֲא ֵפה ִא ְט ִרּיֹות,
הּודי ַא ְׁשּכְ נַ ז.
'קּוגֶ ל'ַ .הּקּוגֶ ל הּוא ַמ ֲאכָ ל ָמ ָס ְר ִּתי ֶׁשל יְ ֵ
ִּב ְׁשכּונַ ת נַ ֲחלָ אֹות ּגָ רּו זֶ ה לְ צַ ד זֶ ה ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ ים ְּוס ָפ ַר ִּדים ,מּוגְ ַר ִּבים
אֹותם יָ ִמים ֵהם ל ֹא ִח ְּבבּו זֶ ה ֶאת זֶ הָ .מה ֶׁש ֵּק ֵרב ָּופ ַתח ֶאת
ָּופ ְר ִסיםְּ ,וב ָ
ּתֹוׁש ֵבי ַה ְּׁשכּונָ ה ָהיָ ה ָה ֵר ַיחֵ ,ר ַיח ַה ַּת ְב ִׁשיל ַּב ַּתּנּור ַה ְּׁשכּונָ ִתי.
לִ ְבבֹות ָ
נֹות ֶיהן ָה ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ ּיֹות
ׁשֹואלֹות ֶאת ְׁשכֵ ֵ
ּולְ ֶפ ַתע ֵה ֵחּלּו ַהּנָ ִׁשים ַה ָּפ ְר ִסּיֹות ֲ
ֵאיְך ֵהן ְמכִ ינֹות ֶאת ַה ַּמ ֲא ֶפה ַה ָּמתֹוקּ ,ולְ ַאט-לְ ַאט עָ ְברּו ַמ ְתּכֹונִ ים
ְמאֹודְ -מאֹוד ל ֹא ְמ ֻדּיָ ִקים .לְ ַאט-לְ ַאט ַה ְּס ָפ ַר ִּדּיֹות ֵה ֵחּלּו לְ ָהכִ ין ּגַ ם ֵהן
יֹותר ָח ִריף ...וְ ַהּנָ ִׁשים
ֶאת ַה ַּמ ֲא ֶפה ָה ֵר ָיחנִ י ַאְך עִ ם ָּפחֹות ֻסּכָ ר ְּוקצָ ת ֵ
ַה ָּפ ְר ִסּיֹות ִּת ְּבלּו ֶאת אֹותֹו ַמ ֲא ֶפה ְּב ִקּנָ מֹון ֵר ָיחנִ י ...וְ כָ ְך נֹולַ ד לֹו ַהּקּוגֶ ל
רּוׁשלְ ִמי ּ -גַ ם ָמתֹוק וְ גַ ם ָח ִריף וְ גַ ם ֵר ָיחנִ י ִּב ְמיֻ ָחד ,וְ כָ ְך נֹולְ ָדה ּגַ ם
ַהּיְ ַ
טֹובה .לְ ַא ַחר ַה ִּבּׁשּול ָהיּו טֹועֲ מֹות זֹו ֶאת ַּת ְב ִׁשילֶ ָיה
ּוׁשכֵ נּות ָ
ֲח ֵברּות ְ
ֶׁשל זֹו ,וְ עִ ם ַה ְּטעִ ימֹות ֵה ֵחּלּו ִמ ְתּגַ לְ ּגְ לֹות ּגַ ם ַה ִּׂשיחֹותְּ .ור ֵאה זֶ ה ֶּפלֶ א,
ּגַ ם ַהּיֹוםּ ,כְ ֶׁשּלְ כָ ל ִמ ְׁש ָּפ ָחה ַּתּנּור ִמ ֶּׁשּלָ ּהַ ,חּיִ ים ַּב ְּׁשכּונָ ה ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ ים
טֹובה .וְ ַהּכֹל ִּבזְ כּות ַּתּנּור וְ ִסיר.
ְּוס ָפ ַר ִּדים ִּב ְׁשכֵ נּות ָ

רּוׁשלַ יִ ם ֶׁשּלִ י
יְ ָ

רּוׁשלַ יִ ם הּוא ִמגְ וַ ן ָה ֲאנָ ִׁשים ַה ַחּיִ ים ָּבּה זֶ ה לְ צַ ד זֶ ה.
ַא ַחד ַה ְּמ ַא ְפיְ נִ ים ֶׁשל ָה ִעיר יְ ָ
ירּוׁשלַ יִ ם.
צְ רּו ְּתמּונָ ה ָּובּה יִ ּצּוג ֶׁשל ִמגְ וַ ן ָה ֲאנָ ִׁשים ַה ַחּיִ ים ִּב ָ

ֵאיזֶ ה י ִֹפי ֶׁשל עִ ְרּבּוב יֵ ׁש ַּב ְּׁשכּונָ ה ַהּזֹאת!

ַה ִאם ּגַ ם ִּב ְס ִב ַיב ְתכֶ ם יֵ ׁש
ִמ ְׁש ָּפחֹות ִמּכַ ָּמה עֵ דֹות?
רֹובים
ָמה נִ ָּתן לְ גַ ּלֹות ִמּיַ ֲח ֵסי ְׁשכֵ נּות ְק ִ
עִ ם ְׁשכֵ נִ ים ֵמעֵ דֹות ׁשֹונֹות?

ירּוׁשלַ יִ ם ֶא ְפ ָׁשר לִ ְמצֹא ְׁשכּונָ ה ֶׁש ֻּמ ְרּכֶ ֶבת
ַרק ִּב ָ
ִמּכַ ָּמה ְׁשכּונֹותּ .כָ זֹו ִהיא ְׁשכּונַ ת נַ ֲחלָ אֹות,
ּגֹור ִרים
ַה ֻּמ ְרּכֶ ֶבת ִמּל ֹא ָּפחֹות ֵמְׁ 29-שכּונֹות! ִמ ְת ְ
ָׁשם ֲאנָ ִׁשים ֶׁשעָ לּו לָ ָא ֶרץ ִמ ְּמקֹומֹות ׁשֹונִ ים ,וְ כָ ְך
כּור ִּדיםֵּ ,ת ָימנִ ים ָּופ ְר ִסים,
נִ ָּתן לִ ְמצֹא ְס ָפ ַר ִּדים וְ ְ
סּורים ,וְ עֹוד ַר ִּביםַ -ר ִּבים
טּור ִקים וְ ִ
ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ יםְ ,
ַהּגָ ִרים ִּב ְׁשכֵ נּות ֵאּלֶ ה לְ ֵאּלֶ הְׁ .ש ָמּה ֶׁשל ַא ַחת
ַה ְּׁשכּונֹות הּוא ֶ'ׁש ֶבת ַא ִחים'ֵׁ ,שם ַה ְּמיַ ּצֵ ג ֶאת
"הּנֵ ה ָמה טֹוב
ּומ ַר ֵּמז ּגַ ם עַ ל ַה ָּפסּוק ִ
ָא ְפיָ ּה ַה ְּמיֻ ָחד ְ
ּומה נָ ִעים ֶׁש ֶבת ַא ִחים ּגַ ם יַ ַחד"ַ .ה ֵּׁשם הּוא ּגַ ם
ָ
ּתֹוׁש ֵבי ַה ְּׁשכּונָ ה:
אׁשי ַה ֵּתבֹות ֶׁשל מֹוצָ ָאם ֶׁשל ָ
ָר ֵ
אּור ָפלִ יםַ ,חלַ אּבים,
ְׂש ַּפנְ יֹולִ יםַּ ,בגְ ָּד ִדיםֵּ ,ת ָימנִ יםְ ,
יְ וָ נִ ים ּומּוגְ ַר ִּבים.

תורה"
"כי ִמ ִּצ ּיוּן ֵת ֵצא ָ
ִ
ירּוׁשלַ יִ םָ .מצָ א ִּתינֹוק ֶא ָחד וְ נָ ַתן
ֶא ָחד ֵמ ָאתּונָ ה ָּבא לִ ָ
לֹו ְּפרּוטֹותָ ,א ַמר לֹו :לֵ ְך וְ ָה ֵבא ֵּביצִ ים ּוגְ ִבינֹותּ .כְ ֶׁש ָּבא
יזֹוהי ֶׁשל
יזֹוהי ּגְ ִבינָ ה ֶׁשל ֵעז לְ ָבנָ ה וְ ֵא ִ
ָא ַמר לֹוַ :ה ְר ֵאנִ י ֵא ִ
עֵ ז ְׁשח ָֹרה? ָא ַמר לֹו ַה ִּתינֹוקַ :א ָּתה ָא ָדם זָ ֵקןַ ,ה ְר ֵאנִ י ַא ָּתה
יזֹוהי ֶׁשל ְׁשח ָֹרה.
יזֹוהי ֵּביצָ ה ֶׁשל ַּת ְרנְ גֹלֶ ת לְ ָבנָ ה וְ ֵא ִ
ֵא ִ
(מ ְד ַרׁש ֵאיכָ ה ַר ָּבה ָּפ ָר ָׁשה אִּ ,פ ְס ָקה ט .עִ ּבּוד ִמּתֹוְך ֵס ֶפר ָה ַאגָ ָדה)
ִ

רּוׁשלַ יִ ם?
ּדּוע ,לְ ַד ְע ְּתכֶ םְ ,מ ֻס ָּפר ַה ִּסּפּור ַּדוְ ָקא ַעל יַ לְ ֵדי יְ ָ
ַמ ַ

ּומ ַׁשעֲ ֵׁשעַ ,
רּוׁשלַ יִ ם ֲחכָ ם ְ
ַה ִּסּפּור עַ ל יַ לְ ֵדי יְ ָ
ַאְך ָמה ֶא ְפ ָׁשר לִ לְ מֹד ִמ ֶּמּנּו עַ ל ַהּיַ ַחס ֶׁשל יַ לְ ֵדי ָהעִ יר
אֹור ִחים?
לִ ְמ ֻבּגָ ִרים אֹו לְ ְ

יֹובל לַ ֲה ָק ָמ ָתּה
ֶמ ַדלְ יָ ה ֶׁש ִהנְ ִּפ ָיקה ָהאּונִ ֶיב ְר ִס ָיטה ָה ִע ְב ִרית לִ כְ בֹוד ֵ
'ּתֹורה' ֶׁש ַא ֶּתם ֱהיִ ֶיתם רֹוצִ ים לִ ְראֹות יֹוצֵ את
צַ ּיְ רּו ֶמ ַדלְ יָ ה ִמ ֶּׁשּלָ כֶ ם ָּובּה ַה ָ
ּתֹורהֶ ,ח ֶסדַ ,מ ָּד ִעיםֶ ,ח ְמלָ הָׁ ,שלֹום וְ כו').
רּוׁשלַ יִ ם (לִ ּמּוד ָ
ִמּיְ ָ

רּוׁשלַ יִ ם ֶׁשּלִ י
יְ ָ

הּוק ָמה ְּביִ ְׂש ָר ֵאל.
רּוׁשלַ יִ ם ִהיא ְמקֹום ִמ ְׁשּכָ נָ ּה ֶׁשל ָהאּונִ ֶיב ְר ִס ָיטה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁש ְ
יְ ָ
ִׂשימּו לֵ ב לַ ְּבגָ ִדים ,לָ ֲאוִ ָירה ּולְ ִמגְ וַ ן ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ִה ְׁש ַּת ְּתפּו ְּב ֶט ֶקס ֲהנָ ַחת ֶא ֶבן ַה ִּפּנָ ה ֶׁשל ָהאּונִ ֶיב ְר ִס ָיטה.

קֹולֹות לִ ּמּוד נִ ְׁש ָמ ִעים ֵמ ַה ִּמ ְבנֶ ה ַהּגָ דֹול ֶׁש ְּבלֵ ב
ְׁשכּונַ ת ֵמ ָאה ְׁשעָ ִרים.
יֹוׁש ִבים
ִהּנֵ ה ַהּצְ עִ ִיריםַ ,רק ְּבנֵ י ָׁשלֹוׁש וְ ַא ְר ַּבע ָׁשנִ יםְ ,
ּתֹורה
סּוקים ֵמ ַה ָ
ּומ ַׁשּנְ נִ ים ְּפ ִ
ּתֹורה' ְ
ָ
ַּב ַ'ּתלְ מּוד
קֹולֹות ֶיהם ִמ ְתעַ ְר ְּב ִבים קֹולֹות ִמ ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁש
ֵ
ְּוב
לֹומ ִדים ַהּבֹוגְ ִריםַּ .בּיְ ִׁש ָיבה ַהּגְ דֹולָ ה
ַהּגָ דֹולּ .פֹה ְ
נְ עָ ִרים ְּבנֵ י ְׁש ַבע עֶ ְׂש ֵרה ִמ ְת ַּפלְ ְּפלִ ים ְּבלִ ּמּוד ַהּגְ ָמ ָרא,
וְ ַהּקֹולֹות עֹולִ ים ַמעֲ לָ ה ֶאל ַה ִּת ְק ָרה ַה ְּמעֻ ֶּט ֶרת...
ּומ ְר ִׁש ִימים יֵ ׁש לָ ּה לַ ּיְ ִׁש ָיבהַ .הּצַ ּיָ ר
ּיּורים ּגְ דֹולִ ים ַ
צִ ִ
ּיּורים ֶׁשל
יִ צְ ָחק ֵּבק עִ ֵּטר ֶאת ִקירֹות ַהּיְ ִׁש ָיבה ְּבצִ ִ
דֹוׁשים,
ֲא ָת ֵרי נֹוף ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלֶׁ ,של ְמקֹומֹות ְק ִ
ֶׁשל ִס ְמלֵ י ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ַה ְּׁש ָב ִטים וְ עֹוד ְס ָמלִ ים
ּיּורים נִ ְר ִאים ַחּיִ ים ַמ ָּמׁש,
ַר ִּבים ִמ ַּמעְ ּגַ ל ַה ָּׁשנָ הַ .הּצִ ִ
וְ ָה ַאּגָ ָדה ְמ ַס ֶּפ ֶרת ֶׁש ַּפעַ ם ֵהנִ ַיח ַהּצַ ּיָ ר ֶאת ּכֹוס ַה ֵּתה
ֶׁשּלֹו עַ ל ַמ ָּדף ְמצֻ ּיָ ר ּכִ י ָח ַׁשב ֶׁשהּוא ֲא ִמ ִּתי...
ּתֹורה
ַהּיֹום ּפֹועֵ ל ְּב ִמ ְבנֵ ה ַהּיְ ִׁש ָיבה ַרק ַּתלְ מּוד ַה ָ
ירֹות ָיה ֶׁשל ַהּיְ ִׁש ָיבה ְספּוגִ ים ְּב ָׁשנִ ים
לִ צְ עִ ִיריםַ ,אְך ִק ֶ
ַרּבֹות ֶׁשל לִ ּמּוד...

ָכ ֵרנ ּו ֶאת ִצ ּיוֹן"
"בז ְ
ְ

ירּוׁשלַ יִ ם
ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת ָה ִא ַיטלְ ִקי ִּב ָ

ִ'מזְ ָרח' (ֵ )1910מ ֵאת מ ֶֹׁשה ֶּבן יִ צְ ָחק ִמזְ ָר ִחי

רּוׁשלַ יִ ם.
אֹותם לְ זֵ כֶ ר ֻח ְר ַּבן יְ ָ
לִ ְפנֵ יכֶ ם ְּתמּונֹות ֶׁשל ְׁשנֵ י ִמנְ ָהגִ ים ֶׁש ְּמ ַקּיְ ִמים ָ
ּדּוע ,לְ ַד ְע ְּתכֶ םָ ,חׁשּוב ּכָ ל ּכָ ְך לִ זְ ּכֹר ֶאת ַה ֻח ְר ָּבן?
ַמ ַ
נֹוס ִפים ֶׁש ַּמ ְּט ָר ָתם לְ ַהזְ ּכִ יר ֶאת ֻח ְר ַּבן ַה ַּביִ ת?
ֲהתּוכְ לּו לַ ְחׁשֹב ַעל ִמנְ ָהגִ ים ָ

ִח ְׁשבּו ָמה ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ּגַ עְ ּגּועִ ים לְ ָא ָדם
ּגּועים לְ עִ יר
אֹו לִ ְדמּות ֻמּכֶ ֶרת לְ ֵבין ּגַ עְ ִ
ֶׁשּל ֹא ְר ִא ֶיתם ֵמעֹולָ ם...

רּוׁשלַ יִ ם ֶׁשּלִ י
יְ ָ

ּגּוע' וְ נַ ּסּו לְ צַ ּיֵ ר ֶאת ַה ְּתחּוׁשֹות ָהעֹולֹות ָּבכֶ ם.
ִח ְׁשבּו ַעל ַה ִּמּלָ ה 'ּגַ עְ ַ
ִׂשימּו לֵ ב לִ ְב ִח ַירת ַהּצְ ָב ִעים ,לִ ְב ִח ַירת ָח ְמ ֵרי ַהּיְ צִ ָירה ּולְ ָעצְ ַמת ַהּצִ ּיּור ַעל ַה ַּדף.

ּגּוע
רּוׁשלַ יִ ם ָמקֹור לְ גַ ְע ַ
לְ א ֶֹרְך ָׁשנִ ים ַרּבֹות ָהיְ ָתה יְ ָ
הּודים ֵמ ַר ֲח ֵבי ָהעֹולָ םּ .כְ ָבר ַּב ָּתנָ "ְך ֲאנַ ְחנּו
ְּב ֶק ֶרב יְ ִ
חֹוקה
סּוקים ֶׁש ְּמ ַד ְּב ִרים עַ ל ָהעִ יר ָה ְר ָ
מֹוצְ ִאים ְּפ ִ
ִּבכְ ִמ ָיהה ,וְ ַהּגַ עְ ּגּועַ נִ ְמ ַׁשְך לְ א ֶֹרְך ּדֹורֹות ַר ִּבים .יֵ ׁש
אֹומ ִרים ֶׁשהּוא ַמּגִ יעַ עַ ד יָ ֵמינּו ַמ ָּמׁש...
ְ
(ח ִמ ִּׁשים
הּודים ְּביֹום כ"ט ֶח ְׁשוָ ן ֲ
יֹוּפיָ ה צִ ּיְ נּו ַהּיְ ִ
ְּב ֶא ְת ְ
ּפּורים) ֶאת ַחג ַה ִּסיגְ דַ ,חג
יֹום ַא ֲח ֵרי יֹום ַהּכִ ִ
ירּוׁשלַ יִ ם
ֶׁש ְּמ ַב ֵּטאֵּ ,בין ַהּיֶ ֶתרֶ ,את ּגַ עְ ּגּועֵ ֶיהם לִ ָ
יֹוּפיָ ה לַ ֲעלֹות
הּודי ֶא ְת ְ
ּולְ עַ ם יִ ְׂש ָר ֵאלּ .כְ ֶׁשּזָ כּו יְ ֵ
ַא ְרצָ הִ ,ה ְמ ִׁשיכּו ַּב ֲחגִ יגֹות ַה ַחג ַה ָּמ ָס ְר ִּתי ,וְ ַר ִּבים
ֵמ ֶהם ַמּגִ יעִ ים ְּבכָ ל ָׁשנָ ה ְּב ַחג ַה ִּסיגְ ד לְ ַטּיֶ לֶ ת ַא ְרמֹון
ַהּנְ צִ יב ַה ַּמ ְׁש ִק ָיפה עַ ל ַהר ַה ַּביִ ת.
יֹוּפיָ ה
יהּודי ֶא ְת ְ
ְּביֹום ַה ַחג ִמ ְת ַמּלֵ את ַה ַּטּיֶ לֶ ת ִּב ֵ
בּוׁשים ְּב ִבגְ ֵד ֶיהם ַה ָּמ ָס ְר ִּתּיִ ים ְּוב ִמ ְט ִרּיֹות
ַהּלְ ִ
צִ ְבעֹונִ ּיֹותַּ ,וב ֲחגִ יגָ ה ְמ ֻׁש ֶּת ֶפת ֵהם ְמ ַח ְּד ִׁשים ֶאת
ּומ ְת ַּפּלְ לִ ים
ּתֹורת יִ ְׂש ָר ֵאל ִ
ֹלהים וְ עִ ם ַ
ַה ְּב ִרית עִ ם ֱא ִ
לְ ַא ְחדּות ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל.

ּש ַליִם
ׁ
ְע ִתיד ִבירו ָ
ָע ָבר הווֶה ו ָ

עומר גפלה ,פיקיוויקי

לּומים ֶׁשל אֹותֹו ָמקֹום ִמ ָּׁשלֹוׁש ְּתקּופֹות ׁשֹונֹות.
לִ ְפנֵ יכֶ ם ַּתצְ ִ
נַ ּסּו לְ ַס ֵּפר ֶאת ִסּפּור ַה ָּמקֹום ַעל ִּפי ַה ְּתמּונֹות.
ּדּוע ,לְ ַד ְע ְּתכֶ םָּ ,בנּו ֵמ ָח ָדׁש ֶאת ַה ִּמ ְבנֶ ה?
ַמ ַ
ָמה ַּד ְע ְּתכֶ םַ ,ה ִאם נָ כֹון ָהיָ ה לְ ַׁש ְחזֵ ר ֶאת ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת ֶׁש ָח ַרב?

הֹוריכֶ ם ַּוב ְּקׁשּו ֶשּיְ ַס ְפרּו
עִ ְרכּו ֵר ָאיֹון עִ ם ֵ
רּוׁשלַ יִ ם.
לָ כֶ ם זִ ּכָ רֹון ְמיֻ ָחד ֶׁשּלָ ֶהם ִמּיְ ָ
ַה ִאם ּגַ ם לָ כֶ ם יֵ ׁש זִ ּכָ רֹון ְמיֻ ָחד ֵמ ָהעִ יר?

רּוׁשלַ יִ ם ֶׁשּלִ י
יְ ָ

יֹותר.
זִ כְ רֹון ֶה ָע ָבר הּוא ָּב ִסיס לְ ָע ִתיד טֹוב ֵ
רּוׁשלַ יִ ם ָה ֲע ִת ִידית ֶׁשּלָ כֶ ם.
רּוׁשלַ יִ ם ֶּב ָע ִתיד? נַ ּסּו לְ צַ ּיֵ ר ֶאת יְ ָ
ּכֵ יצַ ד ֵּת ָר ֶאה יְ ָ

ירּוׁשלַ יִ ם ׁשֹוכֵ ן ַהר
ֵמעַ ל ְׁשכּונַ ת עֵ ין ּכֶ ֶרם ִּב ָ
ְמיֻ ָחד ַ -הר ַהּזִ ּכָ רֹון .עַ ל ָה ָהר ַהּזֶ ה ְּבנּויִ ים
ׁשּוביםָ .ה ִראׁשֹון ,מּוזֵ אֹון יָ ד
ְׁשנֵ י ֲא ָת ִרים ֲח ִ
ּׁשֹואה,
ּׁשֹואה ּולְ ֵח ֶקר ַה ָ
וָ ֵׁשם לְ ַהנְ צָ ַחת ַה ָ
וְ ַה ֵּׁשנִ יַ ,הר ֶה ְרצְ לֵּ ,בית ְק ָברֹות צְ ָב ִאי
בּורים
ּובֹו ּגַ ם ֶחלְ ַקת ּגְ דֹולֵ י ָה ֻא ָּמה ָּובּה ְק ִ
ַמנְ ִהיגֵ י ַה ְּמ ִדינָ ה ֶׁש ָהלְ כּו לְ עֹולָ ָמםֵּ .בין
ּוׁשמֹו ְ'ׁש ִביל
ְׁשנֵ י ָה ֲא ָת ִרים ְמ ַח ֵּבר ְׁש ִביל ְ
ַהּזִ ּכָ רֹון'.

ֶסת ִנ ְכ ָב ָדה
ֹאשְ ,כנ ֶ
יושב ָהר ׁ
ׁ
ֲאדו ִנֹי ֵ

מֹוׁש ָבם ֶׁשל
ָ
ְירּוׁשלַ יִ ם ִהיא ְמקֹום
ָ
נְ ִׂשיא ַה ְּמ ִדינָ הַ ,הּכְ נֶ ֶסתַ ,ה ֶּמ ְמ ָׁשלָ ה
ֵּובית ַה ִּמ ְׁש ָּפט ָהעֶ לְ יֹון.
רּוׁשלַ יִ ם ִּב ַירת יִ ְׂש ָר ֵאל)1980 ,
(מּתֹוְך חֹק יְ סֹוד :יְ ָ
ִ

ג'ו

שוע פקין ,ויקיפדיה

ירּוׁשלַ יִ ם?
קֹומּה ֶׁשל ַהּכְ נֶ ֶסת יִ ְהיֶ ה ַּדוְ ָקא ִּב ָ
ּדּוע ,לְ ַד ְע ְּתכֶ ם ,נֶ ְח ַקק חֹק ְמ ַחּיֵב ֶׁש ְּמ ָ
ַמ ַ
ירּוׁשלַ יִ ם?
ַה ִאם ַא ֶּתם ַמ ְסּכִ ִימים ִעם ַהחֹק ֶׁש ַהּנָ ִׂשיאַ ,הּכְ נֶ ֶסת ֵּובית ַה ִּמ ְׁש ָּפט ָה ֶעלְ יֹון ַח ִּיָבים לִ ְהיֹות ִּב ָ

ִח ְׁשבּו ָמה ַהּיִ ְתרֹונֹות
ּומה ַה ֶח ְסרֹונֹות
ָ
ּקּומּה ֶׁשל ַהּכְ נֶ ֶסת
ְּב ִמ ָ
ּקּומּה
ְּבלֵ ב ָהעִ יר ְּוב ִמ ָ
ְּב ִק ְריַ ת ַה ֶּמ ְמ ָׁשלָ ה.

רּוׁשלַ יִ ם ֶׁשּלִ י
יְ ָ

ַּבּכְ נֶ ֶסת ַמּצִ ִיעים ֻח ִּקים ַהּנֹוגְ ִעים לְ כָ ל ֶאזְ ְר ֵחי ַה ְּמ ִדינָ ה.
ִח ְׁשבּו ַעל חֹק ַהּנֹוגֵ ַע לַ ּכִ ָּתה ֶׁשּלָ כֶ םּ ,כִ ְתבּו אֹותֹו וְ ִע ְרכּו ַהצְ ָּב ָעה.
ַה ִאם ַהחֹק ֶׁש ִהּצַ ְע ֶּתם ִה ְת ַק ֵּבל?
(זִ כְ רּו ּכִ י ְּבנִ ּגּוד לְ ֻח ֵּקי ַהּכְ נֶ ֶסתַ ,ה ֻח ִּקים ֶׁש ַא ֶּתם ַמּצִ ִיעים ֵאינָ ם ְמ ַח ִּיְבים)...

חֹוקק
ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל זֶ ה עַ ָּתה ָק ָמה וְ צָ ִריְך ָהיָ ה לְ ֵ
ֻח ִּקים לַ ְּמ ִדינָ ה ַה ֲח ָד ָׁשהּ .כְ ִת ְׁשעָ ה ֳח ָד ִׁשים לְ ַא ַחר
ֶׁש ָּק ָמה ַה ְּמ ִדינָ הְ ,
הּוק ָמה ' ָה ֲא ֵס ָפה ַה ְּמכֹונֶ נֶ ת' ֶׁשל
ַה ְּמ ִדינָ ה ַה ְּט ִרּיָ הְּ .ב ֶט ֶקס ְּפ ִת ַיחת ָה ֲא ֵס ָפה ִה ְׁש ַּת ְּתפּו
אׁשּיִ ים
נְ ִׂשיא ַה ְּמ ִדינָ הָ ,ה ָר ַמ ְטּכָ "לָ ,ה ַר ָּבנִ ים ָה ָר ִ
נֹוס ִפיםַ .א ַחת ַה ַה ְחלָ טֹות
ָ
ׁשּובים
וַ ֲאנָ ִׁשים ֲח ִ
ָה ִראׁשֹונֹות ֶׁשל ָה ֲא ֵס ָפה ָהיָ ה ִׁשּנּוי ְׁש ָמּה ֶׁשל
ָה ֲא ֵס ָפה לִ 'כְ נֶ ֶסת יִ ְׂש ָר ֵאל' ,זֵ כֶ ר לִ ְכנֶ ֶסת ַהּגְ דֹולָ ה
קּופת ַה ִּמ ְׁשנָ ה.
ֶׁש ָּפעֲ לָ ה ִּב ְת ַ
יֹוׁש ִבים ַ 120ח ְב ֵרי ּכְ נֶ ֶסת (ּכְ ִמ ְס ַּפר ַח ְב ֵרי
ַּבּכְ נֶ ֶסת ְ
ּכְ נֶ ֶסת ַהּגְ דֹולָ ה)ֵ .הם נִ ְב ָח ִרים עַ ל יְ ֵדי ָה ֶאזְ ָר ִחים
חֹוקק ֻח ִּקים לִ ְׁש ִמ ַירת ַה ֵּס ֶדר
ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ַת ְפ ִק ָידם לְ ֵ
ַּב ְּמ ִדינָ ה.
רּוׁשלַ יִ ם,
ֶּבעָ ָבר ָׁשכְ נָ ה ַהּכְ נֶ ֶסת ְּב ִבנְ יָ ן ְּב ֶמ ְרּכַ ז ָהעִ יר יְ ָ
ַאְך לְ ַא ַחר ָׁשנִ ים ִמ ְס ָּפר עָ ְב ָרה ַהּכְ נֶ ֶסת לְ ִק ְריַ ת
ַה ֶּמ ְמ ָׁשלָ ה ִּב ְׁשכּונַ ת ּגִ ְבעַ ת ָרםָּ ,ובּה ׁשֹוכְ נִ ים זֶ ה לְ צַ ד
זֶ ה ַהּכְ נֶ ֶסתֵּ ,בית ַה ִּמ ְׁש ָּפט ָהעֶ לְ יֹוןָ ,האּונִ ֶיב ְר ִס ָיטה
ָהעִ ְב ִרית ּומּוזֵ אֹון יִ ְׂש ָר ֵאל.

ּש ַליִם ַעל ַה ַּמ ָּפה
ׁ
יְרו ָ
יֹוׁש ֶבת ְּב ֶא ְמצָ ִעיתֹו ֶׁשל עֹולָ ם,
ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ֶ
ירּוׁשלַ יִ ם ְּב ֶא ְמצָ ִע ָיתּה ֶׁשל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל,
וִ ָ
רּוׁשלַ יִ ם,
ֵּובית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּב ֶא ְמצַ ע יְ ָ
וְ ַה ֵהיכָ ל ְּב ֶא ְמצַ ע ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש,
וְ ָה ָארֹון ְּב ֶא ְמצַ ע ַה ֵהיכָ ל,
וְ ֶא ֶבן ְׁש ִתּיָ ה לִ ְפנֵ י ָה ָארֹוןֶׁ ,ש ִּמ ֶּמּנָ ה נִ ְׁשּתֹת ָהעֹולָ ם.
דֹוׁשיםִ ,ס ָימן י')
חּומאָּ ,פ ָר ַׁשת ְק ִ
(מ ְד ַרׁש ַּתנְ ָ
ִ
ּדֹומה לָ עֹולָ ם ּכְ ִפי ֶׁש ַא ֶּתם
צַ ּיְ רּו ֶאת ָהעֹולָ ם עַ ל ִּפי ַה ִּמ ְד ָרׁשַ .ה ִאם הּוא ֶ
ַמּכִ ִירים אֹותֹו ַהּיֹום?
ַה ִאם ,לְ ַדעְ ְּתכֶ םַּ ,בעַ ל ַה ִּמ ְד ָרׁש ָאכֵ ן ָח ַׁשב ֶׁשּכָ ְך נִ ְר ֶאה ָהעֹולָ ם?
נַ ּסּו לְ נַ ֵּס ַח ֶאת ְּד ָב ָריו ְּב ִמ ְׁש ָּפט ֶא ָחד.
רּוׁשלַ יִ ם
יבּותּה ֶׁשל יְ ָ
לֹומ ִדים ִמּכָ ְך ַעל ֲח ִׁש ָ
ָמה ָאנּו ְ
ְּבעֵ ינֵ י ַּבעַ ל ַה ִּמ ְד ָרׁש?

רֹואה ְּב ֵבית
ַה ִּמ ְד ָרׁש ֶ
רּוׁשלַ יִ ם.
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶאת ֶמ ְרּכָ זָ ּה ֶׁשל יְ ָ
ּיּורים ֶׁשּלָ נּוַ ,ה ִאם ֲהיִ ֶיתם
ְּב ִע ְקבֹות ַה ִּס ִ
ּבֹוח ִרים ֲא ָתר ַא ֵחר לְ ֶמ ְרּכָ זָ ּה ֶׁשל ָה ִעיר?
ֲ
ַה ִאם ָה ֲא ָתר ַהּזֶ ה הּוא ּגַ ם ֶמ ְרּכָ זָ ּה ֶׁשל
ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל?

רּוׁשלַ יִ ם ֶׁשּלִ י
יְ ָ

נַ ּסּו לְ צַ ּיֵ ר ַמ ָּפה ִּד ְמיֹונִ ית ֶׁשל ַה ֶח ֶדר ֶׁשּלָ כֶ ם.
ִח ְׁשבּוָ ,מה ַּתעֲ ִמידּו ַּב ֶּמ ְרּכָ ז? ָמה ַּתעֲ ִמידּו ַּבּׁשּולַ יִ ם?

רּוׁשלַ יִ ם ֶמ ְרּכַ ז ָהעֹולָ ם .צִ ּיֵ רָ :ר ִפי ֶּפ ֶרץ
יְ ָ

ירּוׁשלַ יִ ם ּכֻ ּלָ ּה וְ ל ֹא ְּב ָמקֹום ֶא ָחד
ְּב ַדף זֶ ה נִ ְתּבֹונֵ ן ִּב ָ
ְּבתֹוְך ָהעִ יר.
ִה ְתּבֹונְ נּו ִּב ְׁש ֵּתי ַה ַּמּפֹותָ :ה ַא ַחתַ ,מ ָּפה עַ ִּת ָיקה,
קּופ ֵתנּו.
וְ ַה ְּׁשנִ ּיָ הַ ,מ ָּפה ֶׁשּצֻ ּיְ ָרה ִּב ְת ָ
רּוׁשלַ יִ ם ִּב ְׁש ֵּתי ַה ַּמּפֹות? נַ ּסּו לְ זַ הֹות ֲא ָת ִרים
ֵהיכָ ן יְ ָ
נֹוס ִפים!
ָ
רּוׁשלַ יִ ם ְּבכָ ל ַא ַחת ֵמ ַה ַּמּפֹות?
ָמה ַה ִּדּמּוי ֶׁשל יְ ָ
ַה ִאם ַה ַּמּפֹות ְמ ָת ֲארֹות ֶאת ַה ְּמצִ יאּות ּכְ ִפי ֶׁש ִהּכִ ירּו
אֹותּה ְמצַ ּיְ ֵרי ַה ַּמּפֹות?
ָ
רּוׁשלַ יִ ם ַּדוְ ָקא
ַמּדּועַ ִ ,אם ּכֵ ןָּ ,ב ֲחרּו לְ ַמ ֵּקם ֶאת יְ ָ
ָׁשם?

