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ׁשָ לֹום לְכֻל ָם,
ַאתֶם ֻמז ְ ָמנ ִים ל ָבֹוא ִאתָנּו לְטִיּול ְּבתֵל ָאבִיב-י ָפֹוּ .בֹואּו נַעֲֹרְך ֶהּכֵרּות:

איֶל ֶת
ַ

ּבן
ֵ

י ָעֵל

טי ֵל?
אֵיפֹה נְ ַ

ֲאנ ִי אֹו ֶהבֶת ל ְִקֹרא ְספִָריםִּ ,במְיֻחָד עַל פֵיֹות ,וְג ַם ל ֶ ֱאכֹל
ַקְרטִיב ְּב ַטעַם ֲא ַבטִיחַַ .המָקֹום ָהאָהּוב ָעל ַי ְּבתֵל ָאבִיב
ׁשל ִי.
הּוא ּבֵית אֲִרי ֵאל ָה ( ַה ִספְִרי ָה ָהעִירֹונ ִית) וְג ַם ַה ַּבי ִת ֶ
ֲאנ ִי אֹוהֵב לַחְֹלם ּולְנַג ֵן ְּבג ִיטָָרהַ .המָקֹום ָהאָהּוב ָעל ַי
ׁשל ִי ּבִׂשְ ֵדרֹות רֹוטְׁשִ יל ְד.
ְּבתֵל ָאבִיב הּוא ַה ַּבי ִת ׁשֶל ַסּבָא ַרּבָא ֶ
ׁשי ֵׁש ּבֹו רּוחֹות ְר ָפאִים...
ז ֶה ַּבי ִת י ָׁשָ ן ,ו ַ ֲאנ ִי חֹוׁשֵב ֶ

ֲאנ ִי אֹו ֶהבֶת ל ְׂשַ חֵק עִם ָאחִי ַהתִינֹוק וְל ַ ֲעמֹד עַל הָֹראׁש.
ַהמָקֹום ָהאָהּוב ָעל ַי ְּבתֵל ָאבִיב הּוא ׁשּוק ְּב ַצלְאֵלַ .אתֶם
י ְכֹול ִים לְנַחֵׁש לָמָה?

39

ִּבנְו ֵה-צֶֶדק ְּבעַמּוד 7
ּבִׂשְ ֵדרֹות רֹוטְׁשִ ילְד ְּבעַמּוד 15
ּבְחֹוף ַהי ָם ְּבעַמּוד 23
ְּבי ָפֹו ְּבעַמּוד 31

55

23

ְּבפְַרק ַהי ְַרקֹון ְּבעַמּוד 39

ּבר
ַ

ׁש ְּב ִעבְִרית קֹוְראִים לֹו
ׁשל ִי ( ֶ
ֲאנ ִי אֹוהֵב לִג ְֹלׁש ַּבסְֵקיְטְּבֹוְרד ֶ
גַלְגֶׁשֶת) ּול ְ ַע ְצּבֵן אֶת אֲחֹותִי ַהג ְדֹול ָה.
ַהמָקֹום ָהאָהּוב ָעל ַי ְּבתֵל ָאבִיב הּוא חֹוף ַהי ָם ,וְג ַם
ׁש ֲאנ ִי ֹלא י ָכֹול לְג ַלֹות
ׁשל ָנּוֶ ,
ַה ַמחֲבֹוא הַסֹוִדי ׁשֶל ַהחֲבּוָרה ֶ
לָכ ֶם אֵיפֹה הּואּ ,כִי הּוא סֹוִדי...

ּבְׁשּוק ֵלו ִינְסְִקי ְּבעַמּוד 47

15
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ּבְמּוזֵאֹון תֵ ל ָאבִיב ְּבעַמּוד 55

47

31

יַחַד ֲאנַחְנּו חֲבּוַרת ָאבִי"ב ,וְכ ַמּובָןֲ ,אנַחְנּו ִמתֵל ָאבִיב.
ׁשל ָנּו.
ׁשל ָנּו ּול ְ ַהּכִיר ְּביַחַד אֶת ָהעִיר ֶ
ּבֹואּו ל ְִקֹרא עַל ַההְַר ַּפתְָקאֹות ֶ
נ"בַ ,אתֶם י ְכֹול ִים לְנַחֵׁש לָמָה ָּבחְַרנּו ַדו ְָקא ַּבׁשֵם ַהז ֶה?

4
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ל ִ ְפנ ֵי ׁ 100שָ נ ָה נֹולְדָה תִינֶֹקת ,ו ְ ָאבִי ָה ּבִֵקׁש
ל ְִקֹרא ל ָה ְּבׁשֵם מּוז ָר מְאֹודֲ :א ֻחז ַת ַּבי ִת.
ֲאבָל ַּכ ֲאׁשֶר יֹוְדעִים מִי ָהיְתָה ַהתִינֶֹקת,
ֶאפְׁשָ ר ל ְ ָהבִין אֶת ז ֶהָ :היְתָה זֹאת
ַהתִינֶֹקת הִָראׁשֹונ ָה ׁשֶנֹולְדָה ּבַׁשְ כּונ ָה
ֲא ֻחז ַת ַּבי ִת ,וְהִיא ָהיְתָה ּבִתֹו ׁשֶל עֲִקיבָא
אְַרי ֵה וַי ְס ,מִיֹוזְמֵי הַׁשְ כּונ ָה.
ׁש ֶה ְחל ִיטּו ל ַ ֲעזֹב
ׁשְ כּונ ַת ֲא ֻחז ַת ַּבי ִת הּוְקמָה עַל י ְֵדי חֲבּוַרת י ְהּוִדיםֶ ,
ׁשלָהֶם
אֶת י ָפֹו ולְהִָקים ׁשְ כּונ ָה ֲחדָׁשָ ה ,מֹוֶדְרנ ִית ו ִיֻרָקה .לַחֲבּוָרה ֶ
הֵם ָקְראּוֲ :אג ַֻדת ֲא ֻחז ַת ַּבי ִת.
ּבְחֹול הַמֹועֵד ֶּפסַח ׁשְ נ ַת ִ 1909ה ְת ַּכנ ְסו ַחבְֵרי ָה ֲאגֻדָה עַל חֹולֹות
חֹוף ַהי ָם צְפֹונ ִית לְי ָפֹו וְעְָרכּו ַהג ְָרל ָהּ .כָל ֶאחָד ִהג ְִריל אֶת ַה ִמג ְָרׁש
ׁש ָעל ָיו ִת ְבנ ֶה מִׁשְ ַּפחְתֹו אֶת ּבֵיתָהַ .ה ַהג ְָרל ָה נֶעֶׂשְ תָה ְּב ֶעז ְַרת ְצ ָדפִים
ֶ
ׁשהָיּו עַל הַחֹוף.
ֶ
תֹוְך ּכְׁשָ נ ָה נִבְנּו ַה ָּבתִים ו ְָקמָה ׁשְ כּונ ַת ֲא ֻחז ַת ַּבי ִת .זְמַן ָקצָר ל ְ ַאחַר
ִמּכֵן ַּבחֲרּו ַאנְׁשֵי הַׁשְ כּונ ָה ׁשֵם ָחדָׁש ל ִׁשְ כּונָתָם :תֵל ָאבִיב.
							

ּכְָך ַהּכֹל ִה ְתחִיל ...

נְו ֵה-צֶֶדק
תֵל ָאבִיב ֹלא ָהיְתָה
ַרק ָהיֹה ָהי ָה חֹול
עִם הָרּו ַח גְבָעֹות
אָז יָצְאּו ְּבמָחֹול
ְר ָפאֵל סַּפֹוְרטָה

6

7

נְו ֵה-צֶֶדק ׁ -שְ כּו נָה ּבַת !120

ֲחב ּו ַרת
ָא ִבי"ב
ְו ַה ַּב ִית
ַה ָי ׁ ָשן

ׁשלָנּו י ֵׁש מָקֹום סֹוִדיֲ .אנַחְנּו אֹו ֲהבִים לְ ִה ָּפג ֵׁש ּבֹו ַאחַרַ -ה ָצהֳַרי ִם.
לַחֲבּוָרה ֶ
אַף ֶאחָד ַּבּכִתָה ֹלא יֹוֵד ַע עַל ַהמָקֹום ַהז ֶה ,וְג ַם ַעכְׁשָו ֹלא נְגַלֶה לָכֶם אֵיפֹה
ׁש ַהמָקֹום ַהז ֶה נ ִ ְמצָא ִּבׁשְכּונ ַת נְו ֵה-צֶֶדק.
הּוא ּבְִדיּוקֲ .אנַחְנּו מּוכָנ ִים לֹומַר ַרק ֶ
ׁשנ ָהְ ,מלֵאָה ְּב ָבתִים מְיֻחִָדים,
ֲאנַחְנּו אֹו ֲהבִים אֶת ַהׁשְכּונ ָה ַהזֹאת .הִיא ׁשְכּונ ָה י ְ ָ
ׁש ִה ְמצֵאנּו ְּב ַע ְצמֵנּו
ׂשחָק ֶ
ׂשחֲִקים ְּב ִמ ְ
ׁשנ ִים .לִ ְפ ָעמִים ֲאנַחְנּו ְמ ַ
ׁשנִבְנּו לִ ְפנ ֵי הְַרּבֵה ָ
ֶ
ׁשחָיּו
ׁש ֲאנַחְנּו יְלִָדים ֶ
ׂשחָק ַהז ֶה ֲאנַחְנּו מְַד ְמיְנ ִים ֶ
ו ְָקָראנּו לֹו " ָהיֹה ָהי ָה"ַּ :ב ִמ ְ
ׁשנ ָה...
ַּפעַםּ ,כְׁשֶַרק ּבָנּו אֶת ַהׁשְכּונ ָה ַהזֹאתֶּ ,בטַח לִ ְפנ ֵי ָ 100
ׁשנ ִיםָ ,ראִינּו ּכַמָה ֲאנָׁשִים
ׁשלָנּוֹ ,לא ָרחֹוק ֵמ ַאחַד ַה ָּבתִים ַהי ְ ָ
ׂשחְַקנּו ַּבמָקֹום הַסֹוִדי ֶ
ׁש ִ
יֹום ֶאחָדּ ,כְ ֶ
ׁש ַמעְנּו אֹותָם מְַדּבְִרים:
ִמתְָקְרבִים ,ו ְ ָ
" ַהמָקֹום ְמצֻי ָןָ ,קרֹוב לַ ַטיֶלֶת ,לַמְֶרּכָז ,לַׁשּוקָ ,"...אמַר ַאחַד ַהגְבִָרים.
ׁשלְי ָדֹו.
" ֲאבָל הּוא ִמתְּפֹוֵרר לְגַמְֵריָ ,"...אמְָרה ָה ִאׁשָה ֶ
ׁש ָהי ָה ִאתָם.
"אָז ֶא ְפׁשָר ּפָׁשּוט לַהֲֹרס אֹותֹו וְלִבְנֹות ַּבי ִת חָדָ ׁש ִּבמְקֹומֹוָ ".אמַר גֶבֶר נֹוסָף ֶ
ׁש ַה ַּבי ִת ְּב ַמצָב ֹלא טֹובָ ",אמַר ַהגֶבֶר הִָראׁשֹוןֲ " ,אבָל עֹוד ֶא ְפׁשָר לְִראֹות אֶת ַהיֹפִי ׁשֶלֹו.
"נ ָכֹון ֶ
ׁש ֵמעַל לֶַדלֶת "...
ִת ְס ַתּכְלּו עַל ַהמְִר ֶּפסֶת ,לְ ָמׁשָל ,וְעַל הֶַקׁשֶת ַהמְיֻחֶֶדת ֶ
ִה ַּבטְנּו ּבְִד ָממָה ז ֶה ְּבז ֶהּ .כֻלָנּו ֵהבַנּו .מִיׁשֶהּו רֹוצֶה לְִקנֹות אֶת ַה ַּבי ִת ַהיָׁשָן ו ְ ַהיָפֶה ַהז ֶה ,ו ְאּולַי לַהֲֹרס
ׁש ֲאנַחְנּו ֹלא נִתֵן לְז ֶה לְִקרֹות!
אֹותֹו עַד ַהי ְסֹודֶ ...ה ְחלַטְנּו ֶ
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***

ׁשְ כּונ ַת נְו ֵה-צֶֶדק הּוְקמָה ּבִׁשְ נ ַת ְּ ,1887בעֵֶרְך ׁ 20שָ נ ָה ל ִ ְפנ ֵי ׁשֶנֹו ְסדָה תֵל ָאבִיב.
ׁשהִֵקימּו י ְהּוִדים מִחּוץ ל ְחֹומֹות י ָפֹוְ .מ ֻאחָר יֹותֵר
הִיא ָהיְתָה הַׁשְ כּונ ָה הִָראׁשֹונ ָה ֶ
נֹו ְסדָה תֵל ָאבִיבּ ,ונְו ֵה-צֶֶדק ִה ְצטְָרפָה ֵאל ֶיהָ.
ׁש ְמ ַטיְל ִים ִּבנְו ֵה-צֶֶדק מְַרג ִיׁשִ ים ְּכאִלּו ְמ ַטיְל ִים ֶּב ָעבָר,
ְּכ ֶ
ׁשנִבְנּו ְּביָמֶי ָה הִָראׁשֹונ ִים.
מִׁשּום ׁשֶֹרב ָּבתֵי הַׁשְ כּונ ָה הֵם ָּבתִים י ְׁשָ נ ִים ֶ
ׁשּפְצּו ,ו ְ ֶחל ְָקם  -עֲַדי ִן ֹלא.
ֵחל ֶק ֵמ ַה ָּבתִים ַהי ְׁשָ נ ִים חְֻדׁשּו ו ְ ֻ

חידתלאביב

1

ִקְראּו עַל ׁשְ כּונ ַת נְו ֵה-צֶֶדק
וַעֲנּו עַל הַׁשְ אֵלֹות:
ַּב ֲאתַר ָהאִינְטְֶרנ ֵט
א .מַדּו ַע הּוְקמָה ׁשְ כּונ ַת נְו ֵה-צֶֶדק?
ב .מָה מְקֹור ַהׁשֵם "נְו ֵה-צֶֶדק"?
ג .מַדּו ַע נִבְנּו ַה ָּבתִים ּבַׁשְ כּונ ָה ְּבצָמּוד ז ֶה לְז ֶה?

אשוֹן ָּב ָא ֶרץ
ַהקוֹלְ נוֹעַ ָה ִר ׁ
נִ ְמצָ א ִּב ׁ ְשכוּנַ ת נְ וֵה-צֶ ֶדק.
ָמה ׁ ְשמוֹ?

9

ּפגִיׁשָ ה עִם...
ְ

ע ִּב ְכלָל לְׁשַ מֵר?
מַהּו ׁשִ מּור ִּבנְיָנ ִיםּ ,ומַדּו ַ
ָמתַי ַמ ְחל ִיטִים ל ְׁשַ ּפֵץ ּול ְׁשַ מֵר ִּבנְי ָן י ָׁשָ ן?

ּכָל ִּבנְי ָן ז ָקּוק מִֵדי ַּפעַם ל ְׁשִ ּפּוץ ּולְחִדּוׁש.
אִם ֹלא עֹוׂשִ ים ּכְָך  -ל ְ ַאחַר ׁשָ נ ִים ַרּבֹות
ַה ִּבנְי ָן נ ְִראֶה ֻמזְנ ָח ו ְָרעּועַ.

• ַּכ ֲאׁשֶר ַה ִּבנְי ָן הּוא ִּבנְי ָן יָפֶה,
ַּבעַל ִסג ְנֹון ְּבנִי ָה מְיֻחָד.

ל ִ ְפ ָעמִים ַמעֲִדיפִים לַהֲֹרס אֶת ַה ִּבנְי ָן ַהי ָׁשָ ן
וְלִבְנֹות ִּבמְקֹומֹו ִּבנְי ָן ָחדָׁש.

• ַּכ ֲאׁשֶר ַּב ִּבנְי ָן ג ָר ַּפעַם ָאדָם חָׁשּוב,
אֹו ָקָרה ּבֹו אֵרּו ַע חָׁשּוב.

ל ִ ְפ ָעמִים מְׁשַ ְּפצִים ִּבנְי ָן י ָׁשָ ן ּומִׁשְ תְַדל ִים
ל ִׁשְ מֹר עַל הַצּוָרה ַהמְקֹוִרית ׁשֶלֹו.
ַה ְּפ ֻעל ָה ַהזֹאת נ ְִקֵראת ׁשִמּור.

ׁשמְרּו ְמ ַחּבְִרים אֹותָנּו אֶל ֶה ָעבָר
ׁש ֻ
ִּבנְיָנ ִים ֶ
ׁשל ָנּו ּו ְמ ַסּפְִרים ל ָנּו עַל ַהמָקֹום וְעַל ָה ֲאנ ָׁשִ ים
ֶ
ׁשחָיּו ּבֹו.
ֶ

מנְו ֵה-צֶֶדק
ּפחַת ּבָָרק ִ
מִׁשְ ַ
ׁשנ ִ ְבנ ָה ל ִ ְפנ ֵי ּכְָׁ 100-שנ ָה.
ּבֵן ( ,)11ל ִי ( )8וְי ָהל ִי ( 4ו ָ ֵחצִי) ּבָָרק גִָרים ִּבנְו ֵה-צֶֶדק ְּב ַבי ִת ֶ
ַּפעַם ַה ַּבי ִת ַהז ֶה ָהי ָה ּבֵית הְַדפּוס הִָראׁשֹון ְּבתֵל ָאבִיב.
ׁש ַה ִמ ְׁש ָּפחָה
ַה ַּבי ִת ָעמַד נ ָטּוׁש תְקּופָה אֲֻרּכָה .ל ִ ְפנ ֵי ָׁ 15שנ ָהְּ ,כ ֶ
ָקנְתָה אֹותֹו ,הּוא ָהי ָה ַממָׁש חְֻרּבָה ,ו ְ ַה ִמ ְׁש ָּפחָה ֶה ְחל ִיטָה
ל ְ ַׁשּפְצֹו ּול ְ ַה ְתאִים אֹותֹו לִמְגּוִרים .הִיא ִה ְת ַחיְבָה ל ְ ַה ְׁשאִיר
ׁשהִיא ָהיְתָה ַּפעַם.
אֶת ֲחז ִית ַה ַּבי ִת ּבְִדיּוק ְּכפִי ֶ
ׁשי ֵׁש ל ָה
ִמ ְׁש ַּפחַת ּבָָרק אֹו ֶהבֶת ל ָגּור ִּבנְו ֵה-צֶֶדק .ל ִי ְׂש ֵמחָה ֶ
ֲחבֵרֹות ַרּבֹות ַּבׁשְכּונ ָהּ .בֵן אֹוהֵב ל ְִרּכֹב עַל אֹו ַפנַי ִם לְכ ָל
מָקֹום ַּבׁשְכּונ ָה ,י ָהל ִי אֹוהֵב אֶת ַהגַן ׁשֶלֹו וְאֶת הַחּוגִים
ׁשלָהֶם,
ׁשֶהּוא ִמ ְׁש ַתתֵף ָּבהֶם ַּב ַמ ְתנ ָ"ס ַהׁשְכּונָתִיִ .אמָא ֶ
אֹוְרנ ִית ,אֹו ֶהבֶת אֶת ַה ֹיפִי ַהמְיֻחָד ׁשֶל ַהׁשְכּונ ָה ,אֶת
ָה ֻאכ ְלּו ִסי ָה ַה ְמגֻוֶנ ֶת וְאֶת ָה ֲאו ִיָרה ַה ַחמָה ו ְ ַה ִמ ְׁש ַּפ ְחתִית -
ּכֻל ָם ַמּכִיִרים אֶת ּכֻל ָם.

מקֹום
סִ ּפּו רֹו ׁשֶ ל ָ
מְֶרּכַז סּוזַן ַדלַל

אָז …

היֹום
וֶ ַ

רֹון ִּבׁשְכּונ ַת נְו ֵהֶ -צֶדקַ .היֹום ז ֶהּו ִמ ְתחָם תֹוסֵס
ּכַז סּוז ַן ַדל ַל הּוא מְֶרּכַז תְַרּבּות ל ְ ָמחֹול ּול ְ ֵת ַא ְט
מְֶר
הִָראׁשֹונ ִים ׁשֶל ַהׁשְכּונ ָהַ ,ה ָמקֹום ִׁשמֵׁש ּכְִקְרי ַת
עִיל ,וְגַם יְלִָדים ַרּבִים ְמבְַקִרים ּבֹוַּ .פעַםְּ ,ביָמֶי ָה
ּו ָפ
ָקה .הָיּו ּבֹו ּבֵיתֵ -ספֶר ל ְ ָבנ ִיםּ ,בֵיתֵ -ספֶר ל ְ ָבנֹות
ִחנּוְך הִָראׁשֹונ ָה ׁשֶל ַהי ְהּוִדים ִמחּוץ לְי ָפֹו ָה ַעתִי
ַה
ׁשעִיִרי ַת תֵל ָאבִיב
ְֶך ָׁשנ ִים ַרּבֹות ַה ָמקֹום ָעמַד נָטּוׁש ּו ֻמזְנ ָח ,עַד ֶ
ו ְ ֵסמִינ ָר ל ְמֹוִרים .ל ְ ַאחַר ִמּכֵןְּ ,ב ֶמׁש
ל ִיטָה ל ְ ַחֵדׁש ּול ְ ַׁשּפֵץ אֹותו ,ל ִ ְפנ ֵי ְּכ ֶע ְׂשִרים ָׁשנ ָה.
ֶה ְח
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אְַך ל ִ ְפ ָעמִים ָקׁשֶה ל ָגּור ִּבנְו ֵה-צֶֶדק .י ֵׁש ּ ָבה ְמעַט
ׁשגִָרים ַּבׁשְכּונ ָה
ִמגְְרׁשֵי ִמ ְׂשחִָקים לַיְל ִָדיםַ .היְל ִָדים ֶ
הֹולְכ ִים ל ְ ָבתֵי ֵספֶר ׁשֹונ ִים מִחּוץ לִנְו ֵה-צֶֶדק ,וְכ ְָך ַה ֲחבִֵרים
ִמּבֵית ַה ֵספֶר ֹלא ָתמִיד גִָרים ָקרֹוב ,ו ְ ַאחַר ַה ָצהֳַרי ִם ָקׁשֶה ל ְ ִה ָּפגֵׁש.
ׁשנְו ֵה-צֶֶדק נ ֶ ֶע ְׂשתָה ׁשְכּונ ָה ָא ְפנָתִית ֲאנָׁשִים ַרּבִים
ּבְנֹוסָף לְכ ְָךֵ ,מאָז ֶ
ָּבאִים ל ְ ַטי ֵל ּולְבַלֹות ּבָה ,וְל ִ ְפ ָעמִים ז ֶה ְקצָת ַמפְִרי ַע ...

2

ל ְ ַאחַר ׁשְֶקָראתֶם אֶת סִּפּוָרם ׁשֶל ּבֵן ,ל ִי וְי ָהל ִיַ ,האִם ַאתֶם חֹוׁשְ בִים
ׁש ֲהי ִיתֶם רֹוצִים ל ָגּור ִּבנְו ֵה-צֶֶדק? מַדּועַ?
ֶ
11

אבִיב
צי ָר ׁשֶ ל תֵ לָ -
ה ַ
נַחּום גּו טְמַן ַ -
ׁשבַע ,נ ַחּום ׁשְ מֹו.
ּבִׁשְ נ ַת ִ 1905הג ִי ַע לִנְו ֵה -צֶֶדק יֶל ֶד ּבֶן ֶ
ָאבִיו ָהי ָה מֹוֶרה ְּבבֵיתַ -ה ֵספֶר לְבָנֹותַ .היֶל ֶד נ ַחּום ָאהַב
ׁשגִל ָה אֶת ּכִׁשְ רֹון ַהצִיּור ׁשֶלו
ׁשמִי ֶ
מְאֹוד ל ְ ַצי ֵרְ .מ ַסּפְִרים ֶ
ָהי ָה ָחבֵר טֹוב ׁשֶל ָאבִיוַ ,המְׁשֹוֵרר ַחי ִים נ ַ ְחמָן ְּבי ָאל ִיק,
ׁש ִה ְת ַּפעֵל ִמצִיּוָריו ו ְעֹוֵדד אֹותֹו ל ְ ַצי ֵר .ו ְ ָאכ ֵןַ ,היֶל ֶד נ ַחּום
ֶ
ג ַָדל ו ְ ָהי ָה ל ְ ַצי ָרְ ,מ ַאי ֵר וְג ַם סֹופֵר יְל ִָדים  -הֲֹלא הּוא
נ ַחּום גּו ְטמַן.

נְו ֵה-צֶֶדק ׁ -שְ כּו נָה מִתְ חֶַדׁשֶ ת
נְו ֵה-צֶֶדק ,הַׁשְ כּונ ָה ַהוָתִיָקהָ ,הלְכ ָה ו ְ" ִהז ְַדְקנ ָה"
ְּב ֶמׁשְֶך הַׁשָ נ ִים .תֹוׁשָ בִים ַרּבִים ָעז ְבּו אֶת
הַׁשְ כּונ ָה ַהי ְׁשָ נ ָה ו ְ ָעבְרּו ל ַׁשְ כּונֹות ַה ֲחדָׁשֹות
ׁשנִבְנּו ְּבתֵל ָאבִיב .לְאַט לְאַט
וְהַמֹוֶדְרנ ִיֹות ֶ
ֻהזְנְחָה הַׁשְ כּונ ָה ,ו ְַרּבִים ִמ ָּבתֶי ָה ַהי ְׁשָ נ ִים ָעמְדּו
ֵריִקיםְ ,מפָֹרִרים ּונ ְטּוׁשִ יםּ .בַׁשְ כּונ ָה נ ִׁשְ אֲרּו ַרק
מִׁשְ ּפָחֹות ׁשֶֹלא יָכ ְלּו לְהְַרׁשֹות ל ְ ַע ְצמָן ל ַ ֲעבֹר.
ַה ַמצָב ּבַׁשְ כּונ ָה ֶה ְחמִיר ּכָל ּכְָך עַד ׁשֶהּוכְנ ָה
ָתכְנ ִית לַהֲִריסַת הַׁשְ כּונ ָה.

ל ִ ְפנ ֵי ְּכעֶׂשְ ִרים ׁשָ נ ָה ֶה ְחל ִיטּו ל ְׁשַ מֵר אֶת
הַׁשְ כּונ ָה ּול ְׁשַ ֵקם אֹותָה ,וְאָז ֵהחֵל ַת ֲהל ִיְך הָפּוְך.
ׁשּפְצּו לְפִי ִסג ְנֹון ַה ְּבנִי ָה ַהמְקֹוִרי,
ֵחל ֶק ֵמ ַה ָּבתִים ֻ
ָּבנ ִים ׁשֶל תֹוׁשָ בִים וָתִיִקים ֵהחֵלּו ל ַ ֲחזֹר,
מִׁשְ ּפָחֹות ֲחדָׁשֹות ִהג ִיעּו ,חֲנּויֹות ּו ָבתֵי ָקפֶה
נ ִ ְפתְחּוּ ,ולְאַט לְאַט ָה ְפכ ָה הַׁשְ כּונ ָה ל ִׁשְ כּונ ָה
ָא ְפנָתִית ּו ְמב ֶֻקׁשֶתְ .מחִיֵרי הִַדירֹות עָלּו ,וְכ ַיֹום
ׁש ֲאנ ָׁשִ ים ַרּבִים רֹוצִים
נְו ֵה-צֶֶדק הִיא ׁשְ כּונ ָה ֶ
ל ָגּור ּבָה!

נ ַחּום גּו ְטמַן ִּפ ֵת ַח ִסג ְנֹון צִיּור מְיֻחָד ּומְקֹוִריִ ,סג ְנֹון
ׁש ָהי ָה ׁשֹונ ֶה מְאֹוד ִמ ִסג ְנֹונֹות ַהצִיּור
אֶֶר ְצי ִׂשְ ְר ֵאל ִיֶ ,
ּבַגֹול ָה .הּוא ִצי ֵר נֹופִים ו ַ ֲאנ ָׁשִ יםּ ,ו ִבמְיֻחָד הּוא ִצי ֵר
וְכָתַב הְַרּבֵה עַל תֵל ָאבִיב ּבְֵראׁשִ ית יָמֶיהָ .הּוא ג ַם ִעטֵר
ְּבאִיּוָריו אֶת ׁשִ יֵרי ַהיְל ִָדים ׁשֶל ְּבי ָאל ִיק...

סת ִּבנְו ֵה-צֶֶדק
צִיּור ׁשֶ ל ּבֵית ְּכנ ֶ ֶ
מן
ט ַ
צי ֵר נַחּום גּו ְ
ׁשֶ ִ

מן
ט ַ
עצֵב נַחּום גּו ְ
אבִיב ׁשֶ ִ
העִיר תֵ ל ָ
מל ָ
סֵ ֶ
מְקצָת)
העִיר ׁשֹונ ֶה ְּב ִ
מל ָ
(הַיֹום סֵ ֶ

אי ֵר
אבִיב ׁשֶ ּכָתַב ו ְ ִ
סֵ פֶר עַל תֵ ל ָ
אנָׁשִ ים
טנָה ו ַ ֲ
מן " :עִיר ְק ַ
ט ַ
נַחּום גּו ְ
מעַט".
ּבָה ְ

חה ַּבּכִתָ ה
לְׂשִ י ָ
מָה ַד ְע ְתכ ֶםַ :האִם טֹוב ׁשֶֹלא הְָרסּו אֶת ׁשְכּונ ַת נְו ֵה-צֶֶדק? מַדּועַ?
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3

,
ִהתְּבֹונ ְנּו ַּבתְמּונֹות ׁשֶל ׁשְ כּונ ַת נְו ֵה-צֶֶדק ְּבפֶֶרק ז ֶה ּו ַב ֲאתַר ָהאִינְטְֶרנ ֵט
ו ְ ַצי ְרּו עַלּ-פִיהֶם צִיּור ׁשֶל הַׁשְ כּונ ָה .תּוכ ְלּו לַעֲׂשֹות ַתעֲרּוכ ָה ׁשֶל צִיּוֵריכ ֶם ַּב ִּכתָה.
13

הּפֶֶרק
ּפעִילֻיֹות לְסִ ּכּום ַ
ְ
חֹקר עֹוד
ַל ְ

ל ִ ְפנ ֵיכ ֶם תְמּונֹות ׁשֶל מְקֹומֹות ׁשְֶקׁשּוִרים ל ְנֹוׂשֵא הַׁשִ מּור.
ׁש ַּב ֲאתַר ָהאִינְטְֶרנ ֵט
ֵה ָעז ְרּו ְּב ַמ ֲאג ַר ַהמֵידָע ּו ְב ַמ ֲאג ַר ַהתְמּונֹות ֶ
וְכִתְבּו אֶת סִּפּוָרם ׁשֶל ַהמְקֹומֹות ָה ֵאל ֶה.
			
ִּבנְי ַן ג ִי ְמנ ַ ְסי ָה הְֶר ְצלִי ָה

הַׁשְ כּונ ָה ׂשָ רֹונ ָה

ּכְתִ יבָה יֹוצֶֶרת

ַחּבְרּו ׂשִ יחָה ּבֵין יַל ְֵדי חֲבּוַרת ָאבִי"בּ ,ובָה הֵם ַמצִיעִים מָה הֵם י ְכֹול ִים
לַעֲׂשֹות ּכְֵדי ל ִׁשְ מֹר עַל ַה ַּבי ִת ַהי ָׁשָ ןּ ,כְֵדי ל ִ ְמ ֹנ ַע אֶת ַההֲִריסָה ׁשֶלֹו.
ַסּפְרּו מָה ַהחֲבּוָרה ֶה ְחל ִיטָה לַעֲׂשֹותַ .האִם ִה ְצל ִיחָה?
טח
צאִים לַׁשֶ ַ
יֹו ְ

ׁש ַאתֶם
צְאּו ל ַ ְסבִיבָה הְַקרֹובָה ֲאל ֵיכ ֶםִ ,התְּבֹונ ְנּו ַּב ִּבנְיָנ ִיםּ ,ו ַבחֲרּו ִּבנְי ָן ֶ
ׁשּכְַדאי ל ְׁשַ מֵר אֹותֹוַ .צל ְמּו אֹותֹוָ ,הבִיאּו אֶת ַה ַתצְלּום ל ַ ִּכתָה,
חֹוׁשְ בִים ֶ
ו ְ ַה ְסּבִירּו ְּבעַל ּפֶה מַדּו ַע ל ְַד ְע ְתכ ֶם חָׁשּוב ל ְׁשַ מֵר אֶת ַה ִּבנְי ָן.
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,

ׂשְ ֵדרֹות
רֹוטְׁשִ ילְד
יֹוסִי ּבַׂשְ ֵדָרה ּפֹו ֵס ַע
ּו ִפתְאֹום אֹורֹות עֵינ ָיו
אָץ הּוא ָרץ הּוא ל ְ ָפנ ָיו
גּור ְּכלָבִים ִמ ְסּכֵן צֹול ֵ ַע
הּוא חֹובֵק ּבִׁשְ תֵי יָדָיו.
		

עִ .הל ֵל
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חלַט ִלבְנֹות ׂשְ ֵדָרה ַדו ְָקא ּכָאן?
ה ְ
ע ֻ
מהִי ׂשְ ֵדָרה ּו מַדּו ַ
ַ
ׂשְ ֵדָרה הִיא ְרחֹוב ָרחָב ִּבמְיֻחָד.
מִׁשְ נ ֵי ְצ ָדדָיו אֹו ְּבמְֶרּכָזֹו ,צֹו ְמחִים ֵעצִים.
הְָרחֹובֹות הִָראׁשֹונ ִים ׁשֶל תֵל ָאבִיב נִבְנּו
ׁשי ִׁשְ רּו אֹותָן.
עַל ְדיּונֹות ֶ
ּבִׂשְ ֵדרֹות רֹוטְׁשִ יל ְד ִתכְנ ְנּו לִבְנֹות אֶת
הְָרחֹוב ְּבו ָאִדי ָקטָןּ ,בֵין ׁשְ תֵי ְדיּונֹות.
ֲאבָל ָהי ָה ָקׁשֶה לְיַׁשֵר אֶת ַהו ָאִדי ,וְלָכ ֵן
ַה ְמ ַתכְנְנ ִים ֶה ְחל ִיטּו לְהַׁשְ אִיר אֹותֹו
ׁשטַח ּפָתּו ַח וְלִבְנֹות אֶת ַה ָּבתִים
ְּכ ֶ
מִׁשְ נ ֵי ִצדָיו .ל ְ ַאחַר ַּכמָה ׁשָ נ ִים ֵהחֵלּו
ׁשטַח ַהּפָתּו ַח ַהז ֶה ,וְכ ְָך
ל ָ ַטעַת ֵעצִים ַּב ֶ
נֹוצְָרה הַׂשְ ֵדָרה הִָראׁשֹונ ָה ָּבעִיר.

ֲחב ּו ַרת
ָא ִבי"ב
ּפוֹגֶ ׁ ֶשת
ֶאת ַס ָּב ָּבא

ַסּבָא ַרּבָא ׁשֶל ּבֵן ג ָר ִּבׂשְֵדרֹות רֹו ְטׁשִילְדּ .בֵן הֹולְֵך לְבֵַקר אֹותֹו לִ ְפ ָעמִים.
ׁשלִי י ֵׁש
"ּכְַדאי לָכֶם לָבֹוא ",הּוא ָאמַר לָנּו יֹום ֶאחָד" ,לַ ַסּבָא ַרּבָא ֶ
סִּפּוִרים ַמגְנ ִיבִים עַל ַהיַלְדּות ׁשֶלֹו ְּבתֵל ָאבִיב"...
לָמָה ֹלא? ֲאנַחְנּו אֹו ֲהבִים סִּפּוִריםָּ .פגַׁשְנּו אֶת ַסּבָא ַרּבָא ׁשֶל ּבֵן עַל
ַס ְפסָל ַּבׂשְֵדָרהִ ,מ ַתחַת לְעֵץ פִיקּוס ֲענ ָקָ .הי ָה יֹום חַםֲ ,אבָל ִמ ַתחַת
לַפִיקּוס ָהי ָה הֲמֹון צֵל ו ְֹלא ּכָל ּכְָך הְִרגַׁשְנּו אֶת ַהחֹם.
ׁשלִיּ :בַר ,יָעֵל
" ַס ָּבּבָאָ ",אמַר ּבֵן (ּכָכָה הּוא קֹוֵרא לַ ַסּבָא ַרּבָא ׁשֶלֹו)ַ " ,תּכִיר אֶת ַה ֲחבִֵרים ֶ
ו ְ ַאיֶלֶתִ .ה ְב ַט ְחתִי לָהֶם סִּפּוִרים עַל תֵל ָאבִיב ׁשֶל ַּפעַם"...
ַס ָּבּבָא ִחי ְֵך" .סִּפּוִרים ַאתֶם רֹוצִים ,אָה ...טֹובִ ,הנ ֵה סִּפּור ְמ ַענְי ֵן ׁשֶָקָרה ּבְִדיּוק ַּבמָקֹום
ׁשבִים ַעכְׁשָו"...
ׁש ֲאנַחְנּו יֹו ְ
ֶ
ׁשנ ַת ֲ .1921אנ ִי ָהי ִיתִי ְּבעֵֶרְך ְּבג ִילְכֶם .ו ִינְסְטֹון צֶ'ְרצִ'ילׂ ,שַר
ו ְ ַס ָּבּבָא ֵהחֵל לְ ַסּפֵר" :ז ֶה ָהי ָה ִּב ְ
הַמֹוׁשָבֹות ַהּבְִריטִיּ ,בָא לְבִקּור ַמ ְמלַכְתִי ְּבתֵל ָאבִיב ,ו ְֹראׁש ָהעִירֵ ,מאִיר ִדיזֶנ ְגֹוףֶ ,ה ְחלִיט
לְהְַרׁשִים אֹותֹו .תֵל ָאבִיב ָהיְתָה אָז עִיר ְצעִיָרה ,ו ְֹלא הָיּו ּבָה הְַרּבֵה ְצ ָמחִים ו ְ ֵעצִיםִ .דיזֶנ ְגֹוף
ׁשיִתְְקעּו אֹותָם ּבְחֹולֹות תֵל ָאבִיב ְּבאֹפֶן
ִהזְמִין ֵעצִים ּבֹוג ְִרים מִן הַמֹוׁשָבֹות ַהסְמּוכֹותּ ,ובִֵקׁש ֶ
ׁשלִי ָהי ִינּו סְַקָרנ ִים לְִראֹות אֶת
ז ְ ַמנ ִי ,עַד סִיּום ַהּבִקּור ׁשֶל צֶ'ְרצִ'ילֲ .אנ ִי ו ְעֹוד הְַרּבֵה ֲחבִֵרים ֶ
הָאֹוֵר ַח ֶהחָׁשּובִ .ט ַּפסְנּו עַל ָה ֵעצִים ּכְֵדי לְִראֹות טֹוב יֹותֵר ,וְאָזָ ...ה ֵעצִים ִה ְתחִילּו לִּפֹל.
ֹראׁש ָהעִיר ָהי ָה מְאֹוד נ ָבֹוְךֲ ,אבָל ַהׂשַר צֶ'ְרצִ'יל ּפַָרץ ִּבצְחֹוק ו ְ ָאמַר לֹוֹ" :לא נֹוָרא...
ׁשלָכֶם ּכָאן ָּבאֶָרץ".
ׁשחָׁשּוב לְ ַה ֲעמִיק אֶת ַהׁשָָרׁשִים ֶ
ּכָכָה תְֵדעּו ֶ
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***

מְִקימֵי תֵל ָאבִיב ָחל ְמּו לְהִָקים עִיר
ׁשיִהְיּו ּבָה הְַרּבֵה ֵעצִים ּופְָרחִים.
מְֻרוַחַת ֶ
הֵם ֲאפִלּו חָׁשְ בּו ל ְִקֹרא ל ָה "עִיר גַנ ִים"...
ּבִׂשְ ֵדרֹות רֹוטְׁשִ יל ְד הֵם ִהג ְׁשִ ימּו
אֶת ַהחֲלֹום ַהז ֶה.

1

ְּבתֵל ָאבִיב י ֵׁש ׂשְ ֵדרֹות נֹוסָפֹותׂ :שְ ֵדרֹות ּבֶן-צִיֹון,
ׂשְ ֵדרֹות חֵ"ןׂ ,שְ ֵדרֹות ּבֶן-גּוְריֹוןׂ ,שְ ֵדרֹות נֹוְרדָאֹו,
ׂשְ ֵדרֹות ׁשָ אּול ַה ֶמל ְֶךׂ ,שְ ֵדרֹות י ְרּוׁשָ לַי ִם ְּבי ָפֹו,
ו ְעֹודַּ .בחֲרּו ַאחַת מִן הַׂשְ ֵדרֹות ָּבעִירּ ,בְַקרּו ּבָה,
ַצל ְמּו אֹותָה ּותְלּו אֶת ַה ַתצְלּומִים ַּב ִּכתָהִ .התְּבֹונ ְנּו
ׁשתָף ל ַׂשְ ֵדרֹות הַׁשֹונֹות
ַּב ַתצְלּומִים ּו ִמצְאּו אֶת ַה ְמ ֻ
וְאֶת הַׁשֹונ ֶה ּבֵינ ֵיהֶן.
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ּבִׂשְ ֵדרֹות רֹוטְׁשִ ילְד ּבָתִ ים ּבְסִ גְנֹונֹות ׁשֹונ ִים
ַּכ ֲאׁשֶר ְמ ַטיְל ִים ּבִׂשְ ֵדרֹות רֹוטְׁשִ יל ְדֶ ,אפְׁשָ ר ל ְִראֹות ִּבנְיָנ ִים ַהּבְנּוי ִים ְּב ִסג ְנֹונֹות ׁשֹונ ִים.
הַׂשְ ֵדָרה הִיא ּכְמֹו מּוז ֵאֹון ּפָתּו ַח ׁשֶל ִסג ְנֹונֹות ַה ְּבנִי ָה ְּבתֵל ָאבִיב.

טׁשִ ילְד 12
ׂשְ ֵדרֹות רֹו ְ

טׁשִ ילְד 27
ׂשְ ֵדרֹות רֹו ְ

ַה ָּבתִים הִָראׁשֹונ ִים ׁשֶל תֵל ָאבִיב הָיּו נ ְמּוכ ֵי קֹומָה
( ַּב ֲעל ֵי קֹומָה ַאחַת אֹו ְׁש ַתי ִם) וגַג ְר ָעפִים ָּ -בתִים
תכְנֶנ ֶת:
אפִי ַהׁשְכּונ ָה ַה ְמ ֻ
ׁש ִה ְתאִימּו ל ְ ֹ
ְּב ִסגְנֹון ַּכפְִריֶ ,
ׁשְכּונ ַת גַנ ִים מְֻרוַחַת ,נ ְִקי ָה ו ִיֻרָקה.
ַרק ַּכמָה מִן ַה ָּבתִים הִָראׁשֹונ ִים ׁשֶל ָהעִיר נ ִ ְׁשמְרּו
עַד הַיֹוםִּ .בׂשְֵדרֹות רֹו ְטׁשִיל ְד נֹותַר ֶאחָד ֵמהֶם .ז ֶהּו
ּבֵית פֹוגֶלּ ,בֵיתֹו ׁשֶל הַַדו ָר הִָראׁשֹון ׁשֶל ָהעִיר.

ַּכ ֲאׁשֶר ִמתְַקְדמִים צָפֹונ ָה ַּבׂשְֵדָרה ,רֹואִים יֹותֵר ו ְיֹותֵר
ׁשנִבְנּו ִּבׁשְנֹות הַ 1920( 20-עַד ְּ 1930בעֵֶרְך)
ָּבתִים ֶ
ׁשּפֵרּוׁשֹו:
ׁשנ ְִקָרא ַה ִסגְנֹון ָהאְֶקל ְֶקטִיֶ ,
ְּב ִסגְנֹון ְּבנִי ָה ֶ
ִסגְנֹון ׁשֶהּוא ַתעֲֹרבֶת ׁשֶל ַּכמָה ִסגְנֹונֹות ׁשֹונ ִים
(אֵירֹוּפִיִ ,מז ְָרחִי ,וְל ִ ְפ ָעמִים ֲאפִלּו סִינ ִי)ִּ .בנְיָנ ִים
ַהּבְנּוי ִים ְּב ִסגְנֹון ז ֶה נ ְִראִים ְקצָת ּכְמֹו אְַרמֹונֹות
ֵמ ָה ַאגָדֹות ,ו ְאּול ַי ִּבגְל ַל ז ֶה ָקְראּו לָהֶם גַם " ָּבתֵי
חֲלֹומֹות".

2
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טׁשִ ילְד 115
ׂשְ ֵדרֹות רֹו ְ

טׁשִ ילְד 84
ׂשְ ֵדרֹות רֹו ְ

ְּב ֶה ְמׁשְֵך ַהׂשְֵדָרהָ ,קרֹוב יֹותֵר לְאֵזֹור ֵת ַאטְרֹון
ׁשנִבְנּו ִּבׁשְנֹות הַ30-
ַהּבִימָה ,רֹואִים ִּבנְיָנ ִים ֶ
ׁשנ ְִקָרא
( 1930עַד ְּ 1940בעֵֶרְך) ְּב ִסגְנֹון ֶ
ּבָאּוהָאּוס ִ -סגְנֹון ּפָׁשּוט ,צָנּו ַע וְנ ִָקי מִִקׁשּוטִים.
ׁש ַה ַּבי ִת
הַָרעְיֹון ַהמְֶר ָּכז ִי ִּב ְבנִי ָה ַּב ִסגְנֹון ַהז ֶה ָהי ָה ֶ
ׁשנִבְנּו
צִָריְך לִהְיֹות נֹו ַח לִמְגּוִריםֹ .רב ַה ִּבנְיָנ ִים ֶ
ְּב ִסגְנֹון ַהּבָאּוהָאּוס צֻּפּו ְּבטִי ַח לָבָן ,ו ְזֹוהִי ַה ִסּבָה
ׁשתֵל ָאבִיב ִק ְּבל ָה אֶת ַהּכִנּוי " ָהעִיר ַהל ְ ָבנ ָה".
ֶ

ׁש ַּב ֲחז ִית ַהתְמּונ ָה נ ִ ְבנ ָה ִּב ְׁשנ ַת ְּ 1924ב ִסגְנֹון
ַה ִּבנְי ָן ֶ
אְֶקל ְֶקטִי .ל ִ ְפנ ֵי ְּכ ֶעׂשֶר ָׁשנ ִים הְִר ְׁשתָה ָהעִיִרי ָה
ל ְ ַבעַל ַה ִּבנְי ָן לִבְנֹות ֵמאֲחֹוָריו ּו ְבצָמּוד לֹו ִמגְדָל
ׁשי ְ ַׁשמֵר ו ִי ַׁשּפֵץ אֶת ַה ִּבנְי ָן ַהיָׁשָןּ .כְָך
גָבֹוהִַּ ,ב ְתנ ַאי ֶ
ָקם ִמגְַדל ֶאל ְרֹובַּ .ב ִמגְדָל י ֵׁש  33קֹומֹותֵ 7 ,מהֶן
ִמ ַתחַת ל ִ ְפנ ֵי הַַקְרַקעֵ .מאָז נִבְנּו ִּבׂשְֵדרֹות רֹו ְטׁשִיל ְד
ׁש ְמ ַׁש ְמׁשִים ְּבעִָקר
עֹוד ַּכמָה ִמגְ ָדל ִים חֲִדיׁשִיםֶ ,
ל ְ ִמׂשְָרִדים ,ו ְעֹובְִדים ָּבהֶם ֲאנָׁשִים ַרּבִים.

ׁש ִּב ְסבִיבַת מְגּוֵריכ ֶם,
אֵיז ֶה ִסג ְנֹון ְּבנִי ָה ַאתֶם אֹו ֲהבִים? ִהתְּבֹונ ְנּו ַּב ִּבנְיָנ ִים ֶ
ׁש ַאתֶם גִָרים ּבֹו).
ּו ַבחֲרּו ִּבנְי ָן ׁשֶמֹוצֵא חֵן ְּבעֵינ ֵיכ ֶם (ז ֶה י ָכֹול לִהְיֹות ג ַם ַה ִּבנְי ָן ֶ
ׁש ְּבחְַרתֶם ,תְלּו אֶת ַה ַתצְלּום עַל לּו ַח הִַקיר ַּב ִּכתָה ,וְכִתְבּו
ַצל ְמּו אֶת ַה ִּבנְי ָן ֶ
לְצִדֹו מָה מֹוצֵא חֵן ְּבעֵינ ֵיכ ֶם ַּב ִּבנְי ָן ּו ְב ִסג ְנֹון ַה ְּבנִי ָה.
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הכְִריזּו עַל הֲָקמַת מְִדינַת י ִׂשְ ָראֵל
ּבִׂשְ ֵדרֹות רֹוטְׁשִ ילְד ִ

ּומָה קֹוֶרה ּבַׂשְ ֵדָרה הַיֹום?

ׁשׁשִי ,ה ּבְ ִאי ָר תש"ח ,זְמַן ָקצָר לִפְנ ֵי ּכְנ ִיסַת
ּבְיֹום ִ
ׁשּבָתִ ,ה ְתּכַנ ְסּו נְצִיג ֵי ָהעָם ַהי ְהּוִדי ּבָאֶָרץ ּבְמּוז ֵאֹון
ַה ַ
תֵל ָאב ִיבּ ,בִׂשְֵדרֹות רֹו ְטׁשִיל ְד .16
ׁשמֹ ַע אֶת ָדו ִד ּבֶן-גּוְריֹון ַמכ ְִריז עַל הֲָקמַת
הֵם ּבָאּו ל ִ ְ
ׁשלַי ִם ָהיְתָה ּבְאֹותֹו זְמַן ּבְמָצֹור,
מְִדינ ַת יִׂשְָראֵל .י ְרּו ָ
וְלָכ ֵן ֻה ְחל ַט ל ְ ַהכ ְִריז עַל הֲָקמַת ַהמְִדינ ָה ּבְתֵל ָאב ִיב.
ָדו ִד ּבֶן-גּוְריֹון הְִקִריא אֶת ַה ַהכ ְָרז ָה עַל הֲָקמַת
ַהמְִדינ ָה לִפְנ ֵי ֻ 350מז ְ ָמנ ִיםּ ,בְעֹוד ַאלְפֵי ֲאנָׁשִים
ִמתְגֹוְדִדים ּבַחּוץ ּומְַקׁשִיב ִים ל ַ ַהכ ְָרז ָה ֶדֶרְך ַרמְקֹול ִים
ׁש ֻהצְבּו ׁשָם.
מְיֻחִָדים ֶ
ׁש ַת ְתפִים לְׁשִיַרת
ּבְתֹם ַה ַהכ ְָרז ָה ָקמּו ּכָל ַה ִמ ְ
ׁשּבַׂשְֵדָרה ָרְקדּו ִרקּוִדים
" ַהתְִקו ָה" ,ו ְ ַההֲמֹונ ִים ֶ
סֹועֲִרים.

מ ַבלִים
אנ ָׁשִ ים ְ
ֲ
ּפגִיׁשֹות עֲסִָקים
ו ְעֹוְרכִים ְ
ְּבבָתֵי הַָקפֶה
ׁשֶ ּבַׂשְ ֵדָרה.

אנ ָׁשִ ים ַרּבִים
ֲ
יֹוׁשְ בִים וְנָחִים עַל הַסַ פְסָ לִים
עצִים ּבַׂשְ ֵדָרה.
ׁשֶ מִתַ חַת ָל ֵ

אנ ָׁשִ ים רֹו ְכבִים עַל
ֲ
המְיֻחִָדים
פנַי ִם ּבַׁשְ בִילִים ַ
אֹו ַ
ׁשֶ נ ִסְ ְללּו ּבַׂשְ ֵדָרה.

עמִים י ֵׁש ּבַׂשְ ֵדָרה
פ ָ
ִל ְ
ענְי ְנֹות,
מ ַ
חדֹות ּו ְ
ערּוכֹות מְי ֻ ָ
תַ ֲ
ערּוכָה
ּכְמֹו תַ ֲ
ׁשֶ ל ֻקּפֹות ֶקֶרן ַקיֶמֶת ְלי ִׂשְ ָראֵל
מנ ִים ׁשֹונ ִים.
א ָ
ע ְצבּו ָ
ׁשֶ ִ

הַיֹום ַהמָקֹום ַהז ֶה הּוא מּוז ֵאֹוןֶ ,אפְׁשָר לְבֵַקר
ּבֹו וְל ְִראֹות אֶת הָאּול ָם ׁשֶּבֹו ִהכ ְִריזּו עַל הֲָקמַת
ַהמְִדינ ָה.

חידתלאביב

3
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ָהכ ִינּו ַהז ְ ָמנ ָה לְטֶֶקס ַהכ ְָרז ַת ַהמְִדינ ָה.
ׁשלָכ ֶםּ ,ותְלּו
ַקׁשְ טּו אֶת ַה ַהז ְ ָמנ ָה ֶ
ׁש ֵהכַנְתֶם.
ַּב ִּכתָה אֶת ּכָל ַה ַהזְמָנֹות ֶ

ִּב ְׂש ֵדרוֹת רו ְֹט ׁ ִשילְ ד 16
גָ ר ַּפעַ ם ִא ׁיש ָח ׁשוּב
ְּבתוֹלְ דוֹת ָהעִ יר.
ִמי ָה ִא ׁיש?
ָמה ָהיָה ַת ְפ ִקידוֹ?

חה ַּבּכִתָ ה
לְׂשִ י ָ
ַהאִם ּבִַקְרתֶם ִּבׂשְֵדרֹות רֹו ְטׁשִיל ְד? אִם ּכֵן ַ -סּפְרּו מָה ֲעׂשִיתֶם ׁשָם.
מָה ַאתֶם אֹו ֲהבִים לַעֲׂשֹות ַּבׂשְֵדָרה? מָה ְמ ַענְי ֵן ֶא ְתכ ֶם ל ְִראֹות ַּבׂשְֵדָרה?
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הּפֶֶרק
ּפעִילֻיֹות לְסִ ּכּום ַ
ְ
ּכְתִ יבָה יֹוצֶֶרת

אַ .הזְמִינּו אֶת מִׁשְ ַּפ ְח ְתכ ֶם ל ְ ַסי ֵר ִא ְתכ ֶם לְאֶֹרְך ׂשְ ֵדרֹות רֹוטְׁשִ יל ְדִ .ה ְצ ַטי ְדּו ְּב ַמ ְצלֵמָה
ו ְ ַצל ְמּו ְדבִָרים ׁשֹונ ִים ׁשֶמֹוׁשְ כ ִים אֶת עֵינ ֵיכ ֶםִ :צ ְמ ִחי ָהָּ ,בתִיםְּ ,פ ָסל ִים ,עֹובְֵרי אַֹרח,
ְקיֹוסְִקים ,ו ְעֹוד.
ׁש ִצל ַ ְמתֶם.
בָ .הכ ִינּו ַּכ ָתבָה לָעִתֹון עַל ַהסִיּור ּבַׂשְ ֵדָרה ,ו ְׁשַ ל ְבּו ּבָה אֶת ַהתְמּונֹות ֶ
טח
צאִים לַׁשֶ ַ
יֹו ְ

ׁשל ִ ְפנ ֵיכ ֶם,
עְִרכּו ַת ְצּפִית ּבַׂשְ ֵדָרה ,סְַרטְטּו ַט ְבל ָה ּכְֻדגְמַת ַה ַט ְבל ָה ֶ
ׁשלָכ ֶם.
ו ְִרׁשְ מּו ּבָה אֶת ַה ִמ ְמ ָצאִים ֶ
יוֹם

ׁ ָשעָ ה

צְ פִ יפ ּות ַּב ְׂש ֵדרָ ה
רַ ָּבה ֵּ /בינוֹ ִנית ְ /מעַ טָ ה יְלָ ִדים

ְּפעִ יל ֻיוֹת ַּב ְׂש ֵדרָ ה
צְ עִ ירִ ים

ְמבֻ גָ רִ ים

חֹקר עֹוד
ַל ְ

ל ִ ְפנ ֵיכ ֶם נֹוׂשְ אִים נֹו ָספִים הְַקׁשּוִרים ל ִׂשְ ֵדרֹות רֹוטְׁשִ יל ְד:
• ָה ַאנ ְַדְרטָה ל ִ ְמיַסְֵדי תֵל ָאבִיב
• ְּפ ָסל ִים ּבַׂשְ ֵדָרה
ׁש ְּבחְַרתֶם,
ׁש ְמ ַענְי ֵן ֶא ְתכ ֶם ,חְִקרּו אֶת הַנֹוׂשֵא ֶ
ַּבחֲרּו נֹוׂשֵא ֶאחָד ,אֹו נֹוׂשֵא ַאחֵר ֶ
וְכִתְבּו ָעל ָיו ֶקטַע מֵידָע .תּוכ ְלּו ל ְ ַהעֲלֹות אֶת הֶַקטַע לַמָדֹור "ּכֹו ְתבִים תֵל ָאבִיב"
.
ׁש ַּב ֲאתַר ָהאִינְטְֶרנ ֵט
ֶ

ְק ׁ ִש ׁ ִישים

הי ָם
חֹוף ַ
י ָם ָּכחֹל ו ְׁשָ ַמי ִם
ׁשְ תֵי סִירֹות ׁשֶל נְי ָר
הַַדי ָג יֹוֵרד ל ַ ַמי ִם
ו ְרֹוכ ֵב עַל ג ַב ׁשֶל דָג אֶל הָאֹוצָר.
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י ְהֹונָתָן גֶפֶן
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ֲחב ּו ַרת
ָא ִבי"ב
ְו ַתעֲ לו ּ ַמת
ַה ַּב ְק ּב ּוק
ַה ִמ ְסתוֹ ִרי

ׁשמֶׁש ֵהצִיצָה ִמ ַּבעַד לָ ֲענָנ ִים ,ו ַ ֲאנַחְנּו
ׁשׁשִי חְָרּפִי ַאחַרַ -ה ָצהֳַרי ִםַ .ה ֶ
ז ֶה ָהי ָה ּבְיֹום ִ
ׂשחְַקנּו ַמטְקֹותִּ ,פ ְט ַּפטְנּו ,זָלַלְנּו ַמ ְמתִָקים.
ֶה ְחלַטְנּו לָלֶכֶת לְבַלֹות ּבְחֹוף ַהי ָםִ .
ׁש ַמעְנּו אֶת ּבַר צֹועֵקֶ " :חבְֶר'הּ ,בֹואּו ַמהֵר ,תְִראּו מָה ָמצָאתִי"...
ִּפ ְתאֹום ָ
ּבַר ָתמִיד ְמ ַחּפֵׂש " ְמצִיאֹות" ּבְחֹוף ַהי ָםֲ ,אבָל ּבְֶדֶרְךּ-כְלָל הּוא ֹלא מֹוצֵא
ְדבִָרים ְמ ַענְיְנ ִים ִּבמְיֻחָדַ .ה ַּפעַם הּוא ָהי ָה נ ְִרג ָׁש ּכ ֻלֹו.
"תְִראּו!" הּוא ָקָרא ,ו ְהֹוׁשִיט לָנּו ּבְַקּבּוק י ָֹרק.
ּבֶָרג ַע הִָראׁשֹון ָצחְַקנּו  -מָה ּכָלּ-כְָך מְיֻחָד ְּבבְַקּבּוק יָׁשָן? ֲאבָל אָז ִה ְצּבִיעָה
ַאיֶלֶת עַל ַהּבְַקּבּוק ו ְ ָאמְָרה:
"ַרק ֶרג ַע ,י ֵׁש ַמׁשֶהּו ִּב ְפנ ִים"...
ׁשלָנּו ִה ְתחִילָה לְ ִהתְעֹוֵרר.
ַעכְׁשָו ַהסְַקָרנּות ֶ
ׁשאַל ּבֵן.
"מָה ז ֶה?" ָ
"ז ֶה נ ְִראֶה לִי ּכְמֹו ֲחתִיכַת נְי ָר ְמגֻלְג ָל",
לַ
ֲ
א
נָ
ׁ
ִ
ש
ים
ַ
ה
ְ
י
ָ
ק
ִ
רים ׁ ֶש ָמצְ א ּו
ָאמְָרה יָעֵל.
ֶ
א
ְּב ִהתְַרג ְׁשּות ַרּבָה הֹוצֵאנּו אֶת ַהנְי ָר ַה ְמגֻלְג ָל.
ת ַה ִמ ְכ ָתב ַהזֶ ה ׁ ָשלוֹם,
הּוא ָהי ָה ָקרּו ַע ו ְדָ הּויֲ ,אבָל ִה ְצלַחְנּו לְ ַפ ְענ ֵ ַח
ֲ
א
נִי
ּ
כ
ו
ֶ
ֹת
ֶ
ב
ת
לָ
ֶ
כ
ם
ִ
מ
אֶת ַהּכָתּוב:
ִס ּפ ּונָ ה ׁ ֶשל ֳאנִ ַית ַה ַמעְ ִּפי לִים

***

סִ ּפּורֹו ׁשֶ ל מָקֹום

ַ
"טיְגֵ ר ִהיל".
יָצָ אנ ּו לִ ְפנֵי ְּכח ֶֹד ׁש לַ ֶד ֶרךְ ַ .ה ַמ ָסע
ָה ָיה ָּכל ָּכךְ
ָק ׁ ֶשהּ ,ו ְכ ׁ ֶשסוֹף סוֹף ִהגַ עְ נ ּו לְ חו ֵֹפי
ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ָיר ּ
ו עָ ֵלינ ּו ּו ׁ ְשנֵי ֲאנָ ׁ ִשים נֶ ֶה ְרגוּ! ֲא ָבל
ֲאנַ ְחנ ּו לֹא נְ ַו ֵתר ְונִ
ְמצָ א ֶאת ַה ֶד ֶרךְ לְ ִה ָּכנֵ ס לָ ָא ֶרץ.
ַמ ְס ִּפ
יק ָס ַבלְ נ וּ .עַ ְכ ׁ ָשו ִהגַ עְ נ ּו ַה ַּב ְי ָתה.

ִּכּכַר לֹונְדֹון
ַּב ַטיֶל ֶת ֶׁשּבְחֹוף תֵל ָאבִיב נ ִ ְמצֵאת ִּכּכַר לֹונ ְדֹון ,וּבָה ַאנ ְַדְרטָה ּבְצּוַרת ְספִינ ַת ַמ ְעּפִיל ִים.
ָה ַאנ ְַדְרטָה הּוְקמָה לְזֵכ ֶר ַה ַה ְע ָּפל ָהַ .ה ִמל ָה " ַה ְע ָּפל ָה" ּפֵרּוׁשָה טִּפּוס עַל הַר גָבֹו ַה וְתָלּול,
וְהִיא ְמ ָתאֶֶרת אֶת ָה ֲעלִי ָה ַה ִּבלְתִי חִֻקית לָאֶָרץ ל ִ ְפנ ֵי קּום ַהמְִדינ ָה -
ּכְמֹו ׁשֶָקׁשֶה ל ְ ַטּפֵס עַל הַרּ ,כְָך ָהי ָה ָקׁשֶה לַעֲלֹות לָאֶָרץּ ,כִי ַהּבְִריטִים
ֶׁש ָׁשל ְטּו אָז ָּבאֶָרץ ֹלא ִא ְפׁשְרּו ל ִיהּוִדים לַעֲלֹות .אְַך ַהי ְהּוִדים ֹלא
וִתְרּו ו ְ ִה ְמׁשִיכּו לְנ ַסֹות וְלַעֲלֹות .ל ִ ְפ ָעמִים ִה ְצל ִיחּו וְל ִ ְפ ָעמִים ֹ -לא.

ׁ ֶשלָ ֶכם,
ָש ָרה

לְי ַד ָה ַאנ ְַדְרטָה לְזֵכ ֶר ַה ַה ְע ָּפל ָה עֹומֵד ִקיר ַהנ ְ ָצחָה ּבְצּוַרת גַל,
ּוכ ְתּובִים ָעל ָיו ַהׁשֵמֹות ׁשֶל ּכָל ְספִינֹות ַה ַמ ְעּפִיל ִים ֶׁש ִה ְפל ִיגּו לְאֶֶרץ
יִׂשְָראֵלּ ,ו ָבהֶם גַם ַטיְגֵר הִיל.

1
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ַחּפְׂשּו מֵידָע עַל ַה ַה ְע ָּפל ָה וְעַל ַה ְספִינ ָה ַטיְג ֵר הִיל ַּב ֲאתַר ָהאִינְטְֶרנ ֵט
וַעֲנּו עַל הַׁשְ אֵלֹות:
אְּ .באֵיזֹו ׁשָ נ ָה ִה ְפל ִיג ָה ְספִינ ַת ַה ַמ ְעּפִיל ִים ַטיְג ֵר הִילּ ,ו ֵמ ַאי ִן י ָ ְצאָה?
בַ .האִם ַה ְספִינ ָה ַטיְג ֵר הִיל ִה ְצל ִיחָה ל ְ ַהג ִי ַע לְי ִׂשְ ָראֵל? ַסּפְרּו מָה ָקָרה.
גּ .כֵיצַד ְקׁשּוָרה ַה ְספִינ ָה ַטיְג ֵר הִיל לָעִיר ּול ְתֹוׁשָ בֶיהָ?

,

2

אֵיז ֶה מָקֹום מְיֻחָד ַאתֶם ַמּכִיִרים עַל חֹוף ַהי ָם? ַּבחֲרּו מָקֹום ּבְחֹוף תֵל ָאבִיב-י ָפֹו
ׁשתְִרצּו ל ְ ַסּפֵר ָעל ָיו ,ו ְ ָהכ ִינּו ַאתֶם מָדֹור :סִּפּורֹו ׁשֶל מָקֹום .תְלּו אֶת ַהמְדֹוִרים
ֶ
ׁשֶהּוכ ְנּו ַּב ִּכתָה (וְאַל תִׁשְ ּכְחּו לְצֵָרף תְמּונ ָה).
25

הי ָם?
מָה עֹוׂשִ ים ּבְחֹוף ַ
3

ׁשל ִ ְפנ ֵיכ ֶם?
מָה ָה ֲאנ ָׁשִ ים עֹוׂשִ ים ּבְחֹוף ַהי ָם ַּבצִיּור ֶ
ׁש ַאתֶם רֹואִים ַּבצִיּור.
עְִרכּו ְרׁשִ ימָה ׁשֶל הְַדבִָרים ֶ
ׁש ֲאנ ָׁשִ ים
ׁש ַאתֶם יֹוְדעִים ֶ
תּוכ ְלּו ל ְהֹוסִיף ל ְָרׁשִ ימָה ְדבִָרים נֹו ָספִים ֶ
( ַאתֶם אֹו ֲאחִֵרים) עֹוׂשִ ים ּבְחֹוף ַהי ָם ו ְֹלא מֹופִיעִים ַּבצִיּור.

4

ׁשל ִ ְפנ ֵיכ ֶם.
א .עְִרכּו סֶֶקר ּבְנֹוׂשֵא ּבִלּוי ּבְחֹוף ַהי ָם ְּבתֵל ָאבִיב-י ָפֹוֵ .ה ָעז ְרּו ַּב ַט ְבל ָה ֶ
אני
ׁ ְש ֵתי ְּפעִ יל ֻיוֹת ׁ ֶש ֲאנִ י ֲה ִכי או ֵֹהב לַ עֲ ׂשוֹת ַּבחוֹף

נער/ה

מבוגר/ת

א_______ .
ב_______ .

ַּכ ָמה ְּפעָ ִמים ְּב ׁ ָשב ּועַ ֲאנִ י הוֹלֵ ךְ לְ חוֹ ף ַה ָים ַּב ַק ִיץ
ַה ח וֹף ׁ ֶש ֲאנִ י ֲה ִכי או ֵֹהב

ׁשעֲַרכְתֶם.
ׁש ֶאפְׁשָ ר לִלְמֹד ֵמ ַהסֶֶקר ֶ
בִּ .כתְבּו ׁשְ נ ֵי ְדבִָרים ֶ

עיריית תל אביב-יפו
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סִ ּפּו רֹו ׁשֶ ל ָ
מקֹום

הי ָם
ְּכ ָללֵי הִתְ נַהֲגּות ּבְחֹוף ַ
ׁשּכֻל ָם יּוכ ְלּו ל ֵיהָנֹות ּבְחֹוף ַהי ָם,
ּכְֵדי ֶ
ׁשיִהְיּו ּכְלָל ִים
ּבְל ִי ל ְ ַהפְִרי ַע ז ֶה לְז ֶה ,חָׁשּוב ֶ
ּבְרּוִרים ל ְ ִה ְתנַהֲגּות ּבַחֹוף.

חֹוף גִ ְב ַ
עת ָ
ה ֲ
ע ִלי ָה ְּביָפֹו

הִנ ֵה ,ל ְ ָמׁשָלַ ,הּכְלָל ִים ל ְ ִהתְנַהֲגּות ּבְחֹוף ַהי ָם
ׁשעִיִרי ַת תֵל ָאב ִיב ּפְִר ְסמָה ּבַַקי ִץ
ֶ
ׁשֶל ׁשְנ ַת :1921

ּכְֵדי ל ְ ַבלֹות ַּבחֹוף ִּבנְעִימִים ָחׁשּוב ְמאֹוד ֶ
ׁש ַהחֹוף
י ִ ְהי ֶה נ ִָקי! לִכְלּוְך ּו ְפ ֹ
סל ֶת ַמפְִריעִים ל ָנּו ל ֵי ָהנֹות ַּבחֹוף.
ָה
עִיִרי ָה ַאחֲָראִית לְנְִקיֹון הַחֹופִים ,אְַך גַם ֲאנַחְנּו,
ה
ַתֹו ָׁשבִים ו ְ ַה ְמבְַקִרים ,צְִריכ ִים ל ִ ְׁשמֹר עַל ַהנִָקיֹון.
ַּבת
ְמּונ ָה ָה ֶעל ְיֹונ ָה ֶא ְפׁשָר ל ְִראֹות מַדּו ַע חֹוף גִ ְבעַת
ָה
ֲעלִי ָה ְּבי ָפֹו נ ֶ ְחׁשָב ל ְ ַאחַד הַחֹופִים ַהיָפִים ּבְיֹותֵר
ָּבעִיר ּו ָבאֶָרץ ּכֻל ָהֲ .אבָל ִּבגְל ַל ַה ְמבְַקִרים הַָרּבִים
ַּבחֹוף
ַהז ֶה וְגַם ִּבגְל ַל ַה ִמפְָרצִים ׁשֶּבֹו ,ל ְ ִעתִים ִמ ְצ ַטּבֵר
ּבֹו לִכְלּוְך ַרבַ .מז ָל ֶ
ׁשי ֵׁש ְקבּוצֹות ׁשֶל יְלִָדים ,י ְהּוִדים
וַעֲָרבִיםֶ ,
ׁש ִאכְּפַת לָהֶם ,וְהֵם ּפֹו ֲעל ִים ל ִ ְׁשמֹר עַל יֹופְיֹו
ׁשֶל ַהחֹוף ּולְנַקֹות אֹותֹו.
ַּבתְמּונ ָה ַה ַתחְתֹונ ָה ֶא ְפׁשָר ל ְִראֹות יְלִָדים ֶ
ׁש ִה ְתנְַדבּו
לְנַקֹות אֶת חֹוף גִ ְבעַת ָה ֲעלִי ָה ְּבי ָפֹו.

5

א .מָה ַד ְע ְתכ ֶם עַל ַה ְּכלָל ִים ָה ֵאל ֶה? 			
		
ַהאִם הֵם ַמ ְתאִימִים ג ַם לְיָמֵינּו?
ַה ְסּבִירּו אֶת תְׁשּו ַב ְתכ ֶם.
ׁש ָּבעַמּוד הַקֹוֵדםִ .מצְאּו ּבֹו
בִ .התְּבֹונ ְנּו ַּבצִיּור ֶ
ׁשעֲלּולֹות ל ְ ִהתְעֹוֵרר עַל חֹוף ַהי ָם.
ְּבעָיֹות ֶ
ׁשי ְכֹול ִים ל ִ ְמ ֹנ ַע אֶת
ַהצִיעּו ׁשְ נ ֵי ְּכלָל ִים ֶ
ַה ְּבעָיֹות ָה ֵאל ֶה.
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חידתלאביב
ַמדוּעַ י ֵׁש ְּב ֵתל ָא ִביב
חוֹף ַהנִ ְק ָרא
חוֹף יְ רוּ ׁ ָשלַ יִ ם?

6

ׁש ֵהכ ִין ַהמִׂשְ ָרד לְאֵיכּות ַה ְסבִיבָה
ִהנ ֵה ּכְָרז ָה ֶ
לְעִדּוד הַׁשְ מִיָרה עַל ַהנ ִָקיֹון ּבְחֹופֵי ַהי ָם.
ָהכ ִינּו ג ַם ַאתֶם ּכְָרז ָה ׁשֶקֹוֵראת ל ִׁשְ מֹר עַל ַהנ ִָקיֹון
ּבַחֹוף ָהאָהּוב ֲעל ֵיכ ֶם ְּבתֵל ָאבִיבַ .חּבְרּו ִס ְסמָה
ו ְ ַעצְבּו אֶת ַהּכְָרז ָה.
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הּפֶֶרק
ּפעִילֻיֹות לְסִ ּכּום ַ
ְ
חֹקר עֹוד
ַל ְ

ל ִ ְפנ ֵיכ ֶם נֹוׂשְ אִים נֹו ָספִים הְַקׁשּוִרים ל ְחֹוף ַהי ָם:
• ַהג ְָרל ַת ַה ְצ ָדפִים
• מְקֹומֹות ּבִלּוי ּבְחֹופֵי תֵל ָאבִיב
ׁש ְמ ַענְי ֵן ֶא ְתכ ֶם ּבְֶקׁשֶר ל ְחֹוף ַהי ָם.
ַּבחֲרּו נֹוׂשֵא ֶאחָד ,אֹו נֹוׂשֵא ַאחֵר ֶ
ׁש ְּבחְַרתֶם ,וְכִתְבּו ָעל ָיו ֶקטַע מֵידָע.
חְִקרּו אֶת הַנֹוׂשֵא ֶ
ּפעִילָה
אזְָרחּות ְ
ֶ

ַּבחֲרּו חֹוף י ָם הַָקרֹוב לְאֵזֹור מְגּוֵריכ ֶםׁ ,שֶָרמַת ַהנ ִָקיֹון ׁשֶלֹו אֵינ ָה מַׂשְ ּבִיעַת ָרצֹון
ל ְַד ְע ְתכ ֶם ,ו ְ" ַאמְצּו" אֹותֹו.
ׁש ְּבחְַרתֶםִ ,קבְעּו תֹוָרנּותּ ,ו ַפעֲלּו.
עְִרכּו ָתכְנ ִית ְּפ ֻעל ָה ל ִׁשְ מִיַרת ַהנ ִָקיֹון ּבַחֹוף ֶ
ּפנַת יְצִיָרה
ִ

ׁש ִצי ְַרתֶם,
ׁש ִצל ַ ְמתֶם ,צִיּוִרים ֶ
ָהכ ִינּו ַּב ִּכתָה ִּפנ ָה עַל חֹוף ַהי ָם .תּוכ ְלּו לִתְלֹות תְמּונֹות ֶ
ׁש ְּבחְַרתֶם לַעֲׂשֹות ּבְחֹוף
ׁש ְּכ ַת ְבתֶם עַל הַחֹוףִ ,דוּוחִים עַל ְּפעִילּות ֶ
ַּכתָבֹות וְסִּפּוִרים ֶ
ׁש ְמצָאתֶם ּבַחֹוף ,ו ְעֹוד.
ַהי ָםַ ,תעֲרּוכ ַת ְצ ָדפִים ּו" ְמצִיאֹות" ֲאחֵרֹות ֶ
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