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        ב'  –סיפור ושאלות  –ביקור בירושלים 

 .ֶׁשַאֲחָריו הְׁשֵאלוֹת ַעל ַוֲענּו, ֶׁשִלפֵניֶכם הֶקַטע ֶאת ִקראּו

 
 ִּבירּוָׁשַלִים ִּבּקּור
 סמיט ַהםׁשֹ  ֵמֵאת

 ְלִטּיּול ִיְׂשָרֵאָלה ְבָתאסַ  ִעם ָנַסְעִּתי. ָׁשבּועֹותה ַחג ִלְפֵני ָהָיה ֶזה

 ָהִראׁשֹוָנה ַהַּפַעם זוֹ  ֵאין. ְוָנִעים ָּבִהיר יֹום ֶזה ָהָיה. ִּבירּוָׁשַלִים

 .ֶדׁשַהּקֹ  ְּבִעיר ׁשּוב ְלַבֵּקר ָׂשַמְחִּתי ַא�, ִלירּוָׁשַלִים ִאָּתּה נֹוֵסעַ  ֶׁשֲאִני

 .רֹוֵנן ַהָּקָטן ָאִחי ַּגם ֵאֵלינּו ִהְצָטֵרף ָהַאֲחרֹון ָּבֶרַגע

  .ָלּה ָאַמְרִּתי ",ְלַבד ִאָּת� ִלְנֹסעַ  ַמֲעִדיף ֲאִני, ְבָתאסַ "

 ֶאת ִיְרֶאה רֹוֵנן ֶׁשַּגם ִלי ָחׁשּוב. "ָסְבָתא ָעְנָתה", ַאֶחֶרת ַּפַעם"

 ."ִיםִּבירּוָׁשלַ  ַהְּקדֹוִׁשים ַהְּמקֹומֹות

 ָהָיה ֶׁשָרִאינּו ָהִראׁשֹון ַהַּמְרִׁשים ַהַּמְרֶאה, ּוְכֶׁשִהַּגְענּו ַלֶּדֶר� ָיָצאנּו

 .ָהַעִּתיָקה ָהִעיר ֶאת ַהַּמִּקיָפה ַהחֹוָמה

 .ְּבִהְתַרְּגׁשּות רֹוֵנן ָאַמר", ֲעָנִקית ָּכֹזאת ֶׁשַהחֹוָמה ָיַדְעִּתי �א"

 . ַהַּמֲעָרִבי ַהֹּכֶתל ֶאל ָּבֶרֶגל ּוְוִהַּגְענ ַּבַּׁשַער ִנְכַנְסנּו

 ַלִּקיר קֹוְרִאים ֵאי� ִלי ַּתְזִּכיר, "ְּכֶׁשִהַּגְענּו רֹוֵנן ִלי ְלָחׁש" , ָּדִנּיֵאל"

 ..."ַהֶּזה

 . אֹותוֹ  ְלַבֵּיׁש ֶׁש�א ְּכֵדי, ֲחָזָרה ָלַחְׁשִּתי..." ַהַּמֲעָרִבי ַהֹּכֶתל"

 ֲאִני... ִקיר ֶזה ֹּכֶתל, "ְּבֵמַצח ַעְצמוֹ  ַעל חָטפַ  ָּדִנּיֵאל... "ָנכֹון, ֶאה"

 .ַּבַּגן" ָעָליו ָלנּו ִסְּפָרה ַהַּגֶּנֶנת ְירּוָׁשַלִים ֶׁשְּביֹום ִנְזַּכר

 ָקדֹוׁש ִקיר הּוא ָלָּמה זֹוֵכר ֶׁשַאָּתה ָהִעָּקר, "ָאַמְרִּתי", נֹוָרא �א"

 ."ִליהּוִדים

 ְּפָתִקים ָמֵלא הּוא ִּכי ָקדֹוׁש הּוא, רֹוֵנן ָאַמר" !ְּבַוַּדאי ,ֵּכן אוֹ " 
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 ִמְׁשָאלֹות ְּכתּובֹות ַּבְּפָתִקים. ּבוֹ  ִהְטִמינּו ֵּתֵבל ַרֲחֵבי ִמָּכל ֶׁשְּיהּוִדים

 ָנכֹון. ֶלֱא�ִקים ֵמֲאֶׁשר חּוץ ֶאָחד ְלַאף ְמַסְּפִרים �א ֶׁשֵהם סֹוִדּיֹות

 ?" ָּדִנּיֵאל

 הּוא ַהֶּזה ַהִּקיר: ֶׁשִּתְזֹּכר ָחׁשּוב ָבלאֲ , "ָאַמְרִּתי" ָנכֹון ִּכְמַעט"

 ָּבִאים ַהְּיהּוִדים ָלֵכן, ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֵמחֹוַמת ֶׁשִּנְׁשַאר ַהָּיִחיד ַהָּׂשִריד

 ."ַהִּמְקָּדׁש לאֶ  ְקרֹוִבים ֲהִכי ְלַהְרִּגיׁש ְּכֵדי, ֵּתֵבל ַרֲחֵבי ִמָּכל ְלָכאן

 ?"ָלהָאִמְש  ֶתלּכֹ ּבַ  ִלְטֹמן ֻמָּתר ֶאָחד ָכללְ , רֹוֵנן ִהְמִׁשי�", ְוַתִּגיד" 

 .ֵהַׁשְבִּתי!" , ְּבַוַּדאי ֵּכן" 

 .רֹוֵנן ָׁשַאל?" ְלַצֵּיר ָיכֹול, בתוֹ כְ לִ  ֲעַדִין יֹוֵדעַ  ֶׁש�א ּוִמי" 

 .ְּבִחּיּו� ְבָתאסַ  ֵהִׁשיָבה ,"ֵּכן" 

 הּוא. ִמְׁשַאְלּתוֹ  ֶאת ֵּירְלצַ  ְוֵהֵחל ְוִעָּפרֹון ָקָטן ַּדף ְבָתאִמּסַ  ָלַקח רֹוֵנן

 : ְוָאַמר ַהֹּכֶתל ַאְבֵני ֵּבין ַהֶּפֶתק ֶאת ָטַמן

 ."א' ְלִכָּתה ֶׁשֶאֱעֶלה ַעד ִּתְתַּגֵּׁשם ֶׁשַהִּמְׁשָאָלה ְמַקֶּוה ֲאִני"

 ְלָאִחי ֶׁשִּלי ַהֶהְסֵּבִרים ָּכל ֶאת ָׁשְמָעה ִהיא. ַּבֲהָנָאה ִחְּיָכה ְבָתאסַ 

 ִסְּפָרה ֶׁשִהיא ָמה ָּכל ֶאת ֶׁשָּזַכְרִּתי ֵּגָאה ְוָהְיָתה ְמָחהׂשָ  ִהיא. ַהָּקָטן

 .ִּבירּוָׁשַלִים ְּכֶׁשִּבַּקְרנּו, ֶׁשָעְבָרה ַּבָּׁשָנה ִלי

 

 
 

 

 

 

 

 


