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הים של חיפה

עּור ל ֵחיָפה ּדֹוֵמם, ּפְ ם ׁשֶ ַהּיָ
לּו  ַבְלּבְ ה. ַאל ּתְ ַעּזָ ָרַחץ ּבְ ִמי ׁשֶ ה ּכְ ּפֶ

ּקֹול ים ּבַ ּלִ ֶאת ַרַחׁש ַהּגַ
עֹוָלם, ֵאין ַההֹוֵלְך ּבָ

ן  רּוׁש ְנָירֹות ְמֻמּכָ א ִרׁשְ ֶזה ֶאּלָ
ט. ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ּתֵ ָהעֹוֶלה ֵמֵהיְכלֹות ּבָ

ָלה  ְמׁשָ ְרָיה ֶנֱאָמָנה ַלּמֶ ַהּקִ
ית ּוְתֹכל  ְחּתִ ִעיר ַהּתַ ּבָ

מּוַנת ַהּנֹוף ִים אֹוֵזל ִמּתְ ַהּמַ
ה, ָיד ַקָלּ מֹו חֹול ָנפֹוץ ּבְ ּכְ

ִאים יָלה ּוְמִקיָמה ִמְבִנים ְמַסּמְ ַמּפִ
ַעִין. 

ץ ֹראׁש ְנָיִנים ֵמַעל ַהחֹוף, ְמַבְצּבֵ ּוֵבין ַהּבִ
ם ָהֲעגּוָנה רֹוֶאה ַעד ְלׁשֹון ַהּיָ

ְתָחב ָבִאי ַהִנּ ִסיס ַהּצְ ַלּבָ
ַיְרְכֵתי ָהִעיר — ְבּ

ֶפה י ַהּיָ י, ָראׁשִ ֶזהּו ָראׁשִ
ין ָיַדי. ע ּבֵ ּקָ ְמׁשֻ
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ניפגש במרמרה

"ראש עיריית חיפה, יונה יהב, העביר בימים האחרונים מכתב 
לשר הביטחון אהוד ברק, ובו הצעה אטרקטיבית: להחרים את 
הספינה הטורקית, שעדיין לא הוחזרה לטורקים — ולהפוך אותה 
זו  לאוניה  ההולמת  האכסניה  תהיה  חיפה  לדבריו,  צף.  למלון 

Ynet 7.8.10 ."שתהפוך לסמל בינלאומי לפיוס ולתקווה

ְרָמָרה. ּמַ ֵגׁש ּבַ ִנּפָ
לֹום.  ׁשָ

יל  ִ ּשׁ ָהֳאִנָיה ּתַ
ְגֹלל  ם, ּתִ ְתֵמי ַהּדָ ֶאת ּכִ

ִטיַח ָאֹדם —  ׁשָ
ִלְכבֹוְדָך, ִלְכבֹוִדי?

ֵנֵצא ְרחּוִצים ֵמֲחָדִרים 
ַרְקִלין —  ָרה, ֶאל ַהּטְ ּכָ ְלַהׂשְ

ם סֹוֵפג ַהּכֹל, ְנַהְנֵהן ַהּיָ
יט ה, נֹוׁשִ ֶזה ַלּזֶ

ה ַוֲאִני, יֹוָנה  ָיַדִים, ַאּתָ

ָיָקר, ֹאַמר 
הֹוִציָאה ֶאת ִסְפִרי ֶרן ׁשֶ ּתֹוָדה ַעל ַהּקֶ

ָלאֹור, ִנְלַחץ
ּוְנַטְלֵטל. ֵזָעה

ֵנינּו —  ְפֵני ׁשְ ְנֹצץ ּבִ ּתִ

ח ְמּתַ ה ּתִ ֶבֶטן ָהֳאִנּיָ ּבְ
ִדיִנים,  ַחְדָרִנית ֶאת ַהּסְ

ח ָאִנין ִיְבַחׁש ַטּבָ
ק  ְלּפֵ ּדֶ יר. ּבַ ּסִ ּבַ

ָלה ַיְחִליף  ּבָ ִקיד ַהּקַ ּפְ
ן  ים, ִויַכּוֵ ַמּדִ

1.5 ִמיְליֹון ִאיׁש ְלִהְסּתֹוֵפף ַעל
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פּון, ַהּסָ
ְצּפּון ַעל ַהּמַ

ִביר.  ָ י ִנְרֶאה, ַהּשׁ ְלּתִ ַהּבִ

אורנים

אנּו ֶאְתֶכם ְלנֹוף  יָלא ִיּבֵ ִמּמֵ
ְרג ּבֶ ַיד ַאַחת ִעם ֵלָאה ּגֹוְלּדְ ָזר ָלֶכם, ּבְ

ים ׁשֶֹרׁש ִנְכָסף ְלֶאֶרץ ַאֲהָבה ַמּכִ
ַאֶחֶרת, ְלָבָנה.

ִנים  ָלֶכם ַהּבֶֹקר ְמַסּמְ ָחם ׁשֶ ְלֵדי ַהּפֶ ׁשִ
ית־ֹאֶרן  ֶרְך ַהּיֹוֵצאת ִמּבֵ ֶאת ַהּדֶ

עּוָפה.  ֵדה ַהּתְ ִלׂשְ

חנוכה, 2010

קַיִץ

ֵנר ֶאָחד  ַער ּבְ ה ּבָ ִיץ ַהּזֶ ַהּקַ
ְרֶמל,  ר ַעל ַהּכַ ֶצְמּבֶ ל ּדֶ ׁשֶ

ָיִמים ּבֹוְדִדים יְך ּבְ ִהְדִליק ְוֶהְחׁשִ
ו,  ּה. ְוַעְכׁשָ ּלָ ֶאת ָהָאֶרץ ּכֻ

ׁש ֶאְמַצע יּוִלי, הּוא ַחּלָ
ַכח, מֹו ׁשָ ּכְ

ה  יל ִמּגּוֵפינּו ִטּפָ ַוֲעַדִין ֹלא ִהּזִ
ל ֵזָעה.  ׁשֶ

ַכח, ָ ּשׁ ה ׁשֶ ִיץ ַהּזֶ ּקַ ּבַ
ְבֵרי ַאֲהָבה ין ּדִ ה ַמְצּפִ ַאּתָ

ה  ּסֶ ָך, ּוִמְתּכַ ִלּבְ ּבְ
ֵהיֵטב. ְרִסיֵסי ֶקַרח

יַח  ה, ְוָהֲאַבּטִ ּטָ ּמִ זּוִרים ּבַ ּפְ
ָקֵרר.  ּמְ ן ּבַ ָהָאֹדם ִמְצַטּנֵ
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ין  ה ַמְמּתִ ה ַאּתָ ִיץ ַהּזֶ ּקַ ּבַ
ִמים נֹוְקִבים ָך. ַהּיָ ים, ַוֲאִני ִאּתְ ַלַחּגִ

ָנה. אֹוגּוְסט,  ָ ַעד ֹראׁש ַהּשׁ
ָתו  ה ַקר. ַהּסְ ּמָ ְואֹוי, ּכַ
ֶכת  ּלֶ ַ ים ְוָעֵלי ַהּשׁ ִהְקּדִ

ִסים  ֻנּמָ ֵעִצים ַהּמְ ִרים ּבָ נֹוׁשְ
ְרֶמל.  ז ַהּכַ ל ֶמְרּכַ ׁשֶ

ה ִמְתָאֵרְך ְוהֹוֵלְך  ִיץ ַהּזֶ ַהּקַ
ְרֶמל  ָבר ֹחֶרף נֹוָרא. ַהּכַ ְוהּוא ּכְ

ה  ָלָבן ּבֹוֵהק, זֹו ַמֲהַתּלָ
יד ֶלג ַמְכּבִ ֲעגּוָמה. ׁשֶ

ית. ְחּתִ ִעיר ַהּתַ ַעל ָהֲעָנִפים ֲאִפּלּו ּבָ
ַנת תרפפ"ו  ְ ִמְזָחלֹות ִמּשׁ
ַמֲעֶלה ָהָהר צֹות ּבְ ִמְתַאּמְ

ְוָאנּו ְמבֹוְסִסים.

ה רּוַח לֹוֵחׁש  ִיץ ַהּזֶ ּקַ ּבַ
עֹות  ָאְזַני ַהּצָ ּבְ

ה, ְלָחַיי ַמֲאִדימֹות ֲחֻתּנָ
ּקֹר ַהּצֹוֵרב ְוָכל עֹוִרי  ּבַ

י אֹוְתָך ַכְחּתִ ִאּלּו ׁשָ ה, ּכְ ִוָיּ ּכְ
ה ת ְסִקי ֲעֻנּגָ ֻחְפׁשַ ּבְ

ָחִמים  ין ַהּפֶ ָאבּוד ּבֵ
ֵויַצְרָיה ַהְקָטָנה. ׁשְ ּבִ

2011


