
 שלום חברים, צלמים, ושוחרי אמנות

התעוררתי בתל אביב בדירה קטנה בשכונת שפירא )הבת שלי נסעה  -חול המועד פסח 
צפונה והשאירה לי את הבית שלה( יצאתי עם הקפה של הבוקר למרפסת, הרחוב מתעורר 

עוצר בתחנה שצמודה לבית ורמקול מכריז על  17אברך ממהר לבית הכנסת, קו  בקצב שלו, 
בבית  מת הן עולות לאוטובוס שממשיך במסילת ישרים. היעד. צעירה זרה גוררת ילדה מנומנ

יצאתי לטיול בוקר   הקפה שממול מלצרית צעירה החלה לסדר את הכיסאות על המדרכה.
"בית קטן בערבה"  ברחוב העלייה על שפת הכביש פחון קטן עם כיתוב  לכיוון שוק לוינסקי, 

אני   .נ"ךד צהוב וקורא בספר תעל שרפרף קטן יושב איש מזוקן עטוף בב אני מציץ פנימה: 
"בוקר טוב, חג שמח" הוא מרים את הראש עם חיוך גדול ועונה  גונב תמונה,  נעצר, 

" אני מתיישב מולו " לא, מי אתה יודע מי אני? שב,  "בוקר טוב, חיכיתי לך, טוב שהגעת,   לי:
"אני וממשיך:  י חיוךאני מחייך, הוא מחזיר ל "אני אליהו הנביא"אתה?" הוא מוריד את הבד 

זה כבוד גדול בשבילי, אליהו מה אתה קורא?" אני  -" "ממש לא נשמע לך קצת מטורלל?
"כאן בין האותיות גנוזים כל נוגע בו בחרדת קודש  הוא מתבונן בספר הפתוח,   עונה ושואל.

כבר  סודות היקום ואני מנסה לפענח אותם" תקשיב הוא ממשיך "השם שלי לי ניסן בן ניסן, 
יש לי ילדים ונכדים ובחרתי להתבודד. אני חוקר  שנים אני כאן בפחון הזה, עזבתי הכל,  10

כל שנה אני לומד אות אחת מהשם  שנים, מקדיש את חיי למחקר,  10את השם שלי כבר 
אתה  אני אליהו וזהו הגאולה בפתח,  -שלי אולי זה נשמע לך הזוי אבל קיבלתי את המסר 

ממקום מושבי הוא  הגאולה מתקרבת" תכתוב בוואצאפ שלך שיתכוננו,   יכול לבשר לכולם,
זהו הבן   התמונות של הנכדים. התרופות,  "כאן מדף הספרים שלי,   עושה לי סיור בפחון

צלם ואם תזכור תביא לי תמונה, אבל כדאי  אדם לא צריך יותר מזה כשהוא חדור אמונה, 
עם תמונה, המשכתי לשוטט בסמטאות  הבטחתי לחזור הגאולה כבר בפתח" שתמהר,
מביט מסביב, סמטאות צרות, מרפסות צבעוניות, גרפיטי, ותיקי השכונה יושבים  השכונה, 

בחוץ מנהלים שיחת חולין לצד שולחן שש בש, לצידם ילדים של מבקשי מקלט משחקים כדור 
חג בקפה  רגל על הכביש, ובין לבין צעירים תושבי השכונה החדשים, בדרכם לבילוי של

כנראה שעם קצת אמונה, גישה  –השכונתי. צועד, מצלם, מנסה להבין את המפגש עם אליהו 
 .חיובית ודמיון מפותח אפשר לראות כאן בדרום תל אביב את ניצני הגאולה

 

  
 משפט השבוע

 .ברחובות שלנו יש קסם מיוחד, זה לא מפריע רק אם אתה לבד"
 כשאתה לבד, הכל נראה גדול הכוכבים למעלה לא רוצים ליפול

 .האנשים הרגילים לישון בשקט הם הולכים, חתולים מייללים ילדים לא נרדמים
 .ברחובות שלנו הכל כבר התרוקן, זה לא מפריע רק אם אתה זקן

 ...קם מתוך שינה מביט בלבנה ששרה שיר קינה אווו
 כל כך הרבה תמונות חולפות במהירות, אתה רוצה לחיות אתה רוצה למות. כשאתה לבד

 "זקוק לאהבה, אתה פתאום מרגיש עוד יש לך תקוה
 יובל בנאי

 כתבת השבוע

 
 :בעין המצלמה

 תמונות נבחרות מתחרות הצילומים של סוני

https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3901216,00.html


 המלצות השבוע
 :אחרי פסח חוזרים לצלם

סדנת צילום בשוק הפשפשים  ,אלדד מאסטרו סדנת צילום מודל בתאורת אולפן בהנחיית
רי פ מפגש אישי מרתק ומרגש עם ומסע ברחוב דיזינגוף ובסופ , משה שי בהנחיית

סדנא בגן הבוטני בירושלים, פארק המסילה בתל אביב, מתחם גשר יהודית ' , פרג
 פרטים נוספים בקרוב -ועוד   בלילה

 גם באולמות חזרנו לפעילות
 עולם ומלואו אצלכם בסלון, במשרד או בכל מקום שתבחרו.

 אישי, -יגיע אליכם למופע פרטי  יואל שתרוג

 בנושאים שונים ומגוונים. הרצאות ומופעים מרתקים 60עם מגוון של 

 וצוות אדמה יוצרת שתרוגיואל  –שבת שלום 
 ך הבלוג השבועי של יואל שתרוגמתו
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