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בעקבות יוסי בנאי ומשפחתו  
מעורב ירושלמי

סיור של זכרונות וגעגועים, משובץ בקטעי קריאה ושירים, במסלול הילדות של 
יוסי בנאי — ממרכז העיר לביתו בשוק מחנה יהודה, דרך אתרים המּוכרים משיריו 

ומספריו: בית ספר אליאנס, בית הדפוס בו עבד, בתי הקולנוע שאהב ועוד. יוסי 
בנאי, חתן פרס ישראל, שחקן, זמר, במאי, כותב פזמונים ומערכונים, מגדולי 

האמנים במדינה, נולד בירושלים ב־1932. במשפחתו יש אמנים רבים יותר מבכל 
משפחה בארץ. בנאי ואחיו גדלו בשוק מחנה יהודה בירושלים במשפחה ענייה 
וחמה, ואלה שימשו השראה למערכונים שחיברו והציגו. על אף שלמד רק שש 

שנים, היה בעל השכלה נרחבת וטעם אמנותי משובח. הוא היה בלהקת הנח"ל, 
שיחק בתיאטרון "הבימה", ביים חמש תוכניות של "הגשש החיוור", העלה הופעות 

יחיד רבות, השתתף בסרטים רבים, וכתב מספר ספרים לילדים ולמבוגרים, ביניהם: 
"כשאמא הייתה מלכה — סיפורים לא ארוכים בשורות קצרות", שירים המספרים 

על ילדותו בירושלים ו"מכתבים ברוח" — מכתבים לאנשים שהשפיעו על חייו ואינם 
עוד בחיים. הוא נפטר ב־11 במאי 2006. 

יוסי בנאי אמר לא פעם, שהוא איש של זכרונות וגעגועים: "אדם ללא זכרונות הוא עני מרוד", לדבריו. למרות שיוסי חי בירושלים רק מ־1932 עד 
1950 — השנה שבה התגייס ללהקת הנח"ל, אישיותו קשורה אצל כולנו לירושלים. בסיור "בעקבות יוסי בנאי ומשפחתו" נבקר בנופי ילדותו בעיר, 

וניזכר באירועים הקשורים בהם. יוסי אהב מאוד סרטים, שעזרו לו להימלט מחיי היומיום הקשים, ו"לעוף דרך המסך על כנפי הדמיון" למחוזות 
רחוקים ויפים. נראה את אתרי בתי הקולנוע שהיוו חלק מרכזי מנעוריו. בעזרת סיפוריו ושיריו של יוסי בנאי נוכל להיזכר בימים עברו. ביתו של 

סוראמלו בנחלת שבעה ו"מרתפי סוראמלו". אחד האנשים האהובים על יוסי בנאי היה אברהם ג'נאשבילי, שכינויו היה "סוראמלו". יוסי לא 
הסתפק רק בשיר עליו, שהשמיע בתוכנית "אני וסימון ומואיז הקטן", אלא העלה ערב שלם בשם "שובו של הסוראמלו". הוא היה הגרוזיני הראשון 

המפורסם בירושלים, שהסתובב ברחובות עם חליפה מפוספסת, בכיסּה האחד שקדים ובאחר — מלח. לכל מכר שנקרה בדרכו היה מציע כיבוד. 
"מרתף סוראמלו" היה מקום עבודתו האהוב של יוסי. היה זה שילוב של בר, מועדון קלפים, ומקום בו הופיעו אמנים צעירים, ביניהם בני משפחת 

בנאי, אורי זהר, רבקה מיכאלי וגם דן בן אמוץ. הסיפורים של יוסי בנאי הם המחיים אותו בשטח. בית הסבא אליהו, שהיה מבוני שוק מחנה יהודה 
והשפיע רבות על המשפחה, ובית הכנסת של יהודי פרס — גם הם חלק מילדותם ומזכרונותיהם של יוסי בנאי ואחיו, וחלק מן הסיור המרגש. הסיור 

בהדרכתה של נורית בזל.

נסיים, ברוח הסיור, באפשרות לקנות מעורב ירושלמי או מזון מהיר אחר, ונצא לדרכנו בחזרה.

הסיור יתקיים ביום חמישי,  י' בסיוון תשע"ב, 31 במאי 2012.

התכנסות בתל־אביב, בחניון "חנה וסע" בדרך חיפה, 
סמוך לתחנת רכבת צפון )תחנת הרכבת ת"א סבידור מרכז(

היציאה בשעה 15:00; חזרה משוערת — בשעה 21:30
אורך הסיור בירושלים — כ־3 שעות

מחיר לחבר/ת האגודה: 85 ש"ח
מחיר למי שאינו חבר האגודה:  95 ש"ח

ההשתתפות על בסיס הרשמה מראש.  
ניתן לשלם בכרטיס אשראי בטל' 3337* 

או 03-5114412 
 www.openu.ac.il/banai או באתר שכתובתו

המעוניינים לשלם בהמחאה יכולים להירשם באמצעות משלוח 
ספח הרשמה בדואר )עמוד 21(

קר
אנ

ת 
עינ

ם: 
ילו

צ


