
 סיפור על יעל בחג העצמאות לישראל

היה ליל חג העצמאות. יעל הקטנה הלכה עם אבא ואמא ברחובות העיר. כמה יפה 

 היה בעיר!

הכל היה מלא אור כמו ביום. דגלים התנופפו מעל מרפסות הבתים. שטיחים ופרחים 

תה! בכל יקישטו את המרפסות ותמונות של הרצל ונשיא המדינה. ואיזו שמחה הי

פינת רחוב רקדו נערים ונערות במעגל. תזמורות ניגנו שירים עליזים. פני האנשים היו 

 שמחים. חג שמח! חג שמח! אמרו זה לזה.

 יעל הקטנה הלכה בין  אבא ואמא. 

 יה החזיקי ביד של אבא".י"תני יד", אמרה אמא, "בידך השנ

 , אני בעצמי!"."לא", אמרה יעל. "אני בעצמי! אני לא תינוקת שנותנים לה ידיים

 חיכו אבא ואמא זה לזה, המשיכו ללכת ויעל ביניהם.

 פתאום נשמע קול חזק כמו קול הרעם, בווום. יעל נבהלה קצת.

 ".ם"אל תפחדי", אמר אבא. "הנה הזיקוקי

אורות נהדרים האירו פתאום את השמים. אורות אדומים וכחולים, ירוקים וזהובים, 

 מו גשם יפה וצירו בשמים ציורי פלא.כל הצבעים. והנה נפלו האורות כ

 יעל הביטה למעלה, הביטה והביטה. עוד זיקוקים ועוד זיקוקים, עד שנגמרו.

 "חבל", אמרה יעל, כאשר חדלו הזיקוקים, "חבל שנגמרו כבר".

איפה הם? היא לא ראתה את אבא ואמא.  -אבל אבא ואמא לא ענו לה. הביטה יעל

ה. אבל את וראלה הלכו קדימה ואלה הלכו אח המון גדול של אנשים עבר על ידה.

 אבא ואמא לא ראתה. 

 קראה יעל, אך מי יכול לשמוע אותה ברעש הגדול? -אבא! אמא!

 הקטנה. רצה לחפש את אבא ואמא. רצה קדימה.נבהלה יעל 

 קראה. אך זה לא היה אבא. -הנה גד של איש דומה לאבא. אבא!

 רצה יעל ורצה. רגליה היו עייפות.

שמחים, שרים רוקדים וצוחקים ויעל בוכה. אבא! אמא! ישבה יעל על ספסל כולם 

 לנוח. ישבה ובכתה.



 והנה שוטר. "למה את בוכה ילדה?" אמר השוטר, "איפה אבא ואמא שלך?"

 "לא יודעת", בכתה יעל.

 "אל תבכי", אמר שוטר, "בואי איתי ונמצא אותם".

הושיט השוטר את ידו ליעל. החזיקה יעל בידו, היא לא אמרה: "אני בעצמי, אני לא 

תינוקת". היא שמחה לתת ידה לשוטר. הלוא השוטר אמר שימצא את אבא ואמא. 

 הלכו שניהם והגיעו לתחנת המשטרה.

ה יעל בשמחה וחיבקה אץ אבא ואמא. כי אבא ואמא היו בתחנת צאבא!, אמא!, קפ

 ל.עלשאול את השוטרים אם מצאו את י המשטרה. הם באו

 "תודה, תודה" אמרו לשוטרים.

 החזיקה יעל באבא ואמא היטב היטב. טוב היה לה. הלכו הביתה שמחים.

 תה יעל במיטה, בא אבא להגיד לה לילה טוב. יכשהי

 "אבא", אמרה יעל, "אבא, אתה יודע, לא טוב עשיתי היום".

 "מה לא טוב?" שאל אבא.

 אני בעצמי, אני בעצמי"."זה שאמרתי: 

 "זה דווקא טוב", אמר אבא.

 "זה טוב" שמחה יעל וקפצה בהתלהבות.

 "כן, זה טוב מאוד. גם המדינה אמרה כך".

"המדינה?" המדיה אמרה: "אני בעצמי?, יעל צחקה. "אתה אומר את זה בצחוק 

 אבא".

 מי'."לא בצחוק, ברצינות. היום יום העצמאות. היום שאמרה המדיה 'אני בעצ

 "המדינה", התפלאה יעל. "המדינה יודעת לדבר?"

"אני מתכוון לאנשים במדינה. את יודעת, כשעוד לא נולדת לא היה נשיא יהודי בארץ. 

. לא הייתה ממשלה יהודית. לא היה ראש ממשלה יהודי. לא היה צבא ההגנה לישראל

א, כשעוד ראית את תחנת המשטרה היום? כל השוטרים שם יהודים. וכן בזמן ההו

לא נולדת, לא הייתה משטרה יהודית. המשטרה הייתה של הבריטים, הממשלה 

 הייתה של הבריטים, לא שלנו. ואז אמרנו:

 "אני בעצמי, אני בעצמי", צחקה יעל.



"נכון", אמר אבא. כך אמרנו. "אני בעצמי". אנחנו רוצים עצמאות. אנחנו רוצים 

בעצמינו, הכל  -בעצמינו. צבא -משטרה לעשות הכל בעצמינו. נקים ממשלה בעצמינו.

 נעשה בעצמינו!

 ועשינו לנו עצמאות. 

 ואבא רצה לכסות את יעל בשמיכה. 1זהו, אמר אבא, ועכשיו לילה טוב, לישון

 "אני בעצמי" אמרה יעל, ושניהם צחקו.


