
 הטיסה הראשונה שלי

 

 בשעה ארבע לפנות בוקר אימי העירה אותי ואמרה לי:

 ". !לשדה התעופה צאתאנחנו צריכים ל !"קום, תתארגן

לקחתי חולצה וג'ינס מהארון והתלבשתי, אחותי כבר הייתה 

מוכנה ואח שלי גם היה מוכן. נכנסנו למכונית, ושאלתי את 

  אמא ואבא שלי:

 "איך שדה התעופה נראה?" 

  אבא שלי ענה ואמר:

 "שדה התעופה גדול מאוד ויש שם הרבה אנשים". 

כבר בחצי הדרך ואני אחותי ואח שלי שיחקנו ארץ עיר...  היינו

שדה  !"וואו :הרהרתי ביני לבין עצמישהגענו לשדה התעופה 

 ענק!"  התעופה

 לי:היא ענתה ו?" טסים"לאן אנחנו  שאלתי את אמא שלי:

 תאילנד". אנחנו טסים ל"

 .שאלתי אותה "מה נעשה בתאילנד?"

נלטף אותם גם "אנחנו נראה חיות ואולי  ענתה לי: אמא

 ועוד הפתעות..." 

 חיות?" סוגים של "איזה  שאלתי:

 אתה תופתע".  זה סוד." ענתה לי: אמא

הדיוטי פרי עשינו בו נמצאות חנויות שהגענו למקום שכ

שהכינו עבורי  אכלתי פיתה עם ביצהאני והפסקת אוכל, 

גדולה חנות ל וננכנסלאכול  סיימנושכ .בבית, כמו שאני אוהב

שוקולדים טעימים. אני קנינו שם דיוטי פרי ובשנמצאת 

השוקולדים  . אלהטובלרון וקינדר בואנוביקשתי שיקנו לי 

פתאום שמענו קול , מהחנותנו אכשיצ האהובים עליי.

  :ממערכת הכריזה



נא לעלות  ממריאה."עוד חמש עשרה דקות הטיסה לתאילנד 

 ". למטוס

 :היא ענתה ליו שאלתי את אמא שלי לאן הולכים עכשיו

 . לשרוול""

 התשובה של אמא הצחיקה אותי. פניתי אליה בחיוך גדול:

 מה זה השרוול? אנחנו הולכים לקנות בגד?" "

 ענתה לי:אמא חייכה אלי בחזרה ו

את הבניין שאנחנו שמחבר  מן מעברזה , השרוול חמוד "לא

, ודרך השרוול אנחנו בעצם נכנסים למטוסנמצאים בו כעת 

 ". לתוך המטוס

וכבר  את הכניסה של המטוסבקצהו שנכנסנו לשרוול ראיתי כ

, למטוס הגעתישכלא יכלתי להתאפק וממש רצתי פנימה. 

בברכת שלום ואיחלה לי טיסה  קיבלה את פני דיילת אדיבה

שהמטוס נראה מבפנים אפילו יותר חשבתי לעצמי  נעימה.

גדול מאשר מבחוץ. כל כך הרבה אנשים כבר נמצאים בתוכו 

 ומגיעים עוד אנשים. 

בשורה ארבע מקומות הישיבה שלנו הם מא שלי אמרה לי שא

מצאתי במהרה את השורה שלנו והוריי הסכימו שאשב עשרה. 

הענקיים של את המנועים  ראיתי חלוןליד החלון. מבעד ל

המטוס התחיל  . תוך זמן קצרמסתובבים במהירותהמטוס 

זה  .המטוס האיץ והתחלנו להמריאופתאום  ,לנסוע ולנסוע

המכוניות נראות איך ראיתי היה מחזה מדהים ביופיו. 

נראו כמו הבתים אפילו נמלה וקטנטנות, ממש בגודל של 

קוביות קטנות של לגו. לפתע, לא ראיתי כלום. הוריי 

סבירו לי שאנחנו עוברים כעת דרך ענן, וזה היה מרשים ה

טלוויזיה אפילו הייתה במטוס היה לי מאוד כיף. כל כך. ויפה 

" קפטן אמריקהבשם "וראיתי שם סרט  אישית עבורי,קטנה 

, ולא מעתי שיריםשהוא סרט שממש אהוב עלי. בנוסף, ש

הרגשתי איך הזמן עובר, עד שלפתע שמעתי את הטייס 

נוחתים בתאילנד. עוד חצי שעה לכלל הנוסעים שמודיע 

לחגור חגורות עברו בין האנשים והנחו את כולם ת ודיילה



את . חגרתי מתחילים בנחיתה מכיוון שבעוד זמן קצר

. במהלך לנחותאז הרגשתי שהמטוס מתחיל ו החגורה

, מכוניות קטנות ובתים קטנים שובראיתי מהחלון הנחיתה 

...... עד ש והלכו וגדלו גדלוו כוהל הם כל הזמןאך הפעם, 

רעד קל וראיתי שהמטוס נוסע במהירות על הרגשתי פתאום 

 מחיאות שמעתי . באותו הרגעבנתי שנחתנוגבי הקרקע. ה

 כפיים  ושאלתי את אימי:

 היא ענתה לי:וכולם מוחאים כפיים?"  מדוע אמא,"

"מוחאים כפיים לטייס שהצליח לנחות בשלום ושהייתה טיסה 

 נעימה". 

פעם ראשונה  "איזה כיף! ירדנו מהמטוס ואמרתי לעצמי:

 ". !!!תאילנדמדינה רחוקה כמו ועוד ב ,שאני בחו"ל

אף יותר מהשדה של גדול  היהשדה התעופה של תאילנד 

שממנו אוספים את המזוודות הלכנו למסוע מדינת ישראל. 

 ואמרתי לאבא: 

! תראה איך המזוודות מחליקות כל כך ענייןזה מה"המסוע 

מהמכונה על גבי המסוע, ומגיעות אלינו בלי שאנחנו 

 ". צריכים לרוץ אחריהם!

 ששם המתינוהלכנו למקום לאחר שאספנו את המזוודות, 

לבית אבא שלי הזמין מונית ונסענו  לנוסעים. תהרבה מוניו

במשחק שאהוב נסיעה שיחקתי עם אחותי מהלך הב ן.המלו

הגענו לבית כאשר . "ארץ עיר חי צומחעל שנינו ושנקרא "

חדר ל היתה כבר שעת לילה מאוחרת. עלינו המלון

והתארגנו לשינה, כדי לאגור כוח לקראת החוויות שמצפות 

לישון אמא ואבא שלי באו להשכיב אותי  לנו ביום למחרת.

 שאלתי אותם:ואז 

 "מה אנחנו אמורים לעשות בתאילנד?" 

 גלוש"אנחנו נרכב על פילים, נ אמא שלי ענתה ואמרה:

 נצלול בים, אומגה, נלטף נמרים, נשוט בסירה, נקפוץ בנג'יב

 ". ונעשה דברים מעניינים ומהנים נוספים



הלכתי לישון וחלמתי על כל הדברים שאנחנו עומדים 

 לעשות.

  ."!בוקר טוב ,יקיר, יקיר" פתאום שמעתי קול:

רכיבה על ? "מה עושים היום התעוררתי בשמחה ושאלתי:

 ?" בים לי צלילהאו? נמרים ליטוף ?פילים

על מה אתה מדבר? כנראה חלמת  יקיר," אימי אמרה לי:

תאילנד בוטלה בגלל וירוס נו להטיסה של. שכחת שחלום

  .....".???הקורונה

שאני בחדר שלי בתוך המיטה ואז הסתכלתי לצדדים וגיליתי 

אני לא מאמין שכל זה היה  .ושאני בכלל לא בתאילנד

החלום לא יודע מתי אפילו חלום! ובגלל וירוס הקורונה אני 

 ....תגשם.יהזה 

על פניי. אימי ראתה שאני עצוב והיא ממיד ירד החיוך 

הקורונה בעזרת השם תעבור במהרה אמרה לי "אל תדאג, 

 ".!טיסה לשנה הבאה כבר קבענומהעולם, ו

 "אמן!", אמרתי לאמא, וחיבקתי אותה חזק חזק!


