
הגאון רבי אריה שטרן | הרב בן ציון נורדמן | הרב אריאל למברג  | הרב יוסף שטיינברגר | דוד רוזנטל | עו”ד יצחק שינפלד | מוטי פלדשטיין | מרדכי רוט | משה ולדר | שרה פכטר | הניה גולדברג

פרויקט מיוחד לחג: כל המקומות ואתרי הנופש לקחת את הילדים

רבה של פתח 
תקווה ורבה של 

רמת גן על הנגשת 
היהדות בימינו

קרבנו לעבודתו

26

חה”כ שלי יחימוביץ’ 
ויגאל גואטה 
בראיון בלעדי 

לקראת הבחירות 
בהסתדרות

הקרב על הועד

22

הרשל בריסק 
ויואל הורוביץ עם 
מאחורי הקלעים 

של המקהלות

להלל ולקלס

34

42

אאאאאאאאאאאאאאא

3038

מסובין 
בבני ברק

בתלבושת חרדית ובארוחות 
החג בעיר התורה, התארחו 

מנהיגי האצ”ל והלח”י - מנחם 
בגין ויצחק שמיר
 יומן היסטורי

15 שנה חלפו מהפיגוע 
הרצחני שקטע את ליל 
  הסדר במלון פארק
המראות, הזכרונות, 

ארגון החסד ו’חומת מגן’

טבחפסח

חג הפסח תשע”ז

שהיו ישראל 
מצוינים שם

16

מסע מרוקו: המעוז היהודי ב'קזבלנקה', שומרי הקבר ב'וואזן', האליטיסטים ב'פס', המפגינים 
ב'מידלת', הכיסופים אצל 'רבי יצחק' והגעגועים לבית המקדש  שמונה תחנות מרתקות



לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 28.2.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות
 160X90 ,שולחן ניקל, זכוכית לבנה

)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 
לבן, קרם, אפור, שחור

סניף בני ברק

30.4.17

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:30 ו’ 9:00-13:30 סניף ירושלים | האומן 30 תלפיות, טלפון: 02-6718952



לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 28.2.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות
 160X90 ,שולחן ניקל, זכוכית לבנה

)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 
לבן, קרם, אפור, שחור

סניף בני ברק

30.4.17

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:30 ו’ 9:00-13:30 סניף ירושלים | האומן 30 תלפיות, טלפון: 02-6718952



4 י"א בניסן תשע"ז 7/4/17

מעבדות לחירות 
ישראל  עמו  את  "ויוצא  אומרים:  אנו  יום  בכל  בתפילה 
מתוכם לחרות עולם". אף את חג הפסח אנו מתארים בתפילה 
בשם "זמן חירותנו" ומן הראוי שנתבונן קמעא במשמעותה 

של החירות הזו. 
"כי  קוראים:  אנו  מב(  כה,  )ויקרא  בהר  בפרשת  בתורה 
עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים", ועל הפסוק הזה 
ידועה הדרשה )קידושין כב(: עבדי הם ולא עבדים לעבדים. 
עבד,  התואר  מן  משתחררים  אנו  שאין  יוצא  זה  לפי 
הבחינה  מן  החירות  שיא  זה  הרי  ה',  עבדי  שבהיותנו  אלא 
האנושית. אולם בפסוק אחר בפרשת ראה )דברים יד, א( אנו 
ונראה שצריך לעשות  "בנים אתם לה' אלוקיכם",  קוראים: 

סדר בדברים. 
מסתבר שאין אלה שימושים סתמיים בלשון, וכבר הנביא 
ועבד  אב  יכבד  "בן  ואומר:  בדבר  מתלבט  ו(  )א,  מלאכי 
אדוניו, אם אב אני, איה כבודי, ואם אדונים אני, איה מוראי". 
בדומה לכך ידועים דברי הפייטן הקדום אשר קורא בראש 
יצורי  כל  במשפט  יעמיד  היום  עולם  הרת  "היום  השנה: 

עולמים, אם כבנים אם כעבדים וכו'". 
כמדומה שהפתרון נמצא בחלקו במסכת קידושין )לו, א( 
שם נחלקו רבי יהודה ורבי מאיר. רבי יהודה אומר שנקראים 
בנים בזמן שנוהגים כמנהג בנים, בעוד רבי מאיר אומר שבין 
כך ובין כך, אתם קרואים בנים שנאמר "בנים סכלים המה" 
וכו' ומקובלנו שההלכה כמותו בדברי אגדה אלו. והמלבי"ם 
על הספרי )פרשת האזינו( מוכיח זאת ממה שמובא שם שרבי 

יהודה הודה לרבי מאיר. 
מאידך גיסא, הנה בפרקי ההלל אשר תופסים מקום מרכזי 
ונקראים בשם הלל המצרי שענינו להודות על  בליל הסדר, 
ה'"  עבדי  "הללוהו  אומרים  אנו  לחירות,  מעבדות  היציאה 
זאת אומרת שאנו שמחים ומודים דווקא על היותנו עבדים. 
וכבר כותב על כך ה"שפת אמת" שכל עבדות  מביאה באמת 
לעצבות שכן העבד הרי מבקש בכל הזמן למצוא את הדרך 
העבדות  כי  עולה  את  לעליו  להקל  או  העבדות  מן  לצאת 
יתברך,  לה'  העבדות  כן  שאין  מה  לרצונו,  אינה  בעצמה 
וכדברי רבי  ובלב שלם  שהתקבלה ע"י עם ישראל בשמחה 

יהודה הלוי "עבד השם הוא לבדו חופשי". 
פרוש מחודש נמצא בדברים של השל"ה על ההגדה, אשר 
כותב שאכן אלה שני שלבים. בתחילה ביציאת מצרים עדיין 
ה'  עבדי  אלא שנעשו  כעבדים  ישראל  בני  היה מעמדם של 
מתן  בשעת  כך  אחר  ואולם  פרעה.  עבדי  להיות  והפסיקו 
חירותם  הושלמה  נשמע"  "נעשה  בלב שלם  תורה כשאמרו 
כשהתקיים בהם מה שנאמר )אבות ו, ב(: שאין לך בן חורין 
בנים  ונקראו  מעמדם  נשתנה  ומאז  בתורה,  מי שעוסק  אלא 
בנים  קרואים  אנו  שבאמת  להסיק  ניתן  מקום  מכל  למקום. 

אבל שמחים להיות גם עבדים לה'.
פרשת  מהימנא  )רעיא  הזוהר  שבספר  לציין  המקום  כאן 
שגם  ומסיים  הבן  לעומת  העבד  עבודת  באופן  דן  בהר( 
הבן עובד את אביו במסירות כמו העבד אבל יתרונו שיכול 
לפשפש בגנזי אביו, דהיינו הוא יודע מה מטרת הציווי ולא 

רק מבצע.  
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא 
התהליך  את  שנה  בכל  לעבור  עלינו  אף  וממילא  ממצרים 
המהללו  ה'  עבד  בבחינת  להיות  עבדים,  מבית  היציאה  של 
האלוקי,  הרעיון  עם  ההזדהות  מתוך  כך  אחר  ורק  בשמחה, 
ומצוות,  תורה  של  חיים  ע"י  מעשי  באופן  שמתממש 
נחליאל  וממתנה  שם(:  )אבות  שנאמר  כמו  מתעלים,  הרינו 

ומנחליאל במות. 
ובטוחים  אבותינו  במסורת  ממשיכים  כולנו  למעשה 
שבוודאי יש ערך פנימי רב למצווה המיוחדת של ביעור חמץ 
שכדי לקיימה בהידור אנו מצווים להרבות בניקיון המסתיים 
בחורים  מקום,  בכל  עשר,  לארבעה  אור  הנעשית  בבדיקה 

ובסדקים. 
להסבר העניין צריך לזכור שכך היא דרכה של תורה שיש 
בה מצוות מעשיות מרובות המלוות אותנו בכל אשר נפנה, 
בכל תחום מתחומי החיים, בפרט ובכלל, ודווקא מתוך קיומן 
מתגלית אורה של תורה: "כי נר מצוה ותורה אור", שהמצווה 
המאיר  התורה  של  לאור  הבסיס  את  שנותן  )הנר(  כלי  היא 
לנו כאן על הארץ. כמו כן מקובלים אנו שהלב נמשך אחר 
המעשה, וכשאנו עסוקים במצווה של הניקיון החיצוני הרי 

זה מזכיר לנו את הצורך הגדול בניקיון פנימי. 

בדבריו  מפליא  הראיה"(  )ב"עולת  זצ"ל  קוק  הרב  מרן 
ומסביר  חמץ,  וביעור  חירותנו  של  המשמעות  על  הנעלים 
שיעבוד  מכל  אותנו  שמשחררת  זו  היא  האמתית  שהחירות 
זר, מכל שיעבוד הכופה את צלם אלוקים אשר באדם להיות 
קדשו.  הדרת  ואת  ערכו  את  מוריד  אשר  כוח  לכל  משועבד 
ידי הביעור של כל דבר  כי אם על  נקנית  אינה  הזו  החירות 
שבעיסה,  השאור  לחמץ,  הכינוי  שזהו  חירותו  את  המעכב 
שהיזקו מצוי ביותר בעת אשר אור של גאולה מתנוצץ עליו 
ביותר  להיזהר  עלינו  שומה  שלנו  כמו  גאולה  בזמני  דהיינו 
וצלמו  האדם  ערך  את  להכהות  העלולה  ודעה  נטייה  מכל 
גאולתנו  התפתחות  את  לעכב  העלולות  דעות  האלוקי, 

השלמה.
גם  ואתו  בבית  החמץ  ביעור  לאחר  כולנו,  ונכנס  בואו 
ורוממות  שמחה  מתוך  שבלב,  החמץ  ביעור  על  ההסכמה 
לחג שהוא זמן חירותנו ובו נהיינו לעם. נקוה שבעזרת השם 
הלכותיו,  ודקדוקי  מצוותיו  פרטי  כל  על  אותו  לסדר  נזכה 
וממנו נמשיך במעלה הדרך בימי ספירת העומר עד לזמן מתן 

תורתנו.
יהי רצון שיאיר ה' את עיננו ואת עיני מנהיגינו לדעת איך 

לנהוג מתוך חירות אמיתית ויהודית.

"כי נר מצוה ותורה אור", שהמצווה היא כלי )הנר( שנותן את הבסיס לאור של התורה 
המאיר לנו כאן על הארץ. כמו כן מקובלים אנו שהלב נמשך אחר המעשה, וכשאנו 

עסוקים במצווה של הניקיון החיצוני הרי זה מזכיר לנו את הצורך הגדול בניקיון פנימי 
"
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והגדת לבנך
שי'  שמואל  בני  את  להכניס  זכיתי  השבוע,  שני  ביום 
בבריתו של אברהם אבינו ע"ה, וזו הייתה עבורי הזדמנות 
לקראת  ההורים  את  המלווה  החינוכית  בסוגיא  לעיין 

הפסח.
הרבי  של  הראשון  שליחו  היה  בוימגרטן,  דובער  הרב 
בישיבת  כמורה  עבד  לשליחות,  שיצא  לפני  בארגנטינה. 
חב"ד בניו-יורק. פעם שם לב לדבר חמור. אחד התלמידים 
יצא מבית המדרש בשבת וכשהוא חזר, הריח ריח שריפה 
מהבגדים שלו. לא היה אפשר לטעות: הבחור מחלל שבת 

בבוטות.
הרב בוימגרטן ניסה למשוך זמן, אבל החל לשמוע את 
הבחורים מתלחששים. הבעיה הייתה חמורה יותר, משום 
שהבחור הגיע ממשפחה רבנית חשובה ולכן המעשה שלו 
חולל השפעה לרעה על כולם. היה עליו לפעול מהר למען 
ישמעו וייראו. לפני שהרב בוימגרטן קיבל החלטה סופית 
לרבי  שאלה  העביר  הוא  מהישיבה,  הבחור  סילוק  על 

מליובאוויטש.
הרבי ענה מילים ספורות: "עיין אבות דר"נ פי"ב". מי 
שמעיין שם רואה שמסופר על אהרן הכהן, כי כאשר היה 
רואה אדם חוטא, היה מחבק אותו ומספר כמה הוא אוהב 
אותו. כאשר אותו אדם היה בא לחטוא, היה נזכר באהבתו 
של אהרן והיה אומר לעצמו: "איך אאכזב את אהרן? הוא 

בטוח שאני צדיק יסוד עולם".
תטפל  בבחור,  מטפל  שאתה  לפני  כך:  לו  אמר  הרבי 
בעצמך. תשנה את תפיסת העולם שלך לגבי האדם הזה. 
במקום לראות בו רשע ואויב, תראה בו בחור יקר שנמצא 
בתקופה מבולבלת וזקוק לתמיכה. אם אתה תגבש תפיסה 

כזו – היא תשכנע גם אותו ותחולל בו את השינוי.
מליובאוויטש,  הרבי  של  חמיו  בשם  עצום  וורט  יש 
את  מעלה  הוא  הריי"צ.  יצחק-הרבי  יוסף  רבי  האדמו"ר 
תם"  אחד  רשע,  אחד  חכם,  "אחד  נאמר  מדוע  השאלה, 
ולא "שני, שלישי, רביעי". הוא עונה תירוץ מהפכני אשר 

מייצג תפיסת עולם שלמה.
ההורים  יושבים  והאימא:  האבא  אל  מדברת  ההגדה 
בליל הסדר ומרגישים שהדם אוזל להם. הם עבדו כל כך 
קשה על האירוע והנה מגיע הבן הרשע, עושה צחוק ולעג 
והורס את האווירה. אומרת ההגדה להורים: אל תאמינו 
לו, אל תסחפו אחרי הלעג שלו. משום ש"אחד חכם, אחד 
ה'  ישראל..  )שמע  עם ה"אחד".  גם הרשע קשור  רשע". 
נפשו עם הקב"ה  גם הילד המתריס, קשור בעומק  אחד( 

ורוצה את מה שאתם רוצים.
ילד יכול להיראות כך או אחרת, אבל שום דבר לא ישנה 
דומה לאבא  וילד  ילד של הקב"ה  את המהות שלו. הוא 
שלו. ומי שלא מאמין, שיביט אל התמונה המלאה. אותו 
ילד שעכשיו נראה כמו רשע, פעם אחרת מגלה טוב לב 
ועוזר לו להכין שיעורי בית. פעם  ויושב עם אחיו הקטן 
אחרת הוא מוותר על שעות עבודה ומגיע לעזור להורים 

שלו.
על  נפלא  וורט  פעם  שמעתי  הזה,  למהלך  בהתאם 
המילים "אף אתה הקהה את שיניו": הכוונה היא להוציא 
את האות "שין" מהמילה "רשע" ותישאר המילה "ֵרע", 
כמו חבר. עלינו להוציא את תפיסת הרשע ממוחנו ולהבין 
את  נפשם  בעומק  רוצים  כולם  חברים".  ישראל  ש"כל 
אותו הדבר והוויכוח הוא רק על הדרך. אם נגבש בעצמנו 

תפיסה כזו – היא תחלחל גם אל הילד ותרים אותו גבוה.
ההתמודדות עם הילד הרשע, היא יחסית קלה. הסיפור 
בך  רואה  שלא  הילד  שואל.  שאינו  הילד  הוא  האמיתי 
מדור  פרימיטיבי  שריד  כמו  ההורה  על  ומביט  כתובת 
התורה  מתעניין?  שלא  מי  את  מעניינים  כיצד  קודם. 
עד  ליחה  נס  שלא  לכך,  ברורה  תשובה  מציגים  וההגדה 

היום הזה. 
ממזרח  יהודים  של  נדידה  הייתה  שנים,  כמאה  לפני 
אירופה לארצות הברית. השנים הקשות של הפוגרומים, 
האנטישמיות ושתי מלחמות העולם, הניסו יהודים רבים 
הימים  היו  אלו  החדש.  העולם  אל  השטעטל  מרחובות 
היפים של צמיחת התעשייה באמריקה, כאשר 'הזהב צמח 
על העצים' ורבים התעשרו היטב. אולם במקביל לצמיחה 
שבת  בשמירת  ניסיונות  רוחנית,  צניחה  הייתה  הגשמית, 
בית  ממורשת  להתרחק  והשלישי  השני  לדור  גרמו  אשר 

אבא.
מעשה בסבא ונכד שנכנסו לפגישת יחידות אצל הרבי. 
שלישי  דור  היה  הנכד  אך  מהשטעטל,  יהודי  היה  הסבא 
הסבא  בר-המצווה,  בערב  שונה.  בעולם  וגדל  באמריקה 
קצרה  שיחה  אחרי  מהרבי.  ברכה  לקבל  הנכד  את  לקח 
ושאל  באנגלית  הנכד  אל  פנה  הרבי  באידיש,  הסבא  עם 
אותו שאלה מפתיעה: איזו קבוצת ספורט הוא מחבב? - 

בייסבול.
משחקי  לראות  הולך  הוא  אם  הילד  את  שאל  הרבי 
בייסבול של קבוצות גדולות? והילד השיב בוודאי. הרבי 
בדרך  במשחקים  שמנצחת  הקבוצה  מי  ושאל:  המשיך 
כלל? הילד שמח ללמד חכמה את הרבי ואמר בידענות: 
"ראביי, אין כללים בספורט, מי שמשחק יותר טוב – הוא 

מנצח".
הרבי פנה אל הילד בחיוך רחב ואמר: "גם בתוך הלב 
אחד  כל  הרע.  ויצר  טוב  יצר  שחקנים:  שני  יש  שלך, 
מהם מנסה למשוך אותך אל הצד שלו. אך תזכור תמיד 
בספורט.  כללים  אין  לימדת:  עצמך  שאתה  המסר  את 
היחידות  מנצח".  הוא   – טוב  יותר  לשחק  שמתאמץ  מי 

הסתיימה והילד חזר לענייניו. 
חלפו שנים והוא נער בן 16. הכיתה שלו זכתה בפרס 
יוקרתי, לבלות סופשבוע בניו אורלינס והוא סיפר להורים 
בסוף  התנגדו.  ההורים  להפתעתו,  החלומי.  הפרס  על 
הכנסת.  לבית  ללכת  הקפידו  והם  כיפור  יום  חל  השבוע 
הילד לא הבין מדוע יום כיפור חשוב מכל השנה והכריז כי 
הוא כן נוסע. הוויכוח החריף וההורים החליטו להשאיר 

את ההחלטה בידיו. כלומר, להשלים עם זה שהוא נוסע.
ביום חמישי, ערב לפני היציאה לטיול, הוא ישב בבית 
צמוד  היה  המשחק  בייסבול.  במשחק  וצפה  חבר  של 
המלומד  הפרשן  צפויה.  הלא  הקבוצה  ניצחה  ובסופו 
מי  זה בספורט,  "ככה  צופי הטלוויזיה:  והכריז בפני  קם 
שמשחק יותר טוב הוא מנצח". המילים הכו בראשו של 
הנער. הוא נזכר שכבר שמע אותן פעם. פתאום ראה מול 
עיניו את עיניו הטובות של הרבי אומרות לו: "זכור תמיד, 
אתה נמצא במלחמה בין שני יצרים ומי שמשחק יותר טוב 

הוא המנצח". הוא לא נסע לטיול. 
יתעניין,  שהילד  המתין  לא  הרבי  פשוט.  הוא  הרעיון 
אלא יזם ומשך את הילד לכיוונו. במקום לצוות את הילד 
בציווי כזה או אחר, הרבי הציג משל עשיר מעולמו של 

הילד ובכך העלה ורומם אותו אליו. למעשה, זאת בדיוק 
העצה של ההגדה. כך מפרש רש"י ומעניק בחינם הצעה 

חינוכית שאין דומה לה.
רש"י שמות יג,ה: והגדת לבנך - בבן שאינו יודע לשאול 
]ולכן אתה תגיד לו מיוזמתך[ והכתוב מלמדך, שתפתח לו 

אתה בדברי אגדה המושכים את הלב.  
לא  עוד  אליך.  אותו  תמשוך  ישאל,  שהוא  תמתין  אל 
נולד הילד שסירב לסיפור טוב, שלא התרגש ממשמעות 
טעם  של  לחוויה  היהדות  את  להפוך  עלינו  לב.  מאירת 
משל  היא  זאת,  לעשות  ביותר  הטובה  הדרך  ומשמעות. 
וסיפור מעולמו של הילד. עלינו לרדד את השיח לסיפור 
יציאת מצרים  משפחתי אישי, שיאיר את המשמעות של 

בעולמו של הילד וילווה אותו לעד.
לא מדובר רק בפשט של רש"י, אלא כתבו בכמה ספרים 
"גוד",  משורש  "והגדת"  "והגדת".  המילה  פירוש  שזה 
התלמודיים  המושגים  כמו  למשוך.  פירושו  ובארמית 
"גוד אחית וגוד אסיק", פירושם למשוך למעלה ולמשוך 
למטה. כך פירש האונקלוס את הפסוק "וימשכו את יוסף 

מן הבור" – "ונגידו".
של  במועט'  ה'הסתפקות  בתכונת  ההגדה  נאבקת  בכך 
תורה  טכנאים של  להיות  הפכנו  העיתים,  בצוק  ההורים. 
ופוקדים  הכנסת  לבית  הילד  את  סוחבים  אנו  ומצוות. 
כל  לעשות  אותו  להכריח  ביכולתנו  אבל  להתפלל.  עליו 
דבר - אבל לא נוכל להכריח אותו לאהוב שום דבר. חינוך 
עלינו  אליו.  המסרים  את  ולשייך  הלב  את  למשוך  הוא 
ולחשוב איך להאיר בפניו  יותר מחשבה  להשקיע הרבה 
את התפילה ואת המשמעות שלה. לספר לו על מקרה שבו 
זכינו שהתפילה שלנו נענתה מהשמים. לספר על התענוג 

של הקב"ה מתפילה של יהודי וכן הלאה.
זה אומר בתכל'ס? פשוט מאוד. משקיעים כל כך  מה 
הרבה מחשבה במטעמי ליל הסדר ומתנות למארחים, אך 
כולנו  "אפילו  טוב.  סיפור  לכלול  גם  חייבת  הסדר  הכנת 
חכמים כולנו נבונים, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים". 
הפזורים  ההגדות  ספרי  על  לעבור  מצווה  פסח,  בערב 
בשוק, לשוטט ולמצוא סיפור טוב שיהפוך את הסדר הזה 

לחוויה משפחתית שלא תישכח.
והנה סיפור נהדר לסיום: הגאון רבי אייזיק חריף חיפש 
לפגוש  וביקש  מכובדת  ישיבה  אל  נכנס  הוא  לבתו.  חתן 
את  בעצמו  לבחון  לו  הציע  הישיבה  ראש  טוב.  בחור 
הבחורים ולבחור את זה שנראה בעיניו. רבי אייזיק נכנס 
לבית המדרש והציע שאלה חזקה ברמב"ם וציפה לראות 
מי יידע לענות עליה. אחרי שעתיים של המתנה, איש לא 

ידע לענות והוא עזב את הבניין.
לפתע רץ אחריו אחד הבחורים ואומר: "רבי, אבל מה 
לפחות  אבל  שלך,  הבת  את  אקבל  לא  אמנם  התשובה? 
אזכה לשמוע את התשובה על השאלה התהומית". חיבק 
לא  אני  רוצה.  אני  כמוך  "חתן  ואמר:  אייזיק  רבי  אותו 
מחפש את מי שיודע הכול, אלא את זה שמבקש לדעת"...

זה כוחו של לימוד, זה כוחו של סיפור ושל משל. גם 
אם הילד "אינו יודע לשאול", אבל התפקיד שלנו כהורים, 
נזכה  שלו.  והסקרנות  הדמיון  את  ולגרות  אותו  לעורר 
בעזרת ה' לנחת רוח רב מילדינו ולגאולה אמיתית בחודש 
הגאולה ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים בקרוב ממש.

הכותב הוא מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה

אריאל למברג



מסורת שעוברת
מדור לדור

www.mosadharavkook.com | טל: 02-6526231

 כ"ב – כ"ט בניסן )18-25.4(

עשרות ספרים חדשים!

היריד יתקיים בין השעות: 10:00-22:00 רצוף, ו׳ 9:00-13:00 
רח' הרב מימון 1 ירושלים

מוקד הזמנות: 02-651-5592

תצוגת ספרים ענקיֿת מכל השנים, כל הכותבים, כל המגזרים כל הסגנונות
תנ"ך ׀ ראשונים ׀ רמב"ם ׀ הלכה ׀ הגות ׀ חסידות ׀ ספרי עזר ׀ אישים ׀ קבלה ׀ תפילה ׀ חגים

המשלוח בתשלום 
משלוחים לכל הארץ פרט לירושלים

שו״ת בר אילן במחיר מיוחד!

65
עד 12 תשלומים

%

עד

יריד הספרים 

הגדול 
בעולם

של מוסד הרב קוק

*מוגבל למימוש אחד 
ללקוח, עד גמר המלאי, 

בכפוף לתקנון.
 

 19 ₪חשבון הנפש
 19 ₪תנ״ך שלם

19 ₪אור החיים נ״ך

גוזרים
וחוסכים
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שרשרת הדורות
הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il לתגובות

עיקר המטרה בליל הסדר היא קיום מצוות 'והגדת לבנך', העברת המסורת והאמונה מדור לדור

השנה, לאחר עשרים שנות נישואין ב"ה, אנחנו חוזרים לליל 
הסדר להורים שלי. זה לא שהיה מתוכנן במשך כל השנים שלא 
להיות אצלם בליל הסדר - אלא כך יצא, בתחילה עקב היותי 
מארגן ועורך סדרים בכל הארץ ואחר כך כשגדלו הילדים כבר 

עשינו סדר משלנו, בבית. 
תשאלו, מה קרה השנה?

את האמת, לא משהו דרמטי, אבל פשוט אחרי לימוד הסוגיה 
הסדר  את  לקיים  חשוב  עניין  יש  כי  הבנו  הסדר'  'ליל  ושמה 
דווקא אצל ההורים. בדיוק כשם שיש לנו מצווה של "והגדת 
לבנך", כאן בליל הסדר יש לנו מצווה משולשת: ראשית, כיבוד 
הורים. שנית, ההורים שלנו יכולים לקיים 'והגדת לבנך' אלינו. 
ושלישית, אנחנו ממשיכים לקיים את 'והגדת לבנך' לילדינו.

זהו חוט משולש שלא במהרה ינתק, ויש בזה גם לימוד מוסר 
השכל לצאצאינו איך וכיצד לכבד הורים. בסופו של דבר, כל 

מה שאדם עושה לעצמו הוא עושה.



ליל הסדר הוא חג של מסורת ומורשת. קוראים לו ליל הסדר 
הכנסת  רעבים מבית  באים  הסדר.  לפי  לא ממש  אפילו שהוא 
ואומרים הגדה. את הילדים  יין  וקודם שותים שתי כוסות של 
מה  וישאלו  יירדמו  שלא  ואגוזים  בקליות  ומפנקים  שולחים 

נשתנה.
את 'מה נשתנה' שואלים בתחילת הסדר עוד לפני שראו את 
כל השינויים, והעיקר שלא יירדמו. הסדר מכאן והלאה, ובכל 

זאת זה נקרא ליל הסדר. למה?
בשם  הקדוש  בזוהר  נקראות  הסדר  ליל  של  המצווה  מצות 
איך  אמונה?  מהו  אמונה.  של  מאכל   – דמהימנותא"  "מיכלא 

משרישים אותה בלבבות?
אומר  אשר  את  קוראים  אנחנו  במצרים  המכות  בפסוקי 
הש"י למשה עבדו: "למען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר 
זו המטרה? את אשר  וכי  לכאורה קשה,  התעללתי במצרים". 
התעלל ה' במצרים? והלוא סיפור יציאת מצרים האמיתי הוא 

איך יצאנו מעבדות לחירות, מגלות לגאולה?
אומר הרמב"ן בלשונו הזהב: "כשנעתיק הדברים גם כן את 
הדבר לבנינו, ידעו שהיה הדבר אמת בלא ספק, כאילו ראוהו 
לאמת  היחידה  הדרך  לבנינו".  שקר  נעיד  לא  כי  הדורות,  כל 
ולהנחיל את נסי מצרים והקורות אותנו בעמק הבכא הוא מאב 

לבן, מאם לבתה.
על  מצווה  כשהקב"ה  משפחתי.  עניין  הוא  פסח  בכדי  לא 
משה רבינו לחוג את חג הפסח הוא כבר מורה לו על האסיפה 
לבית".  אבות, שה  לבית  איש שה  להם  "וייקחו  המשפחתית: 
מהורים  יותר  חבורה  לך  יש  וכי  בחבורה,  נאכל  הפסח  קרבן 

ואחים?!


זוג  פגשתי  שנים,  לפני  שערכתי  הציבוריים  הסדרים  באחד 
בו  הראשון  הסדר  ליל  להם  היה  הארץ שזה  בצפון  מקיבוץ 
מאוד  עד  מרוגשים  היו  הם  הסימנים.  לפי  ונהגו  הגדה  קראו 
כשהסברתי להם את דברי בעל ההגדה וסיפרתי להם את סיפור 

יציאת מצרים.
אמרתי להם אז כי חכמינו קבעו כי "בכל דור ודור חייב אדם 
לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". הם לא הבינו, איך 
יכול להיות, התורה היא הרי תורת אמת, אני בסך הכול בן 27 
אבל  היינו,  בהודו  מילא  במצרים?  היינו  איך   ,25 בת  ואשתי 

במצרים?
באברהם  בחר  שאלוקים  היהדות  עניין  את  להם  הסברתי 
אבינו כאברהם העברי, שיפיץ את שמו בעולם. היו הרבה כתות 
את  שניפץ  באברהם  דווקא  בחר  הקב"ה  אבל  בעולם  ודתות 

האלילים האחרים שיספר לעולם כי הוא קיים.
והיו הרבה הסתרות בעולם עד שנגזר על יעקב אבינו לרדת 
בשלשלאות של ברזל למצרים. כי עם ישראל היה זקוק לזיקוק 
ואחריו  מצרימה  הורד  יוסף  הנבחר.  העם  היותו  לפני  וליבון 
הגיע יעקב אבינו עם שבעים נפש. לא ירד להשתקע אלא לגור 
שם במתי מעט, אבל הבורא רצה התבטלות מוחלטת והסרת כל 

מחיצה ולכן שועבדה האומה הישראלית 210 שנה בכור הברזל 
המצרי.

או אז, רגע לפני שקיעתם לעד במקום, הגיע הקב"ה בעצמו 
היינו  גאולתו  שלולי  הרי  מצרים.  מעוני  ישראל  את  וגאל 
משועבדים אנו ובנינו ובני בנינו שם עד סוף כל הדורות, לכן 

באמת אנחנו היינו שם, ואנחנו יצאנו משם.
זה נקרא ליל הסדר, אפילו שהדברים לא  זו הסיבה שלילה 
נראים על פי הסדר, אבל זהו הסדר האמיתי של עם ישראל. כך 
נוצרה אומה וכך אנחנו מנחילים זאת הלאה לדורות הבאים.

לשמע הדברים, קמו כל הנוכחים והחלו לשיר בקול גדול: 
עם ישראל חי. לפתע הרגישו כולם את הערבות ההדדית ואת 
ההמשכיות הנפלאה שמימות אבותינו במצרים ועד ימינו אנו.



במדרש,  דרשו  ההרים",  אל  עיני  "אשא  היהדות:  יסוד  זהו 
אל  למעלה  מביט  כשאדם  ההורים".  אלא  ההרים  תקרא  "אל 
ההורים, הוא ממשיך את הדורות ואת המסורת מאז היותנו לגוי 

ועד עצם היום הזה.
בפסח כמו בשאר ימות השנה אנחנו מצווים בפסוק "שמע 
נצחית  היא  התורה  אמך".  תורת  תיטוש  ואל  אביך  מוסר  בני 
ועובדת מדור לדור, וראוי לנו כילדים לכבד את הורינו, לקבל 
מהם את אשר קיבלו הם מאבותיהם ואבותיהם מאבותיהם עד 

למשה רבינו מסיני שקיבל מפי הגבורה.
פרקי  בקריאת  הפסח  לאחר  מיד  מתחילים  אנחנו  בכדי  לא 
אבות. המשנה באבות מתחילה כך: "משה קיבלת תורה מסיני 
ונביאים  לנביאים  וזקנים  לזקנים  ויהושע  ליהושע,  ומסרה 

מסרוה לאנשי כנסת הגדולה".
העוברת  המופלאה  הדורות  שרשרת  היהודית.  המסורת  זו 

בירושה ונחלה מאב לבנו ומסב לנכדו.
פסח כשר ושמח!
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מאת חננאל אזואלוס

פעמינו  שמנו  האביב,  חג  הפסח,  חג  ערב 
רשת  הכובעים  ענקית  של  המפעל  חנות  לעבר 
"ברון כובעים" השוכנת במרכז העיר ברחוב רבי 
עקיבא, כדי לפגוש את האיש שאחראי למהפכה 
בענף הכובעים ומי שיצר סטנדרטים חדשים של 

איכות שלא היו מוכרים בציבור החרדי. 
לסיכום, האיש שהפך את המושג כובע לסמל 
של איכות ללא פשרות ולשם נרדף ליוקרה - ר' 

ראובן בוכריס הבעלים של רשת ברון כובעים. 
כבר בכניסה לחנות מרגישים אווירה מיוחדת 
על  צובאים  רבים  לקוחות  כאשר  חג,  ערב  של 
יותר  לנו מאוחר  יאמר  -כך  ברון  החנות. ברשת 
של  אלה  לימים  מיוחדת  היערכות  יש  המנכ"ל- 
לסניפים  מגיעה  סחורה חדשה  כאשר  החג  ערב 
השונים של הרשת. בנוסף, צוות מוכרים מתוגבר 
שכל  כך  הולם  שירות  לתת  מנת  על  בהם  פועל 
שהקנייה  פלא  אין  כך,  אם  מרוצה.  ייצא  לקוח 

ברשת ברון הופכת לחוויה של ממש!
ניסינו לפלס דרכנו לעבר משרדי הרשת. מהלך 
לא פשוט לביצוע...  בצד אחד של החנות נמצאת 
משפחה שלמה שבאה להתחדש לחג עם מיטב 
רק  להשיג  שניתן  אירופה  תוצרת  הלבד  כובעי 
כאן. במרחק מספר צעדים קבוצה נוספת, הפעם 
מהמותג  כובעים  המודדים  ישיבה  בחורי  של 
בילד  פגשנו  ממול  "פנתר".  הנודע  האירופאי 
שעתיד לחגוג בר מצווה ובא עם אביו כדי לרכוש 
כובע מדגם "בליני", שגם אותו ניתן להשיג רק 
ברשת ברון. רגע לפני שהגענו למשרד ראינו את 
כובע הדגל של הרשת, הכובע שכבש בסערה את 
החתנים  בקרב  דבר  לשם  הפך  הישיבות,  עולם 
שוב  לעמוד  מנסים  ברשת  מהמדפים.  ונחטף 
לכובעים.  הלקוחות  של  הביקוש  בקצב  ושוב 
'ובמשך  משלו  'חוקים  למותג  כי  למדו  בברון 
הולך  רק  הספרדי  למותג  הביקוש  כולה  השנה 
למה  הכובע  את  שאוחז  בחור  שאלנו  ועולה. 
את  מבין  כלא  בנו  הביט  בתגובה  והוא  דווקא  
רשימת  בראש  נמצא  הכובע  לדבריו,  השאלה. 
הקניות שלו לחג. "כדי שתהיה הופעה מושלמת 
לחג" - הוא מסביר - "חייבים כובע". ואכן ברשת 

ברון מודעים לפופולאריות של הכובע   היוקרתי 
ולאחרונה הגיעה למדפי הרשת קולקציה חדשה 
שלו בעיצוב חדש ומפתיע עם מראה שלא דומה 
ייחודיים  שוליים  עם  אחר,  קנייטש  כובע  לאף 

סרט וסיכה בלעדיים לכובע.
לאחר סיור קצר בחנות אנחנו נפגשים לראיון 
בוכריס  ראובן  ר'  הרשת,  בעלי  עם  לחג  בלעדי 
אלה  בימים  העמוס  יומו  מסדר  לנו  מפנה  אשר 
של ערב חג, על פניו ניכרים סימני עייפות ונראה 

כי אין לו הזמן רב למנוחה.  
"אתה מצליח לישון בימים של ערב חג?" 

"האמת שלא כל כך. יש בימים של ערבי חג 
הכובעים  של  הרכישות  בקצב  טבעית  עלייה 
ברוך  וגדל  הולך  רק  הלקוחות  ומספר  שלנו 

על  רובצת  הרשת  וכמנכ"ל  השם, 
שלא  כבידה  אחריות  כתפי 

ידינו  תחת  תקלה  תצא 
אצלנו  המישורים  בכל 
אנו  הוא חשוב  לקוח  כל 
ייצאו  שכולם  דואגים 
מצביע  והציבור  מרוצים 
ברגלים כמו שאומרים". 

לפני  כאן  הסתובבנו 
איתך  הפגישה 

ו  נ ראי ו
ת  מ א ב
ת  א

ת  ו ר י ש ה
מוכרים  צוות  עם  אחד  לכל  והדאגה  ללקוח 
רחב וגדול אך הופתענו לראות אותך, הבעלים 
של הרשת, בין נותני השירות, מחזה לא שכיח 

במקומות אחרים.
 "אצלנו בברון השירות לפני הכל. יש לקוחות 
הם  רבות.  שנים  אותי  שמכירים  שלנו  וותיקים 
רוצים לשמוע את חוות דעתי בנוגע לכובע אותו 

הם מעוניינים לרכוש".
אומרים עליך שיש לך טביעת עין מדהימה, 
אתה רואה את הלקוח ויודע איזה כובע להתאים 

לו.
וכשאנחנו  בצניעות  משיב  הוא  "אולי", 
לוחצים הוא מרחיב: " אני נמצא בענף הכובעים 

שלו.  את  עושה  שניסיון  וכנראה  רבות  שנים 
להם  אעצב  שאני  שדורשים  לקוחות  יש  למשל 
האדים.  במכונת  הרכישה  לאחר  הכובע  את 
אני בפגישה  לא מעניין אם  את הלקוחות הללו 
לרצות  משתדל  אני  אחר...  בעיסוק  או  חשובה 

את כולם כי אצלנו הלקוח לפני הכל".
כשאני שואל אותו על מעשי חסד רבים בהם 
להתייחס  בתוקף  מסרב  הוא  הרשת  קשורה 
זה מצטרפים  רצונו. בשלב  ואנחנו מכבדים את 
הרשת  מבעלי  שמעון  ור'  יעקב  ר'  לפגישה 

והשותפים לניהול. 
איך הפכה ברון למעצמת כובעים? 

שילוב  שזה  חושב  "אני  עונה:  שמעון  ר'   
וותיקה.  רשת  היא  ברון  גורמים.  מספר  של 
בכל  כמעט  נמצאים  שלנו  הכובעים 
הרבה  עם  מוכרים  לנו  יש  בית. 
ניסיון בתחום. בנוסף אנו מוכרים 
 - המגזרים  לכלל  הכובעים  את 
קנייטש, כובעים עגולים  כובעי 
של המותג "". כמו כן יש לנו 
כובעי  של  מיוחדת  מחלקה 
 . ג ר ו ב מ ה
ן  י ב

ו  נ י ת ו ח ו ק ל
ידועי  רבנים  נימנים  זו  במחלקה 
עומדים  שאינם  כובעים  תמצא  לא  אצלנו  שם. 
ומהמפעלים  ביותר  הגבוהים  בסטנדרטים 
אנו  זאת  כל  אף  ועל  ביבשת,  ביותר  הנחשבים 

שומרים על רמת מחירים סבירה.
בקנה  גבוהה  ברמה  כובע  גם  תמצא  אצלנו 
מידה אירופאי וגם מחיר השווה לכל כיס, אצלנו 
לא צריך לקחת משכנתא כדי לקנות כובע". עוד 
כובעים  ברון  שחוללה  למהפכה  שקשור  דבר 
בענף הוא ללא ספק הפריסה הגדולה של הרשת 
ברחבי הארץ עם מספר סניפים שאין לאף רשת 

מתחרה.
אנחנו מבקשים מר' יעקב שירחיב בנושא.

נוכחנו לראות את  "בברון רואים את הלקוח. 
הארץ,  בכל  שלנו  לכובעים  הגבוהה  הדרישה 

ברק  לבני  להגיע  הטורח  על  לנו  סיפרו  לקוחות 
הציבור  לתועלת  והחלטנו  כובע  לרכוש  כדי 
הריכוזים  בכל  הרשת  של  סניפים  לפתוח 
החרדיים, גם אלה שנמצאים בפריפריה. יש לנו 
בבית  וכן  כמובן  וירושלים  ברק  בבני  סניפים 
נתיבות,  אשדוד,  עילית,  מודיעין  ביתר,  שמש, 
לנו  מחלקת מכירות  יש  ובנוסף  ואלעד,  רכסים 
עורכת  הרשת  הזמנים  בין  בתקופת  כאשר  חוץ 
מכירות בריכוזים החרדיים במחירים מיוחדים". 
שהביא  מי  ראובן,  מר'  לשמוע  רצינו  לסיום, 
לצרכן  אותו  שגילה  ומי   "" המותג  את  לארץ 
לפני  התחיל  "הכל  הכובע:  על  קצת  הישראלי. 
מאוד  הידוע  הכובע  את  כשהכרתי  שנים  מספר 
בשוק האמריקאי. ראיתי שמדובר בכובע מדהים  
- רק לאחרונה הוא הוכתר ככובע הטוב בעולם. 
נסעתי למפעלים בספרד הפרוסים על כ-15 דונם 
כדי לעמוד מקרוב על תהליך הייצור ואכן ראיתי 
משהו שלא הכרתי עד אז. החלטתי להביא אותו 

לרשת, דבר שללא ספק שידרג אותנו".
של  הייצור  תהליך  על  לספר  יכול  אתה  מה 

הכובע?
 "כבר בהכנת סיבי הלבד העוברים תהליך מיון 
באמצעות ציוד אלקטרוני מתוחכם המפריד בין 
הלבד  להכנת  ייחודית  תערובת  ויוצר  הסיבים 
הכובע  מבנה  הכנת  לאחר  למגע.  נעים  שיהיה 
הוא עובר תהליך צביעה, שיפור תפירה, עיצוב 
בקרת   . של  הייחודי  הלוגו  עם  הסרט  תפירת 
איכות קפדנית של מפעלי  לא תיתן לאף כובע 
רמת  איכותו,  שנבדקה  בלא  משעריה  לצאת 
בקיצור  אחד  כחלק  והכובע  הביטנה  הגימור, 
למשרד,  מתקרב  לקוח  איכות".  שכולו  כובע   -
אנחנו מנסים לשער את כוונתו ולא טעינו. הוא 
יצאנו  הכובע.  על  דעת  חוות  מהמנכ"ל  מבקש 
בליל  להסב  שרוצה  מי  כי  בתחושה  מהחנות 
הסדר ולהרגיש בן חורין חייב להתחדש לחג עם 
כובע ' מבית ברון כובעים. כשאנחנו נפרדים הם 
מבקשים לאחל מעל דפי העיתון "חג כשר ושמח 

לקהל לקוחותינו  ולכל בית ישראל"!

פסח מצה וברון - סיור של ערב חג 
במעצמת הכובעים ברון כובעים

"כמנכ"ל הרשת רובצת על כתפי אחריות כבדה שלא תצא תקלה תחת ידינו בכל המישורים - 
אצלנו כל לקוח הוא חשוב" ● ראיון מרתק עם מנכ"ל הרשת, ראובן בוכריס
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להחרים את לפיד

סיום  עמדת  לאיזושהי  הגיעה  התאגיד  סאגת 
ביניים, ונראה כי הבחירות לא תתקיימנה בחודשים 
לבחירות  הרשמי  המועד  זאת,  עם  הקרובים. 
הבאות הוא חשון תש"פ )נובמבר 2019(, וזה לא 
רחוק. המפלגות כבר מתחילות להתכונן, וכנראה 
שגם עמותות וממשלות זרות מתכוננות להתערב, 
כדרכן מימים ימימה, כך שכעת זה הזמן לחשוב 
ברצינות על המערכת הפוליטית, ולהתחיל לחשוב 

האידאולוגיות.  הבריתות  על 
ובמקרה של המפלגות החרדיות 

זה לא קל. 
בפוליטיקה חייבים בני ברית. 
אין מפלגה שבאפשרותה להקים 
ממשלה לבדה, ולפיכך אין להן 
שותפות  לחפש  אלא  למפלגות 
לדרך אשר מספר המנדטים של 
כולן יחד יהווה רוב בכנסת. אגב, 
אלא  למפלגות,  רק  לא  נכון  זה 
כולן  ולמעצמות.  למדינות  גם 
מדינה  אין  ברית,  בעלי  צריכות 
אשר מתנהלת לגמרי לבדה, ואף 
המעצמות זקוקות לבעלי ברית. 
נכון כלל זה במיקרו ובמקרו, אך 
הוא לא פשוט ליישום. הסכמים 
שונות  דעות  בעלי  בין  ובריתות 

זה לא פיקניק. 
פשרות  מחייבות  בריתות 
המפלגות  בין  שהרי  וויתורים, 
אידאולוגיים  הבדלים  ישנם 
היו  אזי  היו,  לא  אילו  )שהרי 
אחת(.  למפלגה  מתאחדים 
פשרות, אינן אידאל, הן מעקרות 
אך  אג'נדות,  הרבה  של  עוקצן 
מדיניות  תיתכן  לא  בלעדיהן 
בריתות  לבנות  כדי  מעשית. 

את  להניח  להתחיל  נכון  ואפקטיביות,  חזקות 
יסודותיהן זמן רב מראש. 

חשוב לזהות את בעלי הברית הפוטנציאליים, 
על  לטפס  לא  חשוב  אתם.  הקשרים  את  ולחזק 
יהיה קשה  עצים אידאולוגיים גבוהים מידי אשר 
לשותפים הפוטנציאליים להתפשר עליהם, וחשוב 
גם להבהיר לפוטנציאליים על אילו עצים לא כדאי 
ציבורית  למבוכה  להיקלע  לא  כדי  לטפס  להם 
ביום  שנבנים  דברים  לא  אלו  במקרה של פשרה. 

אחד. 
קל  יחסית  החרדיות,  המפלגות  של  במקרה 
הברית  בעלי  ומי  בחשבון,  באים  לא  מי  לזהות 

הפערים  למרות  כי  לראות  אפשר  נכונים.  היותר 
הבית  מפלגת  פשוטים  הלא  האידאולוגיים 
היהודי קרובה לחרדים, ויש עמה גם ניסיון חיובי 
הצביון  שמירת  בנושאי  האחרונה.  מהקדנציה 
האקטיביזם  ריסון  ישראל,  ארץ  שמירת  היהודי, 
באופן  פעולה  שיתפו  המפלגות  ועוד,  השיפוטי 
הממשלה.  במדיניות  ניכרות  והתוצאות  הדוק, 
נושאים שאין בהם הסכמה מתקיימת בהם פשרה 

יעילה.  
קל גם לזהות כי יאיר לפיד ומפלגתו אינם בני 
הרטוריקה  אמנם  החרדיות,  המפלגות  עם  שיח 
עצמו  לפיד  יאיר  ידי  על  הננקטת  חרדית  האנטי 
מרוסנת  רטוריקה  אך  פחות,  הרבה  היום  חריפה 
הבין  כנראה  הוא  מהותי.  שינוי  על  מעידה  לא 
שלשנאת חרדים יש פוטנציאל אלקטורלי מוגבל, 
זה  אין  אך  התבטאותו,  אופן  את  שינה  הוא  אז 
כשהיה,  נשאר  עתיד  יש  מצע  ממדיניותו.  שינוי 
רדיפת החרדים  ואם היא תחזור לעמדת השפעה 
רוצים  הם  דיבורים  בלא  עוזה.  במלא  תחזור 
צודק  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר  מעשים.  לקדם 

יש  את  מחרים  הוא  כאשר  הפוליטית,  במדיניותו 
למערכת  לשדר  כדי  בראשה,  העומד  ואת  עתיד 
מי  עם  פעולה  שיתוף  שום  יהיה  שלא  הפוליטית 

שרדף חרדים ומעוניין לחזור לעשות זאת. 
עם מפלגות השמאל – הקיצוני יותר והקיצוני 
ברית  לקיים  יהיה  – בלתי אפשרי לחרדים  פחות 
וגם  הניסיון  מן  גם  זאת  ללמוד  ואפשר  פוליטית, 
שהמפלגות  השמאל  קואליציות  בכל  הסברה.  מן 

הדת,  ברדיפת  הסתיים  זה  חלק,  לקחו  החרדיות 
ובסיכון  ישראל,  בארץ  בפגיעה  בג"צ,  בהעצמת 
יהודים בתהליכים מדיניים מפוקפקים. בסיס  חיי 
תפיסת העולם השמאלית היא אנטי דתית בהגדרה, 
הוא דוגלת ברדיקליות ובפירוק המסגרות – פירוק 
ופירוק  הלאום  מסגרת  פירוק  המשפחה,  מסגרת 
מסגרת הדת. יש ניגודיות ערכית חריפה בין תפיסת 
בין  ופשרה  השמאלית,  לתפיסה  החרדית  העולם 
השקפות אלה נגמרה תמיד בצורה שלילית. שנאת 

הדת בשמאל חזקה יותר מכל אילוץ פוליטי. 
עמן  עם המפלגות  גם  לזכור,  נוסף חשוב  דבר 
החרדים יכולים לקיים ברית פוליטית, גם להן יש 

אפשרות לקיים בריתות חלופיות, הן לא מונחות 
בכיסנו. בכנסת הקודמת, הבית היהודי מצאו מכנה 
משותף עם יאיר לפיד, וישבו אתו בקואליציה. זו 
יאיר  על  חזקה  אבל  גדולה,  הצלחה  הייתה  לא 
לפיד שינסה לשחזר זאת. אי לכך, אל לנו להיות 
חיבור  ולמנוע  מאמץ  להקדים  ועלינו  שאננים, 
נפתלי  העבר,  מניסיון  ללמוד  גם  אפשר  שכזה. 
בנט כרת "ברית אחים" עם לפיד רק אחרי שכשל 
בניסיונו לכרות ברית עם החרדים. 
ולמנוע  להקדים  ראוי  לפיכך, 

את הבעיה מבעוד מועד.  
מפלגתו של משה כחלון וגם 
במקום  נמצאות  ליברמן  של 
המפלגות  מבחינת  "פרווה" 
להתאמץ  ראוי  ולכן  החרדיות, 
ולגבש יחד אתן גוש גדול וחזק 
כל  משותפים.  אינטרסים  של 
מקום בו משאירים וואקום, הצד 

השני ינסה לחזק עמדות.
כעת  העיקרית  האסטרטגיה 
צריכה להיות שימור הקיים, לא 
מבחינות  יותר.  להשיג  ניסיון 
רבות, המפלגות החרדיות הגיעו 
האפשרית,  ההישגים  לפסגת 
לפיד,  גזירות  כל  את  מחקו 
מנעו את גזירת הגיוס, והצליחו 
מעמד  על  ולשמור  לשריין 
להשיג  ניסיון  התורה.  לימוד 
יותר מכך, זו כבר תהיה התגרות 
בתקשורת העוינת, אשר תהווה 
לפיד.  ליאיר  פקטו  דה  מתנה 
חרדים  החרדים,  שונאי  עבור 
זה  מידי  יותר  שמצליחים 
עליו  להתגולל  שאפשר  משהו 
מנדטים.  ולקושש  בתקשורת 
לכן, כדאי יהיה להתנהל בזהירות, ולנסות לשמר 

את המצב הקיים לקדנציות הבאות.  
ולהגיע  מהיום,  כבר  לבחירות  להיערך  עלינו 
וחזקות.  מגובשות  פוליטיות  בריתות  עם  אליהן 
הכול  אחרי  גדול  לא  הוא  בכנסת  החרדי  הכוח 
מ-11%(,  פחות  הן  יחדיו  התורה  ויהדות  )ש"ס 
יגיע  הוא  כאשר  רק  יעיל  ביטוי  לידי  יבוא  והוא 
מפלגות  עם  יחד  וחזק  גדול  קואליציוני  כגוש 
נוספות. ככל שנקדים ונגבש פשרות פוליטיות יחד 
עם ערכים משותפים קיימים, אפשר יהיה למקסם 
ולהביא  כולו,  הגוש  של  האלקטורלי  הכוח  את 

להישגים פוליטיים גדולים יותר. 

דוד רוזנטל

ריח הבחירות כבר באוויר, וזה הזמן למפלגות החרדיות 
להתחיל לגבש בריתות לקראת הסיבוב הבא

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה

)צילום: מנדי הכטמן, פלאש 90(
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הכול אישי

״כולנו  נשב  ובא,  הממשמש  הסדר  בליל 
״בין  יושבים  אנו  השנה  ימות  בשאר  מסובים״. 
יושבים ובין מסובים, הלילה הזה, כולנו מסובים״. 
והשאלה, באם יש פלוס בלשבת ״מסובים״? מה מונע מאתנו 

כל השנה לשבת רק ״מסובים״?
התשובה: לשבת מסובים, זה אולי מלכותי, מרשים, אך לא 
תמיד נוח. לשתות 4 כוסות בהסיבה, זה דרך חרות, אך ״קשה 

הדרך לחרות״ כפי שכבר קבע מנחם בגין. 
לכהן כראש ממשלת ישראל זה תפקיד קשה, מתיש, לחוץ 
ובעיקר כפוי טובה. סקרים משמאל, שקרים מימין, עיתונאים 
״עלי  ומאחוריו,  ומלמטה, מציצים מלפני הפרגוד  מלמעלה 

היו כולנה״. 
בהקיץ  התפקיד,  על  לחלום  וטובים  מרבים  מונע  לא  זה 
כסיכוי  המיוחל,  לתפקיד  להגיע  רובם  רוב  סיכויי  ובחלום. 
שלהם לזכות בפיס. אולי פחות. חלום השררה, כוח השלטון, 
הפרס  על  לחלום  רצון  מועמד'.  'להיות  של  המעמד  עצם 
הקווים  אלו  השלטון.  מעוגת  בפירור  לזכות  בכדי  הגדול 
המנחים את המועמדים מטעם עצמם ואלו שאוחזים בקרנות 

המזבח. עליו הם הקרבן.
שנים  שמונה  בתפקידו  מכהן  נתניהו  בנימין  רוה״מ 
ויציבה  נטויה  ממלכתו  ועוד  קדנציות,  בשלוש  ברציפות, 
יחסית. לפני כן כיהן בתפקיד 3 שנים. סה״כ 11 שנה. אתה 
והשיער  השיער  מפרצי  הדאגה,  קמטי  את  ורואה  בו  מביט 
שהכסיף מלילות ארוכים של דאגה ואחריות. רק בעיניו אתה 
עוד  קדימה,  ומתריס,  שאומר  השובב  הזיק  את  רואה  עדיין 

ארוכה הדרך, ישחקו הנערים לפני.
הביטחוני  המצב  טוב.  ממשלה  ראש  נתניהו  בנימין 
או  אינתיפאדה'  ה'סמי  למרות  מצוין.  שלו  בקדנציות 

נפגעים  פחות  הכי  מכונה,  שהיא  כפי  הסכינים'  'אינתיפאדת 
ברחוב ובקווי הגבול בדרום ובצפון.

ברמת הגולן, שומעים את הקולות, רואים את האש והעשן, 
גם  ישראל,  לתוככי  זליגה  ואין  כמעט  הגבול  לקו  מעבר  אך 
כשקרה וקורה זה בטעות, התגובה חדה ומהירה, למען ישמעו 

ובעיקר יראהו. 
מדבררים  נסראללה,  חאסן  הרברבן  ומנהיגו  החיזבאללה 
תקיפה  ואמצעי  שוויון  שובר  נשק  שיירות  למוות.  עצמם 
פה  פוצה  אין  שיגרה.  מעשה  מהאוויר,  מופצצים  מתוחכמים 
ומצפצף. בביירות יחשבו 7 פעמים לפני שיאפשרו לחיזבאללה 
להילחם בישראל ולהרוס את מדינת הארזים והתשתיות מחדש.

מעולם.  היה שקט  כפי שלא  הגבול החמאסי שקט  בדרום, 
החמאס  קטנים.  מיליטנטיים  לארגונים  מיוחסות  ההתגרויות 
מחיר  יש  ברצועה  וריבון  כשליט  ומבליג.  העונש  את  סופג 

שצריך לשלם.
היצוא  טוב.  כך  כל  פה  היה  לא  מעולם  כלכלית  מבחינה 
תעשיות  בגדול  הצטרפו  הצבאיות  התעשיות  לענף  פורח, 

ההייטק והלואו-טק.
השקל הוא המטבע היציב והחזק בעולם. כלפי כל המטבעות, 

חדות  עלה  הוא  שטרלינג.  לירה  שווייצרי,  פרנק  אירו,  דולר, 
ומאפשרת  לטובה  מפתיעה  המיסים  גביית  האחרונות.  בשנים 
והבינונית.  החלשה  לאוכלוסייה  זיכוי  נקודות  והוספת  הנחות 
ישראל  אלפי  למאות  מאפשרת  הפתוחים,  השמיים  מדיניות 
לבקר בכל מקום, בכל זמן ובזול. כסף גדול מושקע בתשתיות 
ופיתוח מערכת הכבישים, מחלפים וגשרים, גם ביחסי העבודה 
הבחירות  רקע  על  האחרונה  בעת  למעט  רגיעה!  יש  במשק 

להסתדרות.
בבירות  מבוקשים  אורחים  המדינה  וראשי  הממשלה  ראש 
זמן.  הרבה  לפני  לא  רצויים  לא  אורחים  היו  שם  העולם, 
נרקמים,  קשרים  עולם,  סובבות  עסקים  אנשי  של  משלחות 

חוזים נחתמים, מדינת ישראל מתפתחת וצומחת. 
באם הכול כל כך טוב, אז למה מרגישים פה רע?

התקשורת!  את  רודף  אינו  שהוא  טוען  הממשלה  ראש 
התקשורת רודפת אותו. אשרי המאמין. הכול בעיני המתבונן.

את  להם  שגנבו  אנשים  של  מעמד,  קיים  ישראל  במדינת 
המדינה, נחלת אבותיהם. ישנם ויכוחים אידיאולוגיים בין ימין 
לשמאל וגווני המרכז, במהלך השנים הנבדלים והניואנסים דהו 
כמעט לחלוטין. מהמפלגות האידיאולוגיות נשארה רק הקליפה 
מפלגה  בכל  להיות  יכול  אחד  כל  כמעט  לא.  ותו  האישית 

לכלנתריזם,  רע  שם  מוציאה  ליבני  ציפי  רק  לא  וסיטואציה. 
איווט וביבי צלופחים חלקלקים שנוח להם בכל מדמנה וביצה. 

עם החרדים ובנט ועם לפיד ומרץ! 
ועד  מהים  רבתי  וישראל  עמים  לשני  מדינות  שני  תורות 
הירדן, מתחלפות לפי עונות השנה, צרכי הקואליציה, הקריצות 
לא אמיתי.  נהנתני,  אישי,  הכול  והרמזים מבג״ץ.  מוושינגטון 
פלסטיק. טובת העם והמדינה? סיסמאות מספרי ההיסטוריה. 

את זה כולם חשים ומרגישים. המועקה באוויר. 
נתניהו  על  עולם  מלחמת  קידש  התקשורתי  השמאל 
הלהבות.  את  להגביה  יכולתם  ככל  להם  שעוזרים  ומשפחתו, 
סאגת התאגיד עולה על כל דמיון פרוע וחולני. ואף על פי כן, 
הרוב  הינה  הנוכחית  שהקואליציה  מלמדים  הקהל  דעת  סקרי 

ונתניהו המנהיג המועדף.
עקרונות.  אין  והדרך,  העיקרון  על  אינם  והויכוח  המלחמה 
פסו אנשי אמנה ואמונה. במצב שכזה ״חטוף ואכול״ כל זמן 
ביד  ציפור  טוב  נתניהו?  לא  למה  אז  אפשר,  ב״ה  שאפשר. 
מוכרת.  זמר  ציפור  נתניהו  בנימין  העץ.  על  ציפורים  משני 
היא  שותקת.  לא  פעם  אף  מעצבנת,  לעיתים,  צורמת,  לעיתים 
לא המציאה את הגלגל, אבל דואגת להיות עליו. כיום זה מה 

שחשוב. חג שמח.

עו"ד יצחק שיינפלד

ראש הממשלה בנימין נתניהו                                                       )צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ(

הכלכלה בשיאה, הביטחון במצב אידיאלי, ובכל זאת התחושה כל הזמן שרע פה ושחייבים 
להחליף את ראש הממשלה  האמנם? ואולי הבעיה העיקרית היא מחסור באידיאולוגיה?
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אוטובוסים ישירים למערת המכפלה! קו 201 - חוה״מ ימים ד׳, ה׳ 
ירושלים בנייני האומה: 9:00 - 16:00 מחברון: 11:00 - 22:00
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הסעות  מירושלים ללא צורך בהרשמה
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ישי בן צבי
שלמה ברונר
בליווי תזמורת מורחבת

ישי ריבוחיים ישראל

להשכרת דוכנים צרו קשר: 052-3191902 יצחק
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ראובן בקרעקיבא מרגליות
ביני לנדאומנדי ג׳רופי

 ותיקין והלל בשמחת חג וכלי נגינה

עם הרב שמואל אליהו | לפני התיבה יעבור 
הרב אייל יעקובוביץ

בס״ד

יובל שנים לשחרור חברון
50 Years to the liberation of Hebron

الذكرى اخلمسني لتحرير مدينة اخلليل

היישוב היהודי
חברון

H
EBRON

בפסח חוגגים יובל

בחברוןבחברון
עליה המונית ותפילת חג בימים רביעי וחמישי ט״ז-י״ז ניסן 12-13.4
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שי חו רב  צג  י מי ו ם  מרכז מבקרי
חוויה של טיולהפעלות לילדיםבית הדסה • פתוח לאורך כל ימי החג

טיולים מודרכים ללא תשלום

עקיבא תורג׳מן

5:
50

אולם יצחק פתוח

ְבֵּנֶבל ָעׂשֹור ֲאַזְמָּרה ָלְּך

ניתן להגיע עם רכבים פרטיים חניון רכבים ענק בקרית ארבע יעמוד לרשות המבקרים מערך הסעות משודרג מחניוני הרכבים הפרטיים עד למערת המכפלה, ההסעות הלוך חזור בתשלום סימלי )5 ₪( מגיל 5 ומעלה. 
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מחברי  רבים  של  ולבבם  מוחם  ליד  שמצוי  כמי 
ימי  אל  הומה  ולבבם  השנה,  ימות  במשך  העובדים 
ישובו  בהם  לטובה,  עלינו  ובאים  הקרובים  החירות 
איש איש אל אחוזתו ומשפחתו, בניו ונכדיו אשר חנן 
אותם אלוקים להירגע משטף החיים, ולחוג בדיצה את 

ימי המועדים.
אכן דווקא כאנשים הרגילים להפיק את המקסימום 
כן  גם  עלינו  תחום,  בכל  גבוה  עצמי  למיצו  ולהגיע 
תצטמצם  לבל  ה"חירות"  של  מובנה  את  להפיק 
ופריקת העול היומי לטובת  בשחרור מכבלי העבודה 
זזה  לא  משנה  אלא,  הסובבים,  על  והנעימות  הבילוי 
אלא  חרות  תקרי  אל  הלוחות"  על  "חרות  ממקומה, 

חירות, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. 
הישיבות  בוגרי  נחנו,  אחד  איש  בני  כולנו  הלא 
אלא  תימלא  לא  הנפש  כי  נאמנה  היודעים  הקדושות 
בחיים שיש בהם אהבת תורה ושמחה בה, ועל אף כי 
לפרנס תחם את המשבצת  והצורך  יגונה,  לא  ההכרח 
היומיומית בסביבה שונה ואחרת, והצריך להצטמצם 
החירות  חג  בבוא  אך  גרידא,  לתורה  עיתים  בקביעות 
לימים  העבודה,  בעבותות  אסיר  ממסגר  נוציאה 
בים  לצלול  האמתית  להווייתנו  אותנו  המחברים 
הבלתי נדלה של שיעורי התורה הנפלאים בכל קהילה 
וקהילה, לתת עין ולב לצאצאינו היקרים בני הישיבות 
והכוללים, לתענוג העילאי של הלימוד עימם בצוותא, 
לגיונו של  לחיים האמתיים של  הגעגועים  את  להציף 

העולם  ועליהם  חייהם  כל  בתורה  לעמול  שזוכים  מלך 
עומד. 

החובות  מן  היא  תורה  ללמוד  שהחובה  לדעת  צריך 
הרמב"ם  כי  עד  היהדות,  של  בעולמה  ביותר  היסודיות 
אדם,  של  דינו  "תחילת  קובע:  תורה  תלמוד  בהלכות 
אינו נידון אלא על התלמוד, ואחר כך על שאר מעשיו". 
לימוד התורה אינו בא רק כדי לדעת אותה, אלא מצוות 
הלימוד היא תכלית בפני עצמה, והיא גם תכלית בריאת 
האדם, כדברי המשנה: באבות "אם למדת תורה הרבה, 

אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת". 
החובקת  מוחלטת,  חובה  היא  תורה  תלמוד  מצוות 
ובקומו,  בשכבו  שיעור:  בלי  האדם  של  זמנו  כל  את 
ובעושר,  בעוני  ובזקנותו,  האדם  בבחרות  ובלילה,  ביום 
בבריאות ובחולי, בכל עת ובכל מצב. והדברים מגיעים 
ע"ב  י"ט  יומא  במס  שנאמר  עד  מוחלטת,  חובה  לידי 
שנאמר  בעשה,  עובר   - חולין  שיחת  השח  רבא:  "אמר 

'ודברת בם' )דברים כו, ז(. בם - ולא בדברים אחרים".
על האדם להיות נכון גם להקריב את צרכיו הבסיסיים 
כדברי  עת,  בכל  בתורה  להגות  חובתו  מזבח  על  ביותר 
תאכל,  במלח  פת  תורה,  של  דרכה  היא  "כך  המשנה: 
ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, 

ובתורה אתה עמל". 
הקשיים שהאדם נתקל בהם במהלך חייו אינם יכולים 
להיות תירוץ לפטור אותו מחובתו ללמוד תורה הגמרה 
במסכת יומא לה ע"ב: "עני עשיר ורשע באים לדין. לעני 
אומרים לו: מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר: עני 
הייתי וטרוד במזונותיי, אומרים לו: כלום עני היית יותר 
מהלל?... עשיר אומרים לו: מפני מה לא עסקת בתורה? 

אם אומר: עשיר הייתי וטרוד הייתי בנכסיי, אומרים לו: 
כלום עשיר היית יותר מרבי אלעזר?" 

לעסוק  שלא  עילה  אינם  הכלכליים  שהתנאים  מכאן 
בתורה בכל עת .ולכן הפרוש במילה חרות זו, חרות עולם 
היא  כי  אלו,  ימים  לשבעת  רק  משמעותה  אין  כי  היא 
וצור  הווייתנו  בנו את ההרגשה האמתית למקור  מציפה 
חוצבנו, ומקשרת אותנו בעבותות אהבה לעונג האמיתי 

של נשמה יהודית חלק אלוק ממעל. 
מנסה  עצמה  התורה  התורה,  לימוד  משמעות  את 
''עץ חיים היא למחזיקים בה'' אומרת התורה  להסביר: 
בזרמים  נאבק  הים,  בגלי  שנסחף  אדם  כמו   - והפירוש 
ואוזלים  הולכים  ואז, כשהוא מרגיש שכוחותיו  השונים 
עץ  בול  עיניו  לנגד  רואה  הוא  בפתח,  ממש  כבר  ומותו 
התפוס היטב במעמקי הים ואם קצת יתאמץ יוכל להיאחז 
יוכל  והוא  הגלים  וייפסקו  הרוחות  שייחלשו  עד  בו 
לשחות חזרה אל החוף. העץ הזה עבורו הוא ''עץ חיים''. 
ידו  ממנו  תישמט  שלא  כדי  יקדיש  שהוא  העל  מאמצי 
יהיו מעל ומעבר לכוחותיו, והמחשבה היחידה שתעבור 

בראשו היא לאחוז ולאחוז בעץ... 
כך לימוד התורה וזוהי המשמעות של לימוד התורה. 
מעבר לכל הישג, לכל ידע או הבנה, לכל התקדמות או 
הם  שגם  לצבור,  שעלינו  התורני  בידע  מעשי  שימוש 
מצווה נפלאה וגדולה שאי אפשר לשער את גודל שכרה, 
נמצא לימוד התורה כעץ החיים שלנו, העץ שמספק לנו 
את האפשרות לחיות בעולם, מספק לנו את היכולת לא 
אמת  חיי  ולחיות  לנסות  ולהמשיך  בחומריות  לטבוע 

בעולם. 

לנו  מבטיחים  התורה  בלימוד  וההיאחזות  ההיצמדות 
את החיים. לכן, היחס שלנו ללימוד התורה אינו כמו לכל 
לימוד אחר שמטרתו היא השימוש אותו נעשה בתוצאות 
וההיאחזות  עצמו  שהלימוד  כלימוד  אלא  הלמידה, 
העל הממקדת  את מטרת  מהווים  בו  והעקבית  העיקשת 

את כל מחשבתנו. 
מעשה בילד שניגש לגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך 
זצ"ל ושאל. מה הכוונה במשנה, רצה הקב"ה לזכות את 
ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, הרי, אם הקב"ה 
אוהב אותנו מדוע לא המעיט במצוות כדי להקל מעלינו? 
ואז בדרך האופיינית השיב ראש הישיבה בשאלה "האם 
אפשר לנעול נעליים בשתי הרגלים בבת אחת? ודאי שלא. 
צריכים לנעול קודם רגל אחת, ואחר כך את השנייה, אם 
שכר  לנו  לתת  רצה  מאוד  אותנו  שאוהב  הקב"ה,  כך, 
על דבר שבין כה וכה אנו עושים, הוא אמר לנו תכניסו 
תחילה רגל ימין, בגלל שהד' רוצה וכן תזכו למצווה. זוהי 
כוונת המשנה 'רצה הקב"ה לזכות את ישראל' לכן הרבה 

להם מצוות, בדבר שבין כה וכה עושים".
הוסיף ואמר "ראה את חסד ד' אנו נועלים והם נועלים, 
מקבלים  ואינם  נועלים  והם  שכר,  ומקבלים  נועלים  אנו 
שכר, כמה עלינו להודות לבוראנו שמזכה אותנו במצווה 
לשבת  יכולים  אכן  שאנחנו  פעולה  כל  על  נפלא  ובשכר 

וללמוד".
על מנוחה זו ניתן להמליץ מנוחת אהבה ונדבה מנוחה 
שישיאנו  נזכה  כי  בתפילה  בה,  רוצה  שאתה  שלימה 

האלוקים את ברכת המועדים.

חירותו של העובד

מוטי פלדשטיין

 הכותב הוא מנכ"ל ק.מ.ח



מנהל ישיבה? מארגן קעמפ? 
מרכזת סמינר? יוצאים לקייטנה?

איצטדיון טדי, 
יציע מזרחי
02-6482264

j.climbing@gmail.com

קיר iclimb ירושלים

קירות טיפוס למתחילים 
ולמתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה 
במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה
אין צורך בידע מוקדם

להזמנות מקום לקבוצות נפרדות יש לתאם מראש!
אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש

בפתח!בין הזמנים

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת

מהרו
לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת! 
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"ישראל", קראתי בקול רם לעבר אחי שנעלם בסמטאות השוק 
כשאני  טעותי.  גודל  את  הבנתי  רגעים  כמה  לאחר  רק  במרקש. 
זרה,  מוסלמית  במדינה  כאפייה  חבושי  רוכלים  בעשרות  מוקף 
הסגרתי את מוצאי - מדינת ישראל. החרדה גברה כשהתברר לי 
והמבקרים  מהסוחרים  רבים  של  מבטיהם  את  משכה  שקריאתי 
מן  ולהימלט  רגליי  את  להרים  חשבתי  ולרגע  הצפוף,  בשוק 

המקום בטרם יעשו בי שפטים. 
צעדיי  את  לחשב  מנסה  אני  ובמהלכה   - חלפה  מתוחה  דקה 
- עד ששמעתי את קריאתו המרגיעה של אחד הסוחרים. "אתה 
זה  בשלב  בצרפתית משובשת.  הצעיר  הסוחר  מישראל?" שאל 
כבר לא היה לי מה להפסיד, עניתי בחיוב תוך שאני בוחן מסביב 
אפשרות מילוט. אך להפתעתי, על פניו של הסוחר התפשט חיוך 
את  אוהבים  "אנחנו  הסמוכה.  מאלג'יר  ידיד  פגש  כאילו  רחב, 
אני  גם ממרוקו,  "אתה  חזותי,  על  דעתו  והחווה  אמר  ישראל", 

רואה עליך".
פניי  וכשעל  מפי,  רווחה  אנחת  לשחרר  יכולתי  זה  בשלב 
קזבלנקה  בעיר  התגוררה  אמי  שכן,  עניתי  רגועה,  פנים  ארשת 
שם  אי  'תאזנכת',  בכפר  גדל  וסבי   - ממרקש  שעתיים  מרחק   –
לבני", הפגין הסוחר את  ציפי  "אני אוהב את  הרי האטלס.  בין 
ידענותו. "היא עושה עבודה טובה למדינת ישראל". שאלתי את 
נחשבת  אינה  בישראל  לבני, שגם  את  מכיר  הוא  מהיכן  הסוחר 
לפוליטיקאית מן השורה הראשונה. "אני עוקב אחרי הפוליטיקה 

שלה", המשיך הסוחר בשלו. "היא הכי טובה בישראל". 
כל ניסיונותיי להסביר את מצבה הפוליטי העגום של לבני, עלו 
בתוהו, ומאחר שהנחתי כי השם בוז'י יתפרש לסוחר כ"תכשיט" 
בצרפתית, החלטתי להמשיך בחיפושיי אחר אחי, שנמצא לאחר 

כמה רגעים. "מעכשיו אני קורא לך מאיר", סיננתי באוזנו. 
למרוקו  כשהגענו  אך  בהמשך,  נשוב  שוב  במרקש  לשוק 
לפני מספר שבועות לרגל הילולת הצדיק רבי יצחק אבוחצירא 

מתולאל - שנהרג על ידי פורעים ערביים לפני כמאה שנה - הפרט 
שתפס עינינו מיד עם נחיתתנו בקזבלנקה, העיר הגדולה במדינה, 
היה השילוב בין עתיק לחדש. כלי רכב משנות ה-70 לצד כאלה 
לנו  אומר  יומיומי",  מחזה  "זה  הייצור.  מפס  מזמן  לא  שיצאו 
יש  "כאן  המסע.  ימי  אורך  לכל  אותנו  המלווה  הנהג  עבדול, 

הבדלי מעמדות ברורים. עשירים מופלגים לצד עניים מרודים".
למעשה, כבר ביציאה משדה התעופה ניתן להבחין במעמדות 
שמש,  ומשקפי  עור  תיקי  עם  מחויטים  גברים  לצד  השונים. 
נמצאים פשוטי עם בג'לביות מרופטות המציעים לתיירים שירותי 
ניקוי נעליים תמורת 10 דירהם )שלושה שקלים( וסחיבת מזוודות 
לכיוון  יוצאים  אנחנו  כאשר  מתעצם  זה  ניגוד  דירהם.  ב-15 
האכסניה ועוברים ליד בתי פאר השייכים למלך המקומי. "כאן 
המלך מחזיק ארמון מפואר בכל עיר, כאשר שליש מהמדינה שלו 

מובטלת", אומר עבדול בלי להסתיר את נימת הביקורת בקולו. 
לא  מ-30%,  פחות  לא  על  העומדים  האבטלה  נתוני  ואכן, 
עיניים  מנקר  חיים  באורח  לחיות  המלוכה  ממשפחת  מונעים 
על חשבון תשלומי המיסים. אם חיפשתם ביקורת, סביר להניח 
שכמעט ולא תשמעו. במרוקו, המלך נחשב לפרה קדושה. אדם 
אשר יערער על אורח חייו או יתנגד לממסד הקיים, עשוי למצוא 
ובבית  הטוב,  במקרה  זועמים  תושבים  לחסדי  נתון  עצמו  את 

האסורים במקרה הפחות טוב. 
יהודים  של  קטנה  קבוצה  עם  עשינו  במדינה,  המסע  את 
מישראל. סיירנו בערים בהם חיו אבותינו, בקברים בהם נטמנו 
גדולי צדיקי המקום ובאתרים בחלקם יהודים נרצחו על קידוש 
ה'. סיור באתרים אלו, בוודאי לצאצאי ילידי המקום, הוא הלם 
תרבות מוחלט. בניגוד לסטראוטיפים המיוחסים ליוצאי מרוקו, 
תושבי המקום הם אנשים רגועים, מסבירי פנים וניחנים בהכנסת 
אורחים יוצאת דופן, גם במושגים ישראלים. את התכונות האלו 

נראה בכל הימים בהם סיירנו בעיר. 

מרגע שיעקב אמסלם דרך לראשונה על אדמת מרוקו, 
הוא הבין שכל מה שחשב על התושבים, מקורו בדעות 
קדומות וסטריאוטיפיות  הם מסבירי פנים, מכניסי 

אורחים בחסד, שלווים להפליא ומכבדים כל אדם, שונה ככל 
שיהיה  בדרך הוא עבר שמונה תחנות ולאחר שפגש עשרות 

אנשים הבין כי מה שלא יהיה – המורשת היהודית במדינה 
האפריקנית חקוקה באבן  המעוז היהודי ב'קזבלנקה', שומרי 

הקבר ב'וואזן', האליטיסטים ב'פס', המפגינים ב'מידלת', הכיסופים 
אצל 'רבי יצחק' והגעגועים לבית המקדש  יומן מסע

יעקב אמסלם, מרוקו

ה ַמְרָחבָּ
ִביקּו ם

ְאל-ְמּגִריב



דוכן פירות יבשים בשוק ב'מרקש'

דוכן 'בבוש' )נעלי בית( ב'פס' )פלאש 90(
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תחנה ראשונה: קזבלנקה
המעוז היהודי 

קזבלנקה  העיר  כמובן  היא  הראשונה  התחנה 
הנחשבת לעיר הגדולה במרוקו וזו המרכזת את המסחר 
האטלנטי  הים  לחוף  שוכנת  העיר  במדינה.  והתעשייה 
את  מקדמים  פקקים  פופולארי.  תיירותי  ליעד  ונחשבת 
פנינו בבואנו בערב יום שלישי, חושפים שורה אינסופית 
של רכבים. שאון העיר מזכיר במעט את תל אביב, אם כי 

פיח הרכבים העתיקים, אינו דומה לאף דבר. 
שהתמקמנו  לאחר  מועדות  פנינו  אליו  הראשון  היעד 
באכסניה, הוא מרכז חיי הקהילה היהודית במקום שכיום 
ההיסטוריה  את  להבין  בכדי  העיר.  בתי  בין  מפוזרת 
שנות  בשלהי  אז,  לאחור.  שנה   80 לחזור  יש  היהודית, 
מבין  ביותר  הגדולה  היהודית  הקהילה  הייתה  ה-40, 
הקהילות במרוקו ומנתה בשיאה 100,000 יהודים. חלקם 
מרוקו,  בערי  היהודי  )הרובע  ב'מאלח'  התגורר  הגדול 

מקביל ל'גטו' הפולני( וחלקם היו פזורים ברחבי העיר.
ליהודי  הערבים  שרחשו  והעוינות  המדינה  קום  עם 
המקום, החלה עזיבה המונית לישראל, ארה"ב וצרפת. 
יורד בהתמדה: העזיבה  מאז, מספר היהודים במקום 
הראשונה הייתה לאחר מהומות שפרצו בצפון מרוקו 
בשנת 1948. גלי הגירה נוספים היו בשנים 1955, 
נגד  העצמאות  מאבק  התנהל  במהלכם   1956
צרפת ויהודים נטלו חלק, בשנת 1963 עת בוטל 
האיסור על עלייה לישראל, בשנת 1967 לאחר 
מלחמת ששת הימים ומכאן ואילך מספרם ירד 

לאלפים בודדים.
הקהל  בדעת  שינוי  חל  העזיבה,  גלי  מאז 
את  ביחס הממלכה, שכיום מעודדת  וכן  המרוקאית 
חזרת היהודים ואת פעילות הקהילה בה היא רואה סמל 
עליות  השנים  במהלך  שחלו  למרות  ומסורתי.  תרבותי 
וירידות במספר התושבים, מספרם לא חצה מאז את רף 

הששת אלפים. 
ברחוב  חב"ד  לבית  פעמינו  את  שמים  אנו  תחילה 
זיראווי. שם, השליח המקומי הרב לוי באנון, מקבל את 
נימוסים, מספר הרב  פנינו בחמימות. לאחר כמה מילות 
באנון על חיי הקהילה היהודית המקומית ומפתיע כשהוא 
ופעילים.  תוססים  במקום  היהודים  חיי  כיום  כי  מציין 
הרב  אומר  בקזבלנקה",  רק  היום  גרים  יהודים   2500"
באנון. "מלבד זאת, יש בעיר לא פחות מ-25 בתי כנסת, 
יהודי  וקייטרינג  קצבים  שישה  כשרות,  מסעדות  חמש 

עמוס הזמנות". 
יחסית  גבוה  מעמד  לבעלי  נחשבים  המקום  יהודי 
על  הנעים  עסקים  אנשי  ומרביתם  הערביים,  לשכניהם 

מידי  פריז-קזבלנקה  קו 
עובדים  "השאר  שבוע. 
בתחום  חלק  כרגיל, 
וחלק  הבנייה  חומרי 
הרב  אומר  בנדל"ן", 
בשליחות  השוהה  באנון 
בעיר זו השנה השמינית. 
פחות  הרבה  גם  "יש 
אנטישמיות  מקרי 
אחרים  ממקומות 
אומר  הוא  בעולם", 
ומספר כי רק שבת קודם 
לכן הוא הלך בבוקר עם 
וגם  הכנסת,  לבית  ילדיו 
למקום  בסמוך  כשעבר 
היה  לא  אנשים,  הומה 
"אנחנו  חריג,  מחזה  זה 
יהודים  ביחד.  חיים 

גאים".  ברחובות  מסתובבים 
מרבית  כי  מודה  הוא  זאת,  עם 
עם  להתהלך  חוששים  היהודים 
"הם  המרכזיים.  ברחובות  כיפה 
המקרים  אבל  פשוט,  מפחדים 

כאן ממש נדירים".
היחסית  חייהם  למרות 
מידי  המקום,  תושבי  של  רגועים 
שלילית  הגירה  נרשמת  שנה 

משמעותית. "כל צעיר שעובר את בחינות הבגרות", אומר 
המרכזיות  המדינות  אחרת".  למדינה  "הולך  באנון,  הרב 
וישראל.  אליהן מהגרים הן בעיקר קנדה, צרפת, ארה"ב 
"מדובר בקבוצה של 70 צעירים שכל שנה הולכים לגור 
במדינות אחרות, חלקם חוזרים אחרי כמה שנים. במקרים 

נדירים, גם ההורים הולכים אחריהם".
את פעילות חב"ד המקומית מנהל הרב שלום אידלמן, 
המשמש גם כראש כולל בעלי בתים. "יש בכולל שיעורי 
של  הקשר  את  לחזק  משתדלים  ואנחנו  יום  כל  תורה 
באנון, המדינה מעניקה  הרב  לדברי  ליהדות".  התושבים 
לגיטימציה לפעילות, "מרוקו היא המדינה היחידה בעולם 
משכורת  מקבלים  היהודים  הדיינים  שבה  ישראל  מלבד 
מהמדינה ויושבים בבית משפט אזרחי". ואכן, בבית הדין 
ממונות  בדיני  הפוסקים  דיינים  ארבעה  יושבים  המקומי 

ומוכרים על ידי השלטונות. 
אנחנו ממשיכים לבית הכנסת "רבי עמרם בן דיוואן", 
בבית  התפלל  ז"ל  סבי  כי  מגלה  הגבאי  אביטן  סמי  שם 
לעבר  ומצביע  לי  אומר  הוא  אותו",  "הכרתי  הכנסת. 
אחד הספסלים. "כאן הוא היה מתפלל, אני זוכר היטב". 
כי דווקא הקהילה שלהם, המורכבת  בהמשך הוא מספר 
מאנשי עסקים הנמצאים בעיר רק בשבתות, שומרים על 
פרופיל נמוך. "בגלל שאין מאלח כמו פעם, אנחנו חיים 
בתוך הגויים ומשתדלים ללכת רק עם כובע", הוא אומר 
בחיוך, זאת למרות שמקרי האנטישמיות בעיר נמוכים עד 

לא קיימים.
במסעדה  מסיימים  אנחנו  בעיר,  הראשון  היום  את 
היהודית 'אליאנס', שם מקבלים דברי הרב באנון גושפנקה 
זה  "כאן  העיר,  תושבי  יהודים  מלאה  מסעדה  בדמות 
מקום ההתכנסות שלנו, לא רק מסעדה", אומר לנו אחד 
הסועדים שמגלה כי באו אורחים מישראל. לסועד, ברוך 
שמו, חשוב להדגיש כי המגיעים למקום עושים זאת כחלק 
או אחרי הארוחה, תראה אותם  "לפני  מגיבוש הקהילה, 
השניה,  לקומה  עולים 
מועדון  כמין  יש  שם 
או  משחקים  שיושבים, 
לומדים. חשוב לנו להיות 

ביחד".

תחנה שניה: וואזן
שומרי הקבר

באכסניה,  לילה  לאחר 
את  פותחים  אנחנו 
בנסיעה  השני  היום 
בין  שם,  הרי"ף.  להרי 
עוצרי  הרים  שרשרת 
העיירה  שוכנת  נשימה, 
מגיעים  אנו  אליה  וואזן, 
מתישה  נסיעה  לאחר 

במהלכן  שעות,   6 בת 
בעיקולים  מיטלטל  הרכב 
לאזור  בהגיענו  החדים. 
כי  ניכר  בעיירה,  השוק 
אין  כיום  אנחנו.  זרים 
במקום,  יהודית  קהילה 
לאחר  זו הסתלקה מהעיר 
שבשנות ה-50 נהרגו כמה 

מחבריה בשל יהדותם. 
היהודית  הקהילה 
בוואזן, נחשבה בעבר לאחת הקהילות היציבות במרוקו. 
בקהילה פעלו עד שנות ה-50 מספר בתי כנסת ותלמודי 
תורה שזכו לכבוד רב מצד השליט המקומי. בשנות הרעב 
במרוקו, לפני למעלה ממאה שנה, פורסמה וואזן כיציבה 
ביותר עבור יהודים, מה שהביא להגירה מערי צפון מרוקו 
רגליהם.  על  ולעמוד  לשוב  להם  סייעו  אחיהם  בה  לעיר 
ונחשבה  יהודים  כ-5000  הקהילה  מנתה  זוהרה,  בימי 
לאליטה במרוקו, כאשר חבריה דברו ברובם כמה שפות 

וניהלו עסקים מסועפים מעבר לים. 
רבים,  ליהודים  משיכה  מוקד  העיר  מהווה  כיום,  גם 
בשל ציונו של רבי עמרם בן דיוואן הטמון כ-8 קילומטרים 
צפונית לעיר, בכפר אסג'ן. לאחר סיור קצר בשווקים, אנו 
ישראלי  שד"ר  עמרם,  רבי  של  לציונו  דרכנו  את  עושים 
שהיה מגיע מפעם לפעם לקהילות יהודיות במרוקו לגייס 
כשהיה  ממסעותיו,  באחד  ישראל.  ארץ  עניי  עבור  כסף 
ונטמן  נפטר  הוא  לביתו,  לשוב  בכדי  הנמל  לעיר  בדרכו 

בבית העלמין היהודי בכפר אסג'ן. 
עם השנים הפכה העלייה לקברו למסורת, במיוחד בשני 
פטירתו.  יום   – באב  וט"ו  בעומר  ל"ג  בשנה:  תאריכים 
של  היהודים  מתושביה  המונים  עולים  היו  אלו  בימים 
מרוקו לקברו, מבעירים מדורה ועורכים סעודה מפוארת 
מכל  אלו  בתאריכים  אלפים  מגיעים  כיום,  גם  לכבודו. 

רחבי העולם וממשיכים את מסורת אבותיהם. 
כשאנו יוצאים מוואזן, אנו יודעים כי עלינו לעשות את 
דרכנו מזרחה, אך במקום לא היה כל שילוט לקבר הצדיק. 
בתקווה  המתפתל,  בכביש  ממשיכים  אנו  ברירה,  בלית 
כמה  ואכן,  הציון.  מקום  על  רמז  לנו  יינתן  בהמשך  כי 
בכביש  בהתרחשות  מבחינים  אנו  מזרחה,  קילומטרים 
היכן  משובשת  בצרפתית  שואלים  אנו  וכאשר  הנידח, 
רכס ההר  קברו של הצדיק, מצביע אחד הצעירים לעבר 

שלפנינו ומכוון את הנהג למקום. 
שבמבט  למקום,  מגיעים  ואנו  נסיעה  של  דקות  כמה 
ראשון נראה כמבצר ממשלתי, ולא כציון רב יהודי שנפטר 
שבשעריה  חומה  מקיפה  המתחם  את  שנה.   250 לפני 
ורק  עומדים שוטרים חמורי סבר הבודקים מי המבקרים 
מאפשרים  הם  הצדיק",  אל  "באנו  כי  שהשתכנעו  לאחר 

לנו להיכנס למתחם הקבר. 
בזעיר  עיירה  במקום  יהודים  הקימו  האחרון,  בעשור 
אנפין. בתים קטנים נבנו סביבות הקבר ובסמוך לו נבנה 
בית כנסת, בו מתפללים מאות בשבת ההילולא, הנחשבת 
ובה משתתפים למעלה  כהילולא הגדולה ביותר במרוקו 
מ-5000 יהודים. "מאיפה אתם?" שואל אותנו יהודי בעל 

צורה אותו אנו פוגשים ברחבה הסמוכה לקבר. 
"אנחנו מירושלים", ענינו, וגילינו כי למרות שהיהודי 
קרובים  מעט  לא  לו  יש  אנג'לס,  בלוס  הרחק  מתגורר 
בישראל, "אני משתדל לבקר בארץ לפחות פעם בשנה", 
פוגשים  אנחנו  לציון  הצמוד  הכנסת  בבית  מדגיש.  הוא 
רבי  של  ציונו  לעבר  דרכם  את  שעושים  יהודים  קבוצת 
דרך  המסע  את  תכננו  הם  גם  וכמונו,  אבוחצירא,  יצחק 



כבוד מלכים. תמונת 
המלך בבית הכנסת

למטה: מתפללים בציון

משמרים את המסורת. בית הכנסת 'רבי עמרם בן דיוואן'
למעלה: תמונות שושלת המלוכה המרוקאית
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העיירה וואזן.
שעות  כל  במשך  במיוחד  שמור  נחשב  הקבר  מתחם 
כזה  אישור  מיוחד.  אישור  מצריכה  אליו  וכניסה  היממה 
קיבלו כמה יחידי סגולה המשרתים את העולים להתפלל 
בציון. אלו מתמקמים במטבח שנבנה במקום וכל קבוצה 
הארוחה  הכנת  הכולל  לשירות  זוכה  מאכליה,  עם  שבאה 

וניקוי המקום תמורת 100 דירהם )35 שקל( בלבד. 
לאחר ארוחה קלה אנחנו מתכנסים בבית הכנסת לתפילת 
מנחה, ואני מגלה פרט מעניין: על קיר בית הכנסת מוצבת 
בגאון תמונתו של המלך מוחמד השישי. "בכל בית כנסת 
תראה תמונה של המלך", מסביר לי מסעוד, יהודי תושב 
גדול  כבוד  "יש  לתולאל.  דרכו  את  עושה  שגם  קזבלנקה 

למלך גם אצל היהודים. הוא מאוד טוב אלינו". 

תחנה שלישית: פס
אליטה מרוקאית

נוטים  עת 
צללי ערב, אנחנו 
לעיר  ממשיכים 
אנו  שם  פס, 
מתעתדים לעצור 
ספורות  לשעות 
במסע  ולהמשיך 
הלילה.  תוך  אל 
נחשבה  פס 
הרוחני  למרכז 
מרוקו  של 

בשנותיה  ואלו,  יהודים  ידי  על  נבנתה  העיר  הקדומה. 
שהכחידו  שליטים  להגעת  עד  הרוב,  בה  היו  הראשונות, 
שלאחריהם  שנה,  כ-800  לפני  היהודית  הקהילה  את 
המפוארת.  השושלת  את  והמשיכו  למקום  היהודים  שבו 
הרמב"ם  של  שמותיהם  חקוקים  המקומית  בהיסטוריה 

והרי"ף שהתגוררו בעיר. 
"עוד לפני גירוש ספרד היו שם יהודים, ולאחר הגירוש 
הקהילה התרחבה", מספר לי אחד מחבריי למסע, שסבו 
הייתה  "פס  בישראל.  מרקש  יוצאי  קהילת  מרבני  היה 
המרכז היהודי התורני ושם היו המשפחות החשובות של 
הסופרים והרבנים". ואכן, תלמידי החכמים של פס נחשבו 
לאליטה השלטת במעמדות הקהילות במדינה. בעיר פעלו 
חמש ישיבות ומספר דומה של בתי כנסיות, שחלקם קיים 

עד היום, על אף שאין בהם פעילות ממשית.
בעיר,  יהודיות  משפחות  שמונה  חיות  למעשה,  כיום, 
המצומצמת.  הקהילה  לראש  הנחשב  פינטו  הרב  בראשם 
הקהילה  של  אופייה  על  מעיד  פס  של  העלמין  "בית 
האליטיסטית שחיה בה", אומר הרב לוי בן טוב, המבקר 
קברי  את  לראות  ניתן  העלמין  בבית  במרוקו.  שנה  מידי 
משפחת 'צרפתי' הנחשבת למיוחסת בשושלת המרוקאית, 
ועוד רבנים בולטים  משפחת בן עטר, משפחת אבן דנאן 
מושפעת  "העיר  היהודית.  הקהילה  של  בהווייתה 
המובילה  היא  שם  והאומנות  צרפתית  מארכיטקטורה 

במרוקו". 
נכנסים  אנחנו  העיר,  את  עוטפת  שהחשכה  לפני  רגע 
לנו  אומר  יום",  באור  לבוא  צריך  הזאת  "לעיר  בשעריה. 
דמדומי  תחת  גם  אך  גערה.  נימת  כשבקולו  הנהג  עבדול 
החמה, ניתן להבחין בנופיה המדהימים של העיר הנחשבת 
למעלה  קיימת  המסורת  פי  ועל  במרוקו  העתיקות  לאחת 

מאלף שנה. 
מותשים, אנחנו עוצרים בבית קפה במרכז העיר, שכמו 
רבים הפזורים ברחבי מרוקו, מתאפיין באירוח ביתי ומאיר 
כמה  עם  לשוחח  ומתפנים  תה  קנקן  מזמינים  אנו  פנים. 

נחשבים  הם  כיום  שגם  שמתברר  תושבים, 
ומיקומה  לאליטה: מרביתם בעלי השכלה, 

את  מחזק  המדינה,  במרכז  העיר  של 
מיצובה. 

המרכז התיירותי בעיר, הוא ללא ספק 
בבתי  כאן,  העתיקה.  העיר   – 'המדינה' 
של  בשיטות  עובדים  עתיקים,  חימר 
פעם: מעבדים עורות בעבודת יד, אורגים 

לא  וברחובותיה  ישנים  בכלים  שטיחים 
התחבורה  כלי  פרדות,  אלא  רכב,  כלי  תראו 

מכה  ה'מדינה'  לסמטאות  הכניסה  עם  המרכזי. 
באפנו ריח חריף של עורות מעובדים, שמתחזק ככל 

זו,  שאנחנו מתקרבים. ה'פטנט' המוצע לתיירים בסמטה 
מה  במידת  להחליש  ובכך  נענע  עלי  לאפם  לתחוב  הוא 
את עוצמת הריח. ב'מדינה', אגב, יש לא פחות מ-9,400 

רחובות.
המקום,  את  עוזבים  שאנחנו  לפני  רגע 
ללה  של  בקברה  הקבוצה  חברי  עוצרים 
'סול חגואל'. על  סוליקה, או בשמה המקורי 
בת  יהודייה  נערה  הייתה  סוליקה  פי האגדה, 
למוסלמי,  להינשא  סירבה  אשר  מטנג'יר,   17
דתה.  את  המירה  כי  טענה  ששכנתה  למרות 
לכרוע  ונצטוותה  משפט  לבית  הובאה  היא 
בפני המושל המקומי ולהוכיח כי התאסלמה, 

אך סירבה והוחלט להוציאה להורג. 
המקומי  הבכיר(  הצבא  )קצין  הפאשה 
גזר  יינתן  שם  פס,  לעיר  להגלותה  החליט 
לשלם  חויב  אביה  הסולטאן.  ידי  על  דינה 
בפני  הובאה  וכאשר  העברתה,  הוצאות  את 
להמיר  תסכים  אם  הון  לה  הובטח  הסולטן 
בדעתה  איתנה  נותרה  סוליקה  אך  דתה,  את 
והסולטאן החליט לערוף את ראשה בכיכר העיר בפס. וכך 
של  המוסלמיים  תושביה  בהשתתפות  רשמי  בטקס  היה, 

העיר, נערף ראשה ודמה הותז לכל עבר. 
עז  רושם  הותיר  ב-1834,  שאירע  המחריד  המאורע 
ולהפוך  שמה  את  להנציח  שבחרה  היהודית,  בקהילה 
נוסח  נכתב  מצבתה  על  לרגל.  עלייה  למוקד  קברה  את 
קורות  בהתפרסם  העולמי  ההלם  את  שביטא  בצרפתית 
חייה: "כאן נחה סוליקה חגואל, נולדה בטנג'יר ב-1817 
סירבה להיכנס לאמונה האסלאמית. הערבים רצחו אותה 
מתאבל  כולו  העולם  ממשפחתה.  קרועה  בפס  ב-1834 
עבור  גם  מקודש  למקום  נחשב  קברה  כיום  מותה".  על 

המוסלמים הרואים בה דמות ראויה להערצה. 

תחנה רביעית: מידלת
על פי תהום

לנסיעה  למיניבוס  עולים  ואנו  מאוחרת  לילה  שעת 
שעות  את  לנצל  בכוונה  'מידלת',  העיירה  לעבר  ארוכה 
אבוחצירא  יצחק  רבי  של  לציונו  מזרחה  בנסיעה  השינה 
חברי  ובין  במיוחד  ארוכה  שלפנינו  הנסיעה  בתולאל. 

הקבוצה הוחלט שכל אחד בתורו 
יישאר ער ויפטפט עם הנהג, בכדי 
הדרך  תנאי  יירדם.  לא  שהלה 
קשים וככל שאנו מעמיקים בהרי 
ועולה  יותר  קר  נעשה  האטלס, 
המגביר  חימום,  להפעיל  הצורך 

את תחושת העייפות של הנהג.
אני מתנדב לשוחח עם 
ובדקות  ראשונה,  הנהג 
החברים  תופסים  בהם 
מבקש  אני  קלה,  תנומה 
משמעות  על  לספר  ממנו 
מהעיר  הכפרים  ריחוק 
"שמעתי  הגדולה. 
מרחקים  אין  שבישראל 
גדולים", אומר לי עבדול. 
יש  שתדע,  כאן,  "אבל 
אנשים שבחיים שלהם לא 
המשמעות  בעיר".  יהיו 
אדם  יכול  לכת.  מרחיקה 
ולא  נידח  בכפר  להיוולד 
לציוויליזציה  להתחבר 
כאן  "יש  וכלל.  כלל 
כפרים שאפילו חשמל אין 

להם", מציין עבדול. 
הזמן,  שחולף  ככל 

חדים  הופכים  העיקולים 
חשש  העלתה  הנהג  ועייפות 

מלון  נחפש  "אולי  לשלומנו. 
קרוב ונמשיך בנסיעה בבוקר", 

שממהר  לעבדול,  מציע  אני 
 200 של  ברדיוס  "אין  לקבוע: 
קילומטר בית מלון". 03:00 לפנות 
בוקר, חושך עלטה מסביב ורק הרים 
צחורים משלג ממלאים את הנוף. חיפוש 
קצר ביישומון המלונות העלה כי אכן, המלון 
הקרוב אלינו הוא במרחק 185 קילומטר בעיירה 'מידלת'. 
בלית ברירה, אנחנו ממשיכים בנסיעה ולאחר שעות 
למצוא  ממהרים  אנחנו  שם  למידלת,  מגיעים  ארוכות 
עם  ער  ויכוח  לפני  לא  לילה,  למנוחת  ופורשים  מלון 
פקיד הקבלה שסירב להעניק חדר לנהג, למרות המנהג 
במקומות אלו, לפיו נהג המביא קבוצת תיירים זכאי 
העובדה שאתם  את  מנצלים  "הם  עלות.  ללא  לחדר 
דין  בתום  אך  באכזבה,  עבדול  מסנן  עייפים", 
חדר  לו  להעניק  הקבלה  פקיד  נעתר  קצר  ודברים 

בתשלום סמלי. 
נפגשים  אנחנו  בבוקר,   10:00 בשעה  כבר 

הבא  כשהיעד  בוקר,  וארוחת  לתפילה  שוב 
הוא ציונו של רבי שמואל אבוחצירא בעיירה 
מבחינים  אנו  הנסיעה  בתחילת  ארפוד. 
בהפגנה מקומית מול בית העירייה ומבקשים 

מהנהג לעצור בצד הדרך, בכדי להבין מדוע 
הפסטורלית.  בעיירה  התושבים  מפגינים 

העיר  למושל  הקוראים  שלטים  נושאים  המפגינים 
להתפטר בשל המצוקות הכלכליות, ובירור קצר מעלה 

הם סובלים מבעיות אלמנטריות כדיור ויוקר מחיה. 
"אדם שעובד כל היום לא מצליח לגמור את החודש", 
אומר איסמעיל, תושב מקומי. כשאני מבקש ממנו לפרט 
את העלויות, הוא אומר כי בחודש הוא משלם 2000 דירהם 
יכול  לא  "אני  חדרים.   3 דירת  שכירת  עבור  שקל(   700(
לעמוד בהוצאות האלו", אומר איסמעיל ונדהם לגלות כי 
דירהם. "אתם  בישראל משכורת מינימום היא כ-15,000 
בטח חיים שם ממש טוב", הוא אומר, אך חוזר בו כשאני 

מציין שהשכרת דירה דומה עולה כ-10,000 דירהם. 
את  צדה  בדרך  ארפוד.  לעבר  ממשיכים  אנחנו  משם 
חמים  מים  מעיין   – 'גייזר'  הקרויה  טבע  תופעת  עינינו 
המתפרץ מהקרקע ומגיע לגובה של עשרות מטרים. עבדול 
ממליץ לנו לעצור במקום וליהנות. מרחוק אנחנו מבחינים 
לילדי  אטרקציה  מהווה  הדבר  כי  ומבינים  בהתקהלות 
המקום, שסביר להניח שרובם לא יזכו לראות את העולם 
המערבי שמעבר למחוז מגוריהם. עם יציאתנו מהרכב, הם 
פושטים את ידם, מתחננים למתת יד ולא עוזבים עד שהם 

מצליחים לחלץ מכל אחד לפחות 5 דירהם. 
מרכולתם.  את  ומציעים  המצב  את  מנצלים  המבוגרים 
וצמידים לרוב במחירים  ג'לביות מסורתיות  גמלים מעץ, 
כישראלים  אך  מופקעים, 
לא  אנחנו  מנוסים, 
שבשוק  בידיעה  מתפתים, 
הללו  הפריטים  במרקש 
חלק  מחיר.  ברבע  נמכרים 
לסרב  יכול  לא  מהחברים 
המפוקפקת  לאטרקציה 



יוקר מחיה ודיור. מפגינים ב'מידלת'

מחירים מופקעים. דוכן על אם הדרך

תופעת טבע נדירה. 
ה'גייזר' בפעולה

ריח עז. מפעל 
עורות ב'פס'

ציון רבי שמואל אבוחצירא זיע"א
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על  לרכב  המקום,  מתושבי  אחד  שמציע 
האופנוע שבנה תמורת 50 דירהם. דקות לאחר 
דוחים  אנו  ברגלו,  נפצע  החברים  כשאחד  מכן, 

בנימוס את הצעות הרוכלים ומסתלקים מהמקום. 
העקלקלים,  הכבישים  את  פוגשים  אנחנו  ושוב 
המושלגים  וההרים  הצדדים  משני  הפעורה  התהום 
שניבטים מבעד לחלון. ארבע שעות של נסיעה משמימה 
באו לסיומן, והיעד, קבר רבי שמואל אבוחצירא, שנמצא 
כאמור סמוך ל'ארפוד'. בהגיענו למקום, מתברר כי איננו 
בתפילה  והחלו  הקדימונו  ישראליות  קבוצות  ושתי  לבד 
הקבוצה  מחברי  אחד  אומר  מביתר",  "אנחנו  קברו.  על 
ומיד מתפתחת לה שיחה בין ישראלים בקצהו השני של 

העולם. 
מגרש  מכיוון  רבה  תכונה  נשמעת  משוחחים  בעודנו 
החניה. "הרב כאן, פנו דרך". רגעים ספורים לאחר מכן 
רבי  האדמו"ר  של  התמירה  דמותו  את  רואים  אנחנו 
יקותיאל אבוחצירא מפלס את דרכו לציון הקדוש, כשהוא 
עד  פרטי  הגיע במטוס  "הוא  בכעשרה ממקורביו.  מוקף 
שדה התעופה הקרוב", מספרים לנו יודעי דבר בעיניים 
האחרונה  לנסיעה  להתכונן  מתפנים  ואנחנו  נוצצות, 

לקבר הצדיק רבי יצחק אבוחצירא ב'תולאל'.

תחנה חמישית: תולאל
אצל 'רבי יצחק'

כנפיו  את  פורס  הליל  הצהריים,  אחר   18:00
דרכם  את  העושים  ממבקרים  מתרוקן  והקבר 
אנחנו  יצחק.  רבי  של  המרכזית  להילולא 
פותחים בנסיעה, הפעם קצרה יחסית, שעתיים 
ההרים  ובמקום  למדברי  הופך  הנוף  בלבד. 
אין  כשבאופק  אינסופי  מישור  מגיע  המושלגים 
נפש חיה. את הנוף הבראשיתי אנחנו ממשיכים לראות 
לבנו  עד שאחד החברים מסב את תשומת  ארוכה,  שעה 

מדוע לא ראינו שלטים המכוונים לעיירה תולאל?
ואכן, מסביב עלטה מוחלטת - ואף שלט. ניסיונותינו 
לחייג למכרים ולהשתמש בשירותי המפה הלוויינית עלו 
אנו ממשיכים  ברירה,  בלית  קליטה.  אין  בתוהו: במקום 
בנסיעה על הכביש השומם ומקווים כי הטרחה הגדולה 

לא תהיה לשווא. 
יוקרתי  בג'יפ  מבחינים  אנחנו  אחדות  דקות  כעבור 
לעצור,  לו  לאותת  מהנהג  ומבקשים  הכביש  על  הדוהר 
ואכן, התברר  יידע אם הדרך אכן מובילה לעיירה.  אולי 
כי בכלי הרכב נסע יהודי תושב קנדה שעשה גם הוא את 
"לכן  מרגיע.  הוא  השני",  מהצד  "הגעתם  לקבר.  דרכו 
באצבעו  מחווה  הוא  נוספים".  רכבים  רואים  לא  אתם 
לעבר הר מרוחק ואומר, "שם נמצא הציון, בואו אחריי". 

נסיעה קצרה בת 15 דקות ואנחנו במקום חפצנו. 
הניגודיות  היה  מיד,  אותנו  שתפס  המדהים  הדבר 
המוחלטת בין ההרים סביב, לאתר ההילולא. בעוד בכבישים 
מסביב דממה מוחלטת ועלטה סמיכה, הרי שמרגע שנכנסנו 
ם  ח ת מ ל
קיבל  הציון, 
פנינו  את 
מחריש  רעש 
 . ם י י נ ז ו א
עמדו  במקום 
ת  ו ר ש ע
ם  י ר ט ו ש
סבר  חמורי 

שכיוונו את התנועה ולא אפשרו כניסת כלי רכב. 
דקות לאחר מכן התברר כי ההמולה במתחם כלי הרכב 
הייתה קדימון למתחולל מבעד לחומות. ריח בשר חרוך 
קולות  בקולי  מוזיקה  נשמעה  ובמקביל  באפינו  הכה 
מכמה מוקדים בו זמנית. היו אלו רגעים נשגבים, לאחר 
20 שעות נסיעה מייגעת, שתי טיסות מתישות ולא פחות 
מ-1000 קילומטרים שגמענו בכבישי מרוקו, זכינו להגיע 
לציון הקדוש של רבי יצחק אבוחצירא ולגלות שאת אותה 

הדרך עשו אלפים מכל רחבי העולם. 
בכדי להבין את המשיכה ההמונית, יש לחזור 105 שנים 
האדמו"ר  התגורר  הסמוכה,  תולאל  בעיירה  אז,  בזמן. 
רבי יצחק אבוחצירא, בנו של רבי יעקב אבוחצירא, אבי 
ומספר  ישיבה בעיר  יצחק עמד בראשות  רבי  המשפחה. 
פעמים בשנה יצא למסע בקהילות היהודיות במרוקו לגייס 
רבי  יצא  תרע"ב,  בשנת  הימים,  באחד  לישיבתו.  כספים 
יצחק למסעו האחרון, בעיצומו הגיעו לעיירה בודניב, שם 

החליטו רבי יצחק ומשמשו רבי מסעוד אדהאן לשבות. 
דא עקא, בשעות הבוקר המאוחרות, הודיע רבי יצחק 
את  לעזוב  עליהם  וכי  בעיירה  ישבתו  לא  כי  למשמשו 
רבי  עדויות במשפחת אבוחצירא,  פי  על  מידית.  המקום 
יצחק אמר לבני הקהילה המקומית כי עליו לעזוב מכוח 
ציווי אביו שבא אליו בחלום. דקות לאחר יציאתם מהעיר, 
אמר רבי יצחק למשמשו כי במהלך היום "רוצחים ערבים 
יתברך".  קידוש שמו  על  למות  הולך  אני  להרגני.  יבואו 
הוסיף:  יצחק  ורבי  להגיב  הספיק  לא  הנדהם  התלמיד 
השניים  הגיעו  מכן,  לאחר  קלה  שעה  תינצל".  "אתה 
לכפר תולאל, שם עצר רבי יצחק וחיבר פיוט הידוע, "יום 

התנפלו  ערבים  פורעים  כשסיים,  ומיד  השביעי", 
עליו ודקרוהו למוות. 

עלייה  מוקד  שנים  במשך  היה  ציונו 
שבט,  בחודש  ההילולא  וביום  לרגל, 

רחבי  מכל  יהודים  המוני  מגיעים  היו 
התרחשה  אז  ה-50,  בשנות  מרוקו. 
מרוקו,  יהודי  של  הגדולה  העלייה 
בעשורים  ורק  המקום,  התרוקן 
למוקד  שוב  הפך  הוא  האחרונים 
משיכה ליהודים מכל רחבי העולם. 
בן  לוי  הרב  מספר  שנה",   26 "לפני 

יצחק  רבי  של  ניניו  "הפקידו  טוב. 
ניהול  את  אבוחצירא 

אזרואל,  מוריס  בידי  ההילולא 
איל הון המקושר למלוכה במרוקו, 

שהקים יחד עם אחיו מישל, מספר מבנים 
ששימשו את העולים". 

החשיפה לציבור הרחב אירעה רק בשנים 
הרב  אומר  מדהים",  דבר  "קרה  האחרונות. 
ביום  להגיע  החלו  יהודים  "אלפי  טוב.  בן 
בפני  דלתותיו  את  פותח  בית  וכל  ההילולא 
אנו  למקום,  בהגיענו  ואכן,  האורחים". 
בבתים  האורחים  הכנסת  למידת  נחשפים 
לבוא  יהודי  כל  המזמינים  לציון,  הסמוכים 
לבית  מסביב  בנו  אף  חלקם  עמם.  לסעוד 
איש  מאות  מתארחים  בו  ממדים,  רחב  אהל 

בו זמנית. 
"זו הברכה שלנו לכל השנה", סח לי אחד 
מבעלי הבית, שהקים מתחם ובו מוגש אוכל 
כיד המלך לכל דורש. הבית המרכזי הוא של 
המיליארדר מישל אזרואל, שם האדמו"ר רבי 

שעות  שוהה  אבוחצירא  יקותיאל 
הרב  הקהל  את  ומברך  ארוכות 
ההילולא  במהלך  פניו.  על  החולף 
ומתפללים  הבתים  בין  עוברים  אנו 
בציון. קרוב לשעה 3 לאחר חצות, 
מהאנשים  וחלק  מתרוקן  המקום 
עושים את דרכם למקום בו ישבתו. 
 – כמונו  ואחרים  בתולאל,  חלקם 

בווארזזת, מרחק 7 שעות נסיעה. 

תחנה שישית: ווארזזת
בין יהודים 
רים רבֶּ לבֶּ

ווארזזת  הנסיעה הארוכה למחוז 
השעה  למרות  ביעף.  חולפת 
המאוחרת, עבדול ערני לאחר שעות 
מנוחה. לאחר שעה קלה, קרני אור 
להרי  מבעד  מבצבצות  ראשונות 
הנושק  אינסופי  מדברי  נוף  מרהיב:  והמחזה  האטלס 
למדבר הסהרה. "האזור כולו היה מיושב ביהודים שגרו 
שסבו  טוב  בן  לוי  הרב  אומר  ווארזזת",  במחוז  בכפרים 
דמו  הקהילות  "יהודי  הסמוך.  ָתאָמִסיְנט  בכפר  התגורר 
היו  ורובם  באופיים  האטלס(  הרי  )תושבי  רים  רֶבּ לֶבּ

כפריים פשוטי-עם בעלי אמונה תמימה".
מיטיב להגדיר את מעמדם אחד מחברי המסע, "תדמיין 
משפחות  מול  בישראל  הפריפריה  משפחות  את  לעצמך 
הפריפריה".  כמו  במחוז,  כאן  היהודים  היו  כך  המרכז. 
הם היו ידועים בהכנסת האורחים ובמידת החסד. "כל עני 
שאנחנו  מעניין  פרט  רעב".  לישון  הולך  היה  לא  באזור 
מגלים הוא שגם אז, היו פערי מעמדות בין הקהילות, כך 
ו'פס' היו מזלזלים  'מרקש'  שבקהילות היהודיות בערים 
וממחוזות  ווארזזת  ממחוז  הכפרים  יהודי  של  בתורתם 

נוספים בדרום-מזרח מרוקו. 
האזור,  את  היהודים  עזבו  אז  ה-50,  שנות  תחילת  עד 
היה קיים בית כנסת בכל כפר והמקווה היה נהר ששימש 
קפוא",  היה  שהנהר  תקופות  "היו  השדות.  להשקיית 
מספר הרב בן טוב, "והיהודים היו לוגמים ערק, שוברים 
הוא  מסעוד",  רבי  שלי  סבא  בנהר.  וטובלים  הקרח  את 
ידיו בעסקי  ָתאָמִסיְנט והיה שולח את  מוסיף. "גר בכפר 
העולם  מלחמת  שבשנות  האמריקני,  הצבא  עם  מסחר 

הראשונה והשנייה היה באזור". 
בוסקילה  משפחת  היא  מהאזור  ידועה  משפחה 
שהתגוררה בכפר תאזנכת, מרחק שעה נסיעה מווארזזת. 
אבי המשפחה היה רבי שמעון א-בוסקילה שנחשב לאחד 
תושבי  וגם  הקהילה  מנכבדי 
רחשו  הערבים  הכפר 
לו כבוד רב. "הוא 
מעשירי  היה 
ה  ל י ה ק ה
ד  י פ ק ה ו
ך  ו ר ע ל
י  ד י מ



עם נגני הילולת 'רבי יחיא'

פאר עתיק. ארמון ב'ווארזזת'
בעיגול: שילוב בנייה ישנה וחדשה

אבן שואבת להמונים. ציונו של רבי יצחק אבוחצירא זיע"א
למעלה: עם תושבים מוסלמים
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יום ארוחה אחת לכל הפחות לעניי הכפר, לכן גם הערבים 
צאצאי  מגיעים  כאשר  היום,  עד  מאוד".  אותו  כיבדו 
התושבים  ממהרים  שמו,  את  ומזכירים  לכפר  המשפחה 
לברך את הבאים ולספר להם מעשיות ששמעו מאבותיהם 
עבר  בוסקילה,  יעקב  רבי  בנו,  המשפחה.  אבי  אודות 
להתגורר בקזבלנקה עד לשנות העלייה, אז עבר לצרפת. 

פרדות  לצד  חימר,  בתי  עם  כפרים  הוא  הנשקף  הנוף 
טעונות כדי מים וחבילות חיטים. "כאן הם חיים כמו ימי 
זה טלפון  יודעים מה  לא  "הם  הביניים", מסביר עבדול. 
או מכשירים אלקטרוניים, שואבים מים מהבאר, קוצרים 

חיטה ללחם ורובם נשארים בכפר עד מותם".
בשעת בוקר מאוחרת של יום שישי אנחנו מגיעים לעיר. 
כ-80  לפני  שהוקמה  יחסית  חדשה  עיר  מגלה  קצר  סיור 
שמקורם  יהודים  עשרות  כמה  בה  התגוררו  בעבר  שנה. 
בכפרים סביב. משנות ה-50, לא מתגוררים יהודים באזור 
כולו, אך בתי העלמין הרבים מעידים על חייהם. ווארזזת 
נחשבת גם לעיר הסרטים של מרוקו ולאחת מעריה היפות. 
ששימשו  רבים  מבנים  יש  סביבה  העצומים  במרחבים 
המקדש  בית  דגם  בהם  העולמית,  הקולנוע  תעשיית  את 

המקורי, אליו עוד נשוב. 
קילומטרים ספורים מהעיר, קיים ציונו של רבי יחיא בן 
ברוך, עליו הוקם בית הארחה שבימים אלו זוכה לביקורם 
יום ההילולא. את בית ההארחה  יהודים לרגל  של מאות 
בנה הרב מאיר ועקנין. הרב בן טוב, בן דודו של ועקנין, 
מספר כי הקמת המתחם הייתה כרוכה בלא מעט קשיים, 
"היה צורך להשיג אישורים מהמלך", כיום המקום נחשב 
לאוטונומיה פרטית אליה המשטרה אינה יכולה להיכנס. 
"כמו בכל קברי הצדיקים במרוקו, אנשים מגיעים לכמה 

ימים ומכאן עלה הצורך לבנות אכסניה למבקרים".
מאות  עם  יחד  במקום,  מעבירים  אנחנו  השבת  את 
הסמיכות  ובשל  יצחק,  רבי  להילולת  שהגיעו  אנשים 
לשבת, החליטו להגיע לווארזזת הקרובה. במוצאי השבת 
התקיימה הילולת רבי יחיא בן ברוך, אליה מגיעים עשרות 
נוספים ששבתו בתולאל. "אני עושה כל שנה את המסע 
תושב  סמי,  לי  אומר  מחדש",  מתרגש  פעם  ובכל  הזה 

קנדה, שאבותיו חיו במקום. 

תחנה שביעית: כפרי הרי האטלס
בית המקדש

יום ראשון. היעד הוא דגם בית המקדש הנמצא  בוקר 
המקדש  בית  מבנה  מווארזזת.  קילומטרים  כמה  במרחק 
נבנה לצורך צילומי סרט הוליוודי לפני מספר שנים ומאז 
הפקות  בו  נערכות  לפעם  מפעם  כאשר  במקום,  עומד 
שונות. ההגעה למקום אינה פשוטה. אין כביש סלול וכלי 
הרכב אינו יכול להגיע עד למבנה אדיר הממדים. לשם כך 

אנו צריכים לפסוע רגלית. 
בהגיענו לשער בית המקדש, המחזה מרהיב. כשאנחנו 
של  המדויקות  למידות  נחשפים  אנו  במקום,  מתהלכים 
הָעָזרה, המדרגות, קודש הקודשים והמזבח. "מכל העולם 
גויים שחוקרים  מגיעים לכאן", מציין הרב בן טוב. "גם 
את התנ"ך מגיעים בשביל לחוש את בית המקדש מקרוב". 
המבנה עשוי למעשה מ'פיברגלס' ולמרות שנראה כי הוא 

שוקל כמה טונות, כל עמוד שוקל כמה קילוגרמים. 
המצלמים  אמריקאים  קבוצת  במקום  פוגשים  אנו 

שוק  המציגה  פרסומת 
הביניים.  בימי  איכרים 
מדהים",  מקום  "זה 
לנו אחד מאנשי  אומר 
כי  שמספר  ההפקה, 
ימות  רוב  סגור  המבנה 

להפקות  ורק  השנה 
כך  נפתח,  הוא  מתוכננות 

אחר  נכון.  בעיתוי  שהגענו 
מחברי המסע, הבקי במידותיו 
ממלמל  המקדש,  בית  של 
כאן  עשו  "הם  בהשתאות, 
לפי  בנוי  הכל  יסודית.  עבודה 

המידות המוזכרות במקורות".
משם אנחנו ממשיכים לקבר 
בכפר  הטמון  ומשה,  דוד  רבי 
'אגויים' למרגלות הרי האטלס, 
פי  על  נסיעה.  שעה  מרחק 

המסורת, רבי דוד היה דרשן דגול בירושלים של לפני 800 
שנה לערך, ונשלח על ידי בני היישוב לגייס כסף ליהודי 
קשה  תקופה  זו  הייתה  למרוקו,  בהגיעו  ישראל.  ארץ 
ורבי דוד היה  ליהודים תחת שלטונו של סולטאן אכזרי, 

עובר קהילה קהילה ומעודד את חבריה. 
באחד הימים, כך על פי המסורת, פרצה מגיפה באזור 
אליו הגיע, מחוז ווארזזת, שהמיתה רבים מתושבי המקום 
דוד ומשה נשא תפילה במשך  רבי  ויהודים.  – מוסלמים 
ימים וכאשר ראה כי המגיפה אינה חולפת, ביקש  מספר 
ביום שישי הוא  להקריב את עצמו עבור תושבי המקום. 
קרא למשמשו וביקש ממנו להתלוות אליו. משמשו חשב 
ההרים  לאחד  אליו  והתלווה  המסע  בהמשך  מדובר  כי 
את  הצדיק  עצר  ההר,  לאמצע  הגיעו  כאשר  הסמוכים. 
משמשו ואמר: "החלטתי למסור את נפשי על כלל ישראל, 

הזדרז נא בני וחצוב קבר עבורי".
למלא  החל  רבו,  של  מדבריו  המום  שהיה  המשמש 
את בקשתו, חצב מערה בלב ההר, ובין רגע מסר רבו את 
נשמתו הטהורה לבוראה. ימים ספורים לאחר מכן פסקה 
המגיפה, מני אז, נחשב מקום קברו למסוגל עבור זקוקים 

לישועה.
הנסיעה,  על  מקשה  הכביש,  בצדי  שנערם  השלג 
ומגלים  הכפר  לפתח  מגיעים  אנחנו  מה  זמן  לאחר  אך 
אוטובוס ובו נוסעים ששבתו עמנו – תקוע בשלג. היה זה 
מחזה סוריאליסטי, אוטובוס גדול ממדים תקוע, כשילדי 
הכפר הפרימיטיבי והוריהם, מנסים לחלצו בעזרת קורות 
וחפצים שונים. בשלב זה, לא היה ברור כיצד נגיע לציון 
רבי דוד. גם ההליכה רגלית לא התאפשרה, מאחר ובכל 

מעלה ההר היה שלג וברשותנו לא היה ציוד מתאים. 
הכפר  לפתח  הבעיה.  את  פתרה  חצי שעה  המתנה של 
ההר,  למעלה  אנשים  להסיע  והחל  משטרתי  ג'יפ  הגיע 
בהגיע  במרוקו.  כנהוג  בקשיש,  לידיו  לפני ששלשלו  לא 
שאחד  עד  במקומו,  עמד  זה  אך  הג'יפ,  על  עלינו  תורנו, 
את  פתר  דירהם   100 ב'בקשיש'. שטר של  נזכר  החברים 
הבעיה ועל פני השוטר מתפשט חיוך רחב. כמו בעשרות 
קברי הצדיקים הפזורים במרוקו, גם כאן נבנו מבנים עבור 
יום ההילולא, אז מגיעים למקום מאות חוגגים העורכים 

סעודה גדולה. 

תחנה שמינית: מרקש
בלב השוק

מרקש.  הוא  האחרון  והיעד  לסיומו  מתקרב  המסע 
בהרי  מוצאנו  ממקום  מפרידים  נסיעה  שעות  חמש 
במרוקו.  ביותר  והמפותחת  המערבית  לעיר  עד  האטלס 
אם  יהודים,  כיום  חיים  במרקש  גם  לקזבלנקה,  בדומה 
ההיסטוריה  ומצוות.  תורה  אינו שומר  וחלקם  כי מעטים 
למקום  נהרו  אז  מ-1492,  החל  כאן  מתוארכת  היהודית 
אלפים ממגורשי ספרד. הסולטאן המקומי קרא ליהודים 
להתיישב בה ובנה עבורם את המלאח הקיים עם היום, אם 

כי לא מתגוררים בו יהודים.
הכנסת  בבית  קלה.  הייתה  לא  המהגרים  של  דרכם 
המקומי לא קיבלו אותם בתואנה כי המנהגים אינם 
כנסת משלהם,  בית  לפתוח  החליטו  והם  דומים, 
לאחר  שנה  מ-500  למעלה  היום,  עד  הפועל 
הקמתו. לבית הכנסת קוראים 'המגורשים' וכל 
יוצאי העיר ידעו לספר לכם על משמעותו עבור 
הכנסת  בית  עבר  שנים  מספר  לפני  הקהילה. 
כ-150  היהודית המונה  ידי הקהילה  על  שיפוץ 

חברים ובראשה עומד ג'קי קדוש. 

לאחר שהייה קצרה במלון, אני יוצא לסיור קצר בעיר 
ופוגש את קובי יפרח, ישראלי בן 34 מדימונה שמתגורר 
מתכוון  הוא  להבטחותיו,  להאמין  ואם  במרקש, 
להישאר במקום עוד שנים רבות. "הגעתי לכאן לפני 
רציתי  במסגרתו  חודשים,  כמה  לטיול של  שנתיים 

להכיר את הקהילה כחלק מלימודי המזרח שלי". 
בחודשי הטיול, נחשף יפרח למציאות שהפריעה 

לו ברמה האישית, "אין כמעט צעירים בקהילה 
וזה כאב לי. לפעמים, בלעדיי, לא היה מניין. 
ולהחיות מחדש  להישאר במקום  רציתי  לכן 

את חיי הקהילה". 
באירועים  חלק  יפרח  לקח  הזמן,  עם 

הכנסת  בבית  מוזיאון  ופתח  התרבותיים 
'המגורשים' הקיים מאות שנים. "הרבה תיירים מגיעים 

לכאן, אבל אף אחד לא מכיר את המורשת, ההיסטוריה, 
המעצמה היהודית שהייתה כאן לפני שנים". יפרח הציע 

נבנו  ובמקום  למוזיאון,  הכנסת  בית  את  להפוך  לקהילה 
שלושה חדרים: החדר הראשון מוקדש לחיי הקהילה ובו 
"התמונות  הקהילתי,  ההווי  את  שתיעדו  תמונות  כ-200 
הקהילה  ממשרדי  פרטיים,  מאנשים  לאחת  אחת  נאספו 

ומחברי קבוצה של יוצאי מרקש", הוא מציין. 
היהודיות בהרי האטלס  החדר השני מוקדש לקהילות 
לימוד  דפי  מוצגים  לדוגמה  לימוד  כיתת  שהוא  ובחדר 
משותפות  ותמונות  גמרא  ספרי  שנה,  כ־60  מלפני  ולוח 
מוקדש  השלישי  החדר  במרקש.  הספר  בית  תלמידי  של 
לתרבות הפיוט ולמשוררים היהודים של מרקש. "פעם היו 
 100 נכנסים  היום  ביום,  תיירים   20 הכנסת  לבית  נכנסים 
תיירים ביום". יפרח מתפרנס מלימוד עם ילדי בר מצווה 
את  רואה  "אני  האטלס,  בהרי  ישראלים  תיירים  והדרכת 
זה כשליחות, להגביר את הזהות היהודית לעיר ולמדינה".
למחרת בבוקר אנחנו לא מפספסים את השוק המקומי, 
השוק  הכתבה.  בתחילת  המתואר  האירוע  מתרחש  שם 
ריח  המסע.  טרם  שקראנו  לתיאורים  דומה  הססגוני 
דבר  כל  המציעים  הרוכלים  בשאון  מעורב  תבלינים 
למכירה, מתכשיטים מזויפים ועד מיץ קר. בליל השפות 
הסוחרים  המיוחדת.  לאווירה  מוסיף  עבר,  מכל  הנשמע 
ומקפידים  הישראלי  האופי  את  היטב  מכירים  המקומיים 
לאחר  כי  בידיעה  המקורי  מהמחיר  גבוה  מחיר  להציע 

'הנחה' התייר הישראלי ירכוש את המוצר. 
של  זיופים  בולטים:  מאפיינים  בשני  מתייחד  השוק 
מיטב המותגים וג'לביות מסורתיות במחיר שנע בין 100 
כאשר  המשובחים.  הדגמים  עבור  דירהם  ל-500  דירהם 
לראות  ניתן  למחצה,  והאפלולי  התחתון  למפלס  יורדים 
דווקא  אך  הזול.  בזיל  ונעליים  ביגוד  תבלינים,  דוכני 
במבטי  פוגשים  אנו  השוק,  של  האפלוליות  בסמטאות 
"כולם  ישראלים.  אנחנו  כי  שגילו  מבקרים  מצד  שטנה 
המסע,  מחברי  אחד  לי  מסביר  יהודים",  כאן  מכבדים 
הפלסטינים".  בגלל  ישראלים  ששונאים  כאלו  יש  "אבל 
עם זאת, אבוי יהיה למי שירים ידו על ישראלי או על תייר 
אחר, או אז סוחרי השוק ישתמשו כנגדו באמצעים בהם 
משתמשים כלפי 'כייסים' המבריחים תיירים. אם תהיתם, 

אמצעים פיזיים. 
מהעיר,  נפרדים  אנחנו  ארצה,  החזרה  יום  למחרת, 
עושים את דרכנו חזרה לקזבלנקה ומשם עולים – בצער, 
רשמים  עמוס  מסע  לישראל.  חזרה  טיסה  על   - לומר  יש 

וחוויות בא לסיומו.


שומרים על הגחלת. בית הכנסת ב'מרקש'
בעיגול: דוכן בשוק העירוני

חוויה מטלטלת.
דגם בית המקדש

בעיגול: דגם 'העזרה'
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משותף  בקמפיין  שיצאו  גואטה,  ויגאל  יחימוביץ'  שלי  הכנסת  חברי 
בבחירות להסתדרות, בראיון בלעדי  יחימוביץ': "הזכות לנוח בשבת 
היא בוודאי לא פחותה מהזכות לעבוד בשבת"  גואטה: "הם גדולים, 
שמנים ועשירים, אנחנו עניים בתקציבים - אבל עשירים במוטיבציה 
וברוח ועם זה ננצח"  יחימוביץ': "למרות מנגנון של הפחדה ואיומים 
שהם נוקטים - אנשים לא מפחדים, זוקפים ראש ובאים אתנו"  גואטה: 
"לא מעלה על דעתי שיש אדם דתי, ובטח חרדי, שיצביע למפלגה אחרת"

הקרב
הועד

אבי גרינצייג
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חברי  ישראלים,  מיליון  מחצי  יותר  ילכו  וקצת,  חודש  בעוד 
יבחרו  שם  הקלפיות,  אל  החדשה,  הכללית  העובדים  הסתדרות 
ניסנקורן, שקיבל  אבי  המכהן  היו"ר  של  כהונתו  את  להמשיך  האם 
מהפכה  לחולל  או  שנבחר,  מבלי  עיני  מעופר  בירושה  התפקיד  את 
ולתמוך במועמדת החברתית, חברת הכנסת שלי יחימוביץ' מהמחנה 

הציוני.
חרדי  ייצוג  היה  ולא  כמעט  הללו,  הבחירות  עד  מפתיע,  באופן 
חרדים,  הם  מחבריה  אלפים  שעשרות  למרות  למעשה,  בהסתדרות, 
לא השכילו המפלגות החרדיות לנצל את המשאבים העצומים והכוח 

שיש בהסתדרות ולנתב אותם למען העובדים הללו.
ייצוג  יש לתנועת ש"ס – המפלגה היחידה שכן מחזיקה  בפועל, 
אך בעקבות החלטה  נציגים,  זעום של  – מספר  כלשהו בהסתדרות 
אכן  ובאם  דרעי,  אריה  התנועה  ויו"ר  הפנים  שר  שקיבל  דרמטית 

ההימור שנטל יצליח – צפויה מהפכה של ממש.
ליחימוביץ',  דרעי  בין  בעבר  והמתיחות  האישי  הרקע  למרות 
ויחימוביץ'  החליט הראשון לשים את החשבון האישי בצד, מאחר 
נושאת דגל הסיוע לעובד החלש – דגל אליו ש"ס מתחברת בקלות. 
חבר הכנסת ה'עממי' של התנועה, יגאל גואטה, נקרא למלאכה והוא 

אחראי על ההסכם שנחתם בין הצדדים, כמו גם על המאבק כולו.

"רגילה לעבוד עם ש"ס"
בראיון בלעדי ל'קו עיתונות', מסבירה יחימוביץ' את החיבור עם 
ש"ס והחיזוק שנגרם בעקבות כך, מפרטת את השקפותיה )המוכרות 
זה שנים רבות( בנושא עבודה בשבת ומקווה שההליכה המשותפת 

תאחה קרעים ותגבש פלגים בעם.
שכולנו  דרעי  ושל  שלך  הרקע  אחרי  בפרט  ולש"ס,  לך  מה 

מכירים?
מלא  בשת"פ  היה  שעשיתי  מהלך  כל  כמעט  בכנסת  שנים  "ב11 
עם ח"כי ש"ס. בין אם זה תיקון לשעות עבודה ומנוחה, המאבק על 
פיטורם   שמנע  הביטחוני  הטקסטיל  חוק  הילדים,  קצבאות  העלאת 
אלה  כל  את   – הכלא  בתי  הפרטת  נגד  המאבק  פועלים,  אלפי  של 
עשיתי עם הח"כים של ש"ס, ועוד הרבה מאבקים חברתיים. באופן 

מאוד שגרתי ויומיומי אני רגילה לעבוד אתם.
"רוב הח"כים של ש"ס הם חברים ותיקים שלי. את גואטה הכרתי 
בכנסת הזו ומיד נוצרה בינינו שפה משותפת וניהלנו יגאל ואני מאבק 
בעקבות  סדן  רמי   10 ערוץ  של  הדירקטוריון  יו"ר  להדחת  משותף 

ההתבטאויות הגזעניות שלו.
"בעניין יו"ר ש"ס השר דרעי ההיסטוריה ידועה אבל לפני שנתיים 
מרגע שחזר לפוליטיקה לקראת הבחירות האחרונות קיבלתי החלטה 
מודעת לשים את מה שהיה מאחור, ולשמחתי גם הוא בחר לעשות 
זאת. הפוטנציאל לשת"פ חברתי הוא כל כך אדיר שחבל לבזבז אותו 
ולא לשרת יחד את הציבור. הוא הפתיע אותי לטובה במאבק בסוגיית 
הגז הטבעי. הוא ואבי גבאי היו שני השרים היחידים בממשלה שניסו 
לתת מענה ובאופן חלקי הצליחו. היחסים בינינו בשנתיים האחרונות 

הם בהחלט טובים".
מה יש לך בעצם להציע לעובד הדתי והחרדי?

הדתיות.  המועצות  עובדי  כל  של  מאוד  קשה  הזנחה  "הייתה 
הבלניות. אנשים שעובדים קשה ומשרתים ציבור גדול ולא היו קיימים 
בסדר יום של ההסתדרות, זה תמיד הייתה נישה זנוחה כזו. אצלי הם 
יקבלו את כל הכבוד והזכויות המגיעות להם, גם בגלל תפיסת העולם 
שלי וגם בגלל שיהיו מיוצגים בצורה רצינית ומשמעותית על ידי ש"ס 

שהיא שותפה משמעותית.
לבוא  שהסכים  מי  כל  והיקב  מהגורן  שהביא  ניסנקורן  לא  "אני 
ואני  לשותפות,  הולכים  אנחנו  אצלנו  הליכוד.  ועד  מחד"ש  איתו, 

חושבת שהמכנה המשותף החברתי שלנו הוא פשוט עצום".
זאת אומרת בחרת את השותפים על בסיס התאמה אידיאולוגית...

כשותפה  ש"ס  את  רוצים  שאנחנו  מהתחלה  ברור  לנו  "היה 
והתחלנו לדבר אתם בשלב מאוד מוקדם, מה שלא עשינו מול סיעות 
אחרות. זו הייתה החלטה מאוד מכוונת. אני מודה שחשבנו בהתחלה 
היה  כי  ברצינות,  מתכוונים  באמת  לא  מטעמם  ונותנים  שהנושאים 
ברור שמדובר בהחלטה מאוד משמעותית ויוצאת דופן, אבל בשלב 

מסוים התחוור לי שהרצון פה הדדי ומבחירה".

השבת – החוק הסוציאלי 
הראשון בהיסטוריה

לייצר  ועושה  מאמינה  חושבת  הזמן  כל  אני  להסביר,  לי  "חשוב 
בתוך המדינה השסועה שלנו איזה דבק מאחד ומכנה משותף. ואני 
היום הוא הנושא  ביותר על סדר  חושבת שהמכנה המשותף הגדול 
גדולה  יש כאן באמת לא סתם חיבור פוליטי אלא תקווה  החברתי. 
לחיבור אמיתי על בסיס חברתי של צדק ושוויון ודאגה לחלש. יש 
כאן ניסיון לאיחוד פלגים בעם שאני מייחלת ומתפללת שהוא יצליח 

ויש לכך סיכוי גדול כי אנחנו מאוד חזקים ביחד".
בניגוד לניסנקורן, את סבורה מאז ומתמיד שהשבת צריכה להיות 

יום מנוחה לכלל העובדים?
"אלה העמדות שלי כבר עשרות שנים, כתבתי על כך פרק ארוך 
עיתונאית  כשהייתי  וגם   ,2011 ב  שיצא  'אנחנו'  שלי  בספר  ומנומק 

)))

הקרב
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סברתי כך ועשיתי על זה כתבות תחקיר: אני מאמינה שיום מנוחה 
לאנושות,  העניקה  שהיהדות  ביותר  המדהימה  המתנה  זו  שבועי 
ואתה רואה שכל הדתות העתיקו את הרעיון מאתנו. זה גם קרה 
לפני אלפי שנים בעולם של עבדות, ופתאום, באופן כל כך מוסרי 
וכל כך נאור, יש ציווי שהוחל אפילו על העבד והאמה והגר. זה 
שבימינו  האנושית,  בהיסטוריה  הראשון  הסוציאלי  החוק  בעצם 
ומנוחה. אני מאמינה שיש מאות אלפי  עוגן בחוק שעות עבודה 
עובדים שלא רוצים לעבוד בשבת ונאלצים לעבוד בעל כרחם. לכן 
שמחתי על החוק החדש שאוסר לאלץ אדם או עסק לעבוד בשבת 
ואמרתי לח"כ גואטה שאני קצת מקנאה בו על החוק הזה והייתי 

רוצה לחוקק אותו בעצמי.
"אני אישה חילונית ואני חושבת שהאיזון הנכון הוא שהזכות 
בשבת.  לעבוד  מהזכות  פחותה  לא  בוודאי  היא  בשבת  לנוח 
הסטטוס שלי בוואטסאפ, כבר כמה שנים, הוא 'גם חילונים מנסים 
לנוח בשבת'. ואנחנו נצטרך לגונן על זכויות של עובדים, כי בדרך 
משפחתו  עם  נהנה  בשבת  שעובד  קניות  מרכז  של  הבעלים  כלל 
מיום המנוחה, אבל העובדים נאלצים לעבוד בשבת. לעומת זה, 
בשכונה שלי כרם התימנים, במכולת שאני קונה בה יש שני אחים 
שאם יצטרכו להתמודד בתחרות עם הרשתות הגדולות, הם עצמם 
יצטרכו לעבוד בשבת. הם אמנם חילונים אבל מגיע להם גם יום 

מנוחה שבועי, וכאמור, זו השקפתי מאז ומעולם". 
מה הסיכוי לדעתך לניצחון?

"לא הייתי נכנסת להרפתקה הזו אלמלי היה ברור לי שמדובר 
בסיכוי גבוה מאוד, ואלמלא האמנתי שזה מקום שאפשר לשנות 
ממנו את החברה בצורה יסודית. יש סחף אדיר בשטח, הרבה מאוד 
ועדים  לתדהמת המנגנון ההסתדרותי ולמרות מנגנון של הפחדה 
ואיומים שהם נוקטים – נוהרים אלינו. אנשים לא מפחדים, זוקפים 
הגדולים  בועדים  הארץ  בכל  פרושים  אנחנו  אתנו.  ובאים  ראש, 
ברשויות  המדינה,  בשרות  בהייטק,  תעשייה,  במפעלי  והקטנים, 

המקומיות ובעוד מקומות, יש לנו תמיכה אדירה. 
ונתיבות ועוד - החיבור עם ש"ס  "במקומות כמו צפת טבריה 
נתן לנו דחיפה גדולה כי לא היינו חזקים בהם קודם, וגם במקומות 
לזה,  כוח. מעבר  היא מכפלת  הזאת  וגדולים השותפות  מרכזיים 

בעבודה יחד יש הרבה אמון הדדי ואנחנו מסתדרים מצוין".

עודף בזבוז וחוסר ייצוג
פותח  להסתדרות",  הולכים  אנחנו  סיבות שבגללן  "יש שלוש 
גם חה"כ יגאל גואטה את הראיון ל'קו עיתונות', תוך כדי ניהול 
חמ"ל מיוחד שמוביל את קמפיין הבחירות של הסיעה המאוחדת 
של  החברתי  החלק  הוא  הראשון  "הנושא  ויחימוביץ',  ש"ס   –
זכויות העובד, הנושא השני הוא הצורך בייצוג הולם לעובד הדתי 
היום,  עד  שהיה  כפי  ולא  ההסתדרות,  מוסדות  בכל  והמסורתי 
והנושא השלישי הוא הזכות של העובד ליום מנוחה בשבוע, בלי 

אילוצים לעבוד בשבת חלילה".
נתחיל בנושא הראשון של זכויות העובד, מה היה עד כה?

"המציאות הרווחת היום בהסתדרות, היא שיש עדיפות לטפל 
ולעומת  וכדומה,  ועדים חזקים כמו עובדי בנקים  בענייניהם של 
עובדים,  וחמישים  מאה  עד  מאה  של  הקטנים  הוועדים  זאת, 
נדחקים לשוליים ולא מעניינים אף אחד. אנחנו רוצים לשים דווקא 
הטון:  את  מחריף  ומיד  גואטה  אומר  שמחתנו",  ראש  על  אותם 
הייתה  היום  עד  בהסתדרות  שהתפיסה  היא  האמיתית  "הבעיה 
שהעובד הוא זה שמעשיר את ההסתדרות, והמטרה שלנו שהיא 
תתהפך - שההסתדרות היא תהיה למען העובד, כדי להצדיק את 

קיומה ומטרותיה המקוריות".
במה מתבטא שהעובד מעשיר את ההסתדרות?

ההסתדרות,  במנגנון  בזבוז  עודף  קצת  שיש  חושבים  "אנחנו 
אותם  מנווטים  הפשוט,  לעובד  חזרה  להגיע  שבמקום  כספים 

לאחזקת כל מיני תפקידים מיותרים".
כאילו כדי לחזק את דבריו, מתפרסמת במהלך הראיון כותרת 
ב-YNET, המספרת כי הבטחות הבחירות של המועמד היריב, 
אבי ניסנקורן, הן בשווי של לא פחות מ-110 מיליון שקל. גואטה 
יוצא מדעתו מזעם, "הכסף הזה צריך  קורא את הפרטים וכמעט 

לשמש את העובדים", הוא מסביר.
דיברת על ייצוג הולם לעובד הדתי, במה זה מתבטא?

במדינת  ביותר  הגדול  הארגון  היא  שההסתדרות  תשכחו  "אל 
ארגון  משען,  האבות  בתי  רשת  עצמה,  המדינה  אחרי   - ישראל 
נעמ"ת לנשים, רשת בתי ספר עמ"ל, עמותת שחר און, ועוד ועוד 
העובד  של  והייצוג  ההסתדרות,  בבעלות  שכולם  גדולים  גופים 
הדתי שם עד כה, הן ברמת מנהלה והן ברמת עובדי מטה - הוא 

אפסי, וודאי לא מייצג את אחוז הדתיים בחברי ההסתדרות".
אז אתה בעצם מדבר על ג'ובים?

גואטה. "ככל שהמערכת  כן", מחדד  ייצוג הולם  "ג'ובים לא, 
מצריכה תפקידים ומנהלים כדי לייצג באמת את האוכלוסייה - זה 
בסדר גמור, אבל לבוא על הגב של אותו ציבור עובדים ולתפור 

תפקידים מנופחים עם משכורות עתק - זה לא".

חיבור טבעי?
איך הגעתם לחיבור הבלתי טבעי לכאורה עם שלי יחימוביץ'?
"רוח המפקד, ידוע לכולם שאריה דרעי הוא אדם חברתי בכל 
רמ"ח אבריו, ואין ספק שבנושא החברתי ובנושא זכויות העובד, 
התפיסה שלו ושל מפלגת ש"ס עולה בקנה אחד עם תפיסת עולמה 
לא  מדיניים  בעניינים  הדעות האחרות שלה  יחימוביץ'.  של שלי 

רלוונטיות כאן, מכיוון שמדובר נטו על רווחת העובד".
גואטה מציין מאמר שפרסמה יחימוביץ' בספרה בגנות העסקת 
גם  זאת  שהזכירו  כפי  "מעולם,  לשבחה  ומוסיף  בשבת,  עובדים 
שלי  גפני,  משה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר  וגם  דרעי  אריה  השר 
יחימוביץ' לא תקפה את הדת ואת שמירת המצוות, בניגוד לרבים 

אחרים בשמאל הישראלי".
הוועדים  מרבית  לתמיכת  זוכה  ניסנקורן  הרי  הסיכויים?  מה 

הגדולים...
לשלי   55.2% על  מצביע  פוקס  קמיל  של  לנו  שיש  "סקר 
שצריך  מאמין  אני  לניסנקורן,  בלבד   44.8% לעומת  יחימוביץ' 
עבודה רבה ושידע כל אחד שהאחריות על כתפיו כי כל קול חשוב 
פה, אבל אני מעריך שהתוצאה הסופית תהיה צמודה מאוד בפער 
שניסו  כמו  לא  ובוודאי  הצדדים,  לאחד  היותר  לכל   5-7% של 
להפיץ מהצד השני ולרפות את ידינו כביכול ניסנקורן מנצח -70
30, כשעד לרגע זה - על אף שביקשנו זאת מהם – לא הוצג שום 

סקר מקצועי כזה או דומה לזה".
וועדים,  של  ספציפיים  בשמות  לנקוב  שלא  מעדיף  גואטה 
ועדים  ועוד  עוד  יום  ובכל  קשה  עובדים  אנחנו  "ב"ה  לדבריו, 
מאוכזבים מצטרפים אלינו, שלא כמו ניסנקורן, אנחנו לא נפרסם 

אותם כרגע - כי הם מפחדים, אבל בקלפי נראה אותם".
מה בעצם קיבלתם בהסכם עם יחימוביץ'?

אין  הזו,  במסגרת  שמתמודדת  דתית  יחידה  מפלגה  "אנחנו 
בכל ההסתדרות מפלגה דתית חוץ מש"ס, לכן גם בוחרים חרדים 
שאינם מצביעי ש"ס יכולים לסמוך על המפלגה שתוביל קו שלא 
היה עד היום, שהשינוי המהותי בו יהיה בין זה שעד היום העובד 
נהיה  וכעת  הפריץ,  של  לחסדיו  והמתין  בפתח  כעני  עמד  הדתי 

שותפים מלאים בהנהלת והנהגת ההסתדרות.
בהנהגת  הן  מלאים,  שותפים  נהיה  אנחנו  שלנו  "בהסכם 
ההסתדרות עם פי 6 מהכוח הנוכחי שיש לנו, והן בשילוב העובד 

הדתי בתפקידים בכירים וניהוליים בצמרת ההסתדרות".
יש לך הערכה כמה קולות אתם 'שווים'?

וכידוע  עובדת במלוא המרץ בכל הרשויות המקומיות,  "ש"ס 
יש לש"ס משהו שאין להרבה מפלגות – מנגנון שטח רב זרועות 
ובמועצות  המקומיות  ברשויות  כולל  מסונפת,  ארצית  בפריסה 

הדתיות השונות. לפי המספרים שבידינו יש מאגר של כ-50 אלף 
ומחזיקים  בהסתדרות  החברים  האחרונה,  בכנסת  ש"ס  מצביעי 
יבין את חשיבות הנושא  ואין ספק שאם הציבור  בזכות הצבעה, 
יהיה  הניצחון  אז   - ויירתם למאבק בהמוניו  פה,  וגודל המערכה 

בעז"ה מובטח".
גואטה גם מדגיש כי מלבד בוחרי ש"ס, הוא מצפה שכל חרדי 
הסיעה  וזו  מאחר  כתובת,  בהם  ימצא  בהסתדרות  החבר  דתי  או 
היחידה שחרטה על דגלה את ההתחשבות בעובדים הללו, מאבק 

למען מנוחה לעובדים כולם בשבת, ודאגה לשכבות החלשות.
"אין לי ספק שהציבור החרדי והדתי כולו, בעלי זכות ההצבעה 
בהסתדרות יירתמו לטובת העניין, לצמצום חילולי שבת ורווחתם, 
אני לא מעלה על דעתי שיש אדם דתי, ובטח ובטח חרדי, שיצביע 
למפלגה אחרת שאין בה שום ייצוג לחובשי כיפות ושומרי מסורת, 
במיוחד אבי ניסנקורן שאמר באחד הראיונות לתקשורת על נושא 

השבת שיש בו רבדים לכאן ולכאן והוא לא ממהר להכריע בו.
"כל אחד מוזמן גם לשאול את רבותיו ולשמוע מהם, בוודאי 
מיידי  באופן  יורה  הללו,  הסיבות  את  שישמע  רב  שכל  ובוודאי 

להצביע לרשימה המשותפת ולקדש שם שמיים".

הרוח מול החומר
כדי  הפרוצדורה  מה  הסתדרות,  חבר  ואני  נניח שהשתכנעתי 

להשתתף ולהצביע?
"קודם כל, כל אחד צריך לבדוק ולוודא שהוא אכן מופיע בספר 
 )23.5( ביום הבחירות  לבוא  עליו  ואז  הבוחרים של ההסתדרות, 
לקלפי, ולהצביע. בעוד גבר מצביע בשני פתקים - שלי יחימוביץ' 
המאוחדת,  הסיעה  שזו  החברתי'  ו'הבית  ההסתדרות  לראשות 
אישה אמורה להוסיף פתק שלישי, של שלי יחימוביץ' בנעמ"ת".

כפי שראינו, אתה כולך שקוע בזה בימים האחרונים...
של  התנועה,  יו"ר  של  חזרתו  מאז  הזה,  שהחיבור  ספק  "אין 
ש"ס ושל הציבור המסורתי העובד - חשוב מאין כמותו, זו אחת 
המטרות שש"ס כפי שהקים אותה מרן שמה לעצמה לדאוג לעם 
שבשדות, לקרב אותם ולסייע להם בכל מה שקשור הן לרווחתם 

הגשמית והן לרוחניות שלהם, וכידוע אם אין קמח אין תורה".
כיצד תתמודדו עם המשאבים הבלתי נגמרים של היריב?

קול  כל  להצביע,  לכו  ולהצביע,  לצאת  לציבור  קורא  "אני 
חשוב. אמנם מטבע הדברים ניסנקורן יושב על קופה גדולה וצפוי 
כ-17  לו  יש  ששמעתי  מה  לפי  היטב,  ומתוקצב  משומן  קמפיין 
מיליון שקל, שכמובן מגיעים מכספי העובדים, לעומת תקציב דל 
בו אנחנו משתמשים של כ-3 מיליון שקל בלבד, אבל אני בטוח 
שהמוטיבציה של הפעילים שלנו - וכאן המקום להודות להם על 
המסירות וההתנדבות למען המטרה - הנחישות הזו וההבנה של 
חשיבות הנושא, הם אלו שיקבעו את גורל המערכה לבסוף. אנחנו 

מאמינים שהנחישות שלנו תנצח את ההסתאבות שלהם".
עד כדי כך?

 - בתקציבים  עניים  אנחנו  ועשירים,  שמנים  גדולים,  הם  "כן, 
לא  שמאמין  מי  ננצח.  זה  ועם  וברוח  במוטיבציה  עשירים  אבל 

מפחד", הוא מסיים בסיסמת הבחירות של הרשימה.


הציבור  ושל  ש"ס  של  התנועה,  יו"ר  של  חזרתו  מאז  הזה,  שהחיבור  ספק  אין 
המסורתי העובד - חשוב מאין כמותו, זו אחת המטרות שש"ס כפי שהקים אותה 
מרן שמה לעצמה לדאוג לעם שבשדות, לקרב אותם ולסייע להם בכל מה שקשור 

הן לרווחתם הגשמית והן לרוחניות שלהם, וכידוע אם אין קמח אין תורה

)))

יגאל גואטה )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(
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מבצע לחג – כל הרוכש 

מכשירי שמיעה במהלך 

חודש ניסן, יקבל במתנה 

סוללות לחצי שנה.

מכוני שמיעה בפריסה ארצית

ענקית מכוני השמיעה הבינלאומית עכשיו בישראל!

הסכמים עם כל קופות החולים.

מכשירי השמיעה הקטנים שישנו לכם את החיים

מכשירי שמיעה תוך אוזניים קטנים, המיוצרים עפ"י מידות אישיות
ממיטב הטכנולוגיות גם לליקויים חמורים בשמיעה

מתאימים גם לסובלים מטינטון
אפשרות לחיבור BlueTooth לטלפונים סלולארים ולמערכות שמע שונות

נוספים: ם  לפרטי
1-700-700-637
www.medor.co.il

סניף בני ברק:
רח' רבי עקיבא 74,

טל' 03-5785784
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הפוליטית  המערכת  עוסקת  בהם  בימים 
אזרחי  עבור  מהותיים  שאינם  בנושאים 
ישראל, יושבים רבני ערים בהם האוכלוסייה 
עצה  ומטכסים  וחילונים,  חרדים  מעורבת, 
כיצד להתגבר על הביקורת הנוקבת הנמתחת 
בכלל,  הרבנות  מוסד  ונגד  בפרט  נגדם 
בהיחלשותה  הרוצים  שונים  גורמים  מצד 
הלכתית  יותר  מקל  שיהיה  אלטרנטיבי  גוף  והקמת  הרבנות  של 
וכביכול יהיה קשוב לצרכי אלו הרחוקים מהתורה מזרח ומערב. 
באופק.  אין  ופתרון  השנים  עם  והתרחבה  הלכה  הזו  הבעיה 
ככל שהזמן חולף, מעמדה של הרבנות בקרב אזרחי ישראל הולך 
ודועך. לאור בעיה זו הרים 'כל ישראל' את הכפפה והפגיש שני 
רבני ערים מעורבות בולטות – רב העיר פתח תקווה הגאון רבי 
הנחשב  אריאל,  יעקב  רבי  הגאון  גן  רמת  העיר  ורב  הלוי  מיכה 
לאחד מבכירי הרבנים בציונות הדתית. באמצעותם ניסינו להבין 
לאן מועדות פניה של הרבנות הראשית בשנים הקרובות, והאם 
עם  האחרונות  שנים  בשלוש  הנושבת  במערכת  הצעירה  הרוח 
הקמת ארגונים פרטיים כמו ארגון "בנועם" – תיטיב עם מוסד 

הרבנות. 
"רוב הציבור במדינת ישראל כן תומך ברבנות הראשית", קובע 
חד משמעית הרב מיכה הלוי, עם זאת הוא מוסיף ומסייג: "יש 
נושאים שההלכה אוסרת ולעתים זה מביא לכעס בקרב הציבור".
ואומר  הראשית  הרבנות  למוסד  המתנגדים  על  מתרעם  הרב 
שלא  לכך  יגרמו  הראשית  לרבנות  שמתנגדים  אלו  "אותם  כי 
תהיה פה מדינה יהודית". לדבריו, "הרבנות הראשית שומרת על 

המדינה כמו שהיא אמורה להיות". 
מסוימת  הבנה  הרב  מגלה  בנושא,  הנחרצת  דעתו  למרות 
למיעוט המתנגד, "אני יכול להבין את החילוני שמתנגד לרבנות 
הראשית, כמו שאני יכול להבין תלמיד ישיבה שמתנגד להחלטות 
צוות הרבנים בישיבה. אף אחד לא רוצה שיגידו לו מה לעשות 
וכיצד להתנהג. מה לאכול, מה כשר ומה לא. אך עדיין אם לא 

תהיה מסגרת שתקבע כללים – הכול ילך וידרדר". 
לדעתו שותף גם הרב אריאל: "אדם שאינו שומר תורה ומצוות 
לא רוצה שיגידו לו מה לעשות. זה לא התחיל היום, זה קיים כבר 
200 שנה. פעם הייתה אווירה יותר עוינת – אנשים עשו דברים 
שיגידו  רוצים  לא  ומצוות  תורה  שומרים  שלא  אנשים  להכעיס. 

להם מה מותר לאכול ומה לא. הרבנות לא מחייבת אותם לעשות 
באמצעות  זאת  לעשות  יוכל  כשר  לאכול  שרוצה  מי  אלא  זאת, 
יש  זאת.  יכול לעשות  הוא  לאכול טרף,  רוצה  הוא  הרבנות. אם 
כאלה שרואים את הרבנות בצורה עוינת אבל הם מעטים – לא 

כמו פעם. המצב היום יותר טוב". 
מגבלות.  ללא  חופשית  בצורה  לחיות  רוצה  "אדם  לדבריו, 
יש כאלה שמעדיפים חתונה אזרחית שבה האפשרות לפרק את 
רוצה  הציבור  רוב  אך  ברבנות,  כמו  שלא  יותר,  קלה  המסגרת 
לשמור  "חייבים  כי  מבהיר  הרב  וישראל".  משה  כדת  להתחתן 
על המשכיות. אם לא תהיה חתונה כשרה - לא תהיה המשכיות 

לעם".

נזקי הביורוקרטיה
שהמוסד  היא  הרבנות,  מוסד  נגד  הנפוצות  הטענות  אחת 
זוגות  פעם  לא  שמרחיק  מה  ביורוקרטיה,  מעט  לא  עם  מתנהל 
חילונים המבקשים להינשא כדת משה וישראל. "בעיה זו", טוען 
הרב הלוי, "ידועה לכל. זו לא רק בעיה של מוסד הרבנות אלא 

קרבנו 
לעבודתו

רבה של פתח תקווה הגאון 
רבי מיכה הלוי, רבה של 
רמת גן הגאון רבי יעקב 

אריאל, מייסד ארגון 
'בנועם' הרב ישראל ריאני 
והרב בן ציון נורדמן בדיון 

  מרתק על הלכה ומדינה
כיצד מקרבים ומנגישים 

את הרבנות למגזר הכללי, 
סיפורה של החתונה 
הרפורמית שבוטלה 

ופרשת הרב לוינשטיין 
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בכלל של כל משרדי הממשלה ואנו עובדי המדינה מלינים על 
כך לא מעט פעמים". 

והמערכת  הביורוקרטיה  עם  כך  להמשיך  אפשר  "אי 
האזרחים,  עם  שתיטיב  רפורמה  לבצע  הזמן  הגיע  המסואבת. 
וכך נוכל לגרום להם להאמין יותר בנו ולרצות את שירותינו לא 

רק במוסד הרבנות, אלא בכל משרדי הממשלה". 
'בנועם'  ארגון  כאמור  נכנס  הזו  הבירוקרטית  המערכת  אל 
את  להנגיש  היא  ומטרתו  ודתיים  חרדים  רבנים  מאות  המאגד 
היהודים,  ישראל  אזרחי  ידי  על  המבוקשים  הדת  שירותי  כל 
ובעיקר הכוונה היא לאלה שנמנעו עד כה מלבקש שירותים אלה 

מהרבנות הראשית לישראל, וסיבותיהם עמם.
משמו של הארגון קל להבין כי בראש מעייניהם של המקימים 
יותר  וקלה  נעימה  גישה  רבים  לישראלים  לתת  המטרה  עמדה 

לשירותי הדת אותם הם מבקשים, וזאת ללא תשלום.
במהלך  להם  נצרך  יהודי  שכל  בסיסיים,  בשירותים  מדובר 
מילה,  בריתות  נישואין,  רישום  חופות,  מעריכת  החל   - חייו 
פדיון הבן, הכנה לבר מצווה, גישור וייעוץ זוגי, ייעוץ משפטי 
ועוד. כך שבכל ציון דרך של כל יהודי בחייו, יש היום ארגון גג 

אחד הנותן את המענה בכל זמן ומקום שתרצו.
בראש הגוף החדש עומד הרב ישראל ריאני, מייסד ומנכ"ל 
הגוף הזוכה לתמיכת הרבנות הראשית לישראל, אך שומר על 
מי שמקבל  כל  את  בתוכו  בארגון שכולל  "מדובר  אוטונומיה. 
פתרון  וייתן  לישראל  הראשית  הרבנות  סמכות  את  עצמו  על 
אומר  היהדות",  עם  יהודי  של  ממשק  נקודת  בכל  בעיה  לכל 
הרב ריאני, "יש אנשים שמחפשים שירותי דת ומוצאים אותם 
לפעמים בגוגל ואין להם פתרון. אנחנו נמצאים שם כדי להיות 

להם לעזר". 
הרב מיכה הלוי אומר כי "העזרה החיצונית לרבנות הראשית 
עוזרת בסופו של דבר לכלל האזרחים. הם מקבלים את שירותי 
הרב  הראשית".  הרבנות  עם  בתיאום  והכול  מהיר  באופן  הדת 
הראשית  הרבנות  תחת  שחותרים  שאחרים  ארגונים  כי  סבור 
"מעודדים חתונות רפורמיות ואת זה אנחנו צריכים למנוע. צריך 
לבצע רפורמה בנושא הזה". גם הרב אריאל סבור כי יש מקום 
לארגון שכזה "ארגון שתומך ברבנות הראשית זהו דבר מבורך". 
הרב ריאני אומר כי הוא נחרד לגלות את "הנתק שהולך וגובר 
לדבריו,  לישראל".  הראשית  הרבנות  לבין  שבשדות  העם  בין 

והציבור  ושונות,  שונות  רבניות  באלטרנטיבות  מוצף  "השוק 
הכללי לא רואה בהן כל בעיה. להיפך, הרבנים האלטרנטיביים 
עושים רושם של חברה'מנים עם האדם החילוני, וכל זה עלול 
על  שמוכרים  רבנות  שירותי  ללא  יישאר  ישראל  שעם  להוביל 

ידי גדולי ישראל". 
נתונים מדאיגים בהקשר זה, מציג הרב בן ציון נורדמן, מרבני 
שאת  ישראל  במדינת  שלמות  שכונות  "יש  ולפיהם  'בנועם', 
לעצמם  קוראים  לא  הם  הרפורמים.  נותנים  בהן  הדת  שירותי 
לכל  מגיעים  הם  אחרים.  בשמות  פועלים  הם  אבל  רפורמים 
נוספים,  וחגים  השנה  ראש  לפני  פעילות  ועורכים  המוסדות 

והרבנות לא נמצאת שם".  
שכונות  באותן  הרפורמים  של  ההצלחה  כי  מספר  נורדמן 

רבנים שדנו  "ישבתי בישיבה מסוימת של  יחד מסחררת. 
שישנם  מדאיגים  נתונים  והתקבלו  הזה,  בנושא 

ילדים באותן שכונות שלא קיימו ברית מילה. 
כדת  ולא  רפורמיות  חתונות  עורכים  כבר  הם 

משה וישראל". 
רק בחודש האחרון הצליחו הרבנים למנוע 
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כמה חתונות רפורמיות ולהשיא את בני הזוג כדת משה וישראל. 
כך למשל נודע, כי בני זוג יהודים מארה"ב שהגיעו לארץ, קבעו 
חתונה בנישואין רפורמים - לאחר שנתקלו בקשיים ביורוקרטיים 
בבירור יהדות. ברגע האחרון הם פנו לרבנים, שפעלו במרץ מול 
כדי  הדתות  ובמשרד  הראשית  ברבנות  הרלוונטיים  הגורמים 
ספק,  לכל  מעל  הובררה  שיהדותם  לאחר  ההליכים.  את  לקצר 
יינשאו  הם  ובקרוב  הרפורמית  חתונתם  את  הזוג  בני  ביטלו 

במרכז הארץ כדת משה וישראל. 
רפורמית  בחתונה  להתחתן  החליטו  מדוע  סיפר  החתן  י' 
ולבטלה: "רצינו להתחתן ברבנות ובמהלך התהליך הבנו שאם 
לעוד  החתונה  את  לדחות  נצטרך  הביורוקרטיה  לכל  נמתין 
בדרך  שנתחתן  משותפת  החלטה  קיבלנו  לכן  רבים,  חודשים 

הקלה – חתונה רפורמית". 
"אבל אז", הוא מספר, "אחד החברים שלי פנה אלי והסביר 
שפנה לרבנים שהצליחו לזרז את התהליך, אני וארוסתי הסכמנו 
ובאמת הרבנים קידמו את התהליך והנה אנחנו הולכים להתחתן 

ברבנות". 
בחתונה  מעוניין  איננו  הממוצע  שהחילוני  לזכור  "צריך 
ריאני,  הרב  אומר  וכדין",  כדת  יהודית  בחתונה  אלא  רפורמית 
"עבורו רב זה רב אורתודוקסי, רק בשל השירות הלקוי והסחבת 
הזוג  של  במקרה  אחרים.  לאפיקים  ופונה  כועס  הוא  הקיימת 
מארה"ב הצלחנו לזרז את התהליך ובס"ד גרמנו להם לבטל את 

החתונה האזרחית לטובת חתונה ברבנות".

פקחות ומעורבות
השכונות עליהן מדבר הרב נורדמן נמצאות בעיקר בתל אביב, 
גן  רמת  הערים  רבני  שני  להתמודד  צריכים  ואיתם  רק,  לא  אך 
וחרדים.  דתיים  חילונים,  זה  לצד  זה  חיים  בהם  תקווה,  ופתח 
בשל העובדה שחיי היום יום מורכבים בערים אלו, אומר הרב 
הלוי כי "רב צריך להיות פיקח בעיר מעורבת. כאשר אתה עובד 
בחכמה.  לנהוג  צריך  ומצוות,  תורה  שומר  שאינו  ציבור  עם 
אסור לריב עם בעלי עסקים בנושא כשרות. יש מקומות שרוצים 
כשרות רגילה ויש כאלה שרוצים כשרות מהדרין, ואנו כרבנות 

צריכים לספק לו"..
הרב מסביר כי בשונה משנים עברו, "היום כי רוב בתי העסק 
או  טריפות  אכילת  של  בעיה  כבר  אין  כשרים.  הארץ  ברחבי 
ולהעניק  הקיים  המצב  את  לשמר  צריכים  ואנחנו  ערלה  בעיית 

שירות אדיב ומהיר שיקרב את אותם אזרחים מרוחקים". 
הרב אריאל מחזק את דבריו ומוסיף כי "הרבנות לא שינתה 
את ההלכה. בעבר גדולי ישראל ישבו בבית המטבחיים והכשירו 
את האוכל". הבעיה החלה לדבריו כאשר "גופים פרטיים החלו 
לשחוט באופן פרטי. עכשיו מגיע כל אדם ואומר 'האוכל כשר', 

זו טעות". 
הרב גם מותח ביקורת נגד התנהלות הרבנות ואומר כי הגיע 
הזמן לאחד את כל הכשרויות הפרטיות תחת הרבנות הראשית 
צריכה  הייתה  "הרבנות הראשית  מיותרות.  בעיות  למנוע  ובכך 
הזמן  הגיע  בומרנג.  כמו  חוזר  זה  מהדרין,  יותר  כשרות  לארגן 
שהרבנות תאחד את כל הבד"צים ושכל אחד יחמיר איך שהוא 

רוצה. הבסיס והתשתית צריכים להיות הרבנות הראשית".
כשרות  והציעו  קמו  פרטיים  גופים  האחרונות,  בשנים 
הדוק.  פיקוח  וללא  צמוד  כשרות  משגיח  ללא  אלטרנטיבית 
אותם גופים זכו לתמיכה כמעט גורפת בקרב השמאל הרדיקלי 
'יש  סיעת  חברת  היא  העיקרית  כשהתומכת  המרכז,  ומפלגות 
עתיד' ח"כ עליזה לביא. על כך רותח הרב הלוי מזעם, "לצערנו 

הרב יש פוליטיקאים שמנהלים מלחמה עיקשת נגד הרבנות". 
 – חוק  הצעת  הקודמת  בכנסת  הציעו  פוליטיקאים  אותם 
שמעתה יכהן רק רב ראשי אחד. בניגוד לנהוג היום שמכהנים 
הצעה  "זו  כי  הרב  אומר  כך  על  וספרדי.  אשכנזי  רבנים  שני 
שאינה יכולה להתקיים במציאות, משום שכבר היום יש גם כך 

עומס עבודה על שני הרבנים המכהנים". 
הרב מחדד את דבריו ואומר כי "לא ייתכן שרב אשכנזי ידע 
בדיוק את צרכיו של הציבור הספרדי וכן להיפך, ולכן כשמכהנים 
של  הצרכים  את  בדיוק  יודע  אחד  כל  עדות  משתי  רבנים  שני 
העדה אליה הוא משתייך. אין ספק שצריך שני רבני ערים ושני 

רבנים ראשיים". 

ללא  יתנהל  ממשלתי  משרד  או  עירונית  שרשות  לך  "תאר 
מנכ"ל, הרי ברור לך מה ההשלכות שיהיו לכך, ולכן בדומה לכך 
גם בערים שלא מכהנים רבנים צריך להזדרז ולמנות כאלה, כי 
כך אי אפשר להמשיך. תסתכל מה שקורה במוסד הדיינות, כמה 
כך לא  בזה.  פוליטיקה מערבים  וכמה  דיינים  לוקח למנות  זמן 
צריכה להתנהל המערכת, כואב לי מאוד שכך הם פני הדברים". 
יותר  להיות  צריכים  ישראל  רבני  כי  מסביר  אריאל  הרב 
קשובים לאזרחים וכך למנוע את ההסתה הפרועה וחסרת הרסן 
נגד הממסד הרבני. הרב מציע שהרבנים יעסקו בנושא המחיה 
שהציבור  בנושאים  עוסקים  שרבנים  "ככל  בהלכה.  רק  ולא 
מזדהה איתם, התדמית תשתנה. הרבנים צריכים לדאוג שלכל זוג 
צעיר במדינת ישראל תהיה דירה. בעיית הדיור נוגעת גם לציבור 
צריכים  והחרדים  הדתיים  הרבנים  חמורה.  בעיה  וזו  החילוני 
נגד המשכורות  גם  כך  בנושא.  הציבורי  בראש המאבק  לעמוד 
התורה  הפקידים.  לעומת  גדולות  חברות  מנכ"לי  הגבוהות של 

זועקת על הפערים הגדולים האלו".

פרשת לוינשטיין
לקרוע  המאיימות  בוערות  סוגיות  צפות  השיחה,  בהמשך 
ממש  התרחש  המרכזי  הנושא  הישראלית.  החברה  את  ולפלג 
דוד'  'בני  מכינת  ראש  לוינשטיין,  יגאל  הרב  כאשר  לאחרונה, 
המעורב  לשירות  כשהתייחס  תקשורתית  סערה  עורר  בעלי, 
יוצאות  המתגייסות  הנשים  כי  ואמר  בצה"ל  וגברים  נשים  של 
בוגרי  עם  להתחתן  עליהן  ויקשה  יהודיות  לא  כביכול  מהצבא 
ישיבות. לאחר הסערה והקריאה להתפטרותו, חזר הרב והתנצל 

בנוגע לסגנון הדברים.
הרב אריאל סבור כי הרב לא היה צריך לדבר בסגנון מזלזל 
שכזה ויוצא נגדו במתקפה חסרת תקדים. "הסגנון שלו לא היה 
ראוי. הוא דיבר בשפה של שוק. לא כל בחורה דתית שמתגייסת 

יוצאת חילונית, יש דרך אחרת לומר זאת".
צודקים  לוינשטיין  הרב  דברי  כי  הלוי  הרב  סבור  לעומתו 
במהותם, וטוב שאמרם כי אחרת הנושא לא היה עולה לדיון, אך 
הדרך אולי הייתה צריכה להיות עדינה יותר. "אני הייתי אומר 
מתבטא  היה  לא  הוא  שאם  להיות  יכול  אחרת.  בצורה  זה  את 
בצורה שדיבר לא היינו מדברים על כך. במשך שנים הסתירו את 
הדעה הזאת כי חששו מהשמאל הרדיקלי. הציבור הדתי מרגיש 

שרימו אותו בנושא השירות הצבאי".
לעצם העניין של שירות נשים בצה"ל מסביר הרב אריאל כי 
גוריון  בן  דוד  דאז  הממשלה  וראש  גורן  הראשי  הצבאי  "הרב 
קבעו יחד שכל המטבחים בצה"ל יהיו כשרים וכך קורה עד היום, 
כך באופן חד משמעי צריך לצאת נגד שירות מעורב בצה"ל. אם 
כבר ישנן נשים שמתגייסות נגד ההלכה - אז שתהיינה ביחידות 

נפרדות". 
הנוכחי כשיש  גיוס לצה"ל. במציאות  נגד  היהודית  "הגישה 

להיות  להן  לאפשר  צריך  האם  לצה"ל,  שמתגייסות  חילוניות 
הכוח  בכל  כך  על  להילחם  צריך  לא.  מעורבות?  ביחידות 
השלטוני. כמו שבשר וחלב אסור - כך גם שירות מעורב אסור". 
הרב מחדד את דבריו ומבהיר כי הוא מתנגד בכלל לגיוס בנות 
לצה"ל, לא רק בנות דתיות וחרדיות אלא גם חילוניות. "אני לא 
מדבר על גיוס דתיות לצה"ל, אלא באופן כללי עם ישראל צריך 

לשמור בצה"ל על יחידות נפרדות". 
הרב הלוי אומר כי "יש פסק הלכה של הרבנות שאסור לבנות 
יכול  לא  שהוא  במקום  נמצא  אדם  בשירות  בצה"ל,  לשרת 
זה מקום מחויב". לדבריו, "בת ישראל מקומה או  להשתחרר. 
בבית אביה או בבית בעלה. במקום שהיא לא מרגישה בו בנוח 
היא לא יכולה להיות בו. אפילו בשירות לאומי אם הבת אומרת 
שהיא לא רוצה להיות ביחידה מסוימת היא לא יכולה לעשות 

זאת כי המסגרת מחייבת". 
הרב מסביר כי היום צה"ל לא מתגמש לפי הרגישות הדתית. 
לא   - מעורבת  ביחידה  להיות  רוצה  לא  אני  שיגיד  דתי  "חייל 
יוכל לעשות זאת. קח למשל בה"ד 1, בסיס שבו חיילים וחיילות 

נמצאים יחד ולא מתחשבים בהם בנושא".
השירות  מטרת  כי  נחרצות  הרב  קובע  אלו  ממצאים  לאור 
המשותף בצה"ל היא לשנות את צביון המדינה, כפי שחושבים 
לגרום  נועד  בצה"ל  המשותף  "השירות  החרדים.  הרבנים  רוב 
לשינוי צביון המדינה. זה כמו נושא הגיור לצה"ל שבו הרבנים 
הרבנות  עם  פעולה  שיתוף  ללא  גויים  מגיירים  הצבאיים 
הראשית". עם זאת, הוא ממהר להדגיש כי "לצה"ל יש תפקיד 
חשוב ואני חושב שבחור שתורתו לא אומנתו צריך להתגייס וזו 

מצווה". 
את  לסגור  הביטחון  שר  החלטת  כי  סבורים  הרבנים  שני 
אינה  יתנצל,  אם  אלא  לוינשטיין  הרב  עומד  בראשה  המכינה 
במקומה. לדבריהם, הצבא ומשרד הביטחון מאפשרים לגופים 
שמאלנים קיצוניים להרצות בפני חיילים נגד המדינה והם אינם 
צה"ל  של  עתודאים  בפני  מרצה  כשפרופסור  "האם  מפוטרים. 
ומדבר נגד הצבא, יסגרו לו את האוניברסיטה? האם לבה"ד 1 
לא מוזמנים אנשים שמדברים נגד הצבא? הצבא פתוח לכל אחד 
ולכן לא ייתכן שמכינה צבאית שמחנכת לגיוס משמעותי לצה"ל 

תיסגר", טוען הרב אריאל. 
התושבים  לפינוי  באשר  מה  עסקינן,  נפיצות  בסוגיות  ואם 
הקודמת  בסוגיה  כמו  נחרץ  נשמע  הלוי  הרב  למשל?  בעמונה, 
ואולי אף יותר. "אני נגד פינוי אדמה מארץ ישראל" הרב מלין 
על כך שהזירה הפכה לקרב משפטי. "בשנים האחרונות הזירה 
הפכה לזירה משפטית על קרקעות ולא על מהות. היום המדינה 
על  לבעלות  שטוענים  ערבים  של  תלונה  בגלל  יישובים  מפנה 
מבין  לא  ואני  יישובים  לפנות  אסור   – עולמי  קרקע. בהשקפת 

מדוע מפנים".


"אני יכול להבין את החילוני שמתנגד לרבנות הראשית, כמו 
שאני יכול להבין תלמיד ישיבה שמתנגד להחלטות צוות 
הרבנים בישיבה. אף אחד לא רוצה שיגידו לו מה לעשות 
וכיצד להתנהג. מה לאכול, מה כשר ומה לא. אך עדיין אם 

לא תהיה מסגרת שתקבע כללים – הכול ילך וידרדר"
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כמעט שבעים שנה חלפו מאז אותו ליל 
סדר מסתורי שנערך בבית משפחת פורמן 
)פורמן(  בראון  פועה  אבל  בבני־ברק, 
זוכרת  רמת־גן,  תושבת  כיום  ה־80,  בת 
שנה,  מדי  אתמול.  רק  נחוג  כאילו  אותו 
באוזני  משחזרת  היא  הסדר,  שולחן  על 
נכדיה את קורותיו של הלילה הוא, בניסן 
תש"ד )1944(, שעשתה במחיצת מפקד אצ"ל מנחם בגין בלי 

לדעת זאת. "זה היה ליל שימורים אמיתי", היא נזכרת.
"יכולנו לחתוך בסכין את המתח והרצינות, על אף שהאורחים 
סדר  את  נערוך  כי השנה  ההודעה  את  חג.  אווירת  ניסו לשדר 
עברו,  כבשנים  זברובסקי  חיים  הדוד  אצל  ולא  בביתנו,  פסח 
נשתנתה  מה  ושאלתי  כשהעזתי  בפליאה.  הילדים  אנו  קיבלנו 
השנה זו מכל השנים, אמרה לי אמי בחיוך צופן סוד כי השנה 
עמו  יביא  גם  הוא  ואולי  אריה,  הדוד  הסדר  לליל  אלינו  יבוא 

אורח נוסף, ולכן נשנה ממנהגנו ונערוך את הסדר בבית.
"ציפינו בערב החג לאורחים המסתוריים שיפקדו את ביתנו. 
לבסוף נשמעו דפיקות בדלת. דודי אריה בן־אליעזר )זברובסקי( 
עמד בפתח, ומאחוריו הגיחה לפתע דמות לא מוכרת. אף אחד 
אלמוני  אורח  אותו  מיהו  דעתו  על  העלה  לא  הילדים  מאיתנו 
עליז. רק למחרת, לאחר שעזב בפתאומיות עם הדוד, בישרה 
כי האורח הוא לא אחר מהמפקד הראשי של ארגון  לנו אמא 
אף  היה  בן־אליעזר,  אריה  הדוד,  בגין.  הצבאי הלאומי, מנחם 

הוא בצמרת אצ"ל, ובהמשך מראשי תנועת החירות".
ראשי  בבני־ברק שני  ישבו אפוא מסובין  בליל הסדר ההוא 
המחתרת המורדת. ואם תרצו – שלושה ח"כים לעתיד מטעם 
חירות והליכוד: בגין, בן־אליעזר וגם גדעון גדות הפעוט, אחיה 
של פועה. בראון מציינת כי אותו ליל סדר התקיים אחר שורה 
הופיע  בגין  של  שמו  אצ"ל.  שביצע  מוצלחות  פעולות  של 
פלשתינה־א"י  ממשלת  שהפיצה  ענק  במודעות  ימים  באותם 
בחוצות הערים. הן הכריזו עליו כמבוקש בכיר, והבטיחו פרס 

כספי גבוה למסגירו. 
יוכל לערוך בו סדר בלי  "ראשי אצ"ל חיפשו מקום שבגין 
ואז  מוחשית,  הייתה  הסכנה  בתל־אביב  לו.  שיבולע  חשש 
פורמן,  רבקה  אחותו  אצל  להתארח  לבגין  הציע  אריה  הדוד 
נראה שבבית  והשלווה.  בבני־ברק, המושבה המתפתחת  אמי, 
משפחת פורמן שברחוב בן פתחיה זכה המפקד הנרדף לשעות 

אחדות של טעם חירות. 
"אני זוכרת כיצד בגין ישב כל העת במצב רוח מרומם, שר 
צרותיו  כל  את  שם  כנראה  הוא  ההגדה.  מסיפורי  לנו  ומספר 
של  ביותר  המבוקש  המודיעיני  היעד  שהוא  לרגע  ושכח  בצד 
הסדר.  את  סיימנו  חצות  לשעת  קרוב  המנדטורי.  השלטון 
באותה שעה מלאו רחובות המושבה בהמונים שסיימו גם הם 
את הסדר ויצאו לשאוף אוויר צח, לפגוש חברים ולאחל להם 
חג שמח. גם האורח שלנו ביקש לצאת, לראות איך נראית בני־ 
ברק בליל חג הפסח. הוא החליט לצאת ממסתורו ולטייל בריש 
ולא  מוגן  הוא  בני־ברק  יהודי  שבין  בביטחון  ברחובות,  גלי 

יאונה לו כל רע".
בחוצות  האצ"ל  מפקד  טייל  בראון,  מספרת  ארוכה,  שעה 
ונהנה ממצב הרוח המרומם של חג החירות במושבה הקטנה. 
"רק בשעות הבוקר המוקדמות חזרנו לביתנו. מנחם בגין והדוד 
אריה נשארו בבית במשך כל היום הראשון של החג. למחרת 

נעלמו שניהם וירדו למחתרת".

מתחבאים כל השנה
למען האמת, ראשי המחתרות היו מסובין בבני־ברק במשך 
ארכיונים,  בין  מסע  הסדר.  בליל  רק  ולא  כולה,  השנה  כל 
שהמושבה,  מלמד  המחתרות  ותיקי  ואחרוני  היסטוריונים 
למפקדי  קבוע  מסתור  מקום  שימשה  ברובה,  החרדית 
ראשי  כל  כמעט  ובלעדיה.  רבנית  תחפושת  עם  הארגונים, 
אצ"ל ולח"י התגוררו שם תקופות מסוימות. ישיבות מכריעות, 
הדפסת כרוזים ועיתוני מחתרת, סליקים גדולים ונקודת האכלה 
נקודה  אז,  של  בבני־ברק  התקיים  הכול   – הרעבים  ללוחמים 
זעירה שקמה כעשרים שנה קודם לכן בידי חסידים עולי פולין.
הווילה  בעל  )וילק(,  זאבי  אריה  של  בנו  הוא  זאבי  אורי 
8 בבני־ברק. אורי היה אז רך בשנים  המפורסמת ברח'  רש"י 
שהתקיימו  המסתוריות  הישיבות  את  במעומעם  זוכר  הוא  אך 
נידב את  ימינם של ראשי המחתרות,  יד  בביתו. "אבא, שהיה 
ללח"י.  אצ"ל  ראשי  בין  שנערכו  התיאום  פגישות  לרוב  ביתו 
בשולחן אחד ישבו זה לצד זה מפקדי אצ"ל מנחם בגין, חיים 
לנדאו ויעקב מרידור ומפקדי לח"י נתן ילין־מור ויצחק שמיר. 
הדיונים  שולחן  על  הונחו  הסוואה  לשם  כי  מספר  היה  אבא 
תוכניות בנייה להקמת מלון גדול. במקרה שנזדמן לשם אדם 

זר, הראו לו מיד את תוכניות הבנייה.
"בבית הזה, שבו גדלתי, התקבלו החלטות רבות על פעולות, 
רבות  פעמים  לח"י.  בידי  בחיפה  הזיקוק  בתי  פיצוץ  ביניהן 

ורק  היו נשארים ראשי הלוחמים לישון בביתנו 
למחרת נעלמו שוב למקום מסתורם, עד לפגישה 

הבאה".
בחצר הווילה אצור היה מטמון שהבריטים היו 

מסובין
בבני ברק



31     י"א בניסן תשע"ז 7/4/17

לוחמי וראשי המחתרות אצ"ל 
ולח"י, שנמלטו מציפורני הבריטים, 
נהגו להסתתר לתקופות ארוכות 
בעיירה החרדית בני ברק - שם ידעו 
בבטחה שלא יסגירו אותם  ליל 
הסדר של מנחם בגין, התחפושת 
החרדית של יצחק שמיר, מכונת 
זיופי השטרות והמטבח של פוניבז'

חיליק פוגלמן 

מסובין
בבני ברק
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משלמים כל הון כדי לעלות עליו: הארכיב הסודי 
הסודיים,  המסמכים  כל  את  שהכיל  לח"י,  של 
המחתרת  עיתוני  החוברות,  הכרוזים,  הפקודות, 
ממקום  המדינה  קום  לאחר  הוצאו  הללו  ועוד. 

מחבואם וכונסו בשני הכרכים הגדולים של ’כתבי לח"י’.
תילה,  על   8 רש"י  ברחוב  הווילה  עמדה  כעשור  לפני  עד 
מקפלת בתוכה עלילות וזיכרונות. נורית חורש, בתו של אריה 
זאבי, נזכרת בביקור מיוחד שערך יצחק שמיר בווילה בהיותו 
ראש הממשלה. שמיר, היא מספרת, היה נרגש כשחזר למחוזות 
עלומיו, לבית שבו קיבל יחד עם מנחם בגין ושאר המפקדים 
את ההחלטות הגורליות במאבק בכובש הזר. "הוא ואבא צעדו 

מסביב לווילה ובתוכה, מעלים זיכרונות נוסטלגיים מהעבר".
ביקורי  לערוך  נהגו  ובלח"י  באצ"ל  אחרים  מנהיגים  גם 
זמן  הגיע:  הווילה  של  יומה  זאת,  ובכל  בבני־ברק.  נוסטלגיה 
ובמקומו  נהרס המבנה  לעולמו  זאבי הלך  קצר לאחר שאריה 
נבנה בניין מגורים, שחלקו משמש כמרכז רוחני "אש קודש" 
מודה  "אני  בשואה.  שנספה  מפיאסצנה  האדמו"ר  שם  על 
מאז  למקום  לחזור  העזתי  "שלא  חורש,  אומרת  ומתוודה", 
של  בחורבנו  לראות  רגשית  לי  היה  קשה  נהרסה.  שהווילה 

המקום שבו נרשמה היסטוריה". 

סוד השטרות המזויפים
ייזכר בנופם של אנשי המחתרת כדמות בולטת  אריה זאבי 
תקופה  במשך  הפעיל  כיצד  מתאר  הוא  בעדויותיו  בתעוזתה. 
ששימש  מזויף,  מנדטורי  לכסף  דפוס  בית  בבני־ברק  ארוכה 
לח"י  החרים  הדפוס  מכונת  את  לח"י.  לוחמי  של  לצורכיהם 
הועמסה  "היא  בתל־אביב.  הגדולים  הדפוס  מבתי  באחד 
לח"י,  חבר  יהודי  שוטר  בידי  נהוג  בריטי,  משטרה  טנדר  על 
שלי  הבית  בחצר  ממושך  אכסון  לאחר  לבני־ברק.  והובאה 
ברחוב רש"י, הועברה המכונה למקום שנשכר ברחוב ירושלים 
בקרבת ישיבת ’תפארת ציון’, ישיבה לצעירים בנשיאות מרן 

החזון איש זצ"ל".
בית  ובשכירת  בתיווך  שטיפל  בזיכרונותיו,  מספר  זאבי 
הוא  ההסוואה  מתוכנית  כחלק  חודשים.  לשלושה  המלאכה 
הסביר לבעל הנכס שיש לו קשר למדען חרדי העוסק בפטנט 
סודי של הדפסה יקרה על צלולואיד. כדי להתגונן מפני ריגול 
תעשייתי, כביכול, הוא ביקש להתנות בחוזה השכירות כי אסור 
למשכיר להיכנס לתחום המבנה המושכר, וכי תחול עליו חובת 
סודיות. אלא שאווירת המסתורין הרתיעה את בעל הבית, והוא 
ובני משפחתו הגיע בבהילות לזאבי כדי שיסלק את ה“פטנט 
הבית  בעל  שלו.  את  עשה  הבריטים  מפני  הפחד  המסתורי“. 
המפוחד אף ניאות להחזיר מיד את דמי השכירות ולהוסיף על 

כך ריבית דריבית.
בינתיים מכונת הדפוס עבדה ללא הרף, ופלטה כסף מנדטורי 
מושלם: שטרות של אחת, חמש ועשר לירות מנדטוריות. הכסף 
לא  הבריטית  הבולשת  השוק.  את  והציף  הלוחמים  בין  חולק 
שקטה על שמריה, מספר זאבי. היא רחרחה וחיפשה אחר מוקד 
ולבסוף כמעט הצליחה. השוטרים עקבו אחר איש  הזייפנות, 
גלופות השטרות, לטיפול בצינקוגרפיה  תיק עם  לח“י שנשא 

בתל־אביב. האיש נעצר והגלופות נתפסו. 
אנשי לח"י הזדרזו להוציא את מכונת הדפוס מבית המלאכה 

ברחוב ירושלים, ובעלי המבנה, שהתבשרו פתאום על פינויו, 
זליבנסקי,  בפרדס  לנגריה  הועברה  המכונה  לרווחה.  נשמו 
נגרות  למד  מיודענו  זאבי  )כיום הרב שך(.  רחוב הרצל  בסוף 
ופתח שם נגרייה ברישיון. איש לא העלה על דעתו שהנגרייה 

הזו משמשת הסוואה לבית הדפוס של לח“י.

'הרב' שמיר
הרב יצחק מאיר ז"ל, ראש עיריית בני ברק לשעבר, ומראשוני 
בני  חומותייך  "על  בספרו  בזיכרונותיו,  מתאר  המתיישבים, 
ברק", כיצד "הסתתרו" בבני ברק במשך תקופות ארוכות רבים 
מראשי האצ"ל והלח"י כשאריה זאבי-ווילק הוא הרוח החיה 

והאיש שדאג להם לדירות מסתור. 
חיים  של  בביתו  מסוימת  תקופה  הסתתר  בגין  "מנחם 
ז'בוטינסקי.  כביש  שמעל  בגבעה  טישלר  בשכונת  זבורובסקי 
גם יעקב מרידור התגורר מספר שנים בבני ברק ב'אדמת שפק', 
ה'שלישות  של  ממיקומה  הרחק  לא  קוק,  הרב  רחוב  כיום 
וילק והוא התגורר  גן. גם ליצחק שמיר דאג  הראשית' ברמת 
במשך כשנתיים ברחוב השלושה בביתו של מר סטבניצר. מר 
יעקב אליאב )לבשטיין( מראשי הלח"י ואח"כ קצין הביטחון 
ברחוב  מאיר  זכרון  בשכונת  בדירה  התגורר  ישראל,  בנק  של 
רש"י פינת וילקומירר, בביתו של נהג קואופרטיב דן מר זלמן. 
תנועת הלח"י  )שייב(, האידיאולוג של  ישראל אלדד  ד"ר  גם 
הסתתר ברחוב השל"ה 16 בזכרון-מאיר בדירתו של מר יצחק 

גורנשטיין.   
"יצחק שמיר, או מיכאל, בשמו המחתרתי, מתאר הרב יצחק 

מחופש  "היה  לרב עטור זקן, והוא התהלך בבני-ברק מאיר, 
ארוך  מעיל  לבוש 
כובע  וחבוש  ואבנט 
כובע   – תיתורה  רחב 
שמו  ונקרא  רבני 
יצחק  'הרב  בישראל 
שמיר'. בגדי הרבנים, 
והכובעים  הקפוטות 
בהרחבה  סופקו 
המחתרות  לחברי 
מאיר  יצחק  ע"י 
כל  לפני  עצמו, 
בריחה שלהם מבתי 
וממחנות  הסוהר 
הבגדים  המעצר, 
הזמנת  לפי  סופקו 

נציגי המחתרת. 
את  מתאר  מאיר 
מקום מחבואו של 
הלח"י:  מנהיג 
הבית שבו התגורר 
מיכאל"  "שמיר- 
בסביבה  היה 
משאר  מבודדת 
המושבה,  בתי 
פרדס  ברק.  בני 

פרי-הדר הקיף את הבית, ושם נהג יצחק שמיר לצאת מדי פעם 
בפעם לשאוף אויר צח וליהנות מקרני השמש בימות החורף. 
בשעות  בעיקר  זה,  בבית  נערכו  הלח"י  של  הישיבות  רוב 
מור,  ילין  נתן  שמיר,  יצחק  השתתפו:  אלו  בישיבות  הלילה. 
)ישקה(  ויעקב  )מזל(  בנאי  יעקב  כהן,  יהושע  אלדד,  ישראל 

אליאב ועוד. 
בבני-ברק  הלח"י  מוותיקי  )גדעון(  ליברמן  אברהם 
'עלילות  בספרו  בצבעוניות  מתאר  רבות  בפעולות  שהשתתף 
לוחמים', )הוצאת יאיר( על השהות המרתקת לצידו של שמיר 
בדירת המסתור בבני ברק. ליברמן היה צמוד רוב הזמן לשמיר 
את  ולראיין  להיפגש  שחפצו  החיצון  מהעולם  חוץ  ועיתונאי 
'קשורי  מובאים  כשהם  ליברמן  דרך  לעבור  נאלצו   - שמיר 
עימם  הסתובב  ליברמן  הלח"י.  מפקד  עם  למפגש  עיניים' 
על  יעלו  שלא  לוודא  כדי  הפרדסים  בין  ארוכה  שעה  במשך 

מקום המפגש. 
"בפרדס שליד דירתו של מר שמיר", מתאר ליברמן, "היה 
גם מחסן נשק ותחמושת רבה. אני דאגתי לכל צרכיו ושמרתי 
עליו שלא יאונה לו כל רע". כדי ששמיר יהיה מעודכן, הייתי 
מביא לו את כל העיתונים היומיים ועיתוני הערב, אותם קניתי 
בחנותו של יהודי חרדי בשם דוד פריינד. פריינד הרגיש כנראה 
שהעיתונים אינם בשבילי והם מיועדים ל"מישהו". פעם הוא 
אף שאל אותי, למה לך את כל העיתונים היומיים, וכי עיתון 
אחד לא מספיק עבורך? אבל הוא הבין, שתק ולא דיבר... כי 

כאלה היו יהודי בני-ברק. 
של  התעופה  שדה  את  לתקוף  "כשהוחלט  מספר,  גדעון 
אנשי  התכנסו   '46 בשנת  סירקין  בכפר  הבריטי  האוויר  חיל 
הלח"י בחורשת זיכרון מאיר בבני ברק וקיבלו את ההסברים 
החול'  'ארגז  על  והתדריכים 
התפקידים  נקבעו  גם  שם  המסורתי. 
של כל אחד – אבל כדי לבצע פעולה 
לרכז  צריכים  היינו  שכזאת  גדולה 
בכמויות  וחבלה  נפץ  חומרי  נשק, 
במספר  לפגוע  שנוכל  כדי  גדולות, 
מקום  חיפשנו  מטוסים.  של  גדול 
נוכל להסתיר את הנשק לתקופה  שבו 
ושנוכל  לפעולה  ליציאה  עד  קצרה, 
להחזירו למקום המחבוא אחר ביצועה. 
החלטנו שהמקום המתאים ביותר לכך 

הוא החורשה ליד זיכרון מאיר. 
באחת הלילות יצאנו לחורשה, חפרנו 
ואת  הנשק  את  שם  והסתרנו  באדמה 
בעפר,  אותם  וכיסינו  החבלה  חומרי 
הימים  באחד  בסיפורו,  גדעון  ממשיך 
הרבנים  מגדולי  מאחד  פתק  קיבלתי 
אליו  שאכנס  ממני  ביקש  ובו  בבני-ברק 
כי  לי  אמר  אליו,  כשבאתי  בדחיפות. 
ראה  הקודם  השבוע  של  הלילות  באחד 
באדמת  חפצים  מטמינים  אנשים  כמה 
החורשה לא הרחק מביתו. הוא שאל אותי 
על מעורבותי בנושא. לאחר שהשבתי לו 
לא  תדאג,  "אל  בחיוך:  לי  אמר  בחיוב, 

יקרה דבר, אני אשמור על זה!"
גדעון, שהצטרפו  מתאר  רבים,  צעירים 
רעב  מחרפת  סבלו  המחתרות,  לארגוני 
ארוחות  'סודרו'  להם  כמשמעו.  פשוטו 
ברק  בבני  הלוחמים  לחבריו  מסודרות 
הישיבה  ראש  של  בהסכמתו  פוניבז'  ישיבת  של  ממטבחה 
אמנם  כהנמן  הגרי"ש  זצ"ל.  כהנמן  שלמה  יוסף  רבי  הגאון 
את  לסכן  שיוכלו  באופן  "סליקים"  להטמנת  התנגדות  הביע 
נכונות לארח על שולחנו,  גילה  תלמידי הישיבה אך בד בבד 
את  לשבור  שיוכלו  כדי  רעבים,  לוחמים  הישיבה,  שולחן 
רעבונם אך התנה עם גדעון שאותם לוחמים ייטלו ידיים לפני 

הסעודה ויברכו ברכת המזון לפניה ולאחריה. 
פוניבז'  ישיבת  של  מטבחה  על  רק  נשען  לא  "גדעון"  אך 
מזון  להשיג  כיצד  מקוריות  שיטות  של  מגוון  נחו  ובארסנל 
גדעון,  מעיד  ארוכה",  תקופה  "במשך  טרופים.  ימים  באותם 
"באתי יום-יום למאפייתו של ר' חיים מלין ובידיי שני סלים. 
לקחתי את ככרות הלחם וחילקתים בין חבריי ששברו בהן את 
אנשי  נגד  הימים  אותם  של  האווירה  את  נזכור  אם  רעבונם.  
לח"י" – מסכם גדעון – "הרי מעשהו של ר' חיים מלין היה 

מעשה אצילי שהיה בו הרבה מן ההקרבה".
כמקום  בני-ברק  במושבה  המחתרות  ראשי  של  "בחירתם 
מחסה ומסתור - לא הייתה מקרית", מסכם גם מאיר. "אנשי 
ואנשי- חסידים  בני-ברק,  יהודי  כי  ידעו  והלח"י  האצ"ל 

המעשה, הם בעלי לב יהודי חם, יהודים מקיימי תורה ומצוות, 
המסורים בכל לבם ובכל נפשם לארץ-ישראל. הללו היו חובבי 
ארץ ומקיימי מצוות התלויים בארץ, יהודים המתפללים שלוש 
פעמים ביום - ולמלשינים אל תהי תקווה... וכל אויביך מהרה 

יכרתו.." 


ראש הממשלה לשעבר מר יצחק שמיר בביקורו ב'וילה' של אריה זאבי בבני ברק בה הסתתר יחד עימו - מעלים זכרונות

עיתון בו מעלה אריה זאבי זכרונות מתקופת המחתרות בבני ברק
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כתב 'כל ישראל' חזר 15 שנה לאחור, למראות 
הקשים של מלון פארק בנתניה, זרוע הגופות 

והמדמם אחרי אחד מפיגועי ההתאבדות הקשים 
בתולדות ישראל  משפחות השכול חוזרות לרגעים 
ששינו את חייהן, ואלופי צה"ל משחזרים את הרגעים 

הדרמטיים שהובילו למבצע 'חומת מגן' – בסיומו 
חוסלה תשתית הטרור ביו"ש וערפאת הושם במצור 
 ויש גם מי שהקימה ארגון חסד בעקבות הפיגוע

חיים פרידלנדר

פסח
טבח
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מחוגי השעון הורו על השעה 
לאחר  כשעתיים   ,19:20
עת  הפסח,  חג  התקדש 
"פארק"  מלון  אורחי 
להתכנס  החלו  שבנתניה 
לעריכת  האוכל  בחדר 
הסדר. במתכנסים - אורחי 
תושבי  וקשישים  המלון 
מקום  להם  היה  שלא  העיר, 
אחר לערוך בו את הסדר. באותה 

ה  ע אל-באסט ש עבד  המלון  בשערי  נכנס 
נוכרית,  בפאה  עטור  כרם,  טול  תושב  פלסטיני  עודה, 
בצירוף  ארוך.  שחור  ומעיל  צהובים  שמש  משקפים 
סביב  לסריקות  המלון  מאבטח  יוצא  מצמרר,  מקרים 

המלון, והכניסה הראשית נותרת מיותמת. 
חדר  למרכז  ופונה  הלובי  את  בבטחה  חוצה  עודה 
ויישביין,  אנה  הארוך.  במעילו  טמונות  כשידיו  האוכל 
פניו.  תווי  את  היום  עד  זוכרת  המלון,  ממלצריות  אחת 
"מבעד לעדשות ראיתי את העיניים שלו מסתכלות סביב 
ובוחנות את המקום. פניתי למלצרית אחרת ואמרתי לה 
ולדעתי  חשוד  לי  נראה  נכנס  שבדיוק  הגבוה  שהאיש 
מדובר במחבל, אבל היא צחקה ואמרה שאני מפנטזת", 
לגרליף,  אנדרס  שנתיים.  לפני  בראיון  ויישביין  סיפרה 
תייר שוודי, סיפר אף הוא כי מראהו של עודה עורר חשד, 

"הוא נראה לי לא שייך, מוזר". 
במקומותיהם,  להתיישב  החלו  האחרונים  האורחים 
כשעודה הגיע לאמצע חדר האוכל, לחץ על מתג חגורת 
וכ-160  במקום  נהרגים  מהאורחים   19 והתפוצץ.  הנפץ 
נשמותיהם  את  11 מהפצועים משיבים  נפצעים.  נוספים 
מנכ"ל  גם  ההרוגים  בין  מכן.  שלאחר  בימים  ליוצרם 

המלון, עמירם חממי הי"ד. 
בראיון ל'כל ישראל' מספר אחיו יורם, מתנדב 'איחוד 
הקשה.  הפיגוע  רגעי  על  במד"א,  כונן  אז  הצלה' שהיה 
לליל  שבנתניה  הורי  לבית  והגעתי  בקצרין  אז  "גרתי 
האחרונה,  בפעם  אחי  את  לראות  עוד  הספקתי  הסדר. 
יושב אצל הורי בטוח בעצמו, מאחל לי 'חג שמח' ויוצא 
אני  למרור,  מגיעים  אנחנו  הסדר  בליל  המלון.  לכיוון 
מברך, לוקח את המרור ביד ובדיוק הביפר רוטט, 'פיגוע 
אני  לאוטו.  וטסתי  השולחן  מעל  קפצתי  פארק',  במלון 
מגיע למלון ונתקל במראות קשים ומזוויעים. חדר האוכל 
מים  ושלוליות  אקוסטית  תקרה  ריהוט,  חלקי  חשוך, 
ממלאים את הרצפה. אני רץ בין הפצועים מנסה לזהות 
יותר  ושלם,  בריא  בנו  את  פוגש  אני  לשמחתי  אחי.  את 
מאוחר הוא יספר לי שמסיבה עלומה החליט להיכנס רגע 
לפני הפיצוץ לבר, עד היום הוא לא יודע למה. לשאלתי 

איפה אבא? הוא משיב לי שגם הוא מחפש אותו. 
בחמישה  מלא  שיצא  האמבולנסים  לאחד  "הצטרפתי 
וממלא  מטפל  חובש,  אני  בדרך  יפה'.  ל'הלל  פצועים 
לעבור  ומתחיל  החולים  לבית  מגיע  הכרחיים.  טפסים 
חדר  רצפת  אחי.  איפה  בודק  פצוע,  פצוע  במהירות 
המיון מלאה בתחבושות, דם וחלקי בשר. הרופאים לא 
מקפידים על היגיינה, זה לא חשוב עכשיו, מה שחשוב זה 
להציל חיים וכמה שיותר. אני לא מוצא את אחי גם שם, 
הצטרפתי לאמבולנס שעשה את דרכו חזרה לנתניה, שם 
המיון,  לחדר  להיכנס  בא  שאני  איך  ללניאדו,  מגיע  אני 
יוצא פארמדיק שמספר לי כי אחי פונה עם פגיעת ראש 
אחיו,  של  ילדיו  איתי  הורי,  לבית  חוזר  אני  לבלינסון. 
שבמקרה הורה להם לעלות לחדרים דקות ספורות קודם 
הבכור  אחי  אבל  חג,  לאווירת  זכר  כבר  אין  בבית  לכן. 
נראה  היה  זה  טוב,  יום  סעודת  לעשות  שחייבים  אומר 
את  להכניס  מצליחים  לא  מפסקת.  סעודה  כמו  יותר 

האוכל לפה", חוזר יורם לרגעים הקשים.
"לאחר 36 שעות של ניסיונות טיפול, נשמתו של אחי, 
שספג חמש כדוריות ברזל בראש, עלתה השמימה. דודי 
המקובל הרב עזריאל מנצור מצווה עלינו דבר אחד, 'בלי 
יום  זה  היה  היום'.  עמירם  את  ולקבור  אברים  תרומת 
שישי, עוד שעות ספורות נכנסת שבת, ואנחנו מתחילים 
לארגן את ההלוויה. עד היום לא ברור לי איך הצלחנו, 
אבל כשעה וחצי לפני שבת אחי הובא למנוחות, כשמאות 

רבות של בני אדם מלווים אותו".
הדיבור קשה על יורם, כשהוא נזכר ברגעים הדרמטיים 

את  עוצר  בקושי  הוא  הסדר  ליל  של 
מאוד  קשור  "הייתי  הדמעות. 
היום,  "עד  מסביר.  הוא  לעמירם", 
הפצעים  מחדש  הסדר  ליל  בכל 
נפתחים והגעגוע מציף מחדש". עם 
זאת, הוא ממהר להוסיף כי "החיים 

הפיגוע במלון פארק )צילום: שאול גולן(
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משפחות  הקימו  אחי  של  בניו  מכל.  חזקים 
'עמירם'  עמותת  את  הקימו  ואף  לתפארת, 
שמחלקת מזון למשפחות נזקקות לזכרו. לא 
ידענו עד כמה אחי היה בעל חסד, רק בשבעה 
שמענו על מאות סיפורים על מעשי חסד שלו, 
את  מנציחה  שהמשפחה  בזה  עסוק!  מלון  במנכ"ל  ומדובר 

מעשיו הטובים היא נאחזת בו, רק כך אפשר לשרוד". 
מהאורחים  ללקט  שהצליחו  מידע  מפרטי  כי  מספר  יורם 
ליווה ברגע הפיגוע את אחת מאורחות  במלון, אחיו עמירם 
מהמקום  מרוצה  הייתה  ולא  גלגלים  בכיסא  שישבה  המלון 
שסודר לה. "הוא לא שלח אותה לאחד המלצרים, אלא הוא 
עצמו הוביל אותה לשולחן אחר, כך שהוא עבר באותו הרגע 
האורחת למחבל  בין  הבדיל  עמירם  גופו של  במרכז המלון. 

והיא ניצלה. 
שלושה חודשים מאוחר יותר יספוג מלון "פארק" טרגדיה 
ירד  כי  מהפיגוע  שניצל  המלון  שף  ויזלמן,  ארקדי  נוספת. 
חממי,  עמירם  של  בהוראתו  שתייה  בקבוקי  להביא  למחסן 

נרצח בפיגוע התאבדות בשוק בנתניה.

מקדשי המוות
המחבלים  משפחות  בחיים,  נאחזות  השכול  משפחות  אם 
מהללות את המוות. "בסביבות אחת בצהריים נפרדתי מעבד 
שימסור  ביקשתי  לשלום.  ידו  את  לחצתי  עודה.  אל-באסט 
ד"ש לכל החבר'ה שלנו שהלכו לגן עדן. אמרתי לו שכולנו 
נתראה  ושאינשאללה  כיוון  לאותו  בדרך  ושכולנו  שאהידים 
מחוליית  אחד  שחרורי,  מעמר  סיפר  בקרוב",  כולנו  שם 
המחבלים ליורם שוייצר, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון 
לאומי, שניסה ללמוד על הדפוס שהניע את החמאס באותם 

ימים.  
"בערב הלכתי למסגד שלנו בטול-כרם", המשיך שחרורי 
לתאר. "התפללנו תפילת ערבית במסגד, ומאוחר יותר, בערך 
בסביבות השעה שבע בערב, החלו האנשים מסביב לדבר על 
בוצעה,  שהפעולה  ששמעתי  ברגע  בנתניה.  פיגוע  שהיה  כך 
הרשיתי  עכשיו  התפרק.  אצלי  שהצטבר  המתח  כל  נרגעתי. 
לעצמי לנוח, משום שידעתי שהפעולה שלמענה עבדנו קשה 
צה"ל  גלי  של  לדיווחים  האזנתי  כך  אחר  מומשה.  כך  כל 
נמסרו  לאט  לאט  אנשים.  הרבה  נהרגו  בפעולה  כי  שמסרו 
המספרים והם החלו לעלות: 10 ,9 ,8 ,2 ,1. כשהגיעו למספר 
20, צעקתי. אחר כך עוד עלה המספר. לא האמנתי שככה ייצא 

לנו. רצינו פעולה חזקה, אולי 10-15 אנשים".
שחרורי פעל ברשת שאורגנה על ידי עבאס אל-סייד, דובר 
אמריקנית,  באזרחות  שהחזיק  סייד,  אל  כרם.  בטול  החמאס 
ידע  שכן  הזרה,  התקשורת  אצל  וגם  בעירו  פופולרי  היה 
של  באצטלא  החמאס,  מטרות  את  רהוטה  בשפה  להסביר 
לוחמת חופש - לוקש שהתקשורת העולמית קנתה בחפץ לב, 

ועדיין קונה. 
נהאד אבו-קישאק, סטודנט ללימודי תרבות ושומר ראשו 
המתאבדים.  המחבלים  גיוס  על  אחראי  היה  א-סייד,  של 
במהלך תפילה במסגד המקומי בטול כרם הבחין אבו קישאק 
בחברו לכיתה עודה מתפלל באדיקות והחליט לגייסו כמחבל 
מתאבד. עודה הסכים מיד לבקשה, אך ביקש כמה ימים כדי 
בערב  אביו.  עם  עניינים  מספר  ולהסדיר  אירוסיו  את  לבטל 
החוליה  כשחברי  לפועל,  הפיגוע  את  להוציא  הוחלט  פסח 
אדם  הומה  מקום  שחיפשו  לאחר  היהודי.  לחג  מודעים  לא 
בהרצליה ובתל אביב, סיפר עודה לנהג כי הוא מכיר את נתניה 
היטב, שכן עבד שם בעבודות מזדמנות, וזה הוריד אותו ליד 

המלון. 
ידי  על  יחוסלו  או  ילכדו  החוליה  חברי  כל  יותר,  מאוחר 

כרם,  בטול  במחסום  נתפס  החוליה  כשמנהיג  צה"ל,  כוחות 
תוך שהוא מנסה להשתמש בדרכנו האמריקאי ובטענה כי הוא 

ממהר לטיסה לארה"ב. 
ברשות  הרוגים,  אזרחים   30 הטבח,  תוצאות  למרות 
כך  לטובה.  החוליה  חברי  את  לציין  ימשיכו  הפלסטינית 
"טורניר  את  הרשות  מימנה  הפיגוע  שלאחר  בשנה  למשל, 
השהידים של טול כרם בכדורגל - אליפות השהיד עבד אל-

באסט עודה", דבר שזכה לתמיכה רחבה של כ-70% מתושבי 
הגדה. נוסף לכך, בערוץ הטלוויזיה הרשמי של הרשות הקרינו 

סרט מהלל למנהיג החוליה א-סייד, ובשנת 2011, ביום השנה 
והעניק  המשפחה  בבית  אסירים  לענייני  השר  ביקר  לפיגוע, 

שלט רשמי חגיגי.

חומת מגן
הפיגוע הכה את מדינת ישראל המלומדת פיגועים בתדהמה, 
לא  החירות,  חג  ליל  והטיימינג,  והפצועים,  ההורגים  כמות 
כבר  כינס  שרון  אריאל  הממשלה  ראש  אדיש.  איש  השאירו 
באותו הלילה את הקבינט הביטחוני, ולמחרת נפלה ההחלטה 
- יציאה למבצע לטיהור יהודה ושומרון ממחבלים. "הפקודות 

הן ברורות", מסר שרון בהודעת ההחלטה על פתיחת המבצע, 
"לפגוע בכל מי שיאחז בנשק ולשתק כל מי שינסה להתנגד 
לפעולת הכוחות ולסכן אותם, ולהימנע מפגיעה באוכלוסייה 

האזרחית".  
אגף מבצעים  קצין  הירש,  גל  ידי  על  היטב  תוכנן  המבצע 
בפיקוד מרכז, שאף בחר לו את השם "חומת מגן", בעקבות 
מילות השיר, 'לעולל ולרך, שערים פה נפתח, למך ולזקן, אנו 
לרגע  חיכו  בפיקוד,  שכבו  המבצע  תכניות  מגן'.  חומת  פה 
השתוללה  השנייה  "האינתיפאדה  מדינית.  מבחינה  המתאים 
במלוא עוזה, אך בדרג המדיני בחרו שלא להגיב יותר מידי, 
מספר  לשולחן",  המדינית  האופציה  את  להחזיר  רצון  מתוך 
יצחק ג'רי גרשון, מפקדת אוגדת יהודה ושומרון באותם ימים 
ל'כל ישראל'. "אנחנו כבר התחלנו בחודשים שלפני המבצע 
בכניסה לשטח, במטרה לעצור מחבלים מתאבדים ומבוקשים, 

בהתאם למידע המודיעיני".  
עם  הסדר  את  ערך  הוא  הסדר,  ליל  את  היטב  זוכר  גרשון 
בן  פואד  הביטחון  שר  בהשתתפות  גילה  בהר  צנחנים  גדוד 
אליעזר. "באמצע הסדר אני מקבל הודעה על הפיגוע, במקביל 
לדרכנו,  אחד  כל  יצאנו  מיד  מתעדכן.  פואד  שגם  קולט  אני 
אני למטה לנסות להבין מה קרה כאן, ושר הביטחון לישיבת 
הממשלה שהתכנסה עוד בליל החג. מיד הבנו שאנחנו לקראת 

מבצע שישנה את מאזן הכוחות".
מספר  על  משתלטים  לרמאללה,  נכנסים  צה"ל  כוחות 
הרשות  ראש  של  משרדיו  המוקטעה,  את  ומכתרים  שכונות 
יאסר ערפאת. הכוחות משתלטים חדר אחרי חדר, אגף אחרי 
אגף. במהלך ההשתלטות, במסדרון המוביל אל לשכת הראיס, 
רומן שליאפשטיין  ירה אחד ממאבטחיו של ערפאת בסמ"ר 
במרחק  הכוחות  התמקמו  לבסוף  שנהרג.  בגולני,   51 מגדוד 
שישה  עוד  עם  יחד  במשרדו  שהסתתר  מערפאת,  אחד  קיר 

מבוקשים. 
מבוקשים  מיני  כל  המוקטעה  את  נכתר  לא  שאם  "הבנו 
היחידה,  הסיבה  לא  זו  אבל  גרשון.  מסביר  לשם",  יברחו 
בין  הקשרים  את  להבין  לנסות  מלמעלה  הוראה  הייתה 
ערפאת לפיגועים. ואכן, המסמכים הרבים שנתפסו במוקטעה 
כשמש",  ברור  היה  "זה  זאת.  הוכיחו  השונות  ובמפקדות 
שערפאת  רק  שלא  עלה  מהמסכים  כי  ומספר  גרשון  מצהיר 
אף  הרשות  ראש  אלא  השונות,  המפקדות  את  וארגן  מימן 
חומר  רק  לא  לרשות.  מירדן  וציוד  אמל"ח  במסוקו  הבריח 
דולרים,  גם שקים של  נתפסו במשרדיו של הראיס,  מודיעני 

מכונה לזיוף שטרות כסף ישראלים ושקיות סמים.
שהשתלטה  גולני  חטיבת  על  שפיקד  תמיר,  צ'יקו  משה 
הראשי, במטרה  בכביש  נע  כוח משוריין  כי  סיפר  העיר,  על 
למשוך את תשומת לבם של המחבלים, בזמן שכוחות חי"ר 
ההפתעה  שונים.  כיוונים  מכמה  המחבלים  את  מפתיעים 
הייתה מושלמת ולפחות 150 פלסטינים חמושים נעצרו בעת 
שהיו ספונים תחת מחסה מהגשם. על כיבוש המוקטעה סיפר, 
צרור  שחרר  "הוא  מהחלון;  מגיח  ערפאת  את  זוכר  הוא  כי 
ממקלע, ללא מטרה וללא כיוון. התייחסנו לזה בסלחנות ולא 
הגבנו. הפקודה הייתה ברורה, מכתרים אותו, אבל לא נוגעים 

בו".
גם בכיבוש שכם הפעיל צה"ל תרגיל הסחה. "הכוחות נכנסו 
היה  ומורכב,  צפוף  הכי  האזור  לקסבה,  שהנתיב  כזו  בצורה 
פתוח, רצינו שיחשבו שזה המקום הכי בטוח ויברחו לשם", 
מספר גרשון. וזה עבד, המחבלים היו בטוחים שכוחות צה"ל 
לא יעזו להתקרב לשטח הצפוף והממולכד, אך כוחות צה"ל, 
שהתאמנו קודם לכן באתר בניה על לוחמה בשטח בנוי, נכנסו 

אני מגיע למלון ונתקל 
במראות קשים ומזוויעים. 
חדר האוכל חשוך, חלקי 
ריהוט, תקרה אקוסטית 
ושלוליות מים ממלאים 
את הרצפה. אני רץ בין 
הפצועים מנסה לזהות 

את אחי

טנקים בג'נין )צילום: דובר צה"ל(

טנק ברמאללה )צילום: דובר רנדל - לע"מ(
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בגיבוי  מטען  אחר  מטען  מפרקים  שהם  תוך  קטנים,  בכוחות 
צלפים. בסופו של קרב הצליחו הכוחות להשתלט על העיר ללא 
הרוגים, מלבד רב סרן אסף אסולין שנהרג מירי דו צדדי. מנגד, 
הראשונה  "בפעם  נעצרו.  נוספים  ומאות  חוסלו  מחבלים   70

במהלך האינתיפאדה ראינו מאות מחבלים שמניחים את 
נשקם ומרימים ידיים", מספר גרשון. לדבריו, "זה 

הפך לסמל שהוביל לדעיכת הפיגועים".
הכוחות פעלו בנוסף בטול כרם, קלקליה, 

בית לחם ועוד. כשבכל עיר המטרה הייתה 
אותה  לסרוק  ואז  העיר  על  להשתלט 
היטב, לפרק את מעבדות הנשק, להחרים 
אמל"ח, ללכוד מבוקשים ולתפוס חומר 

מודיעני. 

"סגן הרמטכ"ל נהרג"
את  מכל  יותר  שמסמל  הדבר  אבל 

הפלסטינים  ג'נין.  על  הקרב  היה  מגן  חומת 
הגיעו ערוכים לקרב ופרשו כ-15 אלף מטענים 

במחנה הצפוף, בכבישים, בחצרות ובבתים. חרכי 
ירי שהוכנו מבעוד מועד, נועדו למנוע מעבר חיילים בין 

להיחשף  לרחבות,  לצאת  אותם  ולאלץ  הקירות,  דרך  הבתים 
אבדות  ספגו  ובזהירות,  באיטיות  תחילה  פעלו  הכוחות  לאש. 
במארב  שנלכדו  נחשון  מגדוד  חיילים   13 היתר  בין  קשות. 
הבתים  לאחד  נגררו  החיילים  מגופות  שלושה  היטב.  מתוכנן 
וכוח של שייטת 13 פשט על הבית, חיסל את המחבלים בקרב 

פנים אל פנים וחילץ את הגופות. 
בשולי הטרגדיה, היו אלה הימים הראשונים של האינטרנט 
הביא  בג'נין  המתרחש  על  המעורפלות  והידיעות  בישראל, 
נהרג  יעלון,  )בוגי(  משה  דאז,  הרמטכ"ל  מסגן  שמועות,  לגל 
אליעזר,  בן  בנימין  הביטחון,  לשר  ועד  המסוק  בהתרסקות 
שלקה בלבו כששמע על כך. דובר צה"ל נאלץ להוציא הודעה, 

שלפיה הרמטכ"ל וסגנו בריאים.
התוצאות הקשות של הקרב, בו השתתפו גם ילדים פלסטינים, 
הובילו את צה"ל להכניס מספר דחפורי D9 לפעולה במחנה. 
קוראים  לבית,  מתקרבים  היו  הממוגנים  הדחפורים  נהגי 
מספר  לאחר  הבית  את  וממוטים  לצאת,  למחבלים 
היטב,  ממוגנים  ככלים  התגלו  הדחפורים  דקות. 
המטענים והטילים בקושי היו שורטים אותם, 
ופחד הדחפור נפל על המחבלים. "הדחפור 
הענק הגיע, ואנחנו היינו בבתים הרוסים. 
לא היו חיילים או טנקים. לא היה שום 
הדחפור  כנגד  לעשות  שיכולתי  דבר 
הזה", סיפר אחד הטרוריסטים שנכנע. 
בסופו של דבר, חלקים גדולים ממחנה 
בהמשך  אבנים.  לגל  הפכו  הפליטים 
על  שקריות  טענות  הפלסטינים  יפיצו 
כשצה"ל  ג'נין",  ב"טבח  הרוגים  מאות 
 56 שרק  להוכיח  דבר  של  בסופו  מצליח 

איש נהרגו, מרביתם מחבלים.
אם הקרב על ג'נין סימל את חומת מגן, מצבה 
כיום מסמל את הצלחת המבצע. מחנה הפליטים שנודע 
הפך  ביו"ש,   1 מספר  המתאבדים  המחבלים  כמייצר  לשמצה 
אני  אם  יודע  "לא  כי  מבהיר  גרשון  כלכלית.  משגשגת  לעיר 
הייתי במצבם הייתי מודה לצה"ל, אבל יחד עם זאת, אם נסתכל 
סביבנו מה קורה בסוריה, השליטה שלנו בשטח מאפשרת לאבו 
מאזן לשרוד ולפלסטינים לקיים מרקם חיים סביר, וזו תוצאה 

של 'חומת מגן'".
מלבד המוקטעה ניהלו כוחות צה"ל מצור ממושך על כנסיית 
כשאנשי  מחבלים,  כ-50  הסתתרו  שם  לחם,  בבית  המולד 
ימי  במהלך  ערובה.  כבני  משמשים  אזרחים  וכ-200  הכמורה 
ביזו את  ניסה צה"ל להתיש את המחבלים, שבינתיים  המצור 
כמובן  וחפצים.  ספרים  והרסו  חתכו  לנצרות,  הקדוש  המקום 

במצב.  האשמה  את  בישראל  ראה  והוותיקן  עזר  לא  זה  שכל 
לקפריסין  יגורשו  המבוקשים  כי  הוסכם  ימים  כחודש  לאחר 
ומשם למדינות אירופה שהסכימו לקבל אותם. אחרי שעזבו את 
נותרו במקום כ-40 מטענים ממולכדים, שנוטרלו על  המתחם 

ידי כוח צה"ל. 
כיום, 15 שנה לאחר המבצע, ניתן להכתירו כאחד המבצעים 
גרשון  יצחק  במיל'  האלוף  זאת,  עם  צה"ל.  של  המוצלחים 
מדגיש שחלק גדול מהקרדיט יש לתת לחומת ההפרדה. גרשון 
בחומת  מדובר  שלא  להדגיש  ומבקש  הסמנטיקה,  על  מקפיד 

ההפרדה, אלא ב"גדר הביטחון".
קיבלתם תמיכה מלאה מהדרג הצבאי?

בהחלט. הדרג המדיני החל לגבות את הפעולות שלנו בשטח, 
עצמו  במבצע  מגן.  חומת  לפני  עוד  וכדומה,  מחבלים  עצירת 
בוודאי שהיה לנו גיבוי דומה. "תהיו סוסים דוהרים ואל תשקלו 
שיקולים זרים, רק שיקולים שהם טובתם של אזרחי ישראל", 

ציווה עליו שרון, ואכן כך היינו. 
של  הרוגים  מחיר  זרים?  שיקולים  אומר  זה  מה  לשאלה 
לוחמה בשטח בנוי? משיב גרשון, כי הם לא התחשבו במחיר 
את  הבא,  האוטובוס  את  מצילים  שאנחנו  "ידענו  ההרוגים, 
הבנו  אזרחים.  עשרות  של  הרג  ומונעים  הבאה,  המסעדה 
הבינו  גם  כך  האזרחים,  לבין  האיומים  בין  לחצוץ  שתפקידנו 

הלוחמים בשטח, ראינו את זה במורל הגבוה שלהם". 
פרספקטיבה של 15 שנה זה מספיק זמן כדי לבחון הצלחה 
של מבצע צבאי. תשתיות ארגוני הטרור ביהודה ושומרון לא 
התאוששו מאז, והמחבלים כבר לא מוציאים פיגועי התאבדות 
לפועל, בין בגלל גדר הביטחון ובין בגלל התשתיות שמוטטו 
לפני 15 שנה. עם זאת, תאוות הטרור הרצחנית של המחבלים 
לא תמה, אומנם כיום עידן המחבלים המתאבדים נראה שעבר 
זמנו, אך אבחת סכין או דהירת משאית לתחנה הומה הורגים 

לא פחות מחגורת נפץ.


הפיגוע במלון פארק הותיר חלל במשפחות רבות, אך גם התניע 
יוזמה נפלאה בשם "הכסא הריק", במסגרתה נערך כל ליל הסדר, 
הן  היוזמה  את  מי שמובילות  השכולות.  למשפחות  מיוחד  סדר 

שתי נשים חרדיות, תהילה פרידמן וחוי ארנפלד. 
השנה ימלאו 14 שנה למיזם, כשליל הסדר הראשון נערך בדיוק 
מספרת  ישראל'  ל'כל  בראיון  פארק.  במלון  הפיגוע  לאחר  שנה 
פרידמן, כי אחרי הפיגוע חלחלה בה ההבנה "שפגעו בליבו של 
העם היהודי, ואנחנו בתמורה צריכים לזרוע אהבה במקום שנזרע 
חלחלה  הראשונית  הבנה  כי  מספרת  פרידמן  זאת,  עם  כאב". 
אצלה כבר כשהייתה נערה בת 13, עת הייתה עדה לפיגוע בקו 
לתהום  יושביו  על  האוטובוס  את  דרדר  מחבל  במהלכו   ,405
שמתחת לטלז סטון. "הקולות והמראות נחקקו בי והבנתי שאני 
השנייה  באינתיפאדה  ההתאבדות  פיגועי  סדרת  לעזור,  צריכה 
חיזקו אצלי את המחשבה ומלון פארק היה כבר המכה בפטיש".

היה  לקוחותיו  שמאגר  עסק  ימים  באותם  הפעילה  פרידמן 
בארצות הברית, היא פונה אליהם ומבקשת שישלחו סיוע וחיזוק 
מתנדבים  מחפשת  שהיא  מודעה  פרסמה  במקביל,  למשפחות. 
כשבתחתית  הנפגעים,  למשפחות  שי  חבילות  בחלוקת  לסיוע 
מאוד  צריך משהו. מהר  אם  ליצור קשר  ניתן  כי  נכתב  המודעה 
הוצפה פרידמן בפניות, לאחר זמן הבינה כי אינה יכול להחזיק 
הסדר  ליל  את  אך  אותה,  לסגור  והחליטה  לבד  העמותה  את 
החליטה להמשיך לערוך למשפחות, לאחר שדב קלמנוביץ, ראש 

ארגון משפחות נפגעי איבה, דרבן אותה על חשיבות העניין. 
ארנפלד,  חוי  חברתה  עם  יחד  הסדרים  את  מארגנת  פרידמן 
שמספרת ל'כל ישראל' על הצורך המיוחד באירוח שכזה דווקא 
ליד השולחן,  ריק  כיסא  ויש  בליל הסדר, "כשמשפחה מתכנסת 
נפער חלל עצום בלב המשפחה. אנשים שלא עברו חוויה דומה 
את  להבין  יכולה  אחרת  שכולה  משפחה  ורק  זאת,  מבינים  לא 
קרובי  אצל  בעבר  מתאחרות  שהיו  משפחות  יש  לדבריה,  זה". 
משפחתן, אך הן חשות אשמה, שכן הן מביאות איתן את הצער 
לא  הן  בו  מקום  מחפשות  הן  ולכן  הסדר,  לשולחן  והשכול 

מרגישות חריגות. 
פרידמן מוסיפה, כי ליל הסדר נתפס כלילה שנחגג אצל כולם, 
בלילה  שמדובר  כך  שבת,  בליל  סעודה  עושים  שלא  כאלה  גם 
מאוד משפחתי. המוטו שלהן, הוא "לערוך סדר עם החסר". הכול 
כל כך לא בסדר, מלא בחסר, אומרת פרידמן. המשפחות שואלת 
את עצמן, איך מתגברים על העצב, אך אצלנו אפשר להגיע בלי 

מסכה, כך איך שהבן אדם מרגיש. יש שבאים עם צחוק, יש עם 
כאב, יש שרוצים לברוח ויש שדווקא רוצים לחזור לכאב. אנחנו 
משדרות להם שהכול בסדר, אתה מגיע מי שאתה, איך שאתה, 

כדי לקבל חיבוק גדול.
"משער  והעדות,  הגוונים  מכל  משפחות  מגיעות  הסדר  לליל 
מחומצן ועד לפאות מסולסלות", אומרת פרידמן. "כנראה המכנה 
הלב  את  פותח  הוא  מהכול,  יותר  חזק  השכול  של  המשותף 
והאמון בין המשפחות. מי שלא חווה זאת לא יבין". הקשר בין 
המשפחות ממשיך הרבה פעמים מעבר לליל הסדר. לדבריהן, לא 
פעם משפחה "ותיקה" בשכול חשה בצורך לאמץ משפחה צעירה 

יותר, ולהראות לה כיצד מתמודדים עם הכאב.
השנה שכרו השתיים מלון ברחובות, והוא כבר מלא עד אפס 
רוזנפלד,  הוא אליעזר  מי שיערוך את הסדר  איש.  ב-180  מקום 
שאיבד את אחיו ואת בנו בעת שירותם הצבאי ולפני כשנה וחצי 
ארנפלד,  של  לדבריה  ירי.  בפיגוע  הי"ד,  מלאכי  נוסף,  בן  איבד 
בקשות.  להגיע  ממשיכות  מקום  אפס  עד  מלא  שהמלון  למרות 
למרבה הצער לחלקן הן נאלצות להשיב בשלילה, לא כי הן לא 

רוצות, אלא כי אין מקום. 
המשפחות שמגיעות לאירוח נהנות לא רק מסדר ברמה, אלא 
וכל  הילדים  את  מפעילים  מתנדבים  במהלכו  חווייתי,  מסדר 
לכולם",  הלב  את  פותחים  "ילדים  בעקבותיהם.  המשתתפים 

מסבירות השתיים.
לשאלה איך המשפחה מקבלת את זה? משיבה פרידמן, "בתי 
בת ה-19 פנתה אלי וטענה כי 14 שנה לא היינו בבית, כך שאין 
לה מושג מה המנהגים שלנו בליל הסדר. השבתי לה, אולי אין 
לך מושג בליל הסדר, אך יש לך מושג בנתינה. פני שנה מישהו 
לנחם, למרות שלא הכירה את  ובתי הלכה  נרצח  בשכונה שלנו 
המשפחה, היא הלכה לבד. וישבה שם עם כל ילד בנפרד וניחמה 

אותו. מחסד לא ניזוקים". 
למרבה הצער הארגון שלהן הוא היחיד שקיים בנושא זה, מה 
"כל  שנה.  אחרי  שנה  הזה  החסד  במפעל  להמשיך  להן  שגורם 
להתקשר  מתחילות  בחנוכה  אבל  זהו,  עכשיו  חושבת  אני  שנה 

המשפחות, אני לא יכולה לאכזב אותן", מסבירה ארנפלד. 
שתיהן נשים עובדות במשרה מלאה, ליל הסדר הוא לא אירוע 
אני  זה,  את  מממן  מי  איש.  ל-180  שלא  בטח  למשפחה,  זול 
שואל. "בעבר היו אלו משפחות אמריקאיות שהיינו איתן בקשר, 
אך רבות מהמשפחות הללו סבלו מכה קשה במשבר של 2008 

בביטחון  משיבה  פרידמן  ארנפלד.  אומרת  מיידוף",  ובהונאות 
מוחלט, "אנחנו סומכות על הקדוש ברוך הוא, הוא מעולם לא 
אכזב". לדבריה, "אני שמה את ליל הסדר על הכתפיים של עם 
ישראל ואני מגייסת כיום את הכסף בפלטפורמה של גיוס המונים. 
אחת הסיבות שאנחנו עושים זאת בצורה כזו, כי למשפחות עצמן, 
שעוקבות אחרי הפלטפורמות האלה, זה מאוד חשוב, הן מקבלות 

מסר - עם ישראל אתכם". 
שנפצעה  בן-ארויה,  קורין  היא  שלהן,  המסר  את  שמחזק  מי 
נפצעו  ילדיה  ושאר  נרצח  שמעון  בעלה  פארק,  במלון  בפיגוע 
ברמות פציעה שונות. ל'כל ישראל' אומרת בן ארויה, "זה היה 
עבורנו קרש הצלה, לא ידענו את נפשנו מרוב צער, ולא התחשק 
לנו לערוך את הסדר, למרות שאנחנו משפחה מסורתית, החג הזה 
הפך ללא סימפטי. ההזמנה הזו עזרה לנו רבות". קורין מסבירה, 
שנחמה זה לא, אבל זה ממתיק את הימים הקשים, "פתאום אתה 

רואה שיש עוד הרבה אנשים במצבך, אז למי תלין בדיוק?!"
"ליל הסדר זה הפיק", ממשיכה קורין, "וזה כל שנה, מפורים 
זה עולה וצף". על הפיגוע עצמו, היא מספרת, כי היא אינה זוכרת 
הפיגוע, שבאנו להתמקם  הרגעים שלפני  את  זוכרת  "אני  אותו. 
בחדר האוכל. איבדתי את ההכרה מיד, גם כשהתעוררתי בחדר 
לי  כשאמרו  קרה,  מה  עדיין  הבנתי  לא  יפה'  ב'הלל  הטראומה 
זה  'מה  ממני.  רוצים  מה  הבנתי  לא  פארק,  במלון  פיגוע  שקרה 
אותך  ומלווה  נמצא  מסבירה,  היא  שכול,  שאלתי.  אלי?'  קשור 
תישאר  תמיד  זו  אבל  מדממת,  לא  הצלקת  אומנם  רגע,  בכל 

צלקת".
בה  המשפחות,  מאחת  שקיבלה  הודעה  לי  מראה  פרידמן 
מגולל הבן את הטרגדיה המשפחתית ומספר כי בכל שנה בליל 
הסדר הם לא חגגו כלום מעבר ל'קדש', שכן מיד לאחר מכן האב 
והאם היו מסתגרים עם הכאב. "בזכותכן אנחנו יוצאים כל שנה 
לחירות". לסיום אומרות השתיים, כי המטרה שלהן זה לא לארח 
את אותן משפחות שנה אחרי שנה. המטרה היא לתת למשפחות 
דחיפה למעלה, לפי הצורך שלהן, עד שהן יתגברו על הכאב, הן 
מסכמות. הנה, לא מזמן קיבלנו טלפון מאם ששיכלה את בנה, 
שתינוק חדש נולד למשפחה והיא מוותרת השנה על ההזמנה. כי 

היא המשיכה הלאה, זו ההצלחה שלנו.


בדמייך חיי

יצחק גרשון
)צילום: דובר צה"ל(
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אטרקציות, פעילויות, סדנאות, מסלולים, נחלים ובמילה אחת: לאן נוסעים?  בכדי שלא תמצאו 
את עצמכם בלי רעיונות לילדכם שמצפים שתצאו איתם לטייל, ריכזנו עבורכם את כל סוגי 

הפעילויות  לאלו שאוהבים את החום והמסלול הארוך, לבורחים למזגנים ולצופים מהצד – יש 
מסלול מותאם לכל אחד  שיהיה לכם מהנה

הילה פלאח

בחול המועד

תצפיות מרהיבות לנוף הגלילי
המטיילים  את  מזמינה  ישראל  נתיבי  חברת 
מרהיבות  נוף  מתצפיות  ליהנות  המועד  בחול 
מחלף  בין   65/85 כביש  לאורך  הדרך  בצדי 
המצפורים-  בארבעת  עמיעד,  לצומת  גולני 

"נטופה", "חוקוק", "ארבל" ו"צלמון".
מפרויקט  כחלק  הוקמו  החדשים  המצפורים 
 ,65/85 כביש  להרחבת  ישראל,  נתיבי  חברת 
פרויקט  והינו  חודשים,  מספר  לפני  שהושלם 
על  מיוחד  דגש  הושם  במסגרתו  "ירוק"- 
אוצרות  של  נרחב  שיקום  נערך  הנוף,  פיתוח 
טבע ושמירה על חיי בעלי חיים, זאת בשיתוף 
ארבעת  הירוקים.  הגופים  עם  הדוק  פעולה 
הוסדרו  הדרך  בצדי  החדשים  המצפורים 
ואוטובוסים,  פרטיים  לרכבים  חניות  עם 
לעצירה  ובטיחותית  נוחה  גישה  ומאפשרים 
תצפית  נקודות  מתאפשרות  מהם  במצפורים, 
הנסיעה  את  המאפיין  הגליל  לנוף  מרהיבות 

לאורך התוואי.
בנוסף, בסמוך למחלף נחל עמוד, הוקם חניון 
למטיילים ואזורי חניה מוסדרים לאוטובוסים, 
ישראל'  'שביל  אל  ישירה  גישה  המאפשרים 
זרם  השנה  אשר  עמוד',  'נחל  הליכה  ומסלול 
אשר  העפר  סוללת  לפירוק  הודות  לראשונה 
סוללת  במקום  הנחל.  של  זרימתו  את  חסמה 
מערכות  שתי  ישראל,  נתיבי  הקימה  העפר, 
שתי  עוד  פורקו  הפרויקט  במסגרת  גשרים. 
סוללות עפר בנחלים- צלמון ועכברה, מעליהן 

הוקמו גשרי כביש חדשים.
*עצירה במצפורים לבאים מכיוון צפון לדרום 

)מצומת עמיעד למחלף גולני(-
מצפור צלמון - במצפור חניון המשתרע לאורך 
של כ- 40 מטרים. המצפור ממוקם מצד ימין 
של הדרך בכביש -65 כ- 2 ק"מ אחרי מחלף 
צלמון,  בקעת  לכיוון  וצופה  החדש,  צלמון 

מאגר צלמון ומאג'ר.
הדרך  ימין של  מצד  ממוקם   - נטופה  מצפור 
בכביש 65, מיד אחרי תחנת הדלק שדה עמודים 
)אחרי מחלף עילבון( המצפור מכיל 14 חניות 
לאוטובוסים.  חניות  ו-2  פרטיים  רכב  לכלי 
המצפור צופה לכיוון מערב, ממנו ניתן לראות 

את עילבון, הר תורען ובקעת בית נטופה.
*עצירה במצפורים לבאים מכיוון דרום לצפון 

)ממחלף גולני לצומת עמיעד(-

הדרך  של  ימין  מצד  ממוקם   - ארבל  מצפור 
עילבון,  ק"מ אחרי מחלף   1.5 כ-   ,65 בכביש 
המצפור מכיל 18 חניות לכלי רכב פרטיים ו- 
לכיוון  צופה  המצפור  לאוטובוסים.  חניות   2
רמת  ארבל,  הר  את  לראות  ניתן  ממנו  מזרח, 

הגולן ואזור הגליל התחתון המזרחי.
הדרך  של  ימין  מצד  ממוקם   - חוקוק  מצפור 
בכביש 65, לפני גשר המוביל הארצי. המצפור 
מכיל 5 חניות לכלי רכב פרטיים ומפרץ חניה 
חוקוק  בקעת  לכיוון  וצופה  לאוטובוסים 

והגליל התחתון המזרחי.

פליימוביל בגובה אנושי
פסח  המועד  בחול  מארחת  אביב,  תל  שרונה 
עם  בישראל  הגדול  הפליימוביל  פסטיבל  את 
ומיוחדים,  חווייתיים  ענק  מתחמי  ל-5  מעל 
הצגות ילדים, סדנאות יצירה, תערוכת דמויות 
ענק פליימוביל בגובה אנושי, ויציעו למבקרים 
ויצירה  משחק  עולמות  של  מדהימה  חוויה 
והפעילויות  המתחמים  מבחר  בפליימוביל. 
גדוש  יום  לבלות  ולהורים  לילדים  יאפשרו 
תשלום.  ללא   – זאת  וכל  וכיף,  בהנאה 
פליימוביל הוא מותג משחקי הדמיון המצליח 

בעולם בקרב ילדים ומבוגרים בני כל הגילים.
הפסטיבל יתקיים בתאריכים:  12.4, 13.4 בין 

השעות 11:00-14:00, 15:00-18:00 
מתאים מגיל שנה ועד 99 

הכניסה חופשית

חדרי בריחה משפחתיים בחינם
לעדכון  זוכים  הבריחה  חדרי  הקרוב  בפסח   
בריחה  חדרי  עם  משמעותי  ולשדרוג  גרסה 
הפכה  זו  אטרקציה  וחינמיים.  משפחתיים 
מהבילויים  לאחד  האחרונה  בתקופה 
חברה  במשחק  מדובר   . ביותר  המועדפים 
עם  ביחד  בחדר  ננעלים  אנשים  בו  מציאותי 
משתתפים אחרים וצריכים להשתמש בחפצים 
סדרה  לפתור  כדי  בחדר  הנמצאים  שונים 
צופנים  לפענח  רמזים,  למצוא  חידות,  של 
במיוחד  מוגבל.  זמן  תוך  מהחדר  ולהימלט 
בנתניה,  ימים  עיר  בקניון  יוקמו  פסח  לכבוד 
בחדרים  שונים.  בנושאים  בריחה  חדרי   4
יוכלו זוגות ומשפחות לבוא ולנסות את מזלם 
הפעילות  המבוך.  חידות  כנגד  תושייתם  ואת 

 6 בני  מילדים  החל  המשפחה  לכל  מתאימה 
 6 לגיל  מתחת  הקטנטנים  הסבים.  אחרון  ועד 
יוכלו לברוח למתחם לגו ענקי שיכיל למעלה 
להכנת  יצירה  פינת  ואף  לבנים  מ-100,000 

שלטים ומסגרות לחדר. 
כניסה חינם

תאריכים: 12-13/4/2017
שעות חדרי בריחה בין השעות 11:00-14:00 

15:00-21:00 |
שעות הלגו 11:00-14:00, 15:00-19:00

11:00- לחדר   שלטים  מסגרות  הכנת  סדנת 
15:00

קניון עיר ימים 
בני ברמן 2, נתניה

צילום: לגו יוצרים אירוע 

עיצוב קומפקטי
'אקסטרה  חדשה  תערוכה  סדר:  נעשה  בואו 
קטנים,  בתים  לעיצוב  פתרונות  מציגה  סמול' 
מגיעה לדרום ותתקיים עד ה-20 לאפריל במרכז 
בתערוכה  שבע.  בבאר  פלוס  דיזיין  העיצוב 
פתרונות  ממגוון  להתרשם  הרחב  הקהל  יוכל 
יצירתיים ומתקדמים לתכנון חכם ופרקטי של 
חלל הבית. האלמנט המרכזי שמוצג בתערוכה 
חכם  קומפקטי  מיצג  הוורוד",  "הפיל  הוא 
ואדיר ממדים שמדגים מגוון רחב של פתרונות 
עיצוביים המותאמים למחייה במרחב העירוני 
מדד  גם  יוצג  התערוכה  במהלך  המודרני. 
הקומפקטיות - נוסחה מהפכנית לתכנון הבית 
ובחינת רמת הייעול בסביבת המגורים. המדד 
התכנון  גורמי  בקרב  לשבחים  וזכה  שהוצג 

ואנשי המקצוע. 
תערוכת סטודיו XS )אקסטרה סמול(  

פעיל עד – 20.4 
מרכז העיצוב דיזיין פלוס, באר שבע

כניסה חופשית

שייט אביבי 
עונת  את  פותח  האביב  בלום,  כפר  בקייקי 
השייט, הזרימה נפלאה והחוויה תמיד מגבשת 
ומעלה חיוך רחב על פני המבקרים,  לצד שלל  
פעילות  המשפחה.   לכל  בילוי   אפשרויות 
בגובה  "טופרופ"  החבלים  בפארק  אתגרית 
העצים.  צמרות  בין  כולם  מעל  מ'  עשרה 

מהנה  חוויה  לאמיצים  תספק  למים,  האומגה 
מ',   12 לגובה  המתנשא  הטיפוס  קיר  לצד 
הילדים.  במיוחד  ייהנו  וקשת  החץ  במתחם 
נהרות  שייט  תספק   D3 חושית  הרב  ההקרנה 
אוהבי  ממדים.  בשלושה  "וירטואלי"  סוער 
כפתרון  הקמפינג  מתחם  את  ימצאו  השטח 
נפלא לחופשה חסכונית, המתחם מסודר וכולל 
דשא  ומרחבי  חמים  מים  מקלחות,  שירותים, 

מטופחים לפיקניק משפחתי. 
שעות פעילות : 10:30 –15:30. 

1-700-50-66-11
WWW.  :ניתן לרכוש כרטיסים מוזלים באתר

 KAYAKS.CO.IL

יין נטופה ישמח 
מיוצרים  נטופה(,  )במצפה  נטופה  ביקב 
העולם  בסגנון  כשרים  אלגנטיים  איכות  יינות 
הישן, המתאפיינים בגוף מעודן בעל ניחוחות 
וטעמים מורכבים. היקב מייצר כיום כ-85,000 

בקבוקים בשנה הנמכרים ברחבי העולם. 
לביקור  הציבור  מוזמן  המועד  חול  במהלך 
מודרך בחדר היין  בימים ד'-ה'  שעות -10:00

16:00 ביום שישי בן השעות 10:00-14:00
04-6786454

  www.netofa.com  :אתר היקב

סיורי 'יציאת מצרים' בראש הנקרה
ראש  התיירות  באתר  בפסח  המסורת  כמיטב 
הנקרה – סיורים מומחזים ושחקנים בדמויות 
ויספרו  והגלים  הנקרות  בין  רבנו',  'משה 
סיפורם  את  המסלול  לאורך  חווייתית  בצורה 
של משה רבנו, יציאת מצרים וקריעת ים סוף. 
הסיורים המומחזים ייצאו בכל שעה עגולה בין 
10:00 ל-16:00.  סיורי 'משה רבנו' במסגרת 
פעילות היום הינם ללא תשלום נוסף וכלולים 
במחיר הכניסה לאתר הכולל גם נסיעה ברכבל, 
מיצג אור-קולי וכמובן – ביקור בנקרות. ניתן 
מיוחד[  ]במחיר  ולשלב  הביקור  את  להעשיר 
טיילת  לאורך  חשמליים  רכבים  טיולים  גם 
החוף. בנוסף, לאחר רדת החשכה ייפתח האתר 
מחדש לסיורי עששיות ליליים בשעות שהטבע 
מתעורר לחיים מסתוריים. הסיור כולל: נסיעה 
לילית ברכבל המואר אל הנקרות הימיות, סיור 
מודרך בתוך הנקרות החשוכות לאור עששיות, 
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הר  ועל  הר  שבנו  קטנים  יצורים  על  סיפור 
הנקרות  היווצרות  אודות  הסבר  פיל,  שבלע 
המפורסם  בגשר  ביקור  כאן,  דווקא  ולמה 
שהובילה  המנדטורית  הרכבת  עברה  עליו 
לארץ מעפילים, נשמע את הסיפור המרתק על 
הלילה שבו המחתרות פוצצו את גשר הרכבתו 
הליליים  הסיורים  קולי.   האור  במייצג  נצפה 
יתקיימו בין התאריכים -11 בימי חול המועד 
שעה.  חצי  ובכל   20:30 מהשעה  החל   13/4
₪,עלות   50 למבוגר  עלות  מראש,  )בהרשמה 

לילד )3-18(  40 ₪. 
עקב  החג  בימי  המורחבות  הפתיחה  שעות 

הביקוש הצפוי: בחוה"מ, 9:00 – 18:00 
ימי שישי וערב החג השני עד השעה 16:00

לפרטים ורישום – 073-2710100 
http://www.rosh-hanikra.com

 עמק המעיינות  
גן השלושה-סחנה 

'גן  הלאומי  בגן  האביב  עונת  את  פותחים 
עם   – האסי  נחל  זורם  בו  )סחנה(  השלושה' 
טמפרטורת מים קבועה של 28 מעלות, בריכות 
מים  מגלשות  משחקים,  מתקני  טבעיות, 
והרבה דשא וצל, לצד הפתעות נוספות באתר 
- מוזיאון הארכיאולוגיה 'עקבות בעמק', אתר 
לטפס  בואו  שבגן:  המשוחזר  ומגדל'  'חומה 
ולהשקיף ממרומי המגדל ולראות ולהבין כיצד 
בעמק.  העבריים  היישובים  ראשוני  הוקמו 
למשפחות:  עצמאית  פעילות  מוצעת  באתר 

טיפוס על המגדל ועוד. 
לפרטים: 04-6581017  

פסח בפארק המעיינות
מגוון  למטיילים  מוצעות  הפארק  בשטח 
אפשרויות טיול ובילוי - המעיינות היפהפיים 
הקבוצים,  נחל  השנה,  ימות  כל  הנובעים 
שטחים  מורשת,  אתרי  הדגים,  בריכות 
חקלאיים, הציפורים הנודדות, חגיגת נוף, טבע 
לרכיבה  מהבית  אופניים  להביא  אפשר  ומים. 
בדרכים בפארק וניתן לשכור בתשלום רכבים 
או אופניים. מומלץ בחום  ידידותיים לסביבה 

במזג האוויר האביבי.  
הכניסה והחנייה לפארק – חינם

לפרטים: 04-6881427

אפיקומן בעתיקה 
היהודי  הרובע  ופיתוח  לשיקום  החברה 
להגיע  הרחב  הקהל  את  מזמינה  בירושלים 
והפעלות  אירועים  ממגוון  וליהנות  לירושלים 
עם  המטמון  את  מחפשים  המשפחה:  לכל 
אפיקומן לפותרים נכונה, משחק ניווט וסיורים 
ברחבי הרובע היהודי במהלך ימי חול המועד 

פסח, 12-13.4.17, )טז'-יז' בניסן תשע"ז(.
לשיקום  החברה  באתרי  מודרכים  סיורים 
לשיקום  החברה  היהודי:  הרובע  ופיתוח 
לסיורים  הקהל  את  מזמינה  הרובע  ופיתוח 
מודרכים באתרי החברה העתיקים והמרגשים 
המחברים בין העבר וההווה. הגן הארכיאולוגי 
הגן  ברחבי  מרתק  סיור   - דוידסון  מרכז 
הכולל  דוידסון  מרכז  ובמוזיאון  הארכיאולוגי 
הפעלה לילדים - משחק "אפיקומן בגן", חפש 
ובסופו  את המטמון ברחבי הגן הארכיאולוגי 

"אפיקומן" לפותרים נכונה. 
בין  שעתיים  כל  יתקיימו  בעברית  סיורים 

השעות 11:00-17:00. 
 ,14:00  ,12:00 בשעות  באנגלית  סיורים 

 .18:00
בית כנסת החורבה  

סיור עוצר נשימה בין כתלי בית כנסת החורבה, 
כל  על  מעלות   360 של  מרהיבה  תצפית  עם 
וביקור  הכנסת,  בית  כיפת  ממרומי  ירושלים 
בקומת הארכיאולוגיה של בית הכנסת. בנוסף 
התת  מהיציאה  להתרשם  המבקרים  יוכלו 
קרקעית החדשה אל רחבת הקרדו, דרך הקשת 
הביזנטית שנחשפת לקהל הרחב בימים אלה. 

עגולה  שעה  מדי  יתקיימו  בעברית  סיורים 
בשעות 11:00, 12:00, ובין 14:00-17:00. 

 ,11:30 בשעות  יתקיימו  באנגלית  סיורים 
 .17:30 ,15:30 ,14:30

לשיקום  החברה  מעניקה  המועד,  חול  לרגל 
'הנחת  למבקרים  היהודי  הרובע  ופיתוח 
אפיקומן'- ומציעה כרטיס כניסה "הכל כלול" 
בעלות של 130 שקלים בלבד לכל המשפחה, 
או כרטיס בודד בעלות של 50 שקלים למבוגר, 

ו- 30 שקלים לילד. 
ללא  היהודי  הרובע  ברחבי  ופעילות  הופעות 

תשלום
במהלך ימי חול המועד יתקיימו ברחבי הרובע 
כליזמרים  של  לקהל  פתוחות  הופעות  היהודי 
הכליזמרים  יקיימו  בנוסף,  שונים.  במוקדים 
סיור מוזיקלי ססגוני ברחובות הרובע פעמיים 
 4 חוה"מ,  במהלך  המבקרים  לנוחות  ביום. 
עם  היהודי  הרובע  ברחבי  מנוחה  מתחמי 

מחצלות, צלונים ופינות יצירה לילדים.

מעלות-תרשיחא 
ו' 14.4 בצהריים  יום  יום ד' 12.4 ועד  מבוקר 
אגם  שפת  על  יתקיים  ניסן(  י"ח   – )ט"ז 
שנה  כמדי  ויכלול  ה-27  הפסטיבל  מונפורט 
שלל פעילויות ואטרקציות חינם לכל המשפחה 
לילדים,  הצגות  ומופעים,  הפעלות  כולל 
הפעלות  מתחמי  ואמנות,  יצירות  מתחמי 

ותחרויות נושאות פרסים, ירידי דוכנים ועוד.
אטרקציה אמנותית

הבלונים  אומן  של  יצירתו  תהיה  בפסטיבל 
הבינלאומי גידו ורהוף ההולנדי – לאחר שיצר 
יונת  בצורת  ענק  בלונים  פסל  שעברה  בשנה 
השלום, השנה יתארח גידו בפסטיבל ויקים יחד 
עם עשרות אנשי צוותו מיצג מיוחד מ-30,000 
המונפורט.  אגם  מי  על  שיורכב  בלונים 
משלל  ליהנות  הפסטיבל  מבקרי  יוכלו  בנוסף 
שיט  ביניהן  בתשלום,  האגם  אטרקציות 
קארטינג,  הקרח,  על  החלקה  באגם,  בסירות 
האגם,  שפת  על  קמפינג  מתחם  רייזר,  סגוויי, 
ומחוצה  העיר  ברחבי  ועוד.  סוסים  על  רכיבה 
הקהל,  להנאת  נוספים  אירועים  יתקיימו  לה 
תרשיחא,  במעלות  מודרכים  סיורים  ביניהם 
שבין  )במקטע  כזיב  לנחל  מיוחדים  שאטלים 
עין זיו לעין טמיר בחסות מיזם אוצרות הגליל 
פעילויות  שלל  ועוד  והגנים(  הטבע  ורשות 

ותכנים נוספים. 

בואו להכין בול עם תמונה שלכם 
מרכז המבקרים של דואר ישראל מציע חוויה 
של  ניחוחות  עימה  שמביאה  במינה  מיוחדת 
הנהוגות  מתקדמות  טכנולוגיות  בשילוב  פעם 
של  המבקרים  מרכז  ישראל.  דואר  בחברת 
חברת דואר ישראל, הוקם בשנת 2010, ומארח 
אלפי מבקרים בשנה.  מטרת המרכז לגלות את 
ישראל,  דואר  חברת  של  הטכנולוגית  פעילות 
באמצעות  ישראל,  מאזרחי  אחד  לכל  הנוגעת 
סיורים ערכיים ולימודיים על החברה לקבוצות 
יכולים המבקרים  אוכלוסייה שונות.   במרכז 
מרגע  הדואר,  פעילות  על  מקרוב  ללמוד 
וחלוקת  למיון  ועד  וביולו,  המכתב  שליחת 

הדואר. הסיורים מותאמים למשפחות.
לגיליון  המבקרים  מצטלמים  הסיור  בתחילת 
בולים אישי, "הבול שלי", אותו הם מקבלים 
בסיום הסיור. במהלך הסיור ילמדו המבקרים 
השחור,  הפני  בעולם,  הראשון  הבול  על 
מוקרנים סרטונים המלמדים על פעילות החברה 
ומגוון השירותים הניתנים בה, נצפה במכונות 
המיון המתקדמות הממיינות מיליוני מכתבים 
אינטראקטיביים.   משחקים  ונשחק  יום,  מידי 
כל משתף מוזמן להכין מכתב בארץ ליקיריו, 

אותו ישלח במהלך הסיור. 
פתוח בימי חול המועד בשעות 08:00 – 18:00
 076-8873800 בטלפון  מראש,  בתיאום 

שלוחה 1. 
.visit@postil.com או במייל

משך הסיור כשעה וחצי
עלות הסיור למשתתף 19.80 ₪.

מרק  שד'  פינת   137 ההגנה  רחוב  כתובת: 
ירובלום, תל אביב.

תתאפשר  לא  ומעלה,   8 מגיל  לילדים  מומלץ 
כניסה לילדים מתחת לגיל 5.

הגדה של יהלום 
אופנהיימר,  הארי  ע"ש  היהלומים  מוזיאון 
ברמת גן יקיים בחוה"מ פסח פעילות מיוחדת 
של  ההגדה  בסימן  שכולה  המשפחה,  לכל 
פסח  חוה"מ  במהלך  שיגיע  ילד  כל  פסח. 
למוזיאון היהלומים, יוכל להכין לעצמו הגדה 
היווצרות  סיפור  את  המספרת  יהלום,  של 
של  ההגדה  וברוח  וליטושו.  כרייתו  היהלום, 
על  למוזיאון  שיגיעו  הילדים  ילמדו  פסח, 
ארבעת הקושיות המרכזיות אודות היהלומים: 
ְּכֶנֶגד ארבעת ה- s ' C דיבר היהלום: ֶאָחד קרט 

ְוֶאָחד צבע ְוֶאָחד ניקיון ְוֶאָחד טיב העבודה.
פעילות חול המועד פסח תתקיים בימים ד' – 
ה', ט"ז-י"ז ניסן תשע"ז,  12-13 באפריל בין 

השעות 10:00-14:00.
המוזיאון פתוח בין השעות 10:00-14:00. יש 

להגיע עד שעה לפני הסגירה.
דמי כניסה: ילד – 12 ₪. מבוגר – 24 ₪.

אופנהיימר,  הארי  ע"ש  היהלומים  מוזיאון 
שלום  מרח'  )כניסה  גן,  רמת   1 ז'בוטינסקי 

זיסמן 3(
טלפון: 03-5760219

כבר הייתם בכותל?
שעריה  את  פותחת  הכותל  למורשת  הקרן 
הפסח  את  לחגוג  הרחב  הציבור  את  ומזמינה 
האתרים  בין  הכותל.  באתרי  חוויתי  בביקור 
כוהנים  ברכת  הפסח-  בחג  לציבור  הפתוחים 
המוצא  מארץ  שורשים  סיור  הכותל;  ברחבת 
סיורים  לירושלים;  ועד  משפחתכם  של 
עם  המקדש  בבית  ביקור  הכותל;  במנהרות 

משקפות מציאות מדומה ועוד.
ברחבת  תתקיים  המסורתית  הכהנים  ברכת 
פסח,  המועד  בחול  כנהוג  המערבי  הכותל 
בהשתתפות   ,2017 באפריל,  ה-13  בניסן,  י"ז 
הכותל  ורב  לישראל  הראשיים  הרבנים 
המערבי.  למעוניינים להשתתף במעמד כדאי 
הרכבים  את  להשאיר  מומלץ  מוקדם!  להגיע 
)בגבעת  הקלה  הרכבת  של  וסע  חנה  בחניוני 
התחמושת או בהר הרצל(, לנסוע עם הרכבת 
דקות  מספר  ללכת  ומשם  העירייה  תחנת  עד 
לבקר  שניתן  האתרים  המערבי.  לכותל  ברגל 
בהם במהלך חול המועד פסח: מבט אל העבר- 
ב"בית  לביקור  מדומה  מציאות  משקפות 
שרשרת  מרכז  לירושלים,  המסע  המקדש", 

הדורות ומנהרות הכותל
הקרן  של  האתרים  כל  פסח  המועד  בחול 
פתוחים  שיהיו  המערבי  הכותל  למורשת 
www. באתר:  סיורים  להזמין  וניתן  לציבור 

thekotel.org או בטלפון 5958*.

"צעדת בנימינה בשביל החקלאות"
תתקיים  החקלאות"  "בשביל  בנימינה  צעדת 
בחול המועד פסח 13.04 החל מ-06:30 בבוקר 
מסלולים  משני  המטיילים  ייהנו  במסגרתה 
כ-4  לעגלות(   גם  )מתאים  למשפחות  האחד 
ק"מ ומסלול ארוך 10 ק"מ. במהלך המסלולים 
אשר  המושבות  חקלאי  עם  הצועדים  יפגשו 
המשפחתי  סיפורם  את  למבקרים  יספרו 
המבקרים:  יפגשו  הצעדה  במהלך  והחקלאי. 
אבוקדו  מטעי  הדרים,  גידולי  חי,  משק 
הנותנים  סביבתיים  קהילתיים  ופרויקטים 
ב-2017.  קהילתית  לחקלאות  חדש  ביטוי 
וביניהם "יער מאכל" ופרויקט השיקום "חיים 
בלתי  התנינים". הצעדה תאפשר מפגש  לנחל 
אמצעי עם החקלאים ועם האתגרים העומדים 
בפני חקלאים בימינו ועם המפגש בין קדמה, 
בצעדה  למבקרים  כפרית.  וסביבה  תושבים 
צפויה חוויה של למידה, העשרה והנאה גדולה 

ומגוונת בתחנות שונות 
פתוח לקהל הרחב ללא תשלום, 

דרך  להירשם  אפשרות  יש  ורוצים  במידה 
חולצה,  הכוללת:  מיוחדת  ערכה  עבור  האתר 
 ₪  25 של  במחיר  ומדליה  מים  בקבוק  מפה, 

 matnasbga.org.il לערכה דרך האתר
למועצה  )סמוך  לבנים  יד  גן  הכינוס:  מקום 

המקומית בנימינה – ג. עדה(

לשחרר מתחים ולהוציא אנרגיה 
של  תחושות  אלו  יהיו  מהאנשים  חלק  אצל 
רגשי  אלו  יהיו  אחרים  שאצל  בעוד  בדידות, 
מחרדה  הסובלים  אצל  ועוד,  זאת  נחיתות. 
ירוד,  עצמי  ערך  מסוגלות,  חוסר  חברתית, 
אותם  נפרוק  לא  שאם  מצטברים  מתחים 
ונרוקן את תכולתם מהגוף שלנו נמצא עצמנו 
שלנו.  הקרובה  הסביבה  כלפי  זעם  משחררים 
במקום זאת, אנו מציעים לכם את טרנד חדרי 
הזעם שכבש את קנדה, ארה"ב ואסיה ועכשיו 
החדר   ."2-breakזעם "חדר  לישראל:  מגיע 
כחלל  ומעוצב  מ"ר   70 של  גודל  על  מתפרש 
וביניהם  כלים  ובהם  מדפים  עם  תעשייתי 
מחבט בייסבול ולום ברזל שמיועדים לשבירה 
בחדר.  שנמצאים  הפריטים  כל  של  לרסיסים 
מקלדות,  צלחות,  כוסות,  מקרמיקה,  ברווזים 
אגרטלי זכוכית, כל אלה ועוד, פריטים שבהינף 
לרסיסים,  יתנפצו  סביר  פיזי  כוח  והפעלת  יד 

מחכים למבקרים בחדר הזעם.
ערכת  מקבלים  ואחת  אחד  כל  הזעם  בחדר 
לבוש הכוללת כפפות, אפוד וקסדת מגן אשר 
במהלך  פציעה  מפני  הגוף  על  להגן  תפקידם 
להיכנס  ניתן  הזעם  לחדר  החפצים.  שבירת 
מצולמת  הזעם  פעילות  כל  בזוגות.  או  לבד 
ומוקלטת, כך שבסוף השהות בחדר ניתן לקבל 
ללמוד  ואף  הזעם  התקף  של  בווידאו  תיעוד 
אנחנו  ואיך  נראים  אנחנו  איך  על  קצת  ממנו 

מתנהגים בעת התקף זעם. 
את המיזם מלווה מומחה הבטיחות רמי שמש, 
ובטיחות  להנדסה  חברה  מרשגד  מחברת  

בע"מ.
במקום  אביב.  תל   ,32 שדה  יצחק   ,2Break

חניה פרטית ללקוחות.
פתוח משעה 10:00 בבוקר ועד 22:00 בלילה
www.2Break. האתר  דרך  מקומות  הזמנת 

co.il
למשתתף  שקלים  ב-68  החל   - כניסה  מחיר 

וכולל מינימום 8 פריטים לשבירה.

36 מוזיאונים ואתרים - חינם 
טבע  תרבות,  למען  'פועלים  פרויקט 
בנק  ידי  על  ה-13  השנה  זו  הנערך  ויופי', 
מאות  שבמסגרתה  למסורת  הפך  הפועלים, 
במהלך  נהנות  בישראל  משפחות  אלפי 
תשלום  ללא  מביקורים  הפסח  המועד  חול 
במוזיאונים ואתרים בכל רחבי הארץ. האתרים 
בין  משלבים  בפרויקט  הנכללים  והמוזיאונים 
לבין  העכשווית  הישראלית  והתרבות  ההוויה 
ומאפשרים  והארץ,  העם  של  ההיסטוריה 
החג  מחופשת  ליהנות  כולו  הישראלי  לציבור 
על  וההורים  הילדים  של  הידע  העשרת  תוך 
כספי  בחיסכון  ישראל,  של  ותרבותה  יופיה 

משמעותי של מאות שקלים למשפחה.
בין האתרים הנכללים בפרויקט: מוזיאון ת"א 
המוזיאון  חולון,  העיצוב  מוזיאון  לאמנות, 
הישראלי במרכז רבין, מוזיאון ארצות המקרא,  
הבוטני  הגן  הוד,  עין  דאדא  ינקו  מוזיאון 
בירושלים, יער האיילים, מוזיאון פתח-תקווה, 
מנחם  מורשת  מרכז  לאמנות,  חיפה  מוזיאון 
הרצליה,  מוזיאון  לטרון,  לשריון  יד  בגין, 

מוזיאון הבובות בערד ועוד.
האתרים יפתחו חינם בכל ימי חול המועד של 
 ,2017 לאפריל   12-16 התאריכים:   בין  פסח 
מלאים,  ימים  הינם   12-13/4/17 ד'-ה'  ימים 
הינם  ה-16/4/17  א'  ויום  ה-14/4/17  ו'  יום 

חצאי ימי פעילות.
שעות וימי הפעילות של כל האתרים יפורסמו 

באתר הפרויקט:
www.poalimatarim.co.il

ביקור נוסטלגי 
נרדף  שם  "אגד"  היה  תרצ"ג  שנת  מאז 
האוטובוסים  מ-80  למעלה  לאוטובוס. 
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של  ההיסטורי  במרכז  המוצגים  ושלל 
שנות  מ-80  למעלה  מספרים  בחולון,  אגד 
בארץ.  ציבורית  תחבורה  של  היסטוריה 
על  לעלות  מוזמנים  המבקרים  המועד,  בחול 
בימיה  להיזכר  הישנים,  מהאוטובוסים  חלק 
בארץ,   הציבורית  התחבורה  של  הראשונים 
או לגלות אותם בפעם הראשונה. לילדים זאת 
חוויה, למבוגרים זאת נוסטלגיה. האוטובוסים 
הצבעים  עם  הקטן  הפרט  עד  וחודשו  שופצו 
המקוריים, האבזור האותנטי ורובם אף נמצאים 
במצב נסיעה. גם רכבים ששירתו את אגד כמו 
ללימוד  ואוטובוסים  גרר  אוטובוסי  מכלית, 
אגב, בחלק  להם.  לכבוד המגיע  זוכים  נהיגה, 
מהאוטובוסים המשופצים ניתן לשבת ולראות 
את תיק הנהג ופורט הכסף ומנקב הכרטיסיות 
עם הצורות האישיות של כל חבר אגד, שהיה 
הנייר  וכרטיסי  ה"רב-קו"  עידן  לפני  בשימוש 

המודפסים. 
דן  ברח'  ממוקם  אגד,  של  ההיסטורי  המרכז 
בחוה"מ  שעריו  את  ויפתח  בחולון,  שומרון 

פסח. 
בימים ד'-ה', א ו-ב חוה"מ בין השעות  -8:30

 . 12:30
בין  דחוה"מ  ה'  א',   וביום  חוה"מ  ג  ו',  ביום 

השעות  8:00-12:00. 
הכניסה חופשית וכך גם החנייה.

איך מייצרים מלח?
חברת 'מלח הארץ' פותחת את שעריה במהלך 
הרחב  הציבור  את  ומזמינה  פסח  חוה"מ 
לביקור במרכז המבקרים של החברה, בעתלית, 
וייחודית  חגיגית  פעילות  יקיים  החג  שלכבוד 
שתתקיים  הפעילות  משך  המשפחה.  לכל 
בעתלית  הארץ"  "מלח  של  המבקרים  במרכז 
ייהנו  ובמהלכה  כשעתיים   - החג  בחופשת 

המשתתפים ממגוון חוויות, בהן:
בסמוך  השוכן  המבקרים  במרכז  ביקור 
המרכז  החברה.  של  ולמפעל  המלח  לבריכות 
מציע חוויה מרתקת המשלבת בין ההיסטוריה 
של המפעל החלוצי לבין העידן המודרני, דרך 
חידות  הכולל  אינטראקטיבי,  משימות  משחק 
עם  מקרוב  היכרות  תוך  שונות,  והפעלות 
תכונותיו הייחודיות של המלח בהיבטים רבים. 
המלח  בריכות  סביב  בעגלה  רכוב  סיור 
תהליך  על  והסבר  תצפית  ביופיין.  המרהיבות 
ייצור המלח ועל מגוון ציפורי המים המקננות 

על שפת בריכות המלח.
לכל  מרתקת  פעילות   – ויצירה  מדע  סדנאות 
המשפחה בנושא המלח ובנושא תחילת נדידת 

הציפורים בעונת האביב.
הארץ"  "מלח  של  המבקרים  במרכז  הפעילות 
מותאמת לילדים מגיל 6 ומעלה והיא תתקיים 

וחמישי  רביעי  בימים  פסח,  חוה"מ  במהלך 
 12:30  /  09:30 בשעות:  באפריל,   12-13 ה- 

15:30 /
 ,₪  30 למבוגר-   ,₪  20 לילד-  מחירים: 

לגמלאי- 15 ₪  
פנוי  מקום  בסיס  על  הינם  והסיורים  הביקור 

ובתיאום מראש בלבד
להרשמה לפעילות: 04-9549561  או במייל: 

bathen@salt.co.il

פסטיבל אביב בעמק המלך 
במרחק הליכה קצר משער האשפות ומהכותל 
המערבי, בערוץ נחל הקדרון שבין עיר דוד להר 
הזיתים, משתרע עמק המלך. עצי זית מוריקים, 
חומות העיר העתיקה המתנשאות ברקע וצלילי 
אווירת  יוצרים  מרחוק,  המגיעים  פעמונים 
קדומים קסומה ועוצרת נשימה. ובפסח לובש 
תיאטרון  הכולל  ססגוני  פסטיבל  חג:  המקום 
סדנאות  קדום,  בסגנון  אירוח  מאהל  רחוב, 
יתקיים   – גמלים  על  ורכיבה  לילדים,  פעילות 

בימי חול המועד, והכל ללא תשלום! 
לצד כל אלה, תוכלו להצטרף בחינם לסיורים 
ולהתפעל  הקדרון  ערוץ  לאורך  מודרכים 
האבן  מצבות  ירושלים"-  של  מ"פטרה 
והמפוארות שנחצבו בסלעי המקום  העצומות 
המרשימות  המצבות  שנה.  כאלפיים  לפני 
בני  וקבר  זכריה  קבר  אבשלום,  כיד  מוכרות 
חזיר. אם תרצו להתרענן מעט במימיה הקרירים 
של נקבת השילוח, ולצעוד לאור פנסים בבטן 
)בתשלום סמלי(.  זאת  האדמה, תוכלו לעשות 
הדרך אל הנקבה היא חוויה בפני עצמה והיא 

כוללת  נסיעה מהנה ברכב חשמלי.

חול המועד ימים ד'-ה', 12-13/4 בין השעות: 
 11:00-18:30

סיורים חינם יצאו בכל שעה עגולה
 15 לנקבת השילוח בתוספת  לכניסה  אפשרות 

₪
פרטים נוספים באתר עיר דוד וב- 6033*

פסח מאתגר בעכו
פארק אקסטרים שבעכו, מציע במתחם האתגרי 
הגדול והמקצועי, את החוויה האולטימטיבית 
לחול המועד הפסח. מדובר בחוויה ספורטיבית 
לכל המשפחה וכוללת בין היתר כ-2,000 מ"ר 
של קירות טיפוס פנימיים וחיצוניים, כולל קיר 
טיפוס המתנשא ל-30 מטרים בזווית שלילית. 
מ-8,000  למעלה  הותקנו  הקירות  גבי  על 
וצבעוניות, שעוצבו במיוחד  ייחודיות  אחיזות 
עבור הפארק והובאו מצרפת, כשאבני הטיפוס 
באותיות  מעוצבות  לילדים  המיועד  בקיר 
באנגלית ובאייקונים צבעוניים של בעלי חיים. 

בפארק יש גם מתקן קפיצת באנג'י דרופ ייחודי 
 Sky בישראל,  הגבוה   – מטר   32 של  מגובה 
 7 של  בגובה  תלויים  גשרים  מתחם   -  Track
 Extreme Sky ולילדים,  להורים  מטרים 
Track - מתחם גשרים תלויים בגובה של 15 
אומגה  מתקן  ולמבוגרים,  נוער  לבני  מטרים 
מהירה באורך של 90 מטרים, מתחם שעשועים 
טיפוס  קיר  הכולל  לקטנטנים  ומוצל  מעוצב 
לזאטוטים, סולמות וחבלים ומתחמי פעילויות 

.Outdoor
בבניית המתחם הושם דגש מיוחד על בטיחות 
נהלי  נקבעו  ולכן  והמשתמשים,  המתקנים 
בטיחות עבור כל מתקן, שעומדים בקריטריונים 
הבינלאומיים.  הבטיחות  תקני  לפי  מחמירים 
הפארק מונגש לנכים, מואר ומאובטח. "פארק 
את  מזמין  הסלע,  שפן  מבית  עכו"  אקסטרים 
ולהתנסות  להתרשם  להגיע,  הרחב  הציבור 
בעצמו ממגוון המתקנים שמותאמים לכל רמת 

קושי ולכל גיל. 
מחירים: 

דמי כניסה לאתר: 20 ₪ )יוחזרו בעת רכישת 
פעילות אקסטרים(.

 3 במשך  בפארק  חופשית  לפעילות  צמיד   •
שעות: 130 ₪. צמיד הורה מלווה: 65 ₪.

 Sky Track, Extreme( פעילות אקסטרים •
Sky Track, אומגה, קיר טיפוס(: 42 ₪.

)לא  אקסטרים  פעילויות   5 של  כרטיסייה   •
כולל הבאנג'י דרופ(: 130 ₪.

• קפיצת באנג'י:  99₪.
• 10% הנחה יוענקו לחיילים בהצגת חוגר.

פטור  יוענקו  עכו  תושב  תעודת  בהצגת   •
מתשלום דמי כניסה לאתר 

חג  במהלך  הפארק  ופעילות  פתיחה  שעות 
הפסח:

ימי  למעט   10:00-17:00 פסח:  המועד  חול 
שישי וערבי חג עד השעה 16:00

שלום  רחוב    - עכו  אקסטרים  פארק  כתובת: 
הגליל, עכו.

לפרטים: 1700-55-60-70

פסח בירושלים
מזרח  לפיתוח  החברה  באתרי  פסח  חוה"מ 
החומות  טיילת  צדקיהו,  מערת  ירושלים: 
בין  לטייל  בירושלים,  אטרקציות  ירושלים, 

שכבות הזמן ועוד
ושל  מעלה  של  ירושלים   - מודרכים  סיורים 
מטה: מראה מרהיב ופנורמי של העיר העתיקה 
תצפית  כולל  העיר,  חומות  ממרומי  והחדשה 
הזחילה  למנהרת  כניסה  הכיפות,  שלושת 
ופנסים,  קסדות  עם  צדקיהו  במערת  החשאית 
9 ומעלה( או בעליה  )לגילאי  וסיום בסנפלינג 
במגדל השמירה העתיק.  69 ₪ בלבד ב--12

13.4
 ₪  25 ירושלים:  מחומות  אתגרי  סנפלינג 
בלבד לגילאי 9 ומעלה ב- 12-13.4 )מול כיכר 

העירייה, כולל מחיר כניסה לטיילת(
www.Pami. פמ"י   באתר  מראש  הזמנה 

co.il טל. 02-6277550

פסח  בגן גורו: פסטיבל טבע החיות
גורו:  לגן  מגיע  וחוויתי  טבעי  הכי  הפסטיבל 
עמדות  יכלול  אשר  החיות  טבע  פסטיבל 
פעילות ומתחמים רבים שילוו בהפעלות סביב 
הנושא התנהגות ויכולות בעלי החיים, בתנועה, 
קולות וצבעים. בכניסה לגן יקבלו הילדים את 
מפת "חוקר הטבע" משולבת חידות, בעזרתה 
ובעזרת דמויות שונות, יעברו בין מתחמי טבע 
את  ומשחק  יצירה  פעילות,  דרך  ויחוו  שונים 
טבע החיות האוסטרליות בגן עם שלל הפתעות 

תוכן רבות. 
הפעילות תתקיים בחול המועד ימים ד'-ו', -12

14 לאפריל בין השעות: 09:00-17:00 )שישי 
עד 15:00(. 

לכרטיס  שקלים   48 גורו:  לגן  הכניסה  מחיר 
למבוגר /ילד מגיל 2 ומעלה.  לפרטים נוספים: 
     http://www.nirtours.co.il.04-6488060

אוצרות הגליל
לקראת פסח וחול המועד מציע מיזם התיירות 
סדנאות,  סיורים,  מגוון  הגליל"  "אוצרות 
המערבי  הגליל  ברחבי  וטעימות  פעילויות 

הירוק והפורח.
הנגשת נחל כזיב 

מיזם התיירות "אוצרות הגליל" בשיתוף רשות 
את  פסח  המועד  בחול  ינגישו  והגנים  הטבע 
יעמדו  המטיילים  לרשות  זיו.  לעין  הכניסה 
"שאטלים" בליווי מדריכים מטעם רשות הטבע 
בה  לנקודה  עד  המטיילים  את  שיסיעו  והגנים 

מתחיל המסלול.  
המים  ממסלולי  אחד  כזיב,  נחל  איפה: 
בגליל  באזור  ביותר  והיפים  האטרקטיביים 

המערבי. 
חביב  זיו  בעין  המתחיל  המסלול  עושים?  מה 
במיוחד מכיוון שהוא מתחיל בתוך ערוץ הנחל, 
עין  בריכות  עד  ההתחלה  מנקודת  והמרחק 
המסלול  הליכה.  משעה  פחות  של  הוא  טמיר 
ללכת  וניתן  לחלוטין,  כמעט  מישורי  כולו 
הבריכות  הנחל.  בערוץ  או  נוח  כורכר  בשביל 
של עין טמיר מאפשרות טבילה מרעננת ובצידן 
מצויה ניקבה המהווה את מקור נביעת המעיין, 
לכל  מתאים  המסלול  להיכנס.  ניתן  אליה  וגם 

המשפחה )לא עם עגלות(. 
9:00- השעות  בין  פסח  המועד  חול  מתי? 

17:00
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כמה זה עולה? חינם ללא תשלום

ליהנות מעולמות טבע
הזדמנות  וזו  האביב  את  עמו  מביא  הפסח  חג 
לבקר בפארק הצבעוני והפורח בישראל, פארק 
והאטרקציות  הסחלבים  פארק   - אוטופיה 
שבקיבוץ בחן בשרון.  סיור משפחתי בפארק 
ומתאים  המשפחה  לכל  חוויה  הינו  אוטופיה 
אוטופיה  בפארק  כאחד!  ולגדולים  לקטנים 
מים,  מפלי  בין  המשלב  מופלא  עולם  תגלו 
חיים  בעלי  תוכים,  מיוחדת,  טרופית  צמחייה 

ועוד.
אוטופיה  פארק  התקשט  האביב  בוא  לכבוד 
במאות סחלבים וצמחים מיוחדים שגם ימשיכו 
הצמחייה  השנה.  במשך  הפארק  את  ללוות 
הטרופי,  הגשם  היער  ברחבי  שזורה  הקסומה 
לצד מפלי מים, בריכות דגים ובעלי חיים שונים.  
בנוסף, בפארק אוטופיה אטרקציות מהנות כמו 
בכל  המתקיים  מוזיקליות  מים  מזרקות  מופע 
מסוגו  ראשון  מופע  הוא  המופע  שעה.  חצי 
בישראל, מלהיב ומרגש בו מתקיים ריקוד של 
מים המסונכרן לקצב המוסיקה. תמצאו בפארק 
פינות  מאולפים,  תוכים  של  ליטוף  פינת  גם 
כבשים,  עיזים,  מיוחדים,  עופות  הכוללות  חי 
על  והדגמות  הרצאות  ועוד,  טווסים  ברווזים, 
ריחני,  תבלינים  גן  וסחלבים,  טורפים  צמחים 
שני מבוכים עצומים מצמחייה, גן ורדים, מפלי 
להנאה  רחבות  מדשאות  דגים,  ובריכות  מים 

חופשית ועוד.
אחרונה  )כניסה   8:30-17:00 ה':  א'-  ימים 

בשעה 15:30(
ימי ו' וערבי חג: 8:30-15:00 )כניסה אחרונה 

בשעה 13:30(
בסמוך  בשרון,   "בחן"   לקיבוץ  בכניסה  
ליציאת  "ניצני –עוז" בכביש מס.  6. "פארק 

אוטופיה" בוויז.
לבירור: 09-8782191

לילדים שאוהבים חיות
כמדי שנה, קניון סביונים מארח מגוון פעילויות 
הנאה.  המון  ועם  עלות  ללא  המשפחה,  לכל 
וההופעות  הפעילויות  הסדנאות,  רוח  השנה, 
פסטיבל  בסימן  והסביבה  אונו  בקעת  לילדי 

חיות.
ליטוף  פינת   10:00-13:30  -  12.4 רביעי, 
זיכרון  משחק  להכנת  וסדנה  ונעימה  חמימה 

מעוצב בדמויות של חיות
החיות-  איש  סימבה  הילדים  מופע   17:30
מסתור  ממקומות  שולף  החיות  איש  סימבה 
אותן הוא מציג  ענק של חיות מיוחדות  מגוון 
לקהל בצורה היתולית, תוך שילוב של קסמים, 

המחשות והסברים. הילדים לומדים להכיר את 
אותן.  להרגיש  ואפילו  לראות  וזוכים  החיות 
לילדים  והתרגשות  צחוק  של  מובטחת  חוויה 

ולהורים.
כניסה חופשית

ירוק, מרגש ומאתגר בגולן
המועצה האזורית גולן מציעה מגוון פעילויות 
ומזמינה  והירוקים  הקסומים  לנופיה  ייחודיות 
בין  בגולן.  לטייל  הישראלי  הציבור  את 
הפעילויות המוצעות לחג הפסח: חדר בריחה 
מאגרי  בין  סיורים  הוולקני,  בפארק  מעשיר 
עששיות  סיור  יין,  כרמי  סיור  ומעיינות,  מים 
הכנרת  של  המרהיב  לנוף  יום  תצפית  מרהיב, 
זרועי  הגולן  לשמי  לילה  תצפית  הגליל,  והרי 
מעשירים  טבע  ואתרי  סיורים  ושלל  הכוכבים 
נוספים.  המועצה האזורית גולן מציעה מגוון 
ונעימים,  קצרים  המשפחה:  לכל  טיולים 
ואקטיביים-  מעשיים  ומעשירים,  מעמיקים 
בשיא  הגולן  את  לחוות  יוכל  אחד  שכל  כך 
יופיו האביבי בדרך הייחודית לו. ניתן ליהנות 
בירוקים  והמרחבים  הנחלים  מהפריחות, 
פסח  המועד  בחול  עלות  ללא  טיול  במסלולי 
בהדרכת מדרשת הגולן. תחנות יציאה:  מתחם 
פארק  ואמפי  יהודייה  צומת  וואסט,  תיירות 

גולן.
סיורים היוצאים ממתחם תיירות וואסט

- סיור שיעבור בנקודות המנציחות את פועלו 
של המרגל הישראלי בדמשק, אלי כהן, בפארק 
הוולקני אביטל, המציג את הפעילות הגעשית 
במעיין.  ובטבילה  הרוח  בטורבינות  בגולן, 
משך הטיול כ-3 שעות, מתאים לכל המשפחה. 

שעות יציאה: 11:00,12:00,14:00.
מהר  השמיים  רוחות  בארבע  שיצפה  סיור   -
בנטל, יעבור ביער אלונים ויסתיים בקיבוץ עין 
זיוון. משך הטיול 3-4 שעות, מתאים לאוהבי 

לכת. שעת יציאה: 11:00.
 11:00-16:00 השעות  בין  המועד  חול  בימי 
לכל  הפעלות  וואסט  במתחם  יתקיימו 

המשפחה: משחקים, יצירה ועוד.

סיורים היוצאים מצומת יהודייה
בית  ממצפור  הגליל  והרי  לכנרת  *תצפית 
ציידא, ביקור בבית הכנסת העתיקה בדיר עזיז 
כ-3  הטיול  משך  המעיין.  בבריכות  ושכשוך 
יציאה:  שעות  המשפחה.  לכל  מתאים  שעות, 

11:00, 12:00 ו-14:00.
*סיור בכרמי היין של הגולן ובמתקן להשבת 
מים לחקלאות, וכן תצפית לכנרת והרי הגליל 
הכנסת  בבית  ביקור  ציידא,  בית  ממצפור 
העתיקה בדיר עזיז ושכשוך בבריכות המעיין. 

משך הטיול 3-4 שעות, מתאים למיטיבי קשב. 
שעת יציאה 11:00.

*סיור אל גלגל רפאים )רוג'ום אל הירי(- גלגל 
הדמיון,  את  המסעיר  ומסתורי  קדום  אבנים 
העובר גם בשדות הגולן, מאגר המים שעבנייה 
ומעיין עין פארס הקטן. משך הטיול 3-4 שעות, 

מתאים לאוהבי לכת. שעת יציאה 11:00.
סיורים היוצאים מחניון אמפי פארק גולן

הגליל,  והרי  הכנרת  עבר  אל  ותצפית  *סיור 
ענף  עם  היכרות  ומעניק  הגולן  העובר בשדות 
החקלאות באזור. הסיור עובר גם בשתי תחנות 
של  פועלו  את  המנציח  כהן",  "אלי  בשביל 
בשכשוך  ומסתיים  בדמשק,  ישראלי  המרגל 
שעות,  כ-3  הטיול  משך  תאופיק.  עין  במעיין 
 ,11:00 יציאה:  לכל המשפחה. שעות  מתאים 

12:00 ו-14:00.
*סיור העובר בשתי תחנות בשביל "אלי כהן", 
המנציח את פועלו של המרגל ישראלי בדמשק, 
חוצה את שדות הגולן ומעניק היכרות עם ענף 
החקלאות באזור, מעפיל אל תל סאקי ומעניק 
במלחמת  בו  שאירע  הגבורה  לקרב  הצצה 
הקדום  הכנסת  בבית  ומסתיים  הכיפורים,  יום 
בעין קשתות. משך הטיול 3-4 שעות, מתאים 

למיטיבי קשב. שעת יציאה 11:00.
מצפה וזיכרון

הימים  ששת  למלחמת  יובל  לציון  הדרכות 
מצפה  פאח'ר,  בתל  יתקיימו  הקרבות  באתרי 
 11:00 השעות  בין  קוניטרה,  ומצפה  גדות 

ל-16:00, בכל שעה עגולה.
פארק וולקני אביטל

הגיאולוגי  באתר  המשפחה  לכל  פסח  פעילות 
געש  הר  רבות,  פעמים  התפרץ  בו  המרתק 
אביטל: איך 'נוסע' חצי הר למרחק של 3 ק"מ? 
הר  של  לוע  בתוך  ששוכן  יישוב  ישנו  האם 
געש? מהי טיפה געשית? מדוע ישנם מקומות 
בגולן שבהם המצפן משתגע? כיצד נוצרו 20 
מכתשים ביער אודם? כל זאת ועוד ניתן ללמוד 
הצצה  מקנה  אשר  אביטל,  הוולקני  בפארק 
המרעישות  הגיאולוגיות  לתופעות  מרתקת 

שעבר האזור במהלך פעילות הר הגעש. 
הוולקני:  בפארק  יפעלו  פסח   המועד  בחול 
על  בטבע-   Escape Room בריחה  חדר 
המשפחה לפתור את החידות ולצאת מהר, לפני 
מציאות  דמות מסתורית,  יתפרץ!  הגעש  שהר 
וטכנולוגיה  ידע  ועניין,  צחוק  הרבה  רבודה, 

במשחק משפחתי מהנה.
בין השעות 10:00-16:30 | 30 ₪ לאדם )מגיל 
6( | אין צורך בהרשמה מראש | מומלץ- לבוש 

חם
צבעוני  תאורה  מיצג  מרהיבים:  לילה  סיורי 

ותצפית כוכבים מודרכת לכל המשפחה!

בשמיים,  פרושים  והכוכבים  יורד  כשהלילה 
בסיור  לחיים  מתעורר  אביטל  וולקני  פארק 

לילה ייחודי
צורך  אין   | לאדם    ₪  15  |   20:00 שעה: 

בהרשמה מראש | מומלץ- לבוש חם
 ב-13.04 תתקיים תצפית כוכבים בטלסקופים 

לקיבוץ  סמוך   ,98 כביש  על  נמצא  *הפארק 
עין זיוון )נמצא ב-Waze(, הפעילות תתקיים 

בכפוף למזג האוויר*

פארק הירדן 
למטיילים  מושלם  מענה  נותן  הירדן  פארק 
ונופשים האוהבים טבע קסום ושלל אטרקציות 
פסח  המועד  חול  כל  לאורך  המשפחה.  לכל 
הפתוח  מהפארק,  ליהנות  המטיילים  יוכלו 
הקסום.  בנוף  יום  ובילויי  טיולים  ללינה, 
הירדן,  גדות  על  בטבע  קמפינג  לעשות  ניתן 
וטבע  קסומות  חמד  פינות  מעיינות,  לצד 
מקלחת  של  הנוחות  מן  ליהנות  ועדיין  פראי- 
 ,BBQ-ו פיקניק  פינות  מסודרים,  ושירותים 
הפעלות  מסלולים,  במגוון  מודרכים  טיולים 
חווייתיים  וטיולי עששיות  ולמבוגרים  לילדים 
לכל המשפחה. מיקום הפארק נוח ונגיש: צפון 
הכנרת )מרחק של כ-20 דקות מטבריה(, בצד 
אפשרויות  מגוון  הירדן.  של  המזרחי  האפיק 
קרוואנים  מתחם  בחדרים.  או  בקמפינג  לינה: 

עם חיבור חשמל ומים
www.parkyarden. :נוסף והזמנות למידע 

co.il או בטלפון: 04-6923422

קטיף נוריות במושב באר טוביה 
איך יודעים שבא אביב? פסטיבל קטיף הנוריות 
ההזדמנות  וזו  מתחיל  טוביה  באר  במושב 
נהדרת להגיע עם כל בני המשפחה ולקחת חלק 
הצבעוני  בפסטיבל  נוריות  של  עצמי  בקטיף 
והגדול בישראל, בו משתתפים מידי שנה אלפי 

משפחות.
תמורת  50 שקלים תקבלו גביע ומספרים וכל  
בני המשפחה יכולים לקטוף ולמלא את הגביע 
בזר ענק של נוריות בשלל צבעים-  אדום, לבן, 
ורוד, צהוב, כתום, זהוב  ועוד. מחירו של גביע 
 30 שלישי  גביע  ושל  שקלים   40 )נוסף(  שני 

שקלים. החנייה חופשית, ללא תשלום. 
אנו  המשפחתית,  לחוויה  מעבר  השנה,  גם 

ממליצים לצלם את בני המשפחה.
לקריית  ממערב  נמצאים  אנו  הגעה:  דרכי 
מלאכי. חפשו ב-וויז – מושב באר טוביה רחוב 

ישראל טל.
חול המועד פסח בין השעות:  9:30-18:00

לפרטים נוספים: 052-2676780
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הדברים שתתחרטו 
עליהם כשתזדקנו

הוא  שבביתו.  המפוארת  בכורסא  מולו  ישבתי 
אדם אמיד מאוד, אבל עכשיו כשהתגלתה אצלו 

מחלה קשה, הוא התחרט.
ישבתי מולו בכורסא המפוארת שבביתו. בית לא 
בן  בית  אלא  דחוף,  לשיפוץ  שזקוקים  חדרים  שלושה  של 
כמה קומות עם כמה פינות ישיבה ויותר מידי חדרים ריקים 

מאנשים. 
ממבט קצר סביב אפשר להבין ישר שמדובר באדם בעל 
הון לא קטן כלל וכלל, הוא כבר אדם מבוגר בשנות השבעים 
בסרטן  חולה  הוא  ועצובות.  שקועות  שלו  והעיניים  לחייו 
ל"ע. והרופאים נותנים לו עוד כחצי שנה של חיים. המחלה 

התגלתה מאוחר מידי. 
"אני לא מפחד למות", הוא אומר לי בלחש. "רק יש מספר 
במהלך  שפספסתי  דברים  עליהם.  מתחרט  שאני  דברים 
שהכי  הדברים  על  דווקא  איך  מבין  לא  אני  והיום  השנים 
שלי?"  הכסף  מכל  לי  נשאר  מה  ויתרתי.  בשבילי  חשובים 

הוא אומר לי בעיניים דומעות.
ילדיי  את  מכרתי  אשתי.  ועם  ילדיי  עם  הייתי  "בקושי   
הפסקה.  ללא  ועבדתי  עבדתי  כסף.  ועוד  כסף  עוד  תמורת 
עבדתי קשה לפרנס את משפחתי. כסף, דירות, לא חסר להם 
כלום. אך אולי את עצמי שכחתי להביא להם. פשוט להיות 

אבא, בעל, להיות עם עצמי.
"בכל פרויקט אמרתי לעצמי אחרי הפרויקט הזה אשקיע 
רדף  פרויקט  כך  שלי.  ברוחניות  יותר  אשקיע  במשפחה. 
המשיכו  הפרויקטים  בסוף  והנה  גדלו  הילדים  פרויקט, 
והמשיכו. מרוב הטרדות של הדרך שכחתי את המטרה. לו 

הייתי יכול להחזיר את הגלגל אחורה.
עוד כמה פעמים לשבת במיטה עם  יכולתי שוב  רק  "לו 
אשתי.  עם  יותר  לדבר  השינה.  לפני  סיפור  לו  ולספר  ילדי 
שקיבלנו  הירושה  על  אחי  עם  והמלחמה  הריב  על  לוותר 
וקצת  החיים  של  המרוץ  את  לעצור  יכולתי  רק  לו  מאבי. 

באמת להסתכל אל האני הפנימי שלי".
ברוני וור, אחות אוסטרלית שטיפלה שנים בחולים סופנים 
והייתה מנהלת שיחות עם אותם חולים לפני פטירתם, כתבה 
ספר על כך והביאה רשימה של דברים שהחולים הסופניים 

אמרו והתחרטו לפני ערש דווי. 
1. למה לא היינו יותר עם הילדים. 

2. למה עבדתי כל כך קשה. 
3. למה לא הייתי יותר עם אשתי. 

4. הלוואי שהייתי עושה את מה שליבי חפץ ולא דברים 
בשביל לרצות כל הזמן אנשים אחרים. 

5. למה לא טיילתי בעולם כשעוד יכולתי. 
6. למה נשארתי עם אנשים שגרמו לי להרגיש לא טוב. 

7. למה היה לי אכפת ממה שאחרים חושבים. 
אוהב  'אני  אלי  הקרובים  לאנשים  לומר  פחדתי  למה   .8

אותך'. 
9. לא שיחקנו עם הילדים מספיק. 

10. לא היינו מספיק זמן עם ההורים שלנו. 
11. לא לקחנו סיכון. פחדנו לקחת סיכונים. 

12. לא התפטרנו מעבודה גרועה. 
13. לא אמרנו לעצמנו כמה אנחנו טובים ויפים. 

רגשותיי  את  לבטא  האומץ  את  לי  שהיה  14.הלוואי 
השונים.

15. הלוואי שהייתי שומר על קשר עם החברים שלי.
מזמן היותנו ילדים ועד למאה ועשרים שלנו, יש לנו רצון 
עז שיהיה לנו יותר ממה שיש לנו. כשהיינו ילדים היה מדובר 
בעוד משחק ובעוד ממתק... כשקצת יותר מתבגרים מדובר 
כלל  ובדרך  חברים,  יותר  שיהיו  בלימודים,  להצליח  ברצון 
רצון  יש  ואז  כסף.  עוד  צריך  משפחה,  לגדל  כשמתחילים 
לעוד חדר בבית ועוד רהיטים ועוד בגדים. זה אף פעם לא 
נגמר. תמיד יש משהו ברשימה שאנחנו מנהלים בראש שלנו 
של דברים שעוד 'חסרים' לנו. למרות שיש לנו אוכל לאכול 

ובגד ללבוש ומיטה לנוח בה. 
הדברים  כל  של  במוח  רשימה  מנהלים  שאנחנו  יוצא 
וכל פעם שיורד משהו מהרשימה  לנו.  ואין  רוצים  שאנחנו 

אנחנו מוסיפים משהו אחר. הרשימה תמיד מלאה. 
הנ"ל.  לנושא  האדם  בני  של  בגישה  עיקרית  טעות  ישנה 
בדמיון שלנו אנחנו מצפים שיהיה לנו טוב יותר ככל שיהיה 
מה  כל  את  שנשיג  שביום  בטוחים  אנחנו  דברים.  יותר  לנו 
שיש לנו ברשימה שאנחנו מנהלים במוח הכול יהיה בסדר 
ונשב תחת הגפן והתאנה בנחת מאושרים ושמחים. הבעיה 

היא שזה לא ככה... זה מאוד רחוק ממה שקורה במציאות. 
בעצם טבוע עמוק בטבע האדם החוסר שקט של הנפש. 
נוסף ש'חסר'. הטבע הזה לא  החיפוש התמידי אחר משהו 

מדלג על אף אדם, משום עדה או מגזר.
החיים  במרוץ  נמצאים  ובעצם  רצים  שאנחנו  מרוב 
המטורף, אנחנו שוכחים את הדברים שבאמת הכי חשובים 

לנו בחיים שזה אנחנו, האישה והילדים. 

בואו נשקיע בדברים האמתיים כדי שלא תהיה לנו סיבה 
שבעתיד  לדברים  חשיבות  לייחס  ונפסיק  בעתיד,  להתחרט 

לא נבין למה בכלל השקענו בהם או התייחסנו אליהם. 
אנחנו נתחרט שרבנו ולא ויתרנו לבני הזוג שלנו. נתחרט 
שלא ישבנו מספיק עם הילדים שלנו. נתחרט שלא הקדשנו 
זמן קצת בשבילנו. שלא היינו מספיק רוחניים. בטוח שלא 
נתחרט אם חודש היה לנו מינוס, או על מילה לא יפה שחבר 
דיבר. על אוטובוס שאיחר או על פקק בכביש. דברים קטנים 

ושוליים שלא נזכור אותם.
איך אומרים? "חבל על האנרגיה".

קשים  ייסורים  לאחר  כחודשיים  לאחר  נפטר  הוא  ל"ע 
עסקים  לאיש  נהפך  הוא  יחידו שגם  בנו  עם  ישבתי  ומרים. 
מפורסם. הוא שאל אותי מה אבי אמר לי, ניסיתי להתחמק 

ממנו, אך הוא בשלו, התעקש.
לא  שהוא  התחרט  שלך  אבא  לו  אמרתי  שכנועים  לאחר 
יותר מאשר  יותר בעבודה  היה אתך מספיק, שהוא השקיע 
ממך. לפתע הוא פרץ בבכי מר ללא הרף, הוא ניסה לדבר אך 

הבכי לא נתן לו להוציא הגה.
"כשהייתי ילד", הוא החל לספר "היה לי הכול, משחקים 
אברך  עם  למדתי  משוכללות.  הכי  האופניים  חדשים,  הכי 
אבא,  רציתי  כך  כל  שם,  היה  לא  אבי  אך  לי,  סידר  שאבי 
לא  משחקים  לא  כלום,  רציתי  לא  לי.  חסר  היה  אבא  רק 
אופניים, לא שום דבר אחר. רציתי אבא שישב איתי לפחות 
פעם בשבוע וילמד איתי. רציתי את אבא שלי שישחק איתי 
שישחקו  בשביל  כסף  ששילמו  אחרים  אנשים  לא  בגינה. 

ולימדו איתי.
"אני לא מאשים אותו, כואב לי הלב עליו שלא נהנה מבנו 
יחידו, אך גם לי כואב כי בסך הכול רציתי אבא. ברוך השם 
התחתנתי, יש לי חמישה ילדים וכשאמרת לי שזה מה שאבא 
שלי אמר, נגעת לי בנקודה רגישה, כי פתאום שמתי לב שגם 
אני ממשיך ב'מסורת' הזו. אני חושב שזו הצוואה החשובה 

ביותר שקיבלתי מאבא שלי".
לפעמים כשרצים בדרך למטרה שוכחים מהמטרה עצמה. 
המשפחה  ולמען  למענכם  ביום  שעה  חצי  לפחות  תשקיעו 

שלכם, תשבו, תדברו תיהנו מהם. 
בעתיד  זה  על  תתחרטו  בטח  אתם   - זאת  תעשו  לא  אם 

כשתזדקנו.

machon.rot@gmail.com  :לתגובות

הדבר המרכזי שאנשים מתחרטים עליו לעת זקנה – העיסוק האובססיבי 
בדברים שוליים במקום להיות עם המשפחה והילדים

"

הרב מרדכי רוט

 "רק יש מספר דברים שאני מתחרט עליהם. דברים שפספסתי במהלך השנים והיום אני לא 
מבין איך דווקא על הדברים שהכי חשובים בשבילי ויתרתי. מה נשאר לי מכל הכסף שלי?"
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שוב הייתי מהלך בינות העגלות העמוסות בסופר השכונתי כשאני 
מנסה לאתר פיסת חמץ לרפואה.

החמץ הותר דמו בבוקר"טים אלה של ערב פסח, הוא נאסף מן 
המדפים ונדחף בתיעוב וביד גסה אל מסדרון אפל בירכתי הסופר 

אפילו אחרי החמוצים. 
יש להניח שמי שהתעסק עם החמץ זכה להעלאה, אף אחד לא 
רוצה להתעסק עם חמץ בימים אלה, חמץ בערב פסח? לא לא 

לא אדוני זה לא בשבילי.
בעוד אני מנסה להבין איך אני עובר את חומת העגלות בדרכי 
אל החמץ, מי קופץ לעברי משונס מותניים עד מעל הצוואר אם 

לא פסח שמאלטר ידידי הכבוד והעגלגל במקצת?
"שמע אחא", הוא אומר לי, "אתה לא מבין מה אני עובר בימים 

אלה..."
"הו פסח!", קראתי בעודי מפלס בצדק את דרכי לעברו, "הנה 

אני אה...אוחחח מייד, אההה איתך..." 
הגעתי אל הצד השני של ים העגלות שמייד נסגר על כל מי שניסה 

לחצות אותו אחרי.
"אתה נראה נסער פסח..." נמתי לו, "הלו זה החג שלך לא? האם 
זה אתי לשאול מישהו שקוראים לו פסח איפה אני יכול למצוא 

חתיכת חמץ לארוחת ערב בסופר הזה?"
"אתה תקשיב לי טוב", השיב פסח, "זה לא יתכן מה שקורה 

במרפאות השיניים".
"מה באמת קורה שם?", תמהתי, "אני עצמי ברוך השם בורכתי 
בשיניים חזקות ובריאות להפליא, כך שאני מכיר את המרפאות 

הללו רק מהצד של השיננית..."
"אז זהו", אמר פסח, "שאצלנו המנהג הוא לבקר אצל רופא 

שיניים אחת לשנתיים לצורך עבודות תשתית"
"נו, להיפך, מה היה שם?", שאלתי בסקרנות, "זה באמת כזה 

כואב?"
"על זה בדיוק רציתי לדבר איתך", אמר פסח, "הפעם אשתי היא 
זו שהרגישה בשיניה, ואצל אשתי היקרה התסריט הוא כזה, היא 
מרגישה כמה חודשים שכואבות לה השיניים ולא מספרת לי על 
כך, רק לאחר שהכאב מאיים להשבית אותה כליל, היא פונה אלי 

בדחילו ורחימו ואומרת לי שקצת כואב לה השן".
"וכל זאת למה?", שאלתי את פסח בדרכנו לכיוון החמץ הקבור 

בכדי חפישת הכלב.
"כל זאת, משום שאשתי היקרה מאד חוששת מטיפולי שיניים, 
ליתר דיוק היא ממש רועדת עד כדי קוצר נשימה בשעה שהיא 
צריכה לעבור טיפול, הלכך עד שזה לא מגיע למצב של פיקוח 

נפש היא לא תפתח בנוהל טיפולי השיניים"
"מה אתה סח!", נפעמתי, "עד כדי כך? זה כל כך כואב".

"טוב, כמובן שהיא קצת אהמממ... מגזימה, עם המכשירים של 
היום זה ממש לא כמו פעם, אבל כל ה... מכשירים החדים האלה... 

והדם... ובכן...".
פסח הצטמרר לרגע, זוג מעניין אין ספק.

"אני כל הזמן אומר לה, חוי, ברגע שמתחיל לכאוב לך - תגידי לי, 
אני אקבע לך תור ונגמור את זה כשזה עוד משהו קטן, אחר כך 
מסתבכים... אני לא אלאה אותך, אבל עכשיו לפני פסח הכרחתי 

אותה ללכת לרופא השיניים שלה, ואתה לא מאמין למה שאני 
מספר לך עכשיו..."


נכנסנו אל המרפאה והמזכירה קיבלה אותנו בסבר פנים יפות 

שכבר פה חשדתי שמשהו מסריח כאן. 
כלומר, אם היא כל כך נחמדה זה כנראה מקום שמשלם טוב, 
אם זה מקום שמשלם טוב, זה אומר שההכנסות שלו גבוהות, 
ההכנסות מגיעות מן הלקוח, וכרגע אני לקוח, המצב גרוע מאד.

הרופא יצא אלינו לאחר כרבע שעה, "הכול בסדר?" הוא שאל 
בחיוך זחוח.

"בסדר גמור", עניתי, "חוץ מהשיניים כמובן, כלומר של אשתי, 
היא המטופלת".

"בסדר גמור", הוא אמר, "בואו תכנסו ונעיף מבט".
נכנסנו כשאני מרגיע את אשתי בכל העת שהכול בסדר ולא יקרה 
לה שום דבר, היא רק ראתה את "הכסא החשמלי הזה" ומייד פנתה 
לצאת מהחדר, אם לא אני שעמדתי כסלע איתן והסברתי לה שזו 
נקודת האל חזור, ושצריך לעשות את זה אחרת יהיה יותר גרוע, 

היא לבסוף הסכימה והתיישבה על הכסא.
ביקשתי ממנה לא להסתכל על המכשירים, אבל ראיתי שהיא 

הציצה בכל זאת.
בשלב זה הרופא בדק את פיה ושאל אם היא משתמשת בחוט דנטלי.

אשתי כמובן לא יכלה לענות משום שהיו לה שני צינורות בתוך 
הפה וכל מיני מכשירים אחרים.

אני עניתי במקומה ואמרתי שהיא מקפידה על צחצוח וחוט דנטלי 
בכל יום )אשתי הנהנה בבהלה(.

"זה לא מספיק", אמר הרופא ביבושת, "יש מלא אבנית על השיניים 
זה עושה דלקות".

"אהה...", המהמתי, "אז מה כן מספיק בשביל האבנית".
"חוט דנטלי מברזל פעמיים ביום", אמר הרופא במהירות, "ומסיר 

שומנים קר פעמיים בחודש... בזהירות כמובן".
"חה חה חה... אהה...", פרצתי בצחוק שדעך כשקלטתי שהרופא 

רציני למשעי.
"אחרת אתם תחזרו פה כל פעם מחדש", אמר הרופא.

"מה.. אההם מה", לא יצאו לי המילים מהפה, "זה לא יכול 
להיות..."

"כן, יכול להיות!", התרגז הרופא לפתע, "אנשים חושבים ששיניים 
זה צחוק, תראה שיניים שלי..."

הוא הראה לי את השיניים שלו, הן היו צחורות כשלג, כאילו לא 
עלה עליהן עול.

"כולם שותים, הקולה והקפה וחושבים שיניים יחזיק", ירק הרופא 
ברוסית.

"אההה... דווקא אשתי לא שותה קולה וקפה כמעט בכלל...", 
תיקנתי אותו בגאווה )אשתי הנהנה גם כן בבהלה כשהצינור 

הבולט מפיה מתנדנד במהירות(.
"נו, ונראה לך שזה מספיק?", התפרץ הרופא, וכל המאכלי חלב, 
אתה יודע מה הם עושים לשיניים? והפירות החמוצים האלה... 
הורסים את כל המעטפת של השן )הוא הצביע בטירוף  על הציור 
הגדול של מבנה השן שהיה תלוי על הקיר ברישול קל(, ולחם, 

וביצים, מה נראה לך זה צחוק? זה שיניים שלך זה לא מכונה..."
אשתי הביטה בי בבעתה, היא פחדה שהרופא יעשה משהו שטותי 

בשביל לא נתעסק יותר לעולם עם השיניים שלנו...
"רגע... אז מה בעצם אתה אוכל?", שאלתי אותו.

"אני אוכל הכול!" אמר הרופא, "מי אמר שצריך לאכול דרך 
הפה ולהרוס את כל השיניים שלך בדרך? בשביל מה יש ורידים 
בשביל מה? שלוש פעמים ביום אתה יכול לדחוף מה שאתה 
רוצה, העיקר שזה לא נוגע בשיניים... אני למשל מאד אוהב נוזלים 

בטעם מנטה, זה עושה כזה קרררר כזה בגוף..."
"טוב... אנחנו לא בדרגות האלה", לחשתי, "אני מתנצל באמת..."

"אחר כך פלא שאתם מגיעים לרופא שיניים...", אמר הרופא והנהן 
לעצמו בחוסר שביעות רצון, או קיי... אנחנו כמעט מסיימים..."

"רגע אבל עוד לא התחלת!", אמרתי.
"אני התחלתי וסיימתי את הטיפול הראשון מתוך שנים עשר", 

אמר הרופא כשהוא שוטף את ידיו בתנועות כפייתיות.
 בשלב זה ככל הנראה אשתי איבדה את ההכרה משום שהיא לא 

זוכרת דבר מאותו שלב עד שיצאנו מהמרפאה.
"שנים עשר טיפולים! מה... איך... למה?".

"דרך הורידים", אמר הרופא וחייך חיוך מצמרר, "אתם מתעקשים 
לאכול דרך הפה- שנים עשר טיפולים".

"כמה... כמה זה יעלה לי כל הסיפור הזה?", שאלתי בעצבנות.
"אה, תלך למזכירה שלי בטי, היא תיתן לך הצעת מחיר", אמר 

הרופא וניגב את ידיו.
כעבור כמה דקות המזכירה הגישה לי נייר יקר בצבע חום בהיר 
שכשהבטתי בו התחלתי לטענת אשתי למלמל כל מיני דברים 
בסגנון "אההה... מה זה הדבר הזה? פרעה וכל זרעו, וימררו את 
חייהם בעבודה קשה ובפה-רך, פה- רך אההה... הכול חוזר על 
עצמו... מה הוא.... חושב לעצמו פה במגדל השן... ועוד לפני 

פסח חג החירות..."
***

"אתה מבין..." התנשף פסח, "הם יושבים שמה, במגדל השן... 
ואנחנו, משלמים..."

"רפואת השיניים היא דבר חשוב מאד", הסתייגתי מייד פוליטיקלי-
קורקטית, "מי יודע איפה היינו היום בלי..."

"במקום מצוין!" קבל פסח.
"אמור לי פסח", שאלתיו משהגענו סוף סוף אל חלקת החמץ 
הקבור, "מדוע אינך מסתובב עם שקיות ומצרכים כשרים לפסח?"
"אהה", זרח פסח, "אני פה בתור השלמת הכנסה, לאחר אותו 

חשבון פההה... של הרופא שיניים... וכל הוצאות החג..."
"מה אתה... בדיוק עושה פה?" שאלתי.

"יופי ששאלת", אמר פסח, "כפי שאתה רואה, בסופר שלנו ישנה 
מצוקת עגלות, אנשים משוועים לעגלות עד כדי טירוף הדעת, 
ישנם שתי אפשרויות לעשות מזה ביזנס, אפשרות אחת לחפש 
עגלות נטושות ולמכור אותן למרבה במחיר, והאפשרות השנייה 
היא למכור מטבעות של חמשה שקלים בעשרים לצורך השאלת 
העגלות המחוברות בכבל בל ינתק, מה אומר לך מסתבר שזהו 
עסק רווחי ביותר, הנה הנה יש שם מישהו שהולך עכשיו אני אלך 
לקחת ממנו את העגלה... טוב, שיהיה לכם פסח כשר ושמח!"  

משל ושנינה // משה ולדר

מגדל השן של פסח
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הרב יוסף שטיינברגר, מומחה לכשרות המזון

מצוות אכילת מצה

הרב יוסף שטיינברגר
מבט לכשרות
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בליל  מצה  לאכול  מהתורה  עשה  מצוות  בתורה.  נצטווינו  כך 
ברכות:  שתי  מברכים  האכילה  לפני  הסדר[.  ]ליל  בניסן  ט"ו 
מן  לחם  המוציא  העולם  מלך  אלוהינו  אד-ני  אתה   "ברוך 
הארץ"  ו"ברוך אתה אד-ני , אלהינו מלך העולם אשר קדשנו 

במצוותיו וצוונו על אכילת מצה".

הכמות החייבת להיאכל:
לכתחילה יש לאכול כמות של פעמיים כזית שהיא 27 גרם 
ניתן  הדבר  שקשה  כגון  הצורך  ובמידת  מצת-יד.  כשליש    –

להסתפק ב: 11 גרם – כשביעית מצת-יד קטנה.
מי שקשה לו לאכול 2 כזיתים, יכול לאכול רק ‘כזית' אחד, 
עליו  שמברכים  הסעודה,  בתחילת  הראשון  ב'כזית'  יאכלנו 

המוציא ו'על אכילת מצה'.
מי שיכול לאכול יותר, יאכל גם את ה'כזית' של ה'אפיקומן'

מי שיכול לאכול יותר, יאכל גם את ה'כזית' בסימן ‘כורך', 
עם המרור.

שני  ה'אפיקומן'  אכילת  בזמן  שיאכל  רצוי  שיכול  ומי 
‘כזיתים' – אחד זכר לקרבן הפסח, ואחד זכר למצה שהייתה 

נאכלת עם הקרבן.

טעם המצווה:
שני טעמים ניתנו בתורה למצווה זו:

אכילת  לפני  במצרים,  שבהיותם  משום  הוא  האחד  הטעם 
קרבן הפסח שהקריבו, ציווה ה' את בני ישראל לאכול את קרבן 
צלי האש יחד עם מצה ומרור. שנאמר: ְוָאְכלּו ֶאת ַהָבָשׂר ַבַלְיָלה 

ַהֶזה, ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצוֹת ַעל ְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו",
הזמן  וחוסר  הדחק  לזכר  הוא  מצות  לאכילת  השני  הטעם 
לתפוח  בצקם  הספיק  שלא  הפסח  אכילת  שלאחר  הבוקר  של 
/ להחמיץ, כי גורשו ממצרים. כמו שנאמר: "וּיאפּו ֶאת ַהָבֵצק 
ֲאֶשר הוִֹציאּו ִמִמְצַרִים ֻעגֹת ַמּצוֹת ִכי ֹלא ָחֵמץ, ִכי  גְֹרׁשּו ִמִמְצַרִים 

ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמה, ְוַגם-ֵצָדה ֹלא-ָעׂשּו ָלֶהם" 
מדאורייתא:

כותב החתם סופר: "מצוות עשה של אכילת מצה משומרת 
בליל פסח, היא יחידה שנשארה לנו מכל מצוות אכילה שבכל 
התורה. שהרי כיום אין לנו לא אכילת קרבן פסח ולא אכילת 
משנה  אחת  מצווה  רק  שני.  מעשר  ולא  תרומה  לא  קדשים, 
לשנה ]אכילת מצה[ ואם גם היא לא תועלה בידינו בשלמות… 

הייטב בעיני ה' חלילה ?" 

מצה בזמן הזה:
בזמן  מצה  חיוב  בסוגית  דנה  ל"ז  קידושין  במסכת  הגמרא 
המצה  את  לאכול  יש  כי  בתורה  וכתוב  הואיל  לכאורה  הזה, 
יחד עם קרבן הפסח כמו שכתוב: "ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצוֹת ַעל ְמרִֹרים 
חיוב  יש  פסח,  קרבן  שמקריבים  בזמן  שרק  משמע  יֹאְכֻלהּו", 
לאכול מצה, אך בזמן שאין קרבן פסח, אין חיוב לאכול מצה. \
לבסוף מכריעה הגמרא, מכך שנאמר "בכל מושבותיכם תאכלו 
מצות" – המילה מושבותיכם באה לרבות בכל מקום ובכל זמן 

שאתם יושבים –  לרבות בזמן הזה.

מתי המצווה לאכול מצה:
מצה כל שבעה:

כאמור המצווה והחיוב מן התורה הוא על אכילת מצה בליל 
חמשה עשר, היינו ליל הסדר. האם ישנה מצווה באכילת מצה 

בשאר ימות הפסח שלאחר ליל הסדר?
רצה  רשות,  מצה  אכילת  הרגל  "בשאר  כי  פוסק:  הרמב"ם 
אוכל מצה, רצה אוכל אורז או דוחן או כליות או פירות. אבל 

בליל חמשה עשר בלבד חובה, ומשאכל כזית יצא ידי חובתו". 
בשולחן ערוך פוסק רבי יוסף קארו: "אין חיוב אכילת מצה 

אלא בלילה הראשון בלבד"
בשולחן ערוך הרב כותב בעל התניא: "אין חיוב אכילת מצה 
אלא בלילה הראשון בלבד… אבל שאר כל הלילות וכל הימים 
אינו מוזהר אלא שלא לאכול חמץ, דהיינו שאם רוצה לאכול 
יאפנה  אלא  חימוץ  לידי  תבוא  יזהר שלא  במים  פת שנילושה 
כשהיא מצה שלא נתחמצה עדיין… ואף שביו"ט חייב לאכול 
פת… יכול לאכול פת שנילושה במי פירות שהיא מצה עשירה 
)ועיין סי' תס"ב שבמדינות אלו אין נוהגין במצה עשירה כלל( 
אבל לחם עוני אין צריך לאכול אלא בלילה הראשון בלבד … 
שכל השבעת ימים אינו מוזהר לאכול מצה אלא שלא לאכול 

חמץ, ומשאכל כזית יצא ידי חובתו מן התורה."
המשנה ברורה כותב בשם הגר"א כי "מצווה לאכול מצה כל 

שבעה, אלא שאינו חיוב".
האדמו"ר מסוכוצ'וב בעל ה'אבני נזר' כותב: כי כאשר אוכל 
מצה בשבעת הימים הוא מקיים מצווה כשם שהאוכל בסוכה 

מקיים מצווה.
האוכל מצה שותף במעשה בראשית:

כאילו  ימים,  שבעה  כהלכתה  מצה  "האוכל  כותב  הרוקח 
דכתיב:  בראשית,  במעשה  הוא  ברוך  לקדוש  שותף  נעשה 
אלא  כאן,  כתיב  אין  ימים  הימים",  שבעת  את  יאכל  "מצות 

שבעת הימים – שבעת ימי בראשית"

מהי מצה שמורה:
ֶאת  ּוְשַמְרֶתם  תאֵכלּו…  ַמּצוֹת  ָיִמים  ְבַעת  ִשׁ נאמר:  בתורה 
ֵמֶאֶרץ  ִצְבאוֵֹתיֶכם  ֶאת  הוֵֹצאִתי  ַהֶזה  ַהּיוֹם  ְבֶעֶצם  ִכי  ַהַמּצוֹת 
ִמְצָרִים… בִראשון  ְבַאְרָבָעה ָעָשר יוֹם ַלחֶֹדׁש ָבֶעֶרב תאְכלּו ַמצֹת 
ַמְחֶמֶצת לא תאֵכלּו  ָבָעֶרב…כל  ַלחֶֹדׁש  ְוֶעְשִרים  ָהֶאָחד  יוֹם  ַעד 

ְבכל מוְֹשבוֵתיֶכם תאְכלּו ַמּצוֹת"
מצת מצווה:

ט"ו  בליל  מצה  כזית  לאכול  חובה  התורה  מן  לעיל  כאמור 
הרוצה  הימים  ובשאר  מצות".  תאכלו  בערב  שנאמר:  בניסן, 
להסתפק באכילת פירות וירקות ומיני בשר וחלב, רשאי. מצה 
זו נקראת מצת מצווה – שכן בה מקיימים את מצוות / חיוב 

אכילת מצה.

ושמרתם את המצות:
מדגישה  היא  בפסח,  מצה  אכילת  על  מצווה  כשהתורה 
"ושמרתם את המצות" !!! כיצד שומרים את המצה, ומאיזה 

פגעים עלינו לשמור אותה?

מצה של גוי:
רבא בתלמוד במסכת פסחים אומר כי מכך שהתורה כתבה 
"ושמרתם את המצות" – לומדים שיש צורך בשימור המצות. 
אין די בכך שהבצק לא החמיץ, אלא יש צורך שיהודי ישגיח 
וישמור על כך שלא החמיץ. אי לכך באם גוי עשה מצה שאנו 
בטוחים שלא החמיצה, מותר אולי לאכול ממצה זו בפסח, אך 
לא ניתן לצאת ידי חובת מצוות אכילת כזית מצה בליל הסדר 

במצה זו, שכן היא לא נשמרה על ידי יהודי בר דעת.

שמירה מאמתי?
בתלמוד מובא כי רבא הורה לקוצרים לקשור את העומרים 
לשם מצווה, כדי שמצוות השימור תחל כבר בשעת הקצירה. 
לצורך  חיטים  לו  מצניעה  הייתה  דרבינא  בריה  מר  של  אמו 

הפסח כבר משעת תחילת הקציר.
המצות",  את  "ושמרתם  שנאמר  "משום  כותב:  הרמב"ם 
לפיכך  חימוץ.  צד  מכל  אותה  ושמרו  במצה  היזהרו  כלומר: 
אמרו חכמים, צריך אדם ליזהר בדגן שאוכל ממנו בפסח שלא 

יבוא עליו מים אחר שנקצר, עד שלא יהיה בו שום חימוץ".
משעת קצירה:

בשולחן ערוך נפסק שהשימור נחוץ רק בחיטים המיועדים 
לצורך כזית המצה הנאכלת בליל הסדר.הנקראת ‘מצת מצווה' 
וכך כותב בשולחן ערוך: "החטים שעושים בהם מצת מצווה, 
ולפחות  קצירה,  משעת  מים  עליהם  יפלו  שלא  לשמרן  טוב 

משעת טחינה, ובשעת הדחק מותר ליקח קמח מן השוק.
כשלא נשמרה משעת קצירה:

בשעת  שלא  "אבל  נכתב:  התניא  בעל  הרב  ערוך  בשולחן 
הדחק ישראל קדושים ונוהגים להחמיר אפילו במצות של כל 
"החטים של  ואילך"   טחינה  אותם משעת  הפסח לשמור  ימי 
קצירה  משעת  לשמרם  אפשר  אם  להחמיר  טוב  מצווה  מצת 
ואילך שלא יפלו עליהם מים לפי שיש אומרים שמדברי סופרים 
ישראל  ששמרה  במצה  אלא  בפסח  חובתו  ידי  יוצא  אדם  אין 
מחימוץ מתחילת שעה שהייתה ראויה לבא לידי חימוץ דהיינו 
נופלים עליהם  מיד בתלישת השבלים מהמחובר שאז אם היו 
מים היו מחמיצים )אבל בעודם במחובר אינם באים לידי חימוץ 

אם הם צריכים לקרקע(".
בכל הפסח:

שנשמרו  מצות  הפסח  כל  לאכול  להחמיר  הורה  הגר"א 
כי  נהגו  רבים  הצבי  "בארץ  החיים:  כף  כתב  וכן  הקציר  מעת 
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כל המצה של פסח תהיה משעת קצירה". בעל 
מצה  לאכול  הנוהגים  כי  כותב  יוסף'  ‘ברכי 
בזה  "אין  הפסח  ימי  כל  הקציר  מעת  שמורה 
משום יוהרא, ]גאווה[ ולא משום מחלוקת, ולא 

משום לא תתגודדו".
למעשה:

מצה  להשיג  דחק  כל  ללא  כשאפשר  כיום 
שמורה משעת קצירה – נוהגים ישראל קדושים 
לאכול מצה  בליל הסדר  לכל הפחות  להקפיד 

שמורה משעת קצירה.

מצת מכונה או עבודת יד?
האוסרים:

מראשוני האוסרים היו רבי שלמה קלוגר רב 
העיר בראד.

‘חידושי  בעל  האדמו"ר  היה  ביותר  חריף 
אודות  שאלתם  דבר  "על  שכותב:  הרים' 
הנני  וכו'  מכונה  ידי  על  הפסח  לחג  המצות 
מאותן  עמו  את  יציל  וה'  לאסור…   מסכים 
בן  ירבעם  תלמידי  הרע  היצר  שלוחי  אנשים 
מעט  מצווה  מכל  לנשל  המתחכמים  נבט 
בעליל  כנראה  הכל  את  לעקור  וכוונתם  מעט. 
היא  ה'  ועצת  מחשבתם  יפר  ה'  מעשיהם. 

תקום."
הגאון רבי אברהם לנדא מטשעכנוב כותב: 
"בדבר המתפרצים לעשיית המצות לחג הפסח 
בכלי מכונה…הזיקו מצוי, לצאת ממנו חורבה 

ומכשלה באיסור חמץ בפסח".
החכם הספרדי רבי חיים חזקיהו מדיני בעל 

"שדי חמד" הצטרף גם הוא לאיסור.
החריפים  מן  היה  מצאנז  חיים'  ה'דברי 
ביותר עד כדי כך שכתב כי מצות מכונה הינם 
המשינען  על  לפסח  "מצות  לשונו:  וזה  חמץ. 
העושה  כי  לכם  אומר  החלט  בדרך  ]מכונה[, 

מצות על כלי זה, הוא חמץ גמור …"
"בדבר  כותב:  מליובאוויטש  הרש"ב 
מצה…הרבנים  לאפיית  ]=מכונה[  המאשין 
הטעמים  לגלות  רצו  לא  אשר   … הגדולים 
פסקו  אבל  אותם,  יסתרו  שלא  בכדי  שלהם, 
חמץ  שהוא  שכותבים  ומהם  לאיסור.  בתוקף 

גמור…"
חלילה מלהוציא לעז:

מספרים בשם הרב הקדוש רבי אהרן מבעלז 
מלחה"ע  אחרי  ישראל  בארץ  שבהיותו  זצ"ל, 
חשש  והיה  בארץ,  שרר  רב  כשעוני  השנייה, 
עקב  מכונה  מצות  לאכול  יתירו  אשר  שיהיו 
עלותם הזולה יותר. וביקשו ממנו שיאמר שזה 
שביקשו  פעם  בכל  אך  לכך.  והסכים  חמץ, 
שיפרסם זאת, אמר ‘הרי יש עוד זמן'… בהגיע 
זמן  ‘יש  אמר:  לפסח[  ]הסמוכה  הגדול  שבת 
בסעודה שלישית'. כשגם אז לא דיבר על כך, 
אוכל  כיצד  להם:  אמר  העסקנים  אליו  ונכנסו 
לומר שזה חמץ, הרי יש יהודים שיוצאים בזה 

בכזית מצה…?
המתירים:

רק  שלא  רבים  נמצאו  המתנגדים,  לעומת 
שהתירו את מצות המכונה אלא שראו במצות 

אלה הידור מצווה. כגון:
"והסכמנו  שכתב:  סופר"  "הכתב  בעל 
לאפות עליה כי הכול בזריזות ביותר מעל ידי 

עוזרים אדם".
הגאון הנודע רבי יוסף שאול נתנזון – רבה 
יוסף  רבי  ומשיב".  "שואל  ומחבר  לבוב,  של 
שאול יוצא בחריפות רבה נגד האוסרים ופירסם 
כנגד  מודעה"  "ביטול  בשם  מיוחדת  חוברת 

קלוגר  רבי שלמה  ישראל" של  לבית  "מודעה 
ובזה ביטל את כל נימוקי האיסור.

בלט בפסיקתו הגאון רבי שלום מרדכי הכהן 
שבדרון מברז'אן, אשר על אף שהשתייך לעדת 
את  התיר  צ'ורטקוב,  חסיד  בהיותו  החסידים 

מצות המכונה.
הסיבות להעדיף מצת מכונה:

המכונה  במצות  שיש  טענו  בתחילה 
שרגא  יחזקאל  רבי  שכותב  כפי  חמץ.  חשש 
שנעשים  שהמצות  משיניווא:  הלברשטאם 
הוא  השמן  והרי  שמן,  עליהם  ניתז  במכונה 
מי פירות וכידוע שכאשר מתערבים מי פירות 
במשך  אולם  להחמיץ.  ממהר  הבצק  מים,  עם 
השנים המכונות שוכללו, עד שכבר אין טוענים 
ייתכן שהמכונות  לחשש חימוץ בהן. ואדרבה 
של ימינו כשרות לא פחות ממצות עבודת יד. 
קרקא,  מרבני  יענער,  אברהם  רבי  וכפי שכתב 
הרבות  מהמכשלות  זמננו  גאוני  ידעו  "לו  כי: 
בעשיית המצות פה בעירנו, וראו עשית המצות 
רק  מצות  לעשות  הם  גם  גזרו  כבר  במכונה, 

במכונה".

מצת מצווה:
בכוונה  המצות  את  לאפות  שצריך  כיוון 
מיוחדת לשם מצוות אכילת מצה בפסח, ומצה 
שלא כיוונו בעת הכנתה, אפילו אם היא כשרה 
ואינה חמץ – אין יוצאים בה ידי חובת מצוות 
מצה! כפי שנפסק בשולחן ערוך, שמצה שאפה 
ומותר  חמץ,  איננה  באם  אפילו  קטן  או  גוי 
לאכלה בשאר ימי הפסח, בכל זאת אינה מצה 
כזית מצה בליל הסדר,  כשרה למצוות אכילת 
ניתן  לא  לכוון,  יכולה  אינה  שהמכונה  וכיוון 
לקיים מצוות אכילת מצה בליל הסדר במצות 

מכונה.
מכונה  שמצות  פוסקים  רבים  למעשה, 
כשרות לפסח, ואפשר גם לצאת בהן לכתחילה 
מה  שגם  מפני  הסדר,  בליל  מצה  מצוות  ידי 
שמכוונים בעת שלוחצים על הכפתור המפעיל 
את המכונה לשם "מצת מצווה" הרי זה נחשב 
שעשו את המצות לשם מצווה. ועוד, שלדעת 
כמה ראשונים אין צורך בכוונה מיוחדת בעת 
על  לשמור  היא  המצווה  אלא  המצות,  עשיית 

המצות שלא יחמיצו.
של  תלמידו  קארעפלוס  הכהן  אברהם  רבי 
הספר   מחבר  ליב  מרדכי  ורבי  סופר"  "הכתב 
מצות  שהתירו  אף  ועוד,  מרדכי"  "לבושי 
יש  המצווה  מצת  כזית  שאת  פסקו  מכונה, 
רבים  כן  על  דווקא.  יד  עבודת  ממצת  לאכול 
לקיים לכל הפחות את מצת המצווה  מהדרים 
בליל הסדר במצות עבודת יד. ואילו בשאר ימי 

הפסח אוכלים מצות מכונה.
בשאר ימי הפסח:

כאמור יש אשר מקפידים אשר רק עבור מצת 
ימי  ובשאר  יד,  עבודת  ממצת  לאכול  המצווה 
ובעיקר  רבים  אך  מכונה.  מצת  אוכלים  הפסח 
בקהילות החסידים והספרדים מקפידים לאכול  
מצות עבודת יד במשך כל ימי הפסח. במענה 
מצות  באכילת  להקל  דרכים  שחיפש  לאחד 
יכולים  הילדים  כשאין  הדחק,  בשעת  לנכדיו 
לאכול מצה עבודת יד כמות שהיא, השיב כ"ק 
האדמו"ר מליובאוויטש כי עדיף שיאכלו מצה 
מכונה  מצת  לאכול  מאשר  שרויה,  יד  עבודת 
כל  ולאכול  להקפיד  יש  כי  שרויה,  שאינה 

שבעת ימי הפסח רק מצות עבודת יד.
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הוא  האם  אליו?  מתייחסים  אנחנו  כיצד 
מקור לנחמה ומעלה חיוך? האם הוא "אינו 
כי אנו עסוקים בהווה או מכוונים  רלוונטי" 
ולכאבים  לעתיד? אולי הוא מקור למצוקות 
מנסים  אנו  אותם  לברוח,  מנסים  אנו  מהם 

להדחיק? 
בצד  בגרפולוגיה  מיוצג  לעבר  כל הקשור 
או בצד שמאל  ימין של הדף בכתב העברי, 

בכתב לועזי.
פעם  בכל  הימני?  הצד  דווקא  למה 
שסיימנו לכתוב שורה ועלינו להתחיל שורה 
חדשה, אנו יורדים למטה, חוזרים לצד ימין 

ומתחילים שורה חדשה.
כשאנו  המפתח.  מילת  היא  ההתחלה 
מילה  חדשה,  שורה  חדש:  משהו  מתחילים 
חדשה, אות חדשה, קו חדש, אנחנו למעשה 
מתמודדים, מחדש, עם חשיפת עצמנו לעוד 

התחלה מתוך עצמנו אל העולם החיצון. 
האם  להתחלות?  שלנו  היחס  נבנה  כיצד 
מתוך  או  כישלונות,  מהצלחות,  נבנה  הוא 

דפוסים שהתרגלנו לייצר מבלי משים.
בכתב הנ"ל רואים את ההיצמדות הכותבת 
צורת  עם  יחד  הכתב.  של  הימין  שולי  אל 
מדובר  שכן  א,  כיתה  את  שמזכירה  הכתב 
נצמדת  הכותבת   .26 בת   אישה  של  בכתב 
היא  פאסיבית,  התרפקות  מתוך  העבר  אל 
בשבילה  שעושים  התרגלה  מפונק,  טיפוס 
הכל, לא מרגישה צורך להתאמץ יותר מידי, 
ואמא  שאבא  מאליו   ברור  משהו  חסר  אם 
דפוס  אותו  את  ממשיכה  היא  למלא,  ידאגו 
שהתרגלה אליו מילדותה המוקדמת, אפשר 
לומר אפילו שלא באשמתה, למה להתאמץ 

אם עושים בשבילך הכל?
עצמיותה  את  פיתחה  לא  שהיא  פלא  לא 

שלימדה  למה  צמודה  ונשארה  היד  בכתב 
התחלה  כל  אצלה  א',  בכיתה  חנה  המורה 
היא לא הזדמנות לפיתוח אישי, אלה בחירה 
בדרך הקלה שתהיה עם כמה שפחות מאמץ.            
כתב היד השני של בחור בגיל ההתבגרות, 
בכל כתיבת שורה חדשה הוא מתרחק אט אט 
מעוד  להימנע  מנסה  הדף,  של  ימין  משולי 
מפגש כאוב עם מציאות חייו. חיים בצל אבא 
יושבי  כל  על  אימתו  המטיל  ועצבני  קשה 

הבית.
מלבד השוליים הימניים ניתן לראות שהדף 
והרווחים בין  עמוס בכתב, המילים צפופות 
השורות ובין המילים מתקטנות דבר שמעיד 
שמרגיש  הכותב  של  אוויר"  "חוסר  על 

תחושת מחנק בבית ובתוך עצמו.
של  ימין  משולי  מתרחק  הוא  אחד  מצד 
המייצגים  שמאל,  לשולי  נדבק  אך  הדף 
מתנחם  מפלט,  לו  מבקש  שם  העתיד,  את 
במחשבה שאולי יום יבוא ואעזוב את הבית 

ואמצא נחמה מעברי הכאוב 
שירצה  התחלה  כל  הצער  למרבה  אך 
של  ברושם  מלווה  תהיה  בחייו  להתחיל 
סוחב  הוא  הולך  שהוא  מקום  לכל  עברו, 
מסכנות  תחושת  בדמות  אם  משקעים.  איתו 
שלילי  עצמי  בדימוי  אם  עצמיים,  ורחמים 
ובאפשרות  בעצמו   להאמין  עליו  שיקשה 

שלו להיבנות מתוך הקושי.
כבר  שלנו  ההורים  עבורנו  שציירו  מה 
צויר, ועלינו להסתכל על העבר באופן חיובי 
וללמד עליהם זכות. אך העבר שאנו מציירים 
של  והעתיד  היום  של  ההווה  זה  לילדנו 
אבל  לגמור  המלאכה  עלינו  לא  אמנם  מחר . 
האחריות מוטלת על שכמנו לעשות את הכי 

טוב שלנו והעיקר בשמחה!

סודות

איך העבר שלנו משפיע עלינו היום?

שלי דוד, גרפולוגית מוסמכת, מאבחנת ציורים, ייעוץ אישי ותעסוקתי, קורסים, סדנאות ושיעורים פרטיים. | 0528157703 
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

ניקיון  עריכת  היא  פסח  ערב  של  המייגעות  העבודות  אחת 
זמן  לוקחת  הזו  שהעבודה  שככל  מעניין  בארונות.  וסדר 
והשקעה, שכרה בצידה. מעבר לקיום מצוות ביעור חמץ, זו 
הזדמנות לארגן אותם מחדש. לפעמים צצים חפצים שנעלמו 
עלינו  עוברת  טובה  כשרוח  לפעמים,  לאורך השנה.  מעינינו 
קונים  ישנים,  חפצים  משליכים  מיקומים,  משנים  אנחנו 
חדשים, כשבסוף העבודה הזו הארון נראה אחרת ואחרי החג 
אנו מרגישים סוג של התחדשות. זה לא אותו ארון לפני כמו 

אחרי.
אילו לא ניקינו לפסח, הארון היה נשאר כמו שהוא. החפצים 
שהלכו לאיבוד היו נשארים באיבוד, התוכן של הארון היה 

נשאר אותו דבר, לא היה חל כל שינוי.
שינוי?  לחולל  צריך  בארונות  רק  האם  השאלה,  נשאלת 

ובחיים לא? ומה בשידוכים?

אם בחורה הגיעה לגיל שבו היא מרגישה שהיא עשתה 
בררו  הצעות,  שמעה  היא  לעשות:  שביכולתה  ככל 
בשבילה, היא התאמצה שוב ושוב ושוב לצאת לפגישות 

גם אם היא הרגישה שהאנרגיות שלה נגמרות... 
כמה אפשר?

לפעמים כשאני שואלת בת 28, כמה בחורים פגשת עד 
היום? אני עלולה לקבל תשובה כמו: לא יודעת בדיוק, 

אך לדעתי קרוב ל-100. 
ואם   100 פגשה  היא  אם  לחשוב.  נעמיק  בואו  עכשיו 
בערך  אז  פעמיים.  פגשה  היא  מהם  אחד  כל  בממוצע 
עם  מספיק  האם  לפגישות?  יצאה  היא  פעמים   200

על  היעלה  החשק?  כל  את  לה  להוציא  בשביל  כזה  מספר 
הדעת שהיא עלולה להיפגש עוד 200 פעמים ולא למצוא את 

מבוקשה???
כל  עושים  שאם  אומרת  ההסתברות  אבל  הזוי,  נשמע  זה 
מזה,  ויותר  תוצאות.  לאותן  מגיעים  פעולות,  אותן  הזמן 
שיוצרת  צפויה  מתכונת  של  לסוג  מובילות  פעולות  אותן 
באותה  אוטומטית  שממשיכים  ככל  הצפויה.  התוצאה  את 

מתכונת, מקבעים את התוצאות.
ומסיבה זו נחוץ שינוי עכשיו!

להפסיק  אולי  לעצור.  דבר  כזה  לה  שקורה  אחת  לכל  עצתי 
נוסחה  ולחפש  האלו  בפגישות  תועלת  אין  להיפגש.  זמנית 

חדשה.
בשביל לחולל שינוי צריכה להיות קודם כל נכונות. וכשיימצא 
הרצון, חובה לחפש את הדרך, כי ארוכה הדרך בשביל להגיע 

לדרך.
אני מכירה אמא אחת שאומרת לבתה על כל דבר שהיא רוצה 
הזו  הבת  יעזור",  לא  "זה  לעצמה:  לעזור  בשביל  לעשות 
שומעת לאמה, מאמינה לה ונמנעת מפעולה. וכך עוברות להן 
בשינוי  צורך  שיש  חושבת  בחורה  אותה  אם  היפות.  השנים 

היא צריכה למצוא את הדרך כדי להוביל את השינוי הזה.
נוקו  שאינם  לארונות  דומה  יהיה  זה  שינוי,  יתחולל  לא  אם 
תימשך  הרגילה  ההתנהלות  שהיה,  כמו  יישאר  הכל  לפסח, 

ועמה יישאר גם התיסכול הרגיל.
בעלת  הזו,  המסוימת  שהבחורה  יתכן  האם  לחשוב,  ננסה 
האישיות הזו, שמתנהלת בצורה כזו, שזו המשפחה שלה וזו 
היא, האם היא תהיה מסוגלת לשנות דברים ולצאת לשידוכים 

מתוך עמדה אחרת?
התשובה היא כן. בע"ה. רק תנו לה הזדמנות לחולל אותו.

הכותבת היא פסיכותרפיסטית לענייני משפחה ושידוכים. 
 yeutztov@gmail.com  026424049 :להרצאות, או לפגישה אישית

טעים במטבח
החומרים:

4-6 נקניקיות 'הוד לבן' כשרות 
לפסח 

4 עגבניות 
 1 פלפל אדום מתוק 

1 פלפל ירוק מתוק 
1 פלפל ירוק חריף קטן )לא 

חובה( 
 בצל בינוני1  

שיני שום  2
4 כפות שמן זית

1 כף רסק עגבניות
6-8 ביצים 

מלח ופלפל שחור
הכנת שקשוקה עם נקניקיות:

 הכנת הירקות:
 חותכים לרצועות ארוכות את 

הפלפלים, פורסים לעיגולים את 
הפלפל.1

 החריף, קוצצים את העגבניות 
והבצל וכותשים את השום

 חותכים את הנקניקיות 

לעיגולים בעובי חצי ס"מ.
 מחממים את שמן הזית 

במחבת גדולה ועמוקה, ומטגנים 
את הבצל והשום, עד שעולה    

ריח שום. מוסיפים את עיגולי 
הנקניקיות, מערבבים ומטגנים 

עוד חצי דקה
 מוסיפים למחבת את 

הפלפלים ומבשלים במשך 10 
דקות

 מוסיפים למחבת את העגבניות 

והרסק ורבע כוס מים. מערבבים 
ומבשלים עד שהירקות מתרככים
 יוצרים גומות קטנות בתערובת 

הירקות, שוברים לתוכן את 
הביצים, מתבלים במלח ופלפל 
שחור לפי הטעם, מנמיכים את 
האש ומבשלים במשך 5 דקות 
או עד שהביצים מוכנות במידה 

הרצויה

צלעות עגל על מצע מנגולד מוקפץ 
בליווי קרוקט תפוח אדמה שקשוקה עם נקניקיות 

מכללת השף הכשרה אשר לה חמישה סניפים, מובילה 
בישראל את תחום ההכשרה המקצועית, המכללה היחידה 
בארץ שלימודיה מוכרים באיגוד השפים העולמי ועל ברכיה 

צמחו אלפי שפים מפורסמים ומצליחים בארץ ובעולם. קבלו 
את אחת מיצירותיהם הקולינריות

מנה מוצלחת שאפשר להגיש בכל שעה ביום. כן, גם בבוקר. אפילו 
שהיא בשרית. רק תצטרכו לוותר על הקפה  מתכון לשקשוקה עם 

נקניקיות - מהירה וכשרה לפסח התוצאה עסיסית וטעימה שאי 
אפשר לסרב לה

מתכון מוצלח וקליל לפסח של 
השף אלון כהן

סלט סלקים, עלי רוקט ואגוזי לוז

מרכיבים לסלט:
4 סלקים בינוניים

2 צרורות עלי רוקט
1 בצל סגול

50 גרם אגוזי לוז אפויים וקצוצים
למרינדה:

100 מ"ל שמן זית
100 מ"ל חומץ בן יין לבן

100 מ"ל סילאן
מיץ מלימון אחד

5 שיני שום קלופות וקצוצות היטב
מלח ופלפל

אופן הכנה:
 מחממים תנור ל 180- מעלות

 עוטפים את הסלקים בנייר כסף ומכניסים בשלמותם לתנור ל 45- דקות.

 בינתיים מכינים את המרינדה, מערבבים את כל המרכיבים בקערה ומוסיפים מלח ופלפל לפי הטעם.

 כשהסלקים רכים למגע, מוציאים אותם מהעטיפה וקולפים עם הידיים )מומלץ לעשות זאת עם כפפות 

מטבח למניעת כתמים סגולים בידיים(. פורסים את הסלקים לפלחים דקים ומניחים בתוך המרינדה.
 בינתיים, מתבלים את עלי הרוקט במעט שמן זית, לימון ומוסיפים להם חצי בצל סגול חתוך לרצועות.

 מניחים את עלי הרוקט במרכז הצלחת ובניהם שוזרים את פלחי הסלק. מפזרים מעל את אגוזי הלוז 

הקלופים והמנה מוכנה להגשה.

לחולל שינוי 
ולהגיע לשידוך

אופן ההכנה: 
הכנת הקרוקטים

 מבשלים את תפוחי האדמה  בשלמותם במים רותחים עד 

שהם רכים. כשתפוחי האדמה עדיין חמים מועכים אותם למחית. 
 מוסיפים את החלמונים, שמן זית או המרגרינה, המלח ואגוז 

המוסקט. מניחים למחית להתקרר מעט.
 יוצרים מהמחית גלילים. מצפים את הגלילים בקמח, לאחר מכן 

בביצה טרופה ולבסוף בפירורי לחם.
 מטגנים את הגלילים בשמן עמוק עד שהם משחימים. 

להכנת המנגולד
 חותכים את המנגולד לרצועות דקות. מבשלים את המנגולד בסיר 

עם מים רותחים כ-5 דקות, ומסננים.
 מחממים את השמן במחבת רחבה. מטגנים את השום הכתוש עד 

לקבלת צבע זהוב. מוסיפים לשמן את הכמון, הפפריקה, השאטה 
ומלח הגס.

 מוסיפים את המנגולד למחבת עם השמן והתבלינים. מטגנים 

למשך 5 דקות נוספות על להבה בינונית. מוסיפים את הלימון, 
 מערבבים ומגישים.

להכנת הצלעות 
 מערבבים את התבלינים עם שמן הזית עד קבלת מרקם משחתי. 

ממליחים ומפלפלים את הצלות ומברישים בתערובת התבלינים. 
צולים בתנור  שחומם מראש לחום של 200 מע' כ- 25 דק'

חומרים:
4 יח' צלעות עגל

מלח , פלפל
תערובת תבלינים:
1/2 כוס שמן זית 

1/4 כפית פפריקה חריפה
1/2 כפית כמון

1/2 כפית כורכום
1/2 כפית פפריקה מתוקה

1 כפית פלפל שחור
מלח 1 כפית 

6 שיניי שום כתושות
קרורטים:

1/2 ק"ג תפוחי אדמה מקולפים
1 חלמונים

1כף שמן זית או מרגרינה 

קורט מלח
קורט אגוז מוסקט טחון

1 ביצים טרופות
1/2 כוס קמח

1 כוסות קמח מצה
שמן לטיגון עמוק

המצרכים למנגולד: 
1 חבילה עלי מנגולד

1/4 כוס שמן זית
1/4 כף שום כתוש

1/4 כף כמון
1/4 כף פפריקה מתוקה

1/2 כפית שאטה גרוס
1 כפיות מלח גס

1/4 כוס לימון סחוט טרי
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ענקית מהחיים
שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

ששכחתי  עד  וקניות,  סידורים  של  טרפת  היו  האחרונים  השבועיים 
שאני אמורה לחתן את הבן שלי. עבדתי בכל יום ובערבים התרוצצתי 
לקנות את הבגדים לחתונה עבור הילדים, ואת התכשיט לכלה,  ואת 
של  המאפרת  עם  שעה  ולקבוע  לחופה,  מתחת  ישבור  שהחתן  הכוס 
כולן ועם המסרקת שתסביר אלו תסרוקות היא רוצה לעשות לנסיכות 
והאביזרים  הביגוד  כל  את  יש  שלחתן  ולדאוג  אחיהן,  של  בחתונה 
כמובן שהבעל  ו...  האירועים הסתיימה...  אולם  העיצוב של  והזמנת 
היה שותף מלא לסידורים ולהכנות, אבל כל אימא תעיד שהיא לוקחת 
את רוב העול מבחירה. וככה הימים התערבבו בלילות, עד ששכחתי 
על תקן  לסידורים  רצה  לא  ואני  אני מחתנת את הבן שלי!   שוואו! 

מפיקת אירועים.
התמונות  אלבום  על  והסתכלתי  התיישבתי  האירוע  לפני  כמה שעות 
תינוק  נולד,  שהוא  אחרי  אותו  מחזיקה  שלי  התמונה  הנה  מילדות. 
מלאכי קטן עטוף בשמיכה תכולה שמיימית. כמה תמימה הייתי אז, 
באמת האמנתי בכל מה  שהמומחים להורות  אומרים, שתינוק הוא 

דבר מדהים מאין כמוהו ואין כמו האהבה לתינוק. 
דבר  של  בסופו  כי  מעצמי,  שנבהלתי  זוכרת  ואני  כלות  עד  אהבתי 
מצאתי את עצמי מזילה דמעות תסכול מול תינוק צורח בלילות. ולא 
הרגשתי כלום בלב, רק ובעיקר רצון לישון... אבל שנים אחרי קראתי 
עלי(:  האהובה  )העיתונאית  ספקטור,  דנה  שכתבה  מדהים  משפט 
האהבה היא כמו שודד בסמטה. היא קופצת עלייך בהפתעה, כשהיא 
רוצה. ברגע הכי לא צפוי את פתאום מרגישה אותה, ממלאת אותך עד 
קצה ראשך במין כמיהה וגעגוע מוזרים למישהו שעומד מולך ברגע זה 
ממש . וככה היה, פתאום באו הרגעים האלה של אהבה מטורפת לצד 

תסכול שכל ההורים עוברים ומרגישים. 
את  סוגרת  אני  והאחים הצטרפו למשפחה...  לנער.  והפך  גדל,  הילד 
לחופה.  לו שם, מתחת  להגיד  הולכת  אני  מה  יודעת  וכבר  האלבום  
הבנים  של  החליפות  לצד  הקולב  על  תלויה  הנוצצת  הערב  שמלת 
בכנפיה  ומביאה  לחלון  חודרת מבעד  רוח  קלה של  אוושה  הקטנים. 
ניחוח חגיגי ומרגש עד כלות. התרגשות מוחשית באוויר. בת חדשה 
לראשונה,  אותה  פגשתי  חודשיים  לפני  רק  אלינו.   להיכנס  עומדת 
בניצוץ  שלה,  הפנים  במבע  משהו  אלינו.  שייכת  שהיא  וידעתי 
שבעיניים, בהתנהלות המיוחדת שלה – כבש אותי. אני זוכרת שהבן 

שלי שאל אותי פעם: "אימא איך יודעים שזאת המיועדת?" 
אחרי שהוא פגש אותה, הוא כבר לא שאל אותי, הוא ידע. הלב הרגיש 
וכל השאר היסטוריה. נקבעה חתונה מהר, כי שניהם רצו לראות את 

עצמם כזוג.
"מי מחתן בערב פסח ממש?" כולם הרימו לעברי גבה, והתשובה שלי 

היתה: אני. 
להפך, ערב פסח הוא הזמן מושלם. מנקים את הבית, מנקים את הלב, 

אביב בפתח, ניחוח של חירות, קונים בגדים לחג ולחתונה ביחד.
הילדים בחופשה ובאמצע כל המטלות, רגע של גאולה. והם יסבו אתנו 
לסדר כזוג נשוי. חלק מהאורחים התנצלו שקשה להם להגיע כי זהו 
ערב חג, אבל רק בחתונה אתה מגלה מיהם החברים האמתיים שלך, 
שיעשו רונדלות ויעזבו את הכל ויגיעו לעמוד שם, ברגע הזה שאתם 
ההורים מובילים את הבן לחופה, ורואים אותו עונד את הטבעת על 
האצבע של הכלה, והדמעות זורמות כמו מים, והלב דופק מהתרגשות.
כך היה. הרוח שיחקה לנו בשיער, אורות נצצו למרחוק, היד שלי היתה 
שלובה בתוך הזרוע של הבן, שפניו כפני מלאך, חוט של קדושה נסוך 
על פניו, והכלה עם ההינומה על פניה ואנחנו מקיפים את החתן שבע 

פעמים לפי המסורת וטקס החופה מתחיל.
אני זוכרת בעיקר דמעות ותפילות שפרצו לי מהלב: שהם יצלחו את 
כל מכשולי הזוגיות שעומדים בפני כולנו, שהם ייהנו להסתופף בצילה 
צעיר שהעולם פתח  זוג  בחיים שלהם,  ואהבה. שיצליחו  של שמחה 

להם את הדלת בזה הרגע. 
אני  דווקא  אבל  החתונה,  על  ולספר  להשתפך  להמשיך  יכולה  אני 
רוצה לספר לכם על הדרשה שהחתן נשא. אדלג על הכל ואגיע הישר 
ולתובנות לרוץ. אני שומעת  לחלק שגרם ללב שלי להחסיר פעימה, 
את קולו של הבן שלי עולה כמו מתוך חלום: "תמיד שאלו אותי איך 
זה לגדול במשפחה ברוכת ילדים? זה לא קצת לאבד את מה שאתה 
רוצה, לא נותנים לך מספיק, כי אי אפשר? והנה, התשובה שלי אלייך, 
מי שמקשיב,  לכל  רוצה לספר  אני  והשמחה  לצד הרעש  אימא שלי, 
את  איך  אני מתפעל  אחרי,  עשורים  שני  היום,  ועד  ילד  שמאז שאני 
נותנת לכל ילד תשומת לב אישית משלו. למשל בכל שבת את קונה 
לכל ילד את הדבר הקטן שהוא אוהב, לשמח אותו: ליעל את עוגיות 
השוקולד,  עם  השמנת  עוגת  את  לשימי  אוהבת,  שהיא  החלב  ריבת 
ולי את הפרי שאני אוהב ובעיקר בקיץ את הענבים ולא סתם ענבים, 
את גם הקפדת על הזן שאני אוהב... וזה הפינוק האישי השבועי, יחד 
לי  תגידו  לחיי.  את  הציף  סומק  והצחוקים..."  והפטפוטים  היחס  עם 
אתם היש מחמאה גדולה מזו? מעולם לא חשבתי שהם שמים לב עד 
כמה אני מתאמצת מכל הלב למענם, גם במנהג שלי שהפך לדין. בכל 
לכל  ורוכשת  אישי,  קניות  סבב  עורכת  אני  כשעה  במשך  שישי,  יום 
ילד דבר אחד קטן בשבילו, בין אם מדובר במספר עוגיות האהובות 
אם  בין  לקרוא,  חולמת  שהיא  יודעת  שאני  חדש  ספר  אם  בין  עליו, 
כדור פינג פונג שהוא חולם לשחק איתו בשבת. והמנהג הזה הוא חלק 
בלתי נפרד מימי השישי שלי.  בחתונה שלו קיבלתי את ההכרה: כן, 

המאמץ שווה. 
הבטתי בו בעיניים מצועפות מדמעות. התמונות מאלבום הילדות בו 
עיינתי כמה שעות קודם לכן, צפו ועלו. מה יותר יקר לאימא מאשר 
שלא  יכולתי  ולא  וקמתי  דבריו  את  סיים  וכשהוא  שלה?  המשפחה 

לשאת דברים לו, לכל הנוכחים ולכם:
לחופה:  מתחת  שעומד  שלהן,  הבן  על  להגיד  יכולות  אימהות  כמה 

"מאז שהוא נולד הוא מעולם לא פגע בי, ולא התחצף אלי!"  
אין הרבה אימהות.

ואני האימא שזכיתי להגיד את זה!

טעים במטבח

מתכון לליל הסדר בשיתוף החטיבה הקולינרית של אסם 
)המוצרים על פי הנוהגים(

רשימת המצרכים )12 מנות(
L 4  ביצים בגודל

120  גרם סוכר )1/2 כוס ועוד 
2 כפות(

 60 גרם קוקוס טחון )1/2 כוס 
ועוד כף(

60  גרם קמח תופח כשר לפסח 
)1/2 כוס(

 2 מיכלי שמנת מתוקה 
להקצפה

 360 מ"ל חלב )כוס וחצי(
2  חבילות אינסטנט פודינג 

שוקולד כשר לפסח 
הכנה )1:00 שעה(

 מחממים תנור לחום של 180 

מעלות.
 משמנים היטב תבנית אפייה 

שטוחה, מניחים נייר אפייה 
ומשמנים גם אותו בעזרת 

מברשת ומעט שמן קנולה או 
חמאה מומסת.

 מקציפים את הביצים והסוכר 

כ - 5 דקות עד לקבלת קצף 
סמיך ויציב. מערבבים את 
הקוקוס הטחון עם הקמח 

ומקפלים לתערובת הביצים 
המוקצפת בעדינות.

 משטחים את התערובת 

בתבנית ואופים כ - 10 דקות 
עד הזהבה. מוציאים מהתנור 

ומצננים.
 הפעילי טיימר) 10( דק'

למלית קצפת שוקולד - 
מקציפים יחד את השמנת 
מתוקה, החלב והאינסטנט 

פודינג שוקולד לקצפת יציבה.
 מורחים חצי מכמות קצפת 

השוקולד על הרולדה, חותכים 
את הרולדה לרוחב לשלוש 

רצועות שוות בגודלן כדי שנוכל 
לגלגל אותן לצורת שבלול. 

 מגלגלים רצועה אחת 

לשבלול ומעמידים על צלחת 
הגשה, את הרצועה השנייה 

מגלגלים סביב השבלול שהנחנו 
על צלחת ההגשה וכך הלאה.

 מצפים את הרולדה ביתרת 

קצפת השוקולד שהכנו באופן 
אחיד מכל הצדדים.

 למראה חגיגי יותר ניתן 

להוסיף מעל העוגה שבבי 
קוקוס.

 מאחסנים את הרולדה 

במקרר עד להגשה.
המתכון בשיתוף החטיבה 

הקולינרית של אסם

אצבעות מרכיז שוקולד

מנה אחרונה לחג הפסח של השף ניר אלקיים, ממלון ענבל בירושלים 

מצרכים:
3 ביצים

50 גרם סוכר
500 גרם שוקולד

250 גרם קצפת ריצ'
150 גרם בסיס לקונדיטוריה

אופן ההכנה:
 מקציפים קלות את הביצים והסוכר

 מרתיחים עד סף רתיחה את הבסיס לקונדטוריה וריצ'

 מוסיפים לריצ' החם את השוקולד ומערבבים עד המסת 

השוקולד
 שופכים את השוקולד לתערובת הביצים ומערבבים קלות.

 יוצקים לסיליקונים בצורת מלבן או כל תבנית אחרת
 אופים בחום של 150 מעלות במשך רבע שעה

 מצננים את הסיליקונים ומכניסים למקפיא למשך שעתיים עד 

הרכבת המנה

אצבעות פקאן שוקולד
מצרכים:

500 אגוזי פקאן מלוחים גרוסים
400 גרם שוקולד לבן מומס

100 גרם חמאת קקאו מומסת
130 גרם חלב
130 גרם מים

10 גרם נס קפה
8 חלמונים

100 גרם סוכר
650 שוקולד מריר

אופן ההכנה:
 מערבבים אגוזים, שוקולד לבן וחמאת קקאו לתערובת אחידה

 יוצקים את הבלילה לסילקונים למחצית גובה הסיליקונים
מצננים את הסיליקונים

 מכינים קרם אנגלז מחלב, מים, נס קפה, חלמונים וסוכר

 יוצקים את הקרם אנגלז על השוקולד ומערבבים
 יוצקים את השוקולד לתוך הסיליקונים על האגוזים ומכניסים 

למקפיא

מצרכים:  )10 מנות(
3  חבילות קמח תופח כשר לפסח 

2  חלמונים
 1 כפית מלח

 300 גרם מחמאה או מרגרינה 
רכה חתוכה לקוביות

4  כפות שמן
מעט מים קרים )כמה שנכנסים(

 800 גרם כבדי עוף צלויים על אש 
גלויה וחתוכים לחתיכות קטנות

2  בצלים גדולים חתוכים לרצועות
 2 תפוחי אדמה מבושלים וחתוכים 

לקוביות
8  כפות שמן קנולה

1  כף אבקת מרק עוף כשר לפסח 
1  כפית כמון

1  כפית פלפל שחור
1  כפית כורכום

1  כפית מלח
 1 ביצה טרופה

100  גרם שומשום
ציוד נדרש:  תבנית פאי נשלפת 

מספר 28

אופן ההכנה )1:30 שעות(
 לשים היטב את כל מרכיבי 

הבצק בקערה - קמח, חלמונים, 

כפית מלח, מחמאה או מרגרינה, 4 
כפות שמן, מעט מים קרים, 

 ומחלקים את הבצק לשניים.
 משמנים היטב את התבנית 

 ומהדקים חצי מכמות הבצק 
לתחתית. מחוררים בעזרת מזלג 

 ומקפיאים כרבע שעה.
הפעל טיימר)15 דק'(  

להכנת המילוי - במחבת רחבה 
 מטגנים את הבצל עד שקיפות, 

 מוסיפים את כבדי העוף, תפוחי 

האדמה, תבלינים וכפית מלח. 
 מערבבים היטב ומצננים.

 מרדדים את המחצית השנייה 

של הבצק על נייר אפייה מקומח 
מעט.

 מוציאים את התחתית 

מהמקפיא וממלאים במלית 
הכבדים.

 מניחים את הבצק המרודד מעל 

מלית הכבדים ומהדקים בדפנות.
 מברישים את הפאי בביצה 

טרופה ומפזרים שומשום.
 אופים בתנור שחומם מראש 

ל - 180 מעלות כ - 35 דקות עד 
שהפאי מזהיב.

הפעל טיימר)35 דקות( 

 פאי כבד חגיגי וכשר לפסחעוגת רולדת באונטי כשרה לפסח
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שוב הייתי מהלך בינות העגלות העמוסות בסופר השכונתי כשאני 
מנסה לאתר פיסת חמץ לרפואה.

החמץ הותר דמו בבוקר"טים אלה של ערב פסח, הוא נאסף מן 
המדפים ונדחף בתיעוב וביד גסה אל מסדרון אפל בירכתי הסופר 

אפילו אחרי החמוצים. 
יש להניח שמי שהתעסק עם החמץ זכה להעלאה, אף אחד לא 
רוצה להתעסק עם חמץ בימים אלה, חמץ בערב פסח? לא לא 

לא אדוני זה לא בשבילי.
בעוד אני מנסה להבין איך אני עובר את חומת העגלות בדרכי 
אל החמץ, מי קופץ לעברי משונס מותניים עד מעל הצוואר אם 

לא פסח שמאלטר ידידי הכבוד והעגלגל במקצת?
"שמע אחא", הוא אומר לי, "אתה לא מבין מה אני עובר בימים 

אלה..."
"הו פסח!", קראתי בעודי מפלס בצדק את דרכי לעברו, "הנה 

אני אה...אוחחח מייד, אההה איתך..." 
הגעתי אל הצד השני של ים העגלות שמייד נסגר על כל מי שניסה 

לחצות אותו אחרי.
"אתה נראה נסער פסח..." נמתי לו, "הלו זה החג שלך לא? האם 
זה אתי לשאול מישהו שקוראים לו פסח איפה אני יכול למצוא 

חתיכת חמץ לארוחת ערב בסופר הזה?"
"אתה תקשיב לי טוב", השיב פסח, "זה לא יתכן מה שקורה 

במרפאות השיניים".
"מה באמת קורה שם?", תמהתי, "אני עצמי ברוך השם בורכתי 
בשיניים חזקות ובריאות להפליא, כך שאני מכיר את המרפאות 

הללו רק מהצד של השיננית..."
"אז זהו", אמר פסח, "שאצלנו המנהג הוא לבקר אצל רופא 

שיניים אחת לשנתיים לצורך עבודות תשתית"
"נו, להיפך, מה היה שם?", שאלתי בסקרנות, "זה באמת כזה 

כואב?"
"על זה בדיוק רציתי לדבר איתך", אמר פסח, "הפעם אשתי היא 
זו שהרגישה בשיניה, ואצל אשתי היקרה התסריט הוא כזה, היא 
מרגישה כמה חודשים שכואבות לה השיניים ולא מספרת לי על 
כך, רק לאחר שהכאב מאיים להשבית אותה כליל, היא פונה אלי 

בדחילו ורחימו ואומרת לי שקצת כואב לה השן".
"וכל זאת למה?", שאלתי את פסח בדרכנו לכיוון החמץ הקבור 

בכדי חפישת הכלב.
"כל זאת, משום שאשתי היקרה מאד חוששת מטיפולי שיניים, 
ליתר דיוק היא ממש רועדת עד כדי קוצר נשימה בשעה שהיא 
צריכה לעבור טיפול, הלכך עד שזה לא מגיע למצב של פיקוח 

נפש היא לא תפתח בנוהל טיפולי השיניים"
"מה אתה סח!", נפעמתי, "עד כדי כך? זה כל כך כואב".

"טוב, כמובן שהיא קצת אהמממ... מגזימה, עם המכשירים של 
היום זה ממש לא כמו פעם, אבל כל ה... מכשירים החדים האלה... 

והדם... ובכן...".
פסח הצטמרר לרגע, זוג מעניין אין ספק.

"אני כל הזמן אומר לה, חוי, ברגע שמתחיל לכאוב לך - תגידי לי, 
אני אקבע לך תור ונגמור את זה כשזה עוד משהו קטן, אחר כך 
מסתבכים... אני לא אלאה אותך, אבל עכשיו לפני פסח הכרחתי 

אותה ללכת לרופא השיניים שלה, ואתה לא מאמין למה שאני 
מספר לך עכשיו..."


נכנסנו אל המרפאה והמזכירה קיבלה אותנו בסבר פנים יפות 

שכבר פה חשדתי שמשהו מסריח כאן. 
כלומר, אם היא כל כך נחמדה זה כנראה מקום שמשלם טוב, 
אם זה מקום שמשלם טוב, זה אומר שההכנסות שלו גבוהות, 
ההכנסות מגיעות מן הלקוח, וכרגע אני לקוח, המצב גרוע מאד.

הרופא יצא אלינו לאחר כרבע שעה, "הכול בסדר?" הוא שאל 
בחיוך זחוח.

"בסדר גמור", עניתי, "חוץ מהשיניים כמובן, כלומר של אשתי, 
היא המטופלת".

"בסדר גמור", הוא אמר, "בואו תכנסו ונעיף מבט".
נכנסנו כשאני מרגיע את אשתי בכל העת שהכול בסדר ולא יקרה 
לה שום דבר, היא רק ראתה את "הכסא החשמלי הזה" ומייד פנתה 
לצאת מהחדר, אם לא אני שעמדתי כסלע איתן והסברתי לה שזו 
נקודת האל חזור, ושצריך לעשות את זה אחרת יהיה יותר גרוע, 

היא לבסוף הסכימה והתיישבה על הכסא.
ביקשתי ממנה לא להסתכל על המכשירים, אבל ראיתי שהיא 

הציצה בכל זאת.
בשלב זה הרופא בדק את פיה ושאל אם היא משתמשת בחוט דנטלי.

אשתי כמובן לא יכלה לענות משום שהיו לה שני צינורות בתוך 
הפה וכל מיני מכשירים אחרים.

אני עניתי במקומה ואמרתי שהיא מקפידה על צחצוח וחוט דנטלי 
בכל יום )אשתי הנהנה בבהלה(.

"זה לא מספיק", אמר הרופא ביבושת, "יש מלא אבנית על השיניים 
זה עושה דלקות".

"אהה...", המהמתי, "אז מה כן מספיק בשביל האבנית".
"חוט דנטלי מברזל פעמיים ביום", אמר הרופא במהירות, "ומסיר 

שומנים קר פעמיים בחודש... בזהירות כמובן".
"חה חה חה... אהה...", פרצתי בצחוק שדעך כשקלטתי שהרופא 

רציני למשעי.
"אחרת אתם תחזרו פה כל פעם מחדש", אמר הרופא.

"מה.. אההם מה", לא יצאו לי המילים מהפה, "זה לא יכול 
להיות..."

"כן, יכול להיות!", התרגז הרופא לפתע, "אנשים חושבים ששיניים 
זה צחוק, תראה שיניים שלי..."

הוא הראה לי את השיניים שלו, הן היו צחורות כשלג, כאילו לא 
עלה עליהן עול.

"כולם שותים, הקולה והקפה וחושבים שיניים יחזיק", ירק הרופא 
ברוסית.

"אההה... דווקא אשתי לא שותה קולה וקפה כמעט בכלל...", 
תיקנתי אותו בגאווה )אשתי הנהנה גם כן בבהלה כשהצינור 

הבולט מפיה מתנדנד במהירות(.
"נו, ונראה לך שזה מספיק?", התפרץ הרופא, וכל המאכלי חלב, 
אתה יודע מה הם עושים לשיניים? והפירות החמוצים האלה... 
הורסים את כל המעטפת של השן )הוא הצביע בטירוף  על הציור 
הגדול של מבנה השן שהיה תלוי על הקיר ברישול קל(, ולחם, 

וביצים, מה נראה לך זה צחוק? זה שיניים שלך זה לא מכונה..."
אשתי הביטה בי בבעתה, היא פחדה שהרופא יעשה משהו שטותי 

בשביל לא נתעסק יותר לעולם עם השיניים שלנו...
"רגע... אז מה בעצם אתה אוכל?", שאלתי אותו.

"אני אוכל הכול!" אמר הרופא, "מי אמר שצריך לאכול דרך 
הפה ולהרוס את כל השיניים שלך בדרך? בשביל מה יש ורידים 
בשביל מה? שלוש פעמים ביום אתה יכול לדחוף מה שאתה 
רוצה, העיקר שזה לא נוגע בשיניים... אני למשל מאד אוהב נוזלים 

בטעם מנטה, זה עושה כזה קרררר כזה בגוף..."
"טוב... אנחנו לא בדרגות האלה", לחשתי, "אני מתנצל באמת..."

"אחר כך פלא שאתם מגיעים לרופא שיניים...", אמר הרופא והנהן 
לעצמו בחוסר שביעות רצון, או קיי... אנחנו כמעט מסיימים..."

"רגע אבל עוד לא התחלת!", אמרתי.
"אני התחלתי וסיימתי את הטיפול הראשון מתוך שנים עשר", 

אמר הרופא כשהוא שוטף את ידיו בתנועות כפייתיות.
 בשלב זה ככל הנראה אשתי איבדה את ההכרה משום שהיא לא 

זוכרת דבר מאותו שלב עד שיצאנו מהמרפאה.
"שנים עשר טיפולים! מה... איך... למה?".

"דרך הורידים", אמר הרופא וחייך חיוך מצמרר, "אתם מתעקשים 
לאכול דרך הפה- שנים עשר טיפולים".

"כמה... כמה זה יעלה לי כל הסיפור הזה?", שאלתי בעצבנות.
"אה, תלך למזכירה שלי בטי, היא תיתן לך הצעת מחיר", אמר 

הרופא וניגב את ידיו.
כעבור כמה דקות המזכירה הגישה לי נייר יקר בצבע חום בהיר 
שכשהבטתי בו התחלתי לטענת אשתי למלמל כל מיני דברים 
בסגנון "אההה... מה זה הדבר הזה? פרעה וכל זרעו, וימררו את 
חייהם בעבודה קשה ובפה-רך, פה- רך אההה... הכול חוזר על 
עצמו... מה הוא.... חושב לעצמו פה במגדל השן... ועוד לפני 

פסח חג החירות..."
***

"אתה מבין..." התנשף פסח, "הם יושבים שמה, במגדל השן... 
ואנחנו, משלמים..."

"רפואת השיניים היא דבר חשוב מאד", הסתייגתי מייד פוליטיקלי-
קורקטית, "מי יודע איפה היינו היום בלי..."

"במקום מצוין!" קבל פסח.
"אמור לי פסח", שאלתיו משהגענו סוף סוף אל חלקת החמץ 
הקבור, "מדוע אינך מסתובב עם שקיות ומצרכים כשרים לפסח?"
"אהה", זרח פסח, "אני פה בתור השלמת הכנסה, לאחר אותו 

חשבון פההה... של הרופא שיניים... וכל הוצאות החג..."
"מה אתה... בדיוק עושה פה?" שאלתי.

"יופי ששאלת", אמר פסח, "כפי שאתה רואה, בסופר שלנו ישנה 
מצוקת עגלות, אנשים משוועים לעגלות עד כדי טירוף הדעת, 
ישנם שתי אפשרויות לעשות מזה ביזנס, אפשרות אחת לחפש 
עגלות נטושות ולמכור אותן למרבה במחיר, והאפשרות השנייה 
היא למכור מטבעות של חמשה שקלים בעשרים לצורך השאלת 
העגלות המחוברות בכבל בל ינתק, מה אומר לך מסתבר שזהו 
עסק רווחי ביותר, הנה הנה יש שם מישהו שהולך עכשיו אני אלך 
לקחת ממנו את העגלה... טוב, שיהיה לכם פסח כשר ושמח!"  

משל ושנינה // משה ולדר
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כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

באלעד בירושלים בני ברק

חדרה-נתניה

אזור הדרוםבפתח תקוהבירושליםבני ברק אזור הצפון בני ברק ברחובות

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

באלעד בירושלים בני ברק

חדרה-נתניה

אזור הדרוםבפתח תקוהבירושליםבני ברק אזור הצפון בני ברק ברחובות

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

באלעד בירושלים בני ברק

חדרה-נתניה

אזור הדרוםבפתח תקוהבירושליםבני ברק אזור הצפון בני ברק ברחובות

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

באלעד בירושלים בני ברק

חדרה-נתניה

אזור הדרוםבפתח תקוהבירושליםבני ברק אזור הצפון בני ברק ברחובות

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

באלעד בירושלים בני ברק

חדרה-נתניה

אזור הדרוםבפתח תקוהבירושליםבני ברק אזור הצפון בני ברק ברחובות

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

באלעד בירושלים בני ברק

חדרה-נתניה



הנחה
על מגוון המוצרים המשתתפים במבצע

20%

GOLF בתווים של קבוצת
עד3,000וגם

₪
הרשתות המכבדות את התו:

הפסח הזה כולו חשמל
בטרקלין חשמל כהלכה

תוקף המבצע עד 18.4.17 או/ו עד גמר המלאי המוקדם מבינהם. המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים 
המשתתפים במבצע מוצג בנק׳ המכירה עצמה. סכום התו הניתן במתנה משתנה ממוצר למוצר ומצויין על גבי כל מוצר 
שמשתתף במבצע. תוקף מימוש התו עד 31.3.2022, בכפוף לתנאים המצויינים בתו. אין כפל מבצעים מלאי מינימלי למבצע  

4 יח’ מכל מוצר לסניף. בכפוף לתקנון  המבצע המופיע בחנויות. המבצע תקף בחנויות בלבד.

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’

073-7219-219

ימים אחרונים לפני החג - מנקים מדפים!

עד החגאספקות 

יש כפל מבצעים + כפל הנחות

מכבדים שובר הסתדרות המורים

מחיר מבצעמחיר רגילתווי שי בשוויתאור מוצר

549 686₪ 200₪ ₪מיקרוגל LG  23  ליטר  MS2342D  כסוף

B שיטת הקירור, צבע לבן, דירוג אנרגיה NO FROST ,2,190 2,738₪ 500₪ ₪מקפיא בקו 22400, 5 מגירות, קיבולת כללית: 171 ליטר, נפח אחסון: 164 ליטר

 B  בד”צ, נפח כללי: 505 ל’, נפח אחסון תא קירור: 383 ל’, נפח אחסון תא הקפאה: 122 ל’, דירוג אנרגטי , DN156821X  3,990 4,988₪ 750₪ ₪מקרר בקו מ.עליון 519 ליטר

A נירוסטה, נפח תא קירור: 467 ליטר נפח אחסון, נפח תא ההקפאה: 137 ליטר נפח אחסון, דירוג אנרגטי , GM-849RSC  מ.תחתון 604 ליטר   LG  6,490 8,110₪ 750₪ ₪מקרר

A :טיימר דקות מכני, דירוג אנרגיה ,Multifunction נירוסטה, ש.מכני, תנור בנוי בנפח 65 ליטר, 6 תוכניות אפייה  BIE22100X  1,390 1,750₪ 300₪ ₪תנור בקו בנוי טורבו

מחיר מבצעמחיר רגילתאור מוצר

 FP-3010WH  369 469₪ ₪מעבד מזון בראון

199 249₪ ₪טוסטר אובן גרץ 35 ליטר  OT-3570B  שחור

 OT4242/4240  399 499₪ ₪טוסטר אובן 42 ליטר של גרץ

 HB510  99 129₪ ₪בלנדר מוט משולב קנווד

 HM-535  199 249₪ ₪מערבל יד קנווד

1,690 2,150₪ ₪מיקסר קנווד  מייג’ור KMM-770-12/14  נ’ללא אביזרים

 GR629  299 379₪ ₪שואב אבק חבית רטוב/יבש גרץ

 GR-557  249 310₪ ₪שואב אבק מולטי ציקלון גרץ

450 W HM3000  249 315₪ ₪מערבל יד בראון

תנור בקו דו-תאי  KFDM62120DWDSL  לבן, נפח תא אפייה עליון 35 
A 2,590 3,250₪ ₪ליטר, נפח תא אפייה תחתון 44 ליטר, כשר מהדרין, דירוג אנרגטי

מחיר מבצעמחיר רגילתאור מוצר

6 MOTION ,ק”ג      F81258XM    LG  מ.כביסה
A 1200 סל״ד, דירוג אנרגטי

₪  2,850₪ 2,290

499 699₪ ₪סיר טיגון ללא שמן דלונגי  FH-1130/1  , עודפים

 FP-120  249 299₪ ₪מעבד מזון קנווד

 ST-80  149 229₪ ₪מגהץ קיטור גרץ

700 W  ל’ לבן  MW-223  20 249 299₪ ₪מיקרוגל מכני גרץ

149 199₪ ₪קומקום כרומקס  CH555  נירוסטה

 MG-360  399 499₪ ₪מטחנת בשר קנווד

 GR1320  289 349₪ ₪מסחטת פירות  קשים מקצועית  גרץ

 BC-449  149 199₪ ₪בלנדר כסוף + מטחנת קפה גרץ

8

לדוגמא ממגוון המוצרים המשתתפים במבצע תווים:

מגוון נוסף של מוצרים במבצעים מיוחדים לכבוד החג:
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