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70 שנה לעליית יהודי לוב: בתו של זקן רבני הקהילה, 
־הגאון רבי צוריאל שקד, בראיון מיוחד על אביה ומש

פחתה שהעפילו ארצה במסירות נפש • וגם: שואת 
יהודי לוב שכמעט נשתכחה, החיים במעברות, האוהל 
שעף ברוח, וגולת הכותרת של הקהילה - בית הכנסת 
על שם הצדקת ‘בושאייף' | 10

לבני ברק
מזליטן 

הרב זמיר כהן | הרב בן ציון נורדמן | דוד חכם  
מרדכי רוט | הרב צוריאל קריספל | יצחק שינפלד 

דוד רוזנטל | הרב אריאל למברג |  שרה פכטר
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להגיע לירח
המשימה,  מהשלמת  דקות  עשר  של  במרחק 
התעשיה  של  הדגל  מתכניות  אחת  כשלה 
הישראלית. החלום היה להיות המדינה הרביעית 
הברית,  ארצות  הענק  מעצמות  אחרי   – בעולם 
רוסיה וסין – שהנחיתו כלי על הירח עצמו, אך רגע לפני 
השלמת המשימה הכול קרס. כך התנפצו בכאב שמונה 
שנים של הכנות, אלפי עובדים שכמעט לא ראו את בני 
מאה  בת  השקעה  האחרונים,  בשבועות  משפחותיהם 
מיליון דולר, ומסע מרגש של שבעה שבועות בן 7 מיליון 

ק"מ בחלל.
אז למה זה קרה לנו? ולמה דווקא בחודש ניסן שהוא 

ימים של ניסים ונפלאות?
דבר  בכל  הפרטית  ההשגחה  את  לחפש  רגיל  יהודי 
ואת המסר המלמד לחיזוק העבודה הרוחנית שלו, ובואו 

נעשה את זה גם אנחנו.
הרעיון נמצא בקשר העמוק בין עם ישראל ובין הירח. 
המוכה  התיכון  במזרח  זערורית  מדינה  כך:  על  נחשוב 
החשובות  במעצמות  להתחרות  מחליטה  והפצוע, 
כבר  פתרה  היא  כאילו  לירח.  ולהגיע  בעולם  והחזקות 
זאת לא  ויוקר המחיה.  כל בעיות הביטחון, השלום  את 
הם  השמים  שמבחינתה  המוכרת  היהודית  החוצפה  רק 
ובין  היהודי  בין  עמוק  קשר  ישנו  למעשה  אלא  הגבול, 

הירח.
מצוות  את  לקיים  כולנו  נעמוד  הזה  השבת  במוצאי 
שקראנו  מה  פי  על  הוא  לכך  והיסוד  הלבנה",  "קידוש 
החללית:  להתרסקות  שקדמה   - האחרונה  בשבת  רק 
המצווה  זאת  חודשים".  ראש  לכם  הזה  "החודש 
הראשונה בהיסטוריה שקיבלו בני ישראל בתור עם, עוד 
בהיותם על אדמת מצרים: לקבוע את יום ראש חודש על 

פי מולד הירח.
את  מקדשים  העמים  המקובל:  פני  על  הפתעה  זאת 
על  מבוסס  הלועזי-נוצרי  הלוח  הירח.  את  ולא  השמש 
ולכן  יום   365 שנמשך  הארץ  כדור  סביב  השמש  סיבוב 
המצווה  ואילו  זהה.  ימים  מספר  נמשך  שלהם  הלוח 
להיצמד  דווקא  היא  ישראל  עם  שמקבלים  הראשונה 
לירח ולא לשמש, ולקדש את מולד הירח, ואחרי כל 12 
חודשי ירח, אנו משלימים שנה. כך לשון המדרש הידוע: 

"ישראל מונים ללבנה".
החוצה  יוצאים  אנו  יותר:  גדול  לירח  שלנו  הקשר 
מדי חודש ומברכים את הירח שיחזור להיות גדול כמו 
הירח?  עם  לנו  יש  מה  היא  הפשוטה  והשאלה  השמש. 

האם כל הבעיות האחרות נפתרו כבר?!
כספיים  לקשיים  שנקלע  העיירה  פריץ  על  מספרים 
והכתובת הטבעית היו היהודים. הוא ציווה את הפועלים 
 12 עד  שלהם  העבודה  שעות  את  להאריך  היהודיים 
המסכנים  הפועלים  מיסים.  יותר  לו  ולהעביר  בלילה 
ככה  גם  הם  כי  והתלוננו  השליט  אל  משלחת  ארגנו 
עובדים מעבר לכוחות. הפריץ הקשיב בתשומת לב ואמר 

שהוא יבדוק בעצמו עד כמה החיים שלהם קשים. 
באחד ממוצאי השבת הוא הופיע בגטו ובדיוק היה זה 
ברחוב  עמדו  כולם  החודש.  של  הראשון  השבת  מוצאי 
וקידשו את הלבנה. הפריץ ביקש להבין מהם עושים והם 
השמש  כמו  גדול  הירח  היה  העולם,  בבריאת  כי  סיפרו 
הגודל  אל  יחזור  והירח  הגאולה  שתבוא  מבקשים  והם 
אלו  "אם  ואמר:  בעיניו  מצמץ  הפריץ  שלו.  הטבעי 

הדאגות שלכם, יש לכם זמן פנוי ואתם מסוגלים לקחת 
עוד עבודה..."

זאת  למה  להבין  מנסים  המפרשים  מכך:  יתירה 
המצווה הראשונה בתורה? גם אם לקדש את הירח, אבל 
יש מצוות חשובות יותר. האם לא היה מתאים שהמצווה 
הראשונה שנקבל תהיה "אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך 

מארץ מצרים" כפתיחת עשרת הדברות?!
שלו:  המצוות  בספר  הרמב"ם  קובע  שכך  ובמיוחד 
שזאת  ה',  באחדות  להאמין  היא  הראשונה  המצווה 
נקודת הבסיס שעליה עומד הכול, ורק המצוה הקנ"ג היא 
לקדש ראשי חודשים. מדוע בכל זאת המצווה הראשונה 

שקיבלו בני ישראל מהקב"ה היא לקדש את החודש?
הקשר  סוד  מרתקת:  נקודה  מובאת  חסידות  בספרי 
שלנו עם הירח נמצא במילה "חודש", מלשון התחדשות. 
בעולם ישנם שני סוגי יופי: יש יופי טבעי, מולד, של אדם 
שנולד יפה ועשיר ועוצמתי ומצליח לשמור את העוצמות 
של  מתחדש,  יופי  אחר,  מסוג  יופי  ויש  שלו.  הטבעיות 
ומצליח  גרועות,  מידות  ובעל  ומכוער  עני  שנולד  אדם 
למצוא את הכוחות ולקום מן השברים ולברוא את עצמו 

מחדש.
השמש מסמלת את סוג היופי הראשון: היא תמיד יפה 
ומרשימה. אין לה מצבי רוח, אין לה נפילות, היא כל יום 
קמה לעבודה בזמן ולכן היא הגורם היציב והקבוע ביותר 
אומרים  ואיתן,  יציב  משהו  לבטא  כשרוצים  בעולם. 

"אתה בטוח בזה כמו שהשמש תזרח מחר?!". 
הירח מסמל את סוג היופי השני: הוא מתקדם וצומח 
לחודש  הט"ו  ביום  לשיאו  כשמגיע  ואז  חודש,  מדי 
אבל  מעינינו.  לגמרי  שנעלם  עד  ומתרחק  קטן  הוא   –
אחרי שבועיים הוא שוב מגיח מבין העננים ומחדש את 
עצמו ושוב צומח וגדל ומגיע ליופי המרשים שלו בט"ו 

בחודש, וחוזר חלילה.
את  מסמל  הירח  העוצמה,  את  מסמלת  השמש  אם 
האמונה. אם השמש מסמלת את הכוח, הירח מסמל את 
היצירה. שום דבר לא מפיל את הריח. הוא יודע שכל דבר 
שקורה הוא לטובה, ולכן מוצא את הכוחות למצוא את 
הטוב בכל מצב ולהתחדש שוב. הירח יודע שהוא נועד 
לבטא יופי מסוג אחר: את התקווה התמידית לטוב ואת 

כוח היצירה וההתחדשות.
הם  לעמים:  ישראל  עם  בין  ההבדל  בדיוק  וזה 
את  לבטא  נועדנו  אנחנו  היציבות,  את  לבטא  נועדו 
ולהפוך  מצב  בכל  בטוב  לדבוק  הכוח  את  ההתחדשות. 
לא  היא  שנפילה  יודע  יהודי  ללימונדה.  הלימון  את 
הסוף, היא ההתחלה. היא שליחות מסוג אחר: לבטא את 
והרי  בעולמו.  הקב"ה  שהטביע  הטוב  של  האינסופיות 
אין  כבר אמרו חז"ל: "במקום שבעלי תשובה עומדים, 

צדיקים גמורים יכולים לעמוד". 
והאמת היא שזה גם יופי יותר מיוחד: מה יותר מרגש 
– אדם שנולד עשיר והצליח לשמור על הירושה שקיבל 
מאבא שלו, או סיפור כמו איש העסקים רמי לוי, שגדל 
בירושלים. בתור בחור  עני בדירה בת שני חדרים  כילד 
נכנס עם אימא שלו לחנות סיטונאית בשוק  18 הוא  בן 
בזול.  עגבניות  רסק  קופסת  לקנות  וביקש  יהודה  מחנה 
רק  מוכר  שהוא  בטענה  בזעם,  אותם  גירש  החנות  בעל 
לסיטונאיים ולא ליחידים עלובים, אבל רמי לוי לא נעלב, 
החליט  הוא  אפ.  סטארט  לו  שלח  שהקב"ה  קלט  אלא 

חנות  פתח  הוא  בזול".  לפרטיים  שימכור  זה  יהיה  "אני 
הוא  והיום  בירושלים,  השקמה  ברחוב  מטר   80 בגודל 

מנהל את הרשת הקמעונאית הגדולה בישראל.
מי יותר מיוחס – זה שנולד יהודי שומר מצוות או זה 
לעזוב  מסוים  בשלב  והחליט  שמר,  עין  בקיבוץ  שנולד 
את כל ההנאות והחוויות שהתרגל בהן ולהתמסר לקיום 
רבי  הצדיק  ישב  פעם  חסידים:  מספרים  כך  ה'?  רצון 
נפתלי מרופשיץ עם חסידיו ואמר כי המשפחה שלו היא 
המיוחסת ביותר בעולם החסידי. מצד אביו הוא מיוחס 
למגיד ממעזריטש, מצד אמו לבעל שם טוב, ומצד אם-

אמו הוא מגיע עד דוד המלך.
יותר  שהוא  ציין  הוא  סליחה.  וביקש  בקהל  אדם  קם 
היה  הוא  בתדהמה.  בו  הביטו  כולם  מהרבי.  מיוחס 
במשפחת  שגדל  מוכשר  ולא  ידען  לא  הארץ,  ועם  בור 
יהודים פשוטים. הסביר האיש כך: "סבא אחד שלי לא 
הניח תפילין, סבא שני שלי לא הפריד בין בשר בחלב, 
אני  זאת  ובכל  יהודים.  עם  נשואים  לא  שלי  והדודים 
אזרתי כוח וחינכתי את כל ילדיי לתורה ומצוות. זה הופך 
אותי למיוחס יותר מהרבי. נהנה הצדיק מרופשיץ מדבריו 

)סיפורי חסידים זוין(.
מאחורי  העומד  המסר  גם  שזה  לומר  אפשר  ואולי 
נכשלנו.  שלא  לנו  להראות  בראשית:  החללית  כשלון 
ממש לא נכשלנו. ראשית, הגענו להישג שרוב המדינות 
עוד  ושנית:  הירח.  על  ודרכנו  עליו  חולמות  לא  בעולם 
ובועטים  יותר  חזקים  יותר,  גדולים  שם  נהיה  שנתיים 
יותר. כי זה בדיוק היופי היהודי: לא היופי של זה שהולך 
לו בקלות, אלא של זה שמתקדם בנחישות. זה שלא נשבר 
וממשיך להאמין בכל מחיר. – וזה יופי גדול הרבה יותר.
הטור הזה נכתב ביום הבהיר י"א בניסן יום הולדתו של 
מופלא  סיפור  הנה  שנים,  קי"ז  לפני  מליובאויטש  הרבי 
צעירים  שלוחים  זוג  הגיעו  שנה  שבעים  לפני  מהרבי: 
היו  אלו  הברית.  בארצות  פנסילבניה,  פיטסבורג,  לעיר 
השליח  של  והחתן  הבת  דערן,  והרבנית  יחזקאל  הרב 
בפיטסבורג, הרב שלום פוזנר. הזוג דערן החלו במאמצים 
להקים בית ספר יהודי ולאסוף ילדים שיקבלו חינוך כשר. 
המאמצים שלהם נתקלו בחומה בצורה. העיר פיטסבורג 
בהמוניהם  בה  יושבים  יהודים  בישראל,  ואם  עיר  היא 
כבר הרבה מאוד שנים, ומי שהיה מאוד דומיננטי שם הם 
מערכת  שם  ניהלו  הם  העשירים.  הרפורמיים  הארגונים 
התלהבו  לא  וממש  רווחה,  ומערכת  כנסת  ובתי  חינוך 

מהזוג החרדי הצעיר שניסה להתחרות בהם.
הזוג דערן אספו ילד ועוד ילד, ולאט לאט קמה כיתה 
קטנה ועוד כיתה, ומשהו חדש החל. יום אחד הם שמעו 
לנסות לקבל  והם החליטו  בית ספר שמתפנה  על מבנה 
מועצת  חברי  עם  נפגשו  ארוכים  חודשים  במשך  אותו. 
לנס.  והתפללו  אפשרית,  פרוטקציה  כל  הפעילו  העיר, 
העיר  ומועצת  הכוח,  בכל  הרפורמים  נעמדו  מולם 
התקיימה  הגדול,  היום  הגיע  להחליט.  אמורה  הייתה 
הנציגים,  בין  לוהט  וויכוח  היה  העיר,  במועצת  הצבעה 

והרפורמים ניצחו וקיבלו את המבנה.
ירדו  ותקוות  פעילות  של  חודשים  נשבר.  דערן  הזוג 
לרבי מליובאוויטש  נסעו  כמו חסידים אמתיים  לטמיון. 
והרבנית דערן פרצה בבכי. בקול חנוק סיפרה  ליחידות 

מה שעברו ואמרה שהיא מתקשה לחזור לעבודה.
הרבי הביט בה ואמר שהוא דווקא מסתכל על העניין 

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 





5 יד' ניסן תשע"ט 19/4/19

שנתיים  הכול  בסך  ולאחר  צעיר  זוג  אתם  הגעתם,  לאן  "תראו  אחרת: 
העיר  מועצת  ברפורמים.  מתחרים  שאתם  למצב  הגעתם  פעילות,  של 
המכובדת מתלבטת ונקרעת בין הזוג דערן ובין המעצמה הרפורמית. אז 
בסדר, עכשיו נכשלתם, אבל עוד שנתיים יתפנה עוד מבנה ואתם תצליחו 

בעזרת ה' – אז איפה כאן הכישלון?".
במנהג  מסתיים  המסורתי  החופה  טקס  גדול:  דבר  להבין  נוכל  כעת 
תכלית  אותה.  ושובר  עליה  דורך  הרגל,  תחת  כוס  מניח  החתן  ייחודי: 
המנהג היא להגביל את שמחת החתונה ולהזכיר את אבלותנו על חורבן 

העיר ירושלים.
וכאן עולות שתי תמיהות: א. לא חבל על הכוס?! האם אין עוד דרכים 
ב. מה שיותר תמוה  כוס?!  ירושלים מלבד השחתת  זיכרון  להנציח את 
הוא החגיגה שפורצת אחרי השבירה. זה הרגע המסמל את גמר החופה 
וכל הקהל צועק בקול גדול: "מזל טוב" והתזמורת פורצת במחרוזת שירי 
חתונה. והצירוף הזה הוא תמוה להחריד: איך מכריזים "מזל טוב" אחרי 
ששברנו כוס לזכר החורבן? האם לא היה עדיף לקבוע את מעמד השבירה 

בהזדמנות אחרת בתוך החופה, נניח אחרי קריאת הכתובה?!
התשובה היא שיהודי יודע ששבירה היא גם רגע של מזל טוב. אחריו 
בבית  הצעיר:  לזוג  חזק  מסר  זה  קודם.  מאשר  יותר  יפה  יצירה  יוצרים 

שלכם יישברו דברים, אבל תמיד שזה קורה, תצעקו מזל טוב.
במלים:  אימנו  משרה  נפרדת  התורה  יותר:  ועצום  עמוק  רעיון  ועוד 
"ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה". רש"י 
לומד מכפילות המילים "שנה ... שנה ... שנה" כי כל חייה של שרה היו 
ובצעירותה  בצעירותה,  כמו  יפה  הייתה  היא  בזקנותה  לטובה.  שווים 

הייתה נקיה מחטא כמו בזקנותה.
וכל אחד שקורא את הדברים עומד נדהם. הוא משפשף את העיניים ולא 
בטוח שהוא קרא נכון. האם חייה של שרה הם סמל להצלחה וליציבות?! 
האם שרה היא המודל לאדם שכל חייו היו רצף של טוב ותענוג?! הרי 

מדובר על אישה שעד גיל 90 לא זכתה לחבוק ילד?
יתירה מכך: הרי התורה עצמה מעידה את ההיפך הגמור משני הפרטים 
המוזכרים ברש"י: ראשית, היא לא הייתה יפה בזקנותה כמו בצעירותה, 
היא  עדנה".  לי  הייתה  בלותי  "אחרי  בקולה:  מעידה  עצמה  היא  שהרי 
מסוגלת  הייתה  לא  ולכן  העולם,  כדרך  וזקנה  בלות  של  תקופה  חוותה 
כך  שאחר  טבעי  ובלתי  עצום  נס  רק  זה  והיה  וללדת.  להיריון  להיכנס 

התחדש כוח הנעורים שלה וילדה את יצחק.
ושנית, התורה עצמה מעידה על חטא קטן שהיא חטאה בו. רש"י עצמו 
כותב כי כשהמלאך בישר לשרה אודות הברכה האלוקית ללידה הצפויה, 
היא גיחכה בספקנות. משום שידעה שהיא הרבה שנים בתוך גיל הבלות. 
כיצד, אם כן, יכול רש"י בעצמו לכתוב כאן שכל חייה של שרה היו שווים 

לטובה במובן היופי ומניעת החטא? 
)ליקוטי  השראה  ומעורר  מקורי  ברעיון  השיב  מלובאוויטש  הרבי 
שיחות ה/100 ובשולי הגיליון(: שלמות החיים של שרה לא הייתה במובן 
הישיר, בוודאי היו תקופות שחייה היו כואבים ומיוסרים, אלא השלמות 
שלה נוצרה מתוך החיים בצורה עקיפה ובדיעבד. דווקא העובדה ששרה 
הזדקנה באמצע חייה ואחר כך חזרה ונהייתה צעירה וילדה את יצחק, היא 
זאת שהפכה את הנס לכל כך גדול ועצום – וכך הזמן בו לא הייתה יפה, 

התברר בדיעבד כזה שבנה את הנס והעצים אותו.
אילו הייתה נשארת לכתחילה צעירה – מה החידוש בכך שהיא ילדה? 
דווקא העובדה שקודם הזדקנה, הפכה יותר מאוחר את הנס למיוחד, וכך 
התברר בדיעבד שכל חייה היו רצף של טוב והובילו אל אותה הנקודה. 
כך שטוב הוא לא רק טוב ישיר, אלא דווקא טוב שמתברר בדיעבד כטוב 

מושלם – וזה יופי גדול יותר.
הנראה  ב"טוב  יהיה  שהכל  תמיד  מאחלים  יהודים  הכול,  ולמרות 
יאתגר  היא שלא  מהקב"ה  בקשתנו  וכל  סבלנות  בלי  דור  אנו  והנגלה", 
זה  ישיר, מתוק, והכי חשוב שיהיה  יותר מדי, שייתן טוב פשוט,  אותנו 
כבר הטוב של הגאולה האמתית בקרוב ממש ובניסן נגאלו ובניסן עתידים 

להיגאל. 
***

ייחודי  בשם  מוכר  כולנו,  חוגגים  שאותו  בשנה  ביותר  היפה  הלילה 
ומעניין: "ליל הסדר". הלילה שיש בו סדר.

אבל למה "סדר"? במה הערב הארוך הזה מסודר ומאורגן יותר מכל 
לילה אחר בשנה?

אחד  ואף  ארוך  מנהגים  סדר  בו  שיש  בשנה  היחיד  הלילה  לא  זה 
מהלילות האחרים לא נקרא בשם כזה. בליל ראש השנה אוכלים רצף של 
"סימנים" לשנה טובה ויש נוהגים לומר על כל אחד מהסימנים נוסח "יהי 
רצון" מיוחד, אך הוא אינו נקרא בשם "ליל הסדר". בליל חג השבועות 

נוהגים להיות ערים כל הלילה ולומר סדר ארוך של "תיקון ליל שבועות", 
אך הוא נקרא בשם "תיקון" ולא בשם "סדר".

מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?
ליל פסח מעניק את התובנה החשובה ביותר: ההבנה שבעולם יש סדר. 

בחיים יש סדר, לעולם הזה יש מפעיל ומארגן הכול.
3300 שנה חלפו מיציאת מצרים וזה מספיק זמן כדי לקבל פרספקטיבה 
היוונים  אינם,  כבר  הבבלים  אינם,  כבר  המצרים  החיים:  על  מצוינת 
כבר  והביזנטים  האדומיים  הכשדים,  אינם,  כבר  הרומאים  אינם,  כבר 
אינם – ורק עם ישראל נשאר כדי לספר עליהם. הם כולם נותרו כערכים 
בוויקיפדיה או כשאלות רשות בבגרות בהיסטוריה ואנחנו אלה שכותבים 
את הערכים עליהם. הלילה הזה מעניק לנו את מתנת הביטחון והאמונה: 
ישראל  עם  מושלמים,  שאינם  הדברים  וכל  והלחצים,  הדאגות,  למרות 

נמצא בידיים טובות ויש לנו למי לפנות בתפילה.
המילה "דאגה" מורכבת מארבע אותיות רצופות – א,ג,ד,ה, ורק האות 
ב' נשמטה. מדוע? כי האות ב מרמזת על ביטחון באלוקים ומי שיש לו 

ביטחון בכוח מסדר ומארגן – אין בו דאגה.
הרומאית,  האימפריה  קיסר  יצא  שנה   1900 לפני  כי  מספר  המדרש 
הסוחרים,  בין  הסתובב  הוא  רומא.  של  בשוק  עממי  לסיבוב  אדריינוס, 
ראה  לפתע  החיים מקרוב.  את  וחווה  הירקות, טעם מהפירות  את  הריח 
ימים רעים ומסוכנים להיות  יהודי אחד חוצה לבדו את השוק. אלו היו 
יהודי, גזרות שמד, עשרת הרוגי מלכות, מרד בר כוכבא ועוד חביות נפץ 
רבות שהפכו את היהודים לעם שנוא ומבודד. הקיסר הביט ביהודי ולא 

הבין מהיכן האומץ שלו לחצות את השוק לבדו?
יותר פגש את התנא רבי יהושע בן חנניה ושאל אותו: "האם  מאוחר 
הכבשה כל כך חזקה שיכולה לשרוד לבדה בין שבעים זאבים?!". ענה לו 
רבי יהושע: "לא הכבשה חזקה, הרועה חזק!". או כמו שנאמר בהגדה: 

"שבכל דור קמים עלינו לכלותנו והקב"ה מצילנו מידם".
תשומת  רוב  נשימתו.  את  העולם  עצר   01/01/2000 התאריך  לקראת 
הלב הוקדש לחרדה העולמית מפני "באג אלפיים" ולהשלכות של כניסת 
האנושי  המין  אבל  העולמית,  המחשבים  מערכת  על  החדש  המילניום 
התאריך  לרגל  סיכום  פסטיבלי  גם  ערך  לחגוג,  הזדמנות  מפספס  שלא 
מהדורת  פרסם  טיימס",  יורק  "ניו  המשפיע,  האמריקני  העיתון  העגול. 
מילניום מיוחדת שכללה שלושה שערים שונים: בעמוד השער הראשון 
מתאריך  העיתון  כותרות  את  ושחזרו  אחורה  שנים  מאה  העורכים  חזרו 
01/01/1900. בעמוד השער השני הופיעו כמדי יום כותרות האקטואליה 

היומיות. ואילו השער השלישי היה מקורי במיוחד:
קדימה,  שנים  מאה  בדיוק   ,01/01/2100 הזמן  חותמת  את  נשא  הוא 
העמוד  עתידי.  תאריך  באותו  העולם  את  שיעסיקו  הכותרות  בו  והוצגו 
בלוויינים  שימוש  עשו  "פקידים  כמו:  בדיוניות  וחדשות  כותרות  כלל 
ואחת  "ברוכים הבאים למדינה החמישים  מזג האוויר",  כדי לשבש את 
לאוכלוסיית  לאפשר  האם  דיון בשאלה  קובה", וגם  הברית:  ארצות  של 

הרובוטים זכות הצבעה בבחירות לנשיאות ארצות הברית...
למטה  שמאל  בצד  מפתיע:  יהודי  הקשר  גם  היה  העמוד  בתחתית 
הופיעה מסגרת קטנטנה: "זמן הדלקת נרות השבת לנשים ובנות יהודיות 
)אגב   ."16:39 בשעה   ,01/01/2100 שישי  יום  היום  יורק,  ניו  באזור 
ביוזמת  נעשה  בעולם,  הנחשב  בעיתון  נרות השבת  הדלקת  זמני  פרסום 
הרבי מליובאויטש וזה כבר סיפור בפני עצמו( כשנשאל עורך המהדורה 
לפשר העניין, הוא ענה: "על כל הכותרות הבדיוניות היו בינינו ויכוחים 
האם אנחנו בכיוון או גולשים למחוזות המדע הבדיוני, אבל על דבר אחד 
הייתה תמימות דעים בדסק המערכת: גם בעוד מאה שנים, נשים ובנות 

יהודיות תדלקנה נרות שבת"...
נבקש יחד שיבואו עלינו ימי גאולה וניסים, ימי שלום וביטחון, ימי נחת 

ושמחה, והחשוב מכל: ימי אחדות ואהבת חינם בתוכנו.

במרחק של עשר 
דקות מהשלמת 
המשימה, כשלה 
אחת מתכניות 
הדגל של התעשיה 
הישראלית. החלום 
היה להיות המדינה 
הרביעית בעולם 
– אחרי מעצמות 
הענק ארצות 
הברית, רוסיה וסין 
– שהנחיתו כלי על 
הירח עצמו, אך 
רגע לפני השלמת 
המשימה הכול 
קרס. כך התנפצו 
בכאב שמונה שנים 
של הכנות, אלפי 
עובדים שכמעט 
לא ראו את בני 
משפחותיהם 
בשבועות 
האחרונים, השקעה 
בת מאה מיליון 
דולר, ומסע מרגש 
של שבעה שבועות 
בן 7 מיליון ק"מ 
בחלל.

"

כתיבת הדרשות והשיעורים והפצתם באופן חופשי
מתאפשרת בתמיכתם של שלוחי הרבי ברחבי תבל

ובחסותו האדיבה של הנגיד החסידי
ר' שניאור ורעייתו יוכבד שיחיו מינסקי

להצלחה רבה בכל ענייניהם
ולעילוי נשמת מרת

שיינא בעשא בתיה בת יוסף דב
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ארבעה בנים? כנגד!
חג  חג-הפסח,  יחול  ספורים  ימים  בעוד 
החירות. משמעויות רבות וזוויות שונות יש לחג 
נותנים לנו הדרכה בהכנות לחג  זה וחכמינו ז"ל 
החג,  שולחן  סביב  ישראל  עם  ישב  הסדר,  בליל  הגדול. 

ויאחז בידו את ה"הגדה של פסח". 
בשיא  מחזיקה  פסח'  של  'הגדה  אך  יודעים,  רבים  לא 
מאז  נדפסו  שלו  מהדורות  הרבה  שהכי  הספר  של  עולמי 
המצאת הדפוס. לאחרונה גיליתי, כי בספריה הלאומית יש 
שעוקב  מי  שונים.  פירושים  עם  שונות  מהדורות   10,000
אחר הוצאות הספרים השונות, מגלה כי בכל שנה יוצאים 
שונים  פירושים  עם  חדשות,  הגדות  מאות  לא  אם  עשרות 

וחידושים נוספים.
אחרת,  הגדה  מגלה  אני  ושנה,  שנה  בכל  אישי,  באופן 
החג,  שולחן  סביב  וכך,  אליי'.  ש'מדבר  חדש  פירוש  עם 
הפירוש  את  "מוכר"  אני  זו,  בתקופה  שונים  במפגשים  או 

החדש שזכיתי ללקט.
לשנים  ובניגוד  מיוחד.  פירוש  עם  מסתובב  אני  השנה, 
ואני עדין  זהו פירוש ששמעתי בעל פה,  הקודמות, הפעם 
מחפש מקור כתוב. הפירוש, בשם האדמו"ר מרוז'ין, גורס 
באופן שונה את דברי ההגדה המוכרים "כנגד ארבעה בנים 
שמקטלגים  אלו   – 'כנגד'  אומר:  הוא  וכך  תורה".  דיברה 
את עם ישראל ולאחד קוראים חכם ולאחד רשע ולאחד תם 
לפעמים   הוא  יהודי  כל  אלא  לשאול.  יודע  שאינו  ולאחד 
חכם, ולאחר מכן הוא עלול להיות קצת רשע, ופעמים שהוא 
בכל  לשאול.  יודע  אינו  שהוא  כנראה  פעמים  והרבה  תם 
יהודי יש גם וגם. השאלה כנראה היא המינון והאחוזים... 
אבל בסופו של דבר כולם בנים למקום, בלי קיטלוג למגזר 

ובלי תווית כזאת או אחרת...

הרב  ב'מפעלות  מיוחד  ליום  מזמנים  אנחנו  שנה  כבכל 
יחד עם  סירקין,  ישראל להאנגר במחנה  גרוסמן' את עמך 
פרס  חתן  גרוסמן,  דוד  יצחק  רבי  הגאון  אור  מגדל  נשיא 
ישראל, ומי שעומד מאחורי מפעלי החינוך והחסד הגדולים 
במדינה, ליום מיוחד שבו אורזים אלפי סלי מזון שיחולקו 
לאלפי בתים בעם ישראל, במסגרת הפרויקט המיוחד "חג 

שבע".
ציבור  נבחרי  והולכים  באים  האריזה,  יום  במהלך 
כאשר  השנה,  שרים.  כנסת.  חברי  פוליטיקאים.  רבים. 
האריזה  אירוע  בעיה:  שנוצרה  הבנו  ההזמנות,  על  ישבנו 
מיועד להתקיים מספר ימים לאחר יום הבחירות, ומי הוא 
לאירוע  לבוא  הפוליטיקאי שיטריח עצמו לאחר הבחירות 

שכזה? כמו אתרוגים לאחר הסוכות. כשלג דאשתקד---
אך הפלא ופלא. כמעט כל צמרת הממשלה הגיעה, יחד 
הנדירה  אמת  בשותפות  הסיעות,  מרוב  כנסת  חברי  עם 
מעבר  הדדית.  בערבות  ולעזור  לתרום  ברצון  במחוזותינו, 
לכך שכנראה שיש רק אדם אחד במדינה שיכול להושיב את 
בני גנץ, יריב לוין, יואב גלנט ויעקב אשר סביב שולחן אחד 
– וזה הרב גרוסמן – ראיתי בזה אמירה חזקה, שדווקא בחג 
האמונה, החג בו נהינו לעם, יש את הדרך להתאחד כולם 

סביב מטרה אחת. ערבות הדדית.

נתון מדהים: ע"פ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 98% 
מהיהודים בישראל, מציינים את 'ליל הסדר'. נתון שאין לו 
אח ורע בשום נושא אחר. יותר מ-3,000 שנים אחרי יציאת 
את  לספר  ממשיך  היהודי  העם  של  מוחלט  רוב  מצרים, 

סיפור יציאת מצריים, ולהעביר אותו לדורות הבאים.
לחג הפסח משמעויות רבות. אם ננסה להניח את האצבע 
ואת הדגש על המרכזי מכולם, הרי שבחג הפסח הפכנו לעם. 
האומה היהודית, מה שקרוי "עם ישראל" נולד בחג הפסח. 
בחג הזה נהינו לעם. הקב"ה הוציא את עם ישראל ממצרים. 
הקב"ה בידל את העם היהודי, צאצאי אברהם יצחק ויעקב, 
מהעם המצרי, ובאותות ומופתים הוציאנו מעבדות לחרות 

ועשאנו לעם – עם השם!
מצוות  הינה  הסדר  ליל  את  המאפיינות  המצוות  אחת 
"והגדת לבנך". המצווה הזו באה לתת דגש על דור ההמשך 
– דור העתיד. כל ליל הסדר מובנה ומותאם לילדי ישראל, 
שישאלו שאלות ויגלו התעניינות. כי הדרך היחידה לשמר 

מסורת, היא על ידי ההנחלה לילדים.
זכור לי ששאל אותי פעם נער ממדרשת 'לב לאחים' כיצד 
חלילה  ולא  אמיתי  הוא  מצרים  יציאת  שסיפור  יודע  אני 
של  שאמיתותה  לו  אמרתי  טוב.  סופר  של  מדומיין  סיפור 
ונתתי לו לקרוא חומר בעניין.  וודאית  התורה היא מוכחת 
אך הרגשתי צורך לענות לו תשובה קצרה פשוטה שתכנס 
היה  הזה,  הסיפור  את  לי  שסיפר  שמי  לו  אמרתי  לבו.  אל 

אבא שלי. ומי שסיפר לו, היה גם כן אבא שלו. ומי שסיפר 
לסבי, היה אביו. וכן הלאה וכן הלאה. דור לדור יביע אומר. 
כל אב שמע מאביו ששמע מאביו. חג הפסח נחגג השנה. 
לפני  גם  שנתיים.  לפני  וגם  נחגג,  הוא  שעברה  שנה  גם 
הוא  מתי  שנה.  ומאתיים  שנה  מאה  שנה,  חמישים  עשור, 
יודעים כל זאת?  התחיל??? ביציאת מצריים. ומהיכן אנו 
כי אב סיפר לבן, וכמובן אבא אינו מנחיל שקר לבניו, כך 
עוברת לה האמונה ביציאת מצרים – שהיא שורש אמונת 
רואים  אנו  וכך  ביותר,  והחזקה   הפשוטה  בצורה  התורה 
שחג הפסח עבר ועובר במסורת ישראל לאורך כל הדורות. 

לסיום תרשו לי לחזור לארבעה בנים של ההגדה ולהוסיף 
ארבעת  לרשימת  נוסף  בן  נוסף  בדורנו  אישית.  נימה  עוד 
- זה שכלל אינו מיסב לליל הסדר...  הבנים. הבן החמישי 
הוא לא שואל שאלות, כי זה לא מעניין אותו לקבל תשובות. 
יתכן שהוא אפילו אינו יודע על קיומו של ליל הסדר. יכול 
לגמרי  מנותק  בענייניו,  אי-שם, שקוע  לו  חי  להיות שהוא 
ממורשת ישראל וחגי היהדות. גם אליו אנו חייבים להגיע 
להביא  צריכים  אנו  אותו  גם  ולאחד.  לחבר  לקרב,  ולנסות 

אל נועם היהדות
אני בטוח שככל שנרבה אהבה ואחווה בין איש לרעהו, 

נוכל להתגבר על המכשולים ולאחד את העם הזה.
בברכת שבת שלום ומבורך

ופסח כשר ושמח

הרב בן ציון נורדמן
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אני פרימיטיבי גאה

אנשי  של  וועדה  באיזו  שבועות  מספר  לפני  הייתי 
כל  שם  הציגו  ומצוות,  תורה  שומרי  שאינם  חינוך 
זמנינו.  של  והנוער  הילדים  של  התמודדויות  מיני 
וכלל  כלל  לא פשוטים  סיפורים  מיני  לכל  נחשף  נכון שאני 
אני  לפעמים  וכן,  ואנשים,  נוער  בני  עם  פגישותיי  במסגרת 
משפשף את עיניי ומוודא אם אני נמצא במציאות או בתוך 
ששמעתי  מה  הקרחון  של  קצה  קצה  היה  זה  אבל  חלום. 
העליתי  וסיפורים מסמרי שיער שלא  בעיות  וועדה.  באותה 

על דעתי שהם קיימים. 
מספר  הוספתי  יום,  באותו  במקווה  שלי  היומית  בטבילה 
ששמעתי.  מהדברים  נשמתי  את  מעט  לטהר  כדי  טבילות 
מאותם  ששמעתי  מה  הכתב  על  לפרט  יכול  לא  פשוט  אני 
אנשים על ההתמודדויות שהנוער שאינו שומר תורה ומצוות 

מתמודד.
ובריא  לגיטימי  דבר  זה  היום  נפש  היו מחלת  דברים שפעם 
ובעידוד כלי התקשורת השונים הם נותנים במה ולגיטימציה 
רסן  וככל שהם משחררים את  בעיות שמתרבות.  אותן  לכל 

הגבולות כך הבעיות נהיות יותר ויותר חזקות. 
לא יכולתי להתאפק ואמרתי לאותם אנשי חינוך חילוניים - 
אתם מבינים עכשיו למה אנחנו כחברה נסגרים בתוך הגטו 
שישב  מי  כולם  עצמינו.  על  שומרים  פשוט  אנחנו  שלנו. 
זרק לתוך חלל החדר  ולא הגיב, רק אחד  באותו חדר שתק 
- עזוב אותך מרדכי, אתה מודע לזה שאתם הציבור החרדי 
פרימיטיביים. אתה אדם יקר, הוא אומר לי, אבל זה המציאות 

של הציבור שלך. 
אמרתי לו נכון אנחנו פרימיטיביים גאים. 

שאתה  ככל  גבולות.  זה  הכרחי  כמה  תראה  לעצמי  אמרתי 
להידרדר  יכול  והוא  לכת  מרחיק  האדם  הגבולות  את  פורץ 
לפי תהומות וככל שהעולם בחוץ נפתח יותר כך גם הבעיות 

וממש הייתי קורא לזה מחלות - נהיות קשות יותר ויותר. 
בעברו  חרדי  שהיה  יהודי  האחרונים  בשבועיים  פגשתי 
והסיר ממנו עול תורה ומצוות. אני מאמין באלוקים ובכיפור 
אנחנו צמים זה הדבר היחידי שנשאר לי מהיותי חרדי, הוא 
מספר. למה עזבתי את התורה והמצוות? פשוט לא התאימה 
וגבול.  עול  כל  מעלי  להסיר  ורציתי  החרדית  המסגרת  לי 
הייתה לי איתו שיחה ארוכה מאוד, במשך כל השיחה הוא 
בכה לי על איך שהוא מתחרט על הצעד שהוא עשה. למרות 
לי  שיש  הביקורת  החרדי.  הציבור  על  לי  הביקורת שהייתה 
על הציבור החילוני היא לאין ערוך. אני רואה איפה הילדים 
חג  ולא  שבת  לא  לנו  אין  יודעים.  הם  מה  מסתובבים,  שלי 
יחד. יש לי בן אחד, הוא סיפר לי, הוא נסע ללמוד בגרמניה 
לימודים אקדמאיים. לפני תקופה הוא סיפר לנו שהוא הכיר 
שם מישהי והוא חושב על חתונה. את המכה של החיים שלנו 
קיבלנו כאשר הוא סיפר לנו שהיא גויה. אין לנו לא יום ולא 
חשבנו  החרדי  הציבור  את  אשתי  עם  עזבתי  כאשר  לילה. 
ואמרנו לעצמינו אנחנו לא נהיה פרימיטיביים, הילדים שלנו 
כל  מעלינו  לשחרר  רצינו  סגורים,  גבולות  בתוך  יגדלו  לא 
גבול אפשרי... ובסוף מה שקיבלנו זה ילד שהולך להתחתן 

עם גויה אי שם בגרמניה. 
אני כותב הרבה פעמים על הנוער של היום כמה הוא חייב 
לנוער.  והכלה  אהבה  לתת  צריך  וכמה  מיוחדת  התייחסות 

אבל הכי חשוב זה לתת זאת בתוך המסגרות שלנו. 
אולי  החרדי,  הגטו  שלנו  ולמסגרות  לגבולות  קורא  הייתי 

אפלים  מימים  טובים  לא  זיכרונות  לנו  מזכיר  גטו  המילה 
שהיו לעם שלנו, אבל אין מה לעשות, אנחנו צריכים להיות 
גדרות שמא  עשו  כי  גזרו  חז"ל  הלכות  הרבה  כך  כל  בגטו. 
האדם יגיע למקומות מסוימים שהוא יחטא ולכן הציבו גבול 
- לפה אל תיכנס, פה אל תהיה, כי אם תהיה פה אתה תיכשל 
ככל  בעולם,  שקורה  מה  כל  לעין  ידוע  זה  בעבירה.  בסוף 
את  ונותנים  ליברלים  ויותר  פתוחים  יותר  נהיים  שהאנשים 
האופציה לעשות מה שרוצים, אז אין גבולות למה שאנשים 
יש  החרדית  שלחברה  שזה  חושב  אני  לכן  להגיע.  יכולים 
לה את החומות והגבולות שלה זה אחד הדברים החשובים 

ששומרים עלינו.
זה טבע האדם, יהיה אשר יהיה, תיתן לו לעשות מה שהוא 
לאיפה  תדע  ולך  לו  שיהיו  הגבולות  את  יפרוץ  והוא  ירצה 
הוא יגיע. אמרו חז"ל, שבעבור שלושה דברים נגאלו ישראל 
ממצרים: שלא שינו את שמם, את לשונם ואת מלבושם. מה 
שמו  שהיהודים  והחומות  הגבולות  זה  כעם  אותנו  ששמר 
לעצמם. לא סתם אמר רבי חנינא סגן הכהנים בפרקי אבות, 
הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה, איש את 
רעהו חיים בלעו. בלי הגבול, הפחד מהמשטרה, היה העולם 

סדום ועמורה.
כמו שאנחנו מבינים לדוגמא שיש את חוקי התנועה בכבישים 
מדינה  ובכל  כך  על  עונש  מקבל  החוק  על  עובר  ומי שהוא 
ומדינה החוקים שלה. האדם יודע שאם הוא ירביץ או יגנוב 
יש תוצאות למעשיו, יש פשוט גבולות ואם הוא לא יעמוד 
בחוקים של המדינה בה הוא נמצא יש סיכוי שהוא ישב גם 

בכלא.
בכדי  הם  שלנו  הגבולות  יהודית-חרדית,  כחברה  אנחנו 
בתורת  מאמינים  באמת  שאנחנו  מה  על  נעבור  לא  שאנחנו 
שולחן  שיש  מאמינים  אנחנו  אחרת.  תורה  תהא  שלא  משה 
ערוך ובכדי שנוכל לקיים אותו אנחנו חייבים להציב לעצמינו 

גבולות.
פגשתי אנשים לדוגמה שהתקינו בביתם אינטרנט לא מסונן 
ואתם לא יכולים לתאר לעצמכם לאיזה מקומות אפלים הם 
הגיעו גם מבחינה רוחנית גם מבחינה זוגית ומכל הבחינות. 
אין אדם חזק, האדם חייב גבולות, ואם תפרוץ אותם, אתה 

לא יודע לאיפה תגיע.
הגבוה  הגירושין  אחוז  את  המערבית  בחברה  רואים  אנחנו 
שיש, את הבעיות הקשות שיש כמעט בכל תחום, אני פשוט 
הרבות  הבעיות  שלל  את  הנייר  דפי  מעל  לפרט  יכול  לא 
והסיבה היחידה היא אחת  והקשות שיש בחברה המערבית 
את  מתיר  כשאתה  גבולות,  שם  לא  כשאתה  גבולות.  שאין 

הרסן - אין לנו מושג לאיפה נגיע.
גם כאשר אנחנו שמים לעצמינו גבולות, היצר הרע לא שקט 
על שמריו. אין מה לעשות, העולם בחוץ הוא קורץ ומפתה 
ואם לא תתיב גבולות האדם יסחף החוצה מאוד מהר ויאבד 

את הערכים שכל כך חשובים לו.
אחד מרבני המגזר הדתי לאומי אמר לפני תקופה שהוא מודה 
בזה וזה מוכח מחקרית שבציבור שלהם יש מעל 50% נשירה 
הודה  גם  הוא  נשירה.   20% רק  יש  החרדי  ובציבור  גמורה. 

בזה שהחומות והגבולות שיש בציבור שלנו תורמות לכך.
וכמובן שהחומות והגבולות צריכות להיות לא בכפייה אלא 
בהסבר חינוכי לילדים לנוער ולאנשים, למה אנחנו מציבים 
היהדות  זו  כי  בזה,  ורוצים  בזה  בוחרים  אנחנו  כי  גבולות? 

ששומרים  הדברים  אחד  וזה  בזה  גאה  ואני  שלי  והאמונה 
בגלל  היא  הנשירה  שהתגברות  חושב  אני  האמונה.  על 
פריצת הגבולות. לדוגמה איש או נוער שנחשף לתכנים לא 
מסוננים... ואת האמת כל אחד יודע בליבו מה הם הגבולות 

והחומות שהוא צריך.
כמובן שרק גבולות זה לא מספיק, כדי לשמור על הקן החרדי 
הטהור שלנו צריכים עוד שני דברים לדעתי - ערכים רוחניים 
שנשרו  ואנשים  נוער  בבני  נתקלתי  ומאוזנים.  אמיתיים 
מהדרך בגלל שהדת הייתה להם מצוות אנשים מלומדה, לא 
היה להם שום ערך פנימי אמיתי למה שהם עושים. כאשר אין 
ערך פנימי ותוכן אמיתי אז כשיש קצת קושי הכל יכול לקרוס 

כי אין יסוד חזק.
יביא  בשבועיים  שפעם  אחד  ישיבה  לראש  המלצתי  פעם 
מרצה מ'ערכים' שידבר עם הבחורים על אמונה, יביא להם 
הוכחות על אמיתות התורה, כן ממש דומה למה שהם עושים 
בסמינרים לציבור החילוני. אנחנו חושבים שבגלל שהבאנו 
ילדים לעולם והם נמצאים בתוך מערכת מסוימת אז אין להם 
שאלות קושיות ותהיות, בפרט אנו בדורנו הפתוח כל כך, זה 

ממש חובה לתת להם ביטחון עצמי בדרך שלהם.
בצורה  מגיע  וזה  הזה  החזק  היסוד  את  לילד  נותן  כשאתה 
שכלית ולא בתור 'כך אמרתי לך' שתעשה או תלך לישיבה 
כי צריך ללכת לישיבה - אז כל הרוחניות יושבת הרבה יותר 
חזק על לבבות הנערים, כי כשהיסודות חזקים אז כל הבניין 
חזק. ככל שהערכים של האדם יותר חזקים, הוא יעשה הרבה 
מאוד למען הערכים שלו ואפילו מעל הכוחות שלו. לכן כל 
כך חשוב הבסיס של האמונה והערכים היהודיים שיהא חזק 

בליבות האנשים ולא מצוות אנשים מלומדה.
דבר שני צריך ללמד רוחניות מאירה ובריאה, להראות לבני 
לי  האמינו  וברוחניות.  בדת  שיש  האור  ואת  הכיף  את  נוער 
שלא איומים ולא כל שיטה אחרת מאיימת עוזרת. זה אולי 
גורם  רק  זה  ארוך  לטווח  אך  קצר,  לטווח  לפעמים  עוזר 
להעביר  שנצליח  ככל  עצמם.  עם  בשקר  לחיות  לאנשים 
נוער  ולבני  לילדים  ונעימה  מאירה  בצורה  רוחניות  חוויות 
שלנו, כך יש סיכוי שהם לא יעזבו את המקום שכל כל כיף 

להם שם.
מסכים  אני  חייבים.   – שחייבים  ומה  מותר   - שמותר  מה 
שחייבים גבולות וחומות וזה חובה אבל פה אני מוסיף אבל 
גדול. האם אנחנו בתור חברה חרדית בתוך הגבולות שלנו לא 
וזה הדבר השלישי שגורם בעיניי  ואני אסביר  הגזמנו מדי? 

לתופעת הנשירה.
נכון יש שולחן ערוך ונכון שצריך ללכת לפי זה. אבל ההבנה 
שאנשים הם לא רובוטיים ומה שמותר מותר ומה שהגוף או 
נותנים  אנחנו  האם  לקבל,  חייבת  היא  לקבל  צריכה  הנפש 

בתוך הגבולות שלנו את הצרכים הבסיסיים? 
אותנו ממצרים, לפעמים  גאל  בו השם  חג החירות  זה  פסח 
אדם חושב שאי שם נמצאים החירות והאושר שלי, רק אם 
כציבור  שלנו  הגבולות  מאושר.  אהיה  אז  וכך  כך  אעשה 
חרדי, כציבור ששומר את התורה והמצוות שבורא עולם נתן 
לנו - אלו החירות והאושר הכי גדולים שאפשר. שנזכה לכך 

בעזרת השם.
לכל עם ישראל היקרים מאחל לכם מעומק ליבי פסח כשר 

machon.rot@gmail.com ושמח. לתגובות

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי
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חג הפסח - חג של מסורת וחוויות
העיניים  את  כשעוצמים 
וחוזרים לימי הילדות, לגילאי 
שמונה עד שתים עשרה, מה 

אנחנו זוכרים משם?
את  מעצמם  להשכיח  נוטים  אנשים 
נעימות,  הפחות  הילדות  חוויות 
ומעדיפים לחקוק על לוח הנוסטלגיה 
לא?  הגיוני,  הטובות.  החוויות  את 
מהילדות?  זוכרים  אנחנו  מה  אז 
אני  החגים?  את  או  השיגרה  את 
עברו  מי שהחגים  תלוי.  שזה  מאמין 
החגים  את  יזכור   - בחוויות  עליו 
עליו  עברו  שהחגים  ומי  והחופשות, 
את  יזכור   - פחות  חוויתי  באופן 
השגרה  יכולה  כמה  ועד  השיגרה. 

להיות מיוחדת?!
עיקר  את  הרי  אבסורדי,  קצת  וזה 
אנחנו  ההורים,  שלנו,  המאמצים 
המסירות  עיקר  בשגרה,  משקיעים 
בימים  יום,  ביום  היא  והטרחה 
בפרנסה  עסוקים  כשאנחנו  האפורים 
בגדים  קניית  חשבונות,  ותשלומי 
וטיפולי שיניים. ומה הילדים זוכרים 
ולא  לרופא,  הריצות  את  לא  בסוף? 
את המאמצים לעזור להם מול חברים 
או סתם לסיים שיעורים. זוכרים את 

המותרות, והחופשות.

התורה מעצבת את 
חווית הילדות

של  דעתם  לסוף  שירדה  והתורה 
את  לנו  לעצב  רוצה  כשהיא  ילדים, 
זה  את  עושה  היא  הילדות,  זכרונות 
באופן חוויתי ושובר שגרה, וחג הפסח 
שהוא החג המרכזי להעברת המסורת 
מדור לדור, צריך לחגוג אותו דווקא 
חודש  השנה  המתנו  ולכן  באביב, 
שלם כדי שהחורף יגמר ויגיע האביב, 
והתחדשות.  פריחה  של  זמן  שהוא 
שינויים  לבצע  עלינו  מוטל  ובנוסף 
בלילה של סדר - כדי שהילדים יצאו 
מהשגרה וישאלו "מה נשתנה הלילה 

זה מכל הלילות".
אז גם אם זכינו בדור זה וכל הילדים 
מראש  ולומדים  ונבונים,  חכמים 
אבל  לשאול…  צריך  ומה  יעשו  מה 
הצורה  מהי  אותנו  מלמדת  התורה 
ואיך להעביר  לבנך"  "והגדת  של 
את הלפיד של שרשרת הדורות. איך 
עושים את זה? בלילה חווייתי, לילה 
על  מלכים,  כבני  והסיבה  חירות  של 
צלי בשר וכוסות יין, זו הדרך לחקוק 
של  ליבם  על  היהודית  האמונה  את 
ממתקים,  חלוקת  כדי  תוך  הילדים, 
ואגוזים,  קליות  אלו  היו  חז"ל  בזמן 
ממולא  שוויצרי  שוקולד  וכיום 

באגוזים. 

לשחק ולטייל עם 
הילדים

מצווה  התורה  חג,  בכל  ולמעשה 
הזוג,  בן/בת  עצמנו,  את  לשמח 
והילדים, כל אחד בדבר המתאים לו. 
כלומר התורה מלמדת אותנו, שבזמן 
שמתקדשים ומתרכזים ברוחניות, זה 

צריך לבוא מתוך שמחה ורוחב לב.
אתגרים  המלא  שלנו  בדור  ובמיוחד 
כמעט  גדלים  ילדים  והרבה  כרימון, 
זמן  מהווים  החגים  ההורים,  בלי 
איכות שבין הילדים להורים. והחגים, 
הם למעשה ההזדמנות הנדירה שלנו 
חווית  לילדים  לספק  השנה,  מכל 
יש  אם  ולכן  ומיוחדת.  טובה  ילדות 
החג,  לכבוד  בו  להדר  שצריך  משהו 
זה פחות בשקילת גרמים של מצה או 
נקיון אבק, משל היה חמץ. ולהתרכז 
חז''ל  וכבר   - החג  בחוויית  ויותר 
שמדובר   - שנים  אלפי  לפני  קבעו 
בחוויה  ולא  פשוטה  גשמית  בשמחה 

דתית.
הוא  המשפחה  בחיק  לו  שטוב  ילד 
בחיק  חיוביות  חוויות  שחווה  ילד 
בלי  השקעה.  דורש  וזה  המשפחה, 
בחוויה המשפחתית, אפשר  להשקיע 
ההתבגרות  בגילאי  פתאום  לגלות 
שהנער או הנערה מחפשים את החוויה 
במקומות אחרים. ולכן, אם יש משהו 
ששווה לבזבז עליו כסף לכבוד החג 
זה   - הלוואות(  עליו  לקחת  )וגם 
מוסיקה,  משחקים,  טיולים,  לטובת 

ואוכל טוב לילדים.
אם  הילדים!  חוויית  על  הוא  והדגש 
הילדים לא אוהבים ביקורי משפחה, 
אז עדיף למצוא לזה הזדמנות אחרת. 
ילדים  שהרבה  לזכור  צריך  כן  כמו 
גם  מוכר  במקום  שוב  לבקר  אוהבים 
אם להורים אין כוח. ולפעמים הילדים 
עשויים לזכור מכל הטיול המושקע - 
בסוף...  שקנינו  השמנה  הגלידה  את 
למה  טוב  טוב  להקשיב  צריך  לכן 
לעוף  בלי  כמובן,  רוצים.  ש-ה-ם 
גבוה מידי על התקציב. )טיפ, שמים 
לא  עוד  בצד.  תקציב  חודש  מידי 
שמתם? תתחילו מעכשיו - לסוכות(. 

ובעיקר לא לשקוע בעיתונים…

חג המסורת
ללמד  והזמן  המסורת,  חג  הוא  פסח 
יהודים,  אנחנו  למה  הילדים  את 
כמה  ועד  אותנו,  אוהב  ה'  כמה  עד 
אנחנו שמחים ביהדותנו. והצד השני 
מסורות  לסנן  גם  הוא  המטבע  של 

משובשות ומסורות של שקר.
אמינות  על  לשמור  העיקרי  המנגנון 
האמת  על  בהגנה  היא  המסורת, 
מוסר  ורב  לבנו,  מוסר  אב  שדבר. 

מוסרים  אבות  וכשאלפי  לתלמידו. 
מנגנוני  ובעזרת  מסורת,  אותה  את 
הגנה נוספים - אנחנו יכולים לדעת 
שהמסורת עוברת בצורה בטוחה ובלי 
'טלפון  במשחק  שקורים  שיבושים 

שבור'.
ההקפדה  על  הסיבה  למעשה  וזו 
היתרה של מנהג אבות, כי מי שרוצה 
להיות 'שומר הגחלת' , צריך להעביר 
בקפדנות,  היהודית  המסורת  את 
להעביר את מה שקיבל מאביו בצורה 
הקפדה  בפסח  יש  גם  ולכן  מדויקת. 

יתירה על מנהגים.
בכל  לב,  לשים  שבלי  היא  הבעיה 
מנהגים חדשים שלא  שנה מתחילים 
שנה  מאה  בעוד  אבל  אבותינו,  נהגו 
ואין  נהגו  "וכך  בגדר  יהיה  כבר  זה 
כי  לב,  לשים  מחייב  וזה  לשנות", 
יגרעו  שלא  מקפידה  כשהיא  התורה 
"לא  על  מקפידה  גם  היא  מהמצוות 
אותו  של  צדדים  שני  אלו  תוסיף", 

מטבע. 
לנערים  שגורמים  הדברים  אחד 
באמונת  להתערער  ומתבגרים 
שנראות  התוספות  אלו  המסורת, 
ואז מתחילים  בימינו,  רלוונטיות  לא 
לשאול: "רגע, אב לא משקר לבנו?". 
או  להחמיר,  לזכור שקל  חשוב  ולכן 
מוזכרים  שאינם  למנהגים  להיצמד 
בתורה ובגמרא, אבל בסוף יש דברים 
שהם בחינת "נמצא חומרו קולו", כמו 
שהוסיפה  הראשון  האדם  אשת  חוה 
לעצמה סייג שאסור לגעת בעץ, ועל 
כשהראה  אותה,  הפיל  הנחש  זה  ידי 
וגם  בעץ.  מנגיעה  מתים  שלא  לה 
כשבוחרים מסיבות שונות להחמיר - 
חומרה.  שזו  לילדים,  להדגיש  חשוב 
ולא עיקר הדין. ואפילו לתת לילדים 
להקל. כדי לחדד עבורם את אמינות 

המסורת שאנו מעבירים להם.
ובהקשר דומה, המשיל על כך המגיד 
והידוע  הקולע  המשל  את  מדובנא 
יעקב,  קראת  אותי  "לא  הפסוק:  על 
לאדם  משל  ישראל".  בי  יגעת  כי 
שבא למלון מן הדרך, והסבל שלקח 
תשלום  ביקש  לחדרו  המזוודה  את 
מופרז. שאל האחד את הסבל: מדוע 
אתה מבקש סכום כל כך גדול? אמר 
מאוד  והתייגעתי  "היות  הסבל:  לו 
לסחוב את המזוודה עד החדר". אמר 
שלא  סימן  התייגעת  אם  האיש:  לו 
סחבת את המזוודה שלי, כי המזוודה 
שלי קטנה וקלה מאד, היו בה רק כמה 

יהלומים יקרים ותו לא.
ואם משהו קשה מידי בהכנות או בחג 
או  וללמוד,  הזמן לשבת  זה   - עצמו 
לברר אצל רב האם אכן מדובר בעיקר 
חומרות  גבי  על  בחומרות  או  הדין 

שהן לא המזוודה שלנו.
ומלא  שמח  פסח  חג  לחגוג  שנזכה 

חוויה יהודית!
הכותב הוא מתכנת ובלוגר.

ילד שטוב לו בחיק המשפחה 
הוא ילד שחווה חוויות חיוביות 
בחיק המשפחה, וזה דורש 
השקעה. בלי להשקיע בחוויה 
המשפחתית, אפשר לגלות 
פתאום בגילאי ההתבגרות 
שהנער או הנערה מחפשים 
את החוויה במקומות אחרים. 
ולכן, אם יש משהו ששווה 
לבזבז עליו כסף לכבוד החג- 
זה לטובת טיולים, משחקים, 
מוסיקה, ואוכל טוב לילדים.

והדגש הוא על חוויית הילדים! 
כמו כן צריך לזכור שהרבה 
ילדים אוהבים לבקר שוב 
במקום מוכר גם אם להורים אין 
כוח. ולפעמים הילדים עשויים 
לזכור מכל הטיול המושקע - 
את הגלידה השמנה שקנינו 
בסוף... לכן צריך להקשיב 
טוב טוב למה ש-ה-ם רוצים. 
כמובן, בלי לעוף גבוה מידי על 
התקציב.

מתי הורביץ/ מתכנת ובלוגר



"
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מזליטן 
70 שנה לעליית יהודי לוב: בתו של זקן רבני הקהילה, הגאון רבי צוריאל שקד, 
בראיון מיוחד על אביה ומשפחתה שהעפילו ארצה במסירות נפש • וגם: שואת 
יהודי לוב שכמעט נשתכחה, החיים במעברות, האוהל שעף ברוח, וגולת הכותרת 
של הקהילה - בית הכנסת על שם הצדקת ‘בושאייף'

||  איילה אבן האזל ||

לבני ברק
צילומים:ארכיון, ויקיפדיה
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קהילה היהודית בלוב הינה קהילה יהודית ה
ישראל  ארץ  אהבת  בעלת  יומין  עתיקת 
לאחר  בתקופה  נעוצים  ושורשיה  עזה 
תקופת בית ראשון. העיר טריפולי, בירת 
לוב, הייתה מאז ומתמיד עיר אסטרטגית, 
דרכים  בצומת  השוכנת  גדולה  נמל  עיר 

חשוב על הים התיכון ממש. 
לוחמים  נשלחו  במצרים  ששלט  המלך  תלמי  בתקופת 
לוב,  עד  שהגיע  הממלכה  של  הגבול  על  שיגנו  יהודיים 
כי תלמי שלח לוחמים  יוסף בן מתתיהו מצוין  גם בכתבי 
יהודיים על מנת שיגנו על העיר העתיקה "קרינה" במדינה. 
יהודים  הצטרפו  אפיפנס  אנטיוכוס  של  תקופתו  בעת 
הצטרפו  ופורטוגל  ספרד  גירוש  בעקבות  ואף  נוספים, 

יהודים רבים לקהילה הקיימת. 
הרב  את  למנות  ניתן  המפורסמים  הקהילה  רבני  בין 
שמעון לביא, יליד ספרד שבעקבות הגרוש ברחה משפחתו 
לארץ  לעלות  החליט  לימים  לרב.  התמנה  שם   - למרוקו 
הקהילה  בני  עם  נפגש  וכאשר  בלוב  עצר  ובדרכו  ישראל 
החליט להישאר ולהיות להם לרועה. הרב שמעון לביא הוא 
זה שחיבר את הפיוט "בר יוחאי" שהתפשט בכל תפוצות 

ישראל. 
ו' ניסן התש"ט הוא התאריך ההיסטורי בו החלה העלייה 
היהודית  הקהילה  ישראל.  לארץ  לוב  יהודי  של  ההמונית 
התרכזה ערב קום המדינה בעיקר סביב עיר הבירה טריפולי 
חיו  נוספות  קטנות  קהילות  יהודים.  אלף   38,000 ומנתה 
אף  והיו  וטוברוק.  בנגאזי  באזור  המדינה  במזרח  בערים 
יהודי  כמו  סהרה  למדבר  קרוב  עד  הרחק  שהגיעו  יהודים 
גריאן – בעיר זו הבתים הן של היהודים והן של הערבים 
אדמת  שהייתה  בסלע  חצובים   – השטח  לפני  מתחת  היו 
הייתה  לבית  "טין חזקה" ללא חשש של מפולת. הכניסה 
לאדמה.  מתחת  בסלע  חצובות  הן  גם  שהיו  מדרגות  דרך 
אויב,  מפני  להגן  מנת  על  כמבצר  בנויים  היו  הבתים 
כאשר בראש המדרגות הייתה דלת מעץ זית עבה וקשיחה 
השוקלת מעל חצי טון ומחוזקת בבריח ברזל, בצורה זו היו 
הבתים מוגנים מפני השמש החמה הלוהטת בקיץ והשלג 

בחורף. 
קהילת יהודי גריאן החזיקה במסורת שהם גולים יהודים 
מתקופת בית שני והובאו לשם על ידי מלך ישמעאל בשם 
בערה  ישראל  לארץ  התשוקה  במדרש.  המוזכר   - פנגאר 
ארצה  הקהילה  עלתה  השערים  וכשנפתחו  תמיד,  בליבם 

בשלמותה. 
השנים לפני העלייה לארץ ישראל לא היו קלות וספוגות 
בדם רב. בתקופת מלחמת העולם השנייה גורשו חלק מן 
באיטליה,  עבודה  למחנה  בריטית  נתינות  בעלי  היהודים 
לברגן  יהודים  הועברו שלוש מאות שבעים  יותר  ומאוחר 
"אינסברוק- עבודה  למחנה  הועברו  יהודים  וכמאה  בלזן 
באוסטריה.  דכאו  העבודה  מחנה  של  שלוחה   – רייכנאו" 
היהודים  האסירים  המחנות,  שומרי  של  לאכזריות  מעבר 
מלוב לא היו רגילים לקור הגדול וסבלו משיעורי תמותה 
היהודים  האסירים  הקשישים.  בקרב  בעיקר  גבוהים 
שהקפידו על כשרות המאכלים היו נוהגים להמיר את מנת 

האוכל המבושלת בלחם. 

בלוב  התחוללו  המדינה,  קום  ערב  המלחמה,  בסיום 
פשט   1945 בשנת  היהודים:  נגד  וקשות  רבות  פרעות 
הכנסת.  בתי  ועל  היהודים  שכונות  על  זועם  אספסוף 
יהודים  ושניים  שלושים  מאה  נרצחו  זה  אכזרי  בפוגרום 
כנסיות  בתי  תשעה  וילדים,  נשים  בעיקר  נפצעו,  ומאות 
נהרסו ויותר משמונה מאות בתי עסק נבזזו. הפוגרום ארך 
שלושה ימים – כשבתקופה זו השלטון הבריטי השולט לא 
נקף אצבע, רק כעבור שלושה ימים הצבא הבריטי החליט 
חיילים  של  יחידה  הנואשים.  היהודים  לעזרת  להיחלץ 
יהודים ששרתו בצבא הבריטי אף דיווחה לראשי הקהילה 
בלוב כי ראשי הצבא הבריטי הם אלה שהסיתו את ההמון 
התחילו  תקופה  מאותה  ביהודים.  מחרידה  בצורה  לפרוע 

להסתנן ארצה מעפילים.
כאשר  האימה,  מחזה  נשנה  שוב  שנים  שלוש  כעבור 
בעקבות הכרזת עצמאות מדינת ישראל נהרו ללוב עשרות 
אלפי מתנדבים ערבים מצפון אפריקה הצרפתית להצטרף 
לשלטונות  הפניות  כל  ישראל.  בארץ  הערביים  לצבאות 
אוזניים  על  נפלו  היהודים  התושבים  על  שיגנו  הבריטים 
צוות  בעל  שהיו  "ההגנה"  ארגון  כך  בעקבות  ערלות, 
לעמוד  החליט  כוח,  ובעלי  גוף  בעלי  יהודים  לוחמים 
בפרץ - בשערי הרובע היהודי, על מנת לשמור על הקהילה 
להפתיע  הצליח  הארגון  הזועם.  האספסוף  מפני  היהודית 
האספסוף  את  ולנטרל  הרובע  לשערי  ששעט  ההמון  את 
והרג  מולוטוב  ובקבוקי  יד  רימוני  כולל  וקר  חם  בנשק 
לנוס  ובבהלה החל  נבהל  בפורעים בחזרה. ההמון הערבי 

כשהוא מזניח את הפצועים שנותרו מאחור. 
יותר לפרוע בתושבים  פנה מאוחר  זאת, ההמון  כל  עם 
היהודים שהתגוררו מחוץ לרובע, סך הכול נהרגו באותו יום 
בין שלושה עשר לארבעה עשר יהודים, עד אשר הבריטים 
הכירה  שנה  כעבור  המתפרעים.  את  ועצרו  התעוררו 
לכיוון  יציאה  זכות  לוב  ליהודי  ונתנה  בישראל  בריטניה 
ארץ ישראל וכך ניצלו את הזכות תשעים אחוז מיהודי לוב. 
רק ארבעת אלפים יהודים נותרו במדינה ובעקבות פרעות 

נוספות שאירעו ב1967 ברחו ממנה אף הם.

נשלחים למחנות

הרב צוריאל שקד זקן רבני יהדות לוב, בן למעלה ממאה 
בנתניה  כיום  מתגורר  ליחו,  נס  ולא  עינו  כהתה  לא  שנה 
בסמוך לבנו הרב הגאון רבי פנחס שקד, רב שכונת גבעת 
האירוסים, ראש מוסדות "אורחות יצחק" וישיבת "עטרת 
מתתיהו". הרב צוריאל שקד עצמו היה בן למשפחה עניה 
כל  אותו  ודרבנו  בתורה  לגדול  שיצמח  שאפו  הוריו  אך 
העיר  לרב  התמנה  נישא  בטרם  עוד  צעיר  בגיל  וכך  העת, 
יהודית מבוססת בלוב,  תיירותית עם קהילה  עיר   – זליטן 
פי  על  ממנות  בדיני  בעיקר  ודן  כדיין  יושב  היה  בנוסף, 
דין תורה בבית דין מיוחד שהקימו השלטונות האיטלקים 
- שופט  באותה תקופה. בבית הדין היה שלושה שופטים 

לאזרחים האיטלקים, קאדי למוסלמים, ורב ליהודים. 
בתו של הרב צוריאל שקד, יהודית, מתארת את החיים 
בתקופת מלחמת העולם השנייה: "דודתי הייתה ממשפחת 
רג'ניאנו, היה בידם דרכון ואזרחות בריטית שעמד לרעתם, 
למחנה  ילדים  עם  משפחה   - ערובה  כבני  אותם  לקחו 
ברגן בלזן, ברוך ה' כעבור שנתיים שוחררו. המסע הונצח 
בתמונות של רכבות המסע ועל דופן הקרון החיצוני נרשם 
בגיר ש.ק.י – שומר דלתות ישראל. חלק מן היהודים שרדו 
למרות עבודת הפרך והאוכל הקלוקל שהיה בצמצום. מעבר 
לכך היה בטריפולי מחנה ריכוז ג'אדו – בלב הסהרה – גם 
בני  האיטלקים,  אך  הקהילה,  בני  את  לשלוח  החלו  אליו 
בריתם של הגרמנים, היו יותר ‘אנושיים' ועשו את הדברים 
בעצלנות מרובה ולא בזריזות ובצורה מדויקת וקפדנית כמו 
הגרמנים ימ"ש. במחנה ג'אדו היו אנשים, נשים וטף, לא 
היו אומנם גדרות ומגדלי שמירה אך לא היה צורך בכך, מי 

שברח מת אחרי חצי יום במדבר. 
ליהודי  שקרה  מה  בין  להשוות  אומנם  אפשרות  "אין 
ולא  לגמרי  שכחו  אך  אפריקה,  צפון  ליהודי  אירופה 
אפריקה  בצפון  ליהודים  שקרה  למה  לחלוטין,  התייחסו 
יותר  שספגה  הקהילה  היא  לוב  יהדות  תקופה.  באותה 
יש  התרעלה.  כוס  את  אפריקה  בצפון  הקהילות  משאר 
וחזרו  יהודים מטריפולי שהגיעו למחנה עבודה באיטליה 
אותם  ישראל  בארץ  ובגופם.  בנפשם  וחולים  נכים  משם 
יהודים ניצולי המחנות שלחו מכתב בו הם פונים לגולדמן 
יו"ר הסוכנות שטיפל בנושא הפיצויים והתלוננו שאף הם 
עברו ייסורים במלחמה במחנות וכעת הם זרוקים במעברות 
הייתה  גולדמן  של  התגובה  אך  נורמאלית,  גג  קורת  ללא 
שקרים  ידי  על  שכביכול  אותם  האשים  גולדמן  לועגת, 
 70 בשנות  פיצויים.  ולקבל  העגלה  על  לעלות  רוצים  הם 
לבדוק  תלמידים  שלחתי  יהודה  באור  ספר  בבית  כמורה 
מהתלמידים  ורבים  השואה,  על  סיפורים  ההורים  אצל 
וסיפורים שהסבים  עם תמונות  חזרו  יוצאי טריפולי  שהיו 

והסבתות סיפרו. 
אחריה  רדפו  כיצד  ספרה  אמי  כיצד  היטב  לי  "זכור 
שני גרמנים ושיסו בה את כלבם, הכלב הצליח לנגוס לה 
מבתי  לאחד  ולברוח  להימלט  הצליחה  היא  אך  הרגל  את 
הגרמנים,  העמידו  מטוסים  נגד  התותחים  את  היהודים. 
בשכונה  דווקא  השולטים,  האיטלקים  לעזרת  שבאו 
יפציצו  הברית  שבנות  מנת  על  כמובן  וזאת  היהודית 
בנקמה דווקא את השכונות היהודיות. היחסים עם הערבים 
הם  השנייה  העולם  מלחמת  לאחר  אך  למדי,  סבירים  היו 
בית  הגרמנים.  בעידוד  ביהודים  פרעות  והחלו  הידרדרו 
הכנסת "בושאייף" שאבי היה רבו במשך שבע שנים נשרף 
יחד עם 24 ספרי התורה בתוכו, זה היה הרקע לעליה ארצה. 
בראש  עמד  דובדבני  ברוך  היהודית  הסוכנות  "שליח 
מבצע העלאת יהודי לוב לישראל וגייס את אבי הרב צוריאל 
זליתן  מהעיר  העולים  ורישום  ריכוז  על  כאחראי  שקד 
ומהכפרים שסביב ועל בדיקת הכשירות הבריאותית שלהם. 
ממשלת ישראל של אותה תקופה לא הסכימה לקבל חולים, 
כי לא יכלה לממן רופאים עבורם )הם עלו בשלב מאוחר 
המדינה  לקום  הראשונה  בשנה   – תש"ט  בניסן  ו'  יותר(. 
החלה העלייה ההמונית באונייה שכונתה "עצמאות", בני 

פנים בית הכנסת בושאייף במושב זיתן בית הכנסת בושאייף
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הקהילה הנרגשים עד כלות הנפש הרגישו ביציאת מצרים 
של ממש, התאספו באונייה והחלו שרים בקול נפעם "אז 

ישיר משה" – אירוע שהונצח אף בתמונות".
במה התבטא הסיוע של אביך הרב צוריאל שקד לעליה? 

"אבי היה ראש הקהילה, רב, שוחט, מוהל וחזן, ולכן ישר 
פנו אליו והוא ארגן את העלייה במשרד מטעם הסוכנות, 
ברגע  הכפרים.  יהודי  כל  העלאת  פרויקט  על  כאחראי 
הארץ  אהבת  מתוך  הבשורה,  על  הכפרים  יהודי  ששמעו 
שהייתה בליבם מכרו במהירות בגרושים בודדים את ביתם 
ואת רכושם נטלו מעט מטלטלים, והתקדמו לטריפולי, שם 
נאלצו להמתין עוד תקופה עד שקבלו סרטיפיקטים לארץ 

ישראל". 
עד  המתינה  שקד  הרב  של  משפחתו  יהודית,  לדברי 
שכל יהודי הכפרים עלו על האנייה עצמאות שעשתה כמה 
התור  סוף  כל  סוף  הגיע  וכאשר  ובחזרה,  לארץ  סיבובים 
שנים  אחרי  רק  ההורים.  בלי  לעלות  נאלצו  הם  שלהם, 
בריאה  קטן  חור  בשל  ארצה  ההורים  את  להביא  הצליחו 
הצעירה  למשפחה  היו  עת  באותה  הסבא.  אצל  שהתגלה 
כבר שלושה ילדים: עמי, יהודית ויצחק – שהיה בסל של 

תינוקות. 
מה לגבי חבלי הקליטה?

"החוויה הראשונית השלילית של המשפחה הייתה עם 
של  המקורי  שמה  זהות.  תעודות  שהנפיק  העלייה  פקיד 
המשפחה היה "שאכיר", שם זה קיבל סבא רבה של אבי 
בכפר.  לתפילה  היהודים  את  בוקר  מידי  מעיר  היה  כאשר 
הקאדי ששמע את קולו הנעים הזמין אותו על מנת שישיר לו 
מפיוטי היהודים וכך כל פעם כאשר פגש הקאדי את יצחק 
"אשכר  עונה:  היה  והוא  בשלומו  דורש  היה  רבא  הסבא 
אללה" )ברוך ה'( ומאז כינה אותו הקאדי בשם "שאכיר". 
פקיד העלייה ששמע את שם המשפחה "שאכיר" איית זאת 
מה  עמוק,  זעזוע  חש  כיצד  מספר  אבי  "שקר".  כמשפחת 
פתאום שייכתב שמי באופן זה? ולכן הוחלט כעבור תקופה 

לשנות את שם המשפחה לשקד.
ישראל  לארץ  ההגעה  לאחר  הראשונית  התקופה  "את 
רומנים  יהודים  גם  היו  במעברה  במעברה.  כמובן  עשו 
או יוצאי אירופה, פשוט כי לא היה מקום אחר לשכן את 
זוכרת, בתור ילדה  כל העולים הרבים שהגיעו ארצה. אני 
וכיצד  התגוררנו  בו  הרעוע  האוהל  את  שנתיים  בת  קטנה 
באחד הלילות כשירד גשם זלעפות, האוהל פשוט עף ונגוז 
ברוח, והמשפחה נותרה חשופה לקור ולגשם. אבי כתב על 
זה פואמה נרגשת, בעברית מליצית כמובן, הוא ואמי היו 
מורים בעברית עוד בלוב והוא רצה לפרסם זאת בעיתונות 
על  המקובל  הרב  שהיה  זוארץ  פריג'ה  הרב  אך  הארצית, 
כל יהודי לוב וכולם כיבדו אותו מאד, הניע אותו ממעשה 
זה ואמר לו: העיקר שהגענו לארץ ישראל - ארץ מולדת. 

זאת הייתה הגישה התמימה והטהורה של העולים החדשים 
שעלו ארצה, התכופפו, נשקו את הארץ ולא העזו להתלונן, 

"נאמנים פצעי אוהב". 
"היהודים שרצו יכלו להישאר בטריפולי בלוב, היחסים 
היו  העולים  אך  יציבים,  נראים  היו  לשלטון  היהודים  בין 
לארץ  עזה  תשוקה  מתוך  והגיעו  האידאולוגיה  חדורי 
בגולה  לציון  וכיסופים  געגועים  של  שנים  לאחר  הקודש, 

ותרומות כספיות לקרן הקיימת". 
נהנתה  לא  העלייה,  את  שארגן  שקד  הרב  משפחת 
מזכויות יתר וכך נאלצו להישאר תקופה ארוכה במעברה, 
המשאית  את  בשקט  בשקט  שומעים  היו  פעם  מדי  כאשר 
רומניה.  יוצא  יהודי  של  אהל  עוד  ומפנה  בלילה  מגיעה 
רהוטה,  עברית  דובר  עיר,  רב  שהיה  שקד  הרב  כשהלך 
משענה:  לך?  יש  ילדים  כמה  נשאל:  הוא  עבודה,  לבקש 
מצא  כשלבסוף  מחר.  תבוא  בתגובה:  לו  ענו  שלושה. 
וחליפתו,  בגדיו  עם  בפרדס  לעבוד  והלך  יומית  עבודה 
אמר לו בעל הפרדס: אם אין לך בגדי עבודה )כובע טמבל 

ומכנס קצר( אל תחזור מחר. 
במעברה,  החיים  היו  "כך  ומספרת:  ממשיכה  יהודית 
עד שבמקרה נפגש אבי עם פרופסור דה-פריס שהיה בעל 
שלקח  זה  והוא  הממשלה  מטעם  החינוך  בנושא  עמדה 
ורתם את ההורים למושב ג'וליס בדרום, לטובת הקמת בית 
ספר. אבי הקים בית ספר יש מאין - במגרש חול. באמצעות 
ארגזי עץ סידר לילדים כמה שולחנות תחת השמש, מאוחר 
יותר הקימו לו איזו שהיא סככה. כל השנים היה אבי מורה 
שכל  מושב   – זיתן  במושב  גם  לתלמידיו.  מסור  ומנהל 
את  לוקחים  כשהיינו  בחינוך.  עסק  זליתן,  מהעיר  תושביו 
ויוצאים מגדרם  היו מתרגשים  אבי למושב, כל התושבים 
לפנינו  ארצה  שעלה  שלי  הדוד  הצליח  לימים  לכבודו. 
ברק  בבני  ה'  בשיכון  דירה  להם  לסדר  עמדה,  לו  והייתה 
ריהוט  ובלי  ארוכות  שנים  למשך  משכנתא  עם  כמובן   –
נורמאלי של ממש, כאשר הארון היה עשוי מארגזי תנובה, 

וכך לאט לאט התבססנו".
כיצד שומרת הקהילה על הגחלת והמסורת? 

"אחד הדברים שהקהילה שומרת עליהם זה כמובן נוסח 
תפילה, הפיוטים המיוחדים לשבתות וחגים ואירועים כמו 
ברית מילה וכדומה. מנהג נוסף מתקיים דווקא בר"ח ניסן 
זה?  אירוע  משמעות  מה   – "בסיסה"  ה  את  חוגגים  בו   –
ניסן הינו ר"ח מיוחד כי הוא מסמל את תחילת שנה  ר"ח 
של העם היהודי ובשמיים ידוע שיש החלפה של המשמרות 
של המזלות. בר"ח ניסן אף נשלמה עבודת הקמת המשכן. 
הנשים היהודית תרמו את כל תכשיטי הזהב עבור עבודת 
לה.  לתרום  סרבו  שהן  העגל  מעבודת  להבדיל  המשכן, 
המשכן היה הבסיס של החיים היהודים ומכך באה המילה 

"בסיסה" שהיא גם כמין דייסה. 

"אין אפשרות אומנם 
להשוות בין מה שקרה 
ליהודי אירופה ליהודי 

צפון אפריקה, אך 
שכחו לגמרי ולא 

התייחסו לחלוטין, 
למה שקרה ליהודים 

בצפון אפריקה באותה 
תקופה. יהדות לוב 

היא הקהילה שספגה 
יותר משאר הקהילות 

בצפון אפריקה את כוס 
התרעלה. יש יהודים 

מטריפולי שהגיעו 
למחנה עבודה באיטליה 
וחזרו משם נכים וחולים 

בנפשם ובגופם"

זקן רבני לוב הרב צוריאל שקד מנחם את השר כחלון
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"באירוע הבסיסה מניחים קערה גדולה ומקושטת על השולחן 
מיוחדים  תבלינים  עם  טחונים  דגן  מיני  חמשה  ומכניסים 
ארץ  בהם  שנשתבחה  פירות  עם  יחד  בפסח,  לאכול  האסורים 
זית טהור, מערבבים הכל באמצעות מפתח גדול  ישראל ושמן 
ממורק ונקי שבעל הבית קונה או עבר בירושה. והנשים זורקות 
את התכשיטים שלהן לאחר שצחצחו אותם היטב לתוך הדייסה 
נזרקו לקערה: עגילים,  להזכיר את התרומה שלהן למשכן. כך 
טבעות וצמידי זהב מרשרשים שהיו נפוצים, ואז נושאים תפילה 
"ריבונו של עולם אתה  מיוחדת בערבית שהתרגום שלה הוא: 
כדי  טוב  מכל  שפע  הזאת  השנה  לנו  תן  מפתח,  ללא  הפותח 
שיהיה לנו ושנוכל לתת גם לאחרים." לאחר התפילה מעבירים 

את הקערה לנוכחים וכולם מתכבדים וטועמים מן המזון". 

בית הכנסת בושאייף

אחד המומנטים הקדושים והחשובים של יהודי לוב הוא בית 
מהעיר  ישראל  לארץ  בשלמותו  שהועבר  "בושאייף"  הכנסת 
מסוף  החל  מאד,  קדמון  יהודי  יישוב  היה  זו  בעיר  "זליתין". 
השלטון הרומאי במקום נמצאו עדויות עתיקות ליישוב יהודי: 
של  שריד  וכן  עליו  חרוט  היה  "אלישיב"  שהשם  עתיק  חותם 
מצבה מהתקופה שלפני השלטון האסלמי. על המצבה נרשמה 
יוונית.  כתובת  ישנה  שני  ומצד  אחד  מצד  עברי  בכתב  כתובת 
והיהודים  תקופה  באותה  יוונית  מושבה  הייתה  זליתין  העיר 

שוחחו ביניהם בשפה זאת. 
יש כמה פירושים לגבי שמו של בית הכנסת המשתלבים אחד 
עם השני. הפירוש המילולי של "בושאייף" הינו "שאיפת רוח". 
לפי המסורת הלובית לרבי ישמעאל כהן גדול היו שלוש בנות 
אחת בשם ג'רייבה – שהגיעה לאי ג'רבה ועל שמה הוקם בית 
כנסת ג'רייבה, השנייה אום שוויכה שעל שמה הוקם בית הכנסת 
בטריפולי 

והייתה  זליתן  לעיר  שהגיעה  בושאייף  הייתה  השלישית  והבת 
הוקם  ועל שמה  טבעית  על  ריפוי  יכולת  ובעלת  גדולה  צדיקה 

בית הכנסת בושאייף. 
הרבתה  כך  ועל  ילדים  היה  לא  לבושאייף  המסורת  פי  על 
להעתיר בתפילותיה, באחת הפעמים הובטח לה כי שמה ייזכר 
יהודי  עשיר  נוסף  פירוש  לפי  כולה.  הקהילה  ידי  על  לעולמים 
קרקע  אחוזת  הכנסת  בית  לטובת  הקדיש  "בושאייף"  בשם 
מנחלתו. האם הוא בעלה של בתו של רבי ישמעאל כהן גדול? 
יתכן. בכל מקרה, בית כנסת הקדמון היה בית הכנסת המפואר 
ביותר בצפון אפריקה והיו בו לא פחות מעשרים וארבעה ספרי 

תורה. 
כאחד,  ומוסלמים  ליהודים  תיירות  מוקד  היווה  הכנסת  בית 
ישנו  היהודית.  הקהילה  מעשירי  נכבדות  תרומות  קיבל  ואף 
לשבור  מנת  על  להיכל  שנכנסו  ערבים  של  חבורה  על  סיפור 
וידו  להרוס  הגרזן  את  הרים  מהחבורה  אחד  אותו,  ולהרוס 
וקראו לרב כדי שיבקש על חברם  השתתקה מיד. חבריו ברחו 
היד  התפלל,  הרב  כאשר  ובבוקר  הלילה  כל  היה  כך  שיתרפא, 

השתחררה והערבי נס על נפשו.
לרוע המזל בית הכנסת נשרף בשנת 1870 על ידי המון מוסלמי 
לממן  הערבית  לאוכלוסייה  הטורקי  השלטון  הורה  כך  ובשל 
לתפילה  היהודים  עולים  היו  הכנסת  לבית  מחדש.  הקמתו  את 
המונית בעיקר בל"ג בעומר ובסוכות תוך כדי חגיגות מסורתיות, 
כשהקהל מתפלל לצדקת בושאייף שתהיה עבורו מליצת יושר. 
כיום בית הכנסת הוקם מחדש לפי מודל ששוחזר במושב הקטן 
מוטיבים  בצורה המשלבת  מעוצב  הכנסת  בית  זיתן שבשפלה, 
אוריינטליים ומוטיבים אירופאים תקרה גבוהה, קשתות ועיטורי 
ישועה  ולבקש  לצדקת  נר  להדליק  ניתן  בו  נרות  חדר  וכן  קיר, 
של  במועדים  היום  עד  בטן.  ופרי  פרנסה  זיווג,  של  בנושאים 

העלייה  להתנהל  ממשיכה  בעומר  ול"ג  ת סוכות  י נ ו מ ה ה
של עשרות האלפים המתפללים כמיטב המסורת 

הטריפוליטאית".

בית הכנסת היווה 
מוקד תיירות ליהודים 
ומוסלמים כאחד, ואף 
קיבל תרומות נכבדות 

מעשירי הקהילה 
היהודית. ישנו סיפור 
על חבורה של ערבים 

שנכנסו להיכל על מנת 
לשבור ולהרוס אותו, 
אחד מהחבורה הרים 
את הגרזן להרוס וידו 

השתתקה מיד

זקן רבני טריפולי הרב צוריאל שקד

כתובה מלוב

הרב אבישי שקד מגילת הייסוד של בית הכנסת בושאייף באדיבות



הלוואה שעושה לכם סדר

ועוד מגוון מסלולי הלוואה המותאמים לצרכים שלכם:

חייגו 5522*
www.leumi.co.il/Campaign/generation/38873

אפליקציית הבנקאות 
הכשרה המתקדמת בישראל

מיועד למשתמשים בשירותי הדיגיטל לצורכי פרנסתם באישור רבותיהם.

> הלוואות: העמדת ההלוואות וסכומן כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעתו. תנאי ההלוואות לרבות האפשרות לדחיית הקרן, גובה הריבית, מועדי הפירעון של הריבית ושל הקרן 
וסכום הזכאות, ייקבעו ע"י הבנק ויפורטו בהסכם שיחתם עם הלקוחות > התנאים בתוקף עד ה -30.4.2017 > פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי > לאומי רשאי לשנות או 
ובאתר. לאומי  בסניפי  הזכאות  ולתנאי  להלוואות  בקשר  ומחייבים  מלאים  פרטים   < מוקדמת  הודעה  וללא  עת  בכל  התנאים  את  לבטל 

> אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

פסח כשר ושמח!

הלוואה בקליק
• באישור מיידי עד 400,000 ₪
• בהחזר של עד 72 תשלומים

• ההלוואה ניתנת בעמדות לאומי             , 
בסניפים ובמרכז בנקאות 5522*

הלוואה בהחזר קבוע
• החזר חודשי קבוע החל מ-99 ₪

• 12-84 תשלומים
• ההלוואה ניתנת בסניפים
ובמרכז בנקאות 5522*

הלוואה גמישה
• הלוואה עד 100,000 ₪ בהחזר של עד 84 תשלומים

• החזר במסלול קרן קבועה 
• ההחזר יכול להשתנות עד 3 פעמים במהלך ההלוואה 

• ההלוואה ניתנת בסניפים ובמרכז בנקאות 5522*

ללא ריבית!*
70 תשלומים 70,000₪

למעבירי משכורת חדשה ובכפוף לשימוש בכרטיס אשראי של לאומי ב-2,000 ₪ בחודש

לאומי איתך.

*הלוואה ללא ריבית מיועדת לאוכלוסיית הלקוחות הפרטיים הזכאים, מעבירי משכורת חדשה באינטגרציה בסכום החל מ-5,000 ₪, בכפוף לשימוש חודשי 
מינימלי של 2,000 ₪ בכרטיס אשראי. הסכומים והמדרגים מפורטים באתר לאומי. ״ההלוואה ללא ריבית״ הינה הלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה של 
5%. הלקוח יזוכה בסכום הריבית מידי חודש אם יעמוד בתנאים הנ״ל ובתנאים שיפורטו בהסכם ההלוואה שיחתם על ידו באותו חודש. המבצע בתוקף עד 
30.4.2019. פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן ההלוואה. אישור ההלוואה וסכום הזכאות בכפוף לקריטריונים הנהוגים בבנק. לאומי רשאי 
לשנות או לבטל את תנאי ההלוואה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
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לאן יוצאים בחול המועד?

פארק live בשילה הקדומה 

מטיילים ותורמים 

פסיפס של חוויות בשומרוני הטוב

ת  ו ר י י ת
חבל בנימין 
ה  ע י צ מ
ביקור בעיר 
ן  כ ש מ ה
ה  מ ו ד ק ה
רר  שתתעו
ם  י י ח ל
פארק  עם 
מגדל  מרהיבים:  מיצגים  שלושה  שיכלול  חוויות 
תצפית,  מגדל  חלונות  על  המוקרן  מיצג   – הרואה 

המשכן  של  וייחודית  חדשה  מימד  תלת  הולוגרמת 
וכליו, ומסכי מציאות רבודה במחסני המשכן. בנוסף 
יתקיימו פעילויות וסדנאות, שחקני רחוב, משחקים 
מלאכות  של  פעיל  ומוזיאון  קק"ל  מדריכי  עם 

קדומות. 
היכן?

 waze ״שילה הקדומה״ ב
מתי?

ימים א׳-ד׳ חוה״מ, 09:00-17:00 
כמה עולה?

עלות: 39 ₪  

ה  ד ו ג א ה
ה  מ ח ל מ ל
מזמינה  בסרטן 
הציבור  את 
להשתתף בטיול 
לכל  חווייתי 
המשפחה באזור 
מודיעין.  מצפה 
האירוע  במקום 
יצירה,  סדנאות  עם  המשפחה  לכל  הפנינג  יתקיים 
קארטינג.  רכבי  פעילות  סבון  בועות  בלונים,  מופע 
בנוסף יערך שעשועון נושא פרסים של עמותת 'אור 
בתאונות  הנפגעים  מספר  לצמצום  הפועלת  ירוק' 
בישראל  הנהיגה  תרבות  שינוי  על  ולהשפיע  דרכים 
"חרדים  עמותת  של  קפוארה  וסדנאות  מופע  וכן 

החרדי,  במגזר  הספורט  בקידום  העוסקת  לקצב", 
ואומנויות  ספורט  באמצעות  בסיכון  נוער  וקידום 
למלחמה  האגודה  של  המשפחות  מסלול  לחימה. 

בסרטן באדיבות בנק מזרחי טפחות ובשיתוף קק"ל
מתי? 

יום ראשון  21 באפריל א' חול המועד פסח, בין 
השעות 08:00-13:00.

איפה? 
מצפה מודיעין.

כמה עולה?
30 שקל לאדם. 100 שקל למשפחה בת 4 נפשות 

ויותר. ילדים מתחת לגיל שנתיים ללא תשלום.
למלחמה  האגודה  לפעילות  קודש  ההכנסות  כל 

בסרטן.
למידע ורישום: 03-5721603 / 03-5721639

השומרוני  באתר 
אל  בדרך  הטוב, 
שוכן  המלח,  ים 
הפסיפסים  מוזיאון 
בישראל,  היחיד 
מגוון  המציג 
של  במיוחד  מרהיב 
אותנטיים  פסיפסים 
בפסח  מהאזור. 
הפעלות,  מגוון  עם  מדברי  הפנינג  במקום  יתקיים 

סדנאות, סיורים מומחזים ויציאה לטיולים מודרכים 
בנחלי האזור.

היכן?
 waze-״השומרוני הטוב״ ב

מתי?
ימים א׳-ד׳ בחוה״מ. החל מ-9:30 ועד 17:00 

כמה עולה?
עלות כרטיס: 48 ש״ח, 38 ש״ח לבעלי מטמון, 12 

ש״ח לסדנת משחק

הפיסול  ופסטיבל  סימפוזיון 
במעלות  בגליל"  "אבן  הבינלאומי 
בחול  השנה  גם  יתקיים  תרשיחא 
אגם  בפארק  הקרוב  פסח  המועד 
השנה  מציין  הפסטיבל  המונפורט. 
"חדשנות".  בסימן  ה-29  שנתו  את 
וקסמים  קרקס   , המופעים  בתוכנית 
חוויתי  בילוי  המשפחה,  לכל 

טיסה,  בסימולטור 
ססגוני,  דוכנים  יריד 
ומגוון  יצירה  סדנאות 
אגם  של  האטרקציות 
שיט  המונפורט: 
פארק  באגם,  בסירות 
המיוחד,  האקסטרים 
הקרח,  על  החלקה 
טרמפולינות,  פארק 
סגווי,  קארטינג, 
מתחם  רייזרים,  טיולי 
שפת  על  הקמפינג 

האגם ועוד ועוד.
מתי?

השעות  בין  באפריל.   21-23
  .10:30-22:00

כמה עולה?
הכניסה חינם

עיריית  באתר  מלאים  פרטים 
מעלות-תרשיחא

גיבורות  בפארק  המעיינות  שביל 
האטרקציות  לאחת  נחשב  התנ"ך 
מסלול  זהו  כולו.  באזור  הבולטות 
קל להליכה גם לילדים, באורך כ-3 
ק"מ, המשלב בתוכו פריחה אביבית 

פינות  ירוק,  ארצישראלי  וחורש 
פחות  בלא  ובידור  מוצלות,  פיקניק 
לאורך  הפזורים  מעיינות  משבע 

המסלול.

אגם המונפורט

חוויות רטובות בשביל המעיינות 

"מרחב בריחה" על שפת הכנרת

פיקניק ביער או קפיצה למעיין? מסלול 
בטבע, סדנאות לילדים או אטרקציה שתקפיץ 
לכם את הלב? למצוא את האפיקומן , לגלות 
איך מגדלים חקלאות במים מליחים ומנצלים 
את השמש לאנרגית חשמל? אולי הולוגרמת 
תלת מימד בשילה? הפנינג פסיפסים מרהיב, 

שבילי טיולים ומעיינות מרעננים, סדנאות 
לילדים, רכיבה על טרקטורונים או סוסים? • 
גם אתם מחפשים מה לעשות בחוה״מ? עשינו 
לכם 'סדר' בטיול המשפחתי לכל אחד מימי 

חול המועד • לכם נשאר רק לבוא
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ירושלים הקדומה 
מתעוררת לחיים

חבל בנימין סיור חוויתי בשוק מחנה יהודה

תערוכת צילומים של האמן והיוצר איתן 
אסרף בשיתוף הגן הלאומי עיר דוד ורשות 
"ירושלים  הצילומים  תערוכת  העתיקות  . 
תמונות  מציגה  לחיים"  מתעוררת  הקדומה 
כולן במכשיר טלפון  סלולארי  צולמו  אשר 

אסרף.  איתן  והיוצר  האמן  ידי  על 
ממצאים  שלל  מוצגים  בתמונות 
תוך  ירושלים  של  השונות  מהתקופות 
 הצגת שגרת חייהם של תושבי ירושלים 
מאות  לפני  שהתקיימה  כפי  הקדומה 

ואלפי שנים.
היכן?

בגן הלאומי עיר דוד 
מתי?

התערוכה תושק בחול המועד פסח ותוצג 
בין התאריכים 21/4/19 - 24/4/19  

כמה עולה?
פתוח לציבור הרחב ללא תשלום

ה  י צ ק ר ט א
ה  מ י א ת מ ש
 – למשפחה 
מעניינת,  סדנא 
ביקור בנפחיה, 
ת  מ י ע ט
בוטיק  יינות 
ם  י ר ג ו ב מ ל
על  רכיבה  או 
סוסים וטיולי ג׳יפים וטרקטורונים לאוהבי הריגושים. את היום 
המעיינות  מעשרות  באחד  משפחתי  בפיקניק  לסיים  אפשר 
עין  פיקניק.  כאיזורי  גם  שהוכשרו  בנימין  חבל  של  הנהדרים 
פרת, עין מבוע, מעיין הכרמים, מעיין הגבורה, עין עוז, מעיין 

טלמון או מעיין דולב. 
בחול  תוציא  באסטה"  "יאללה  השווקים  תיירות  חברת 

בשוק  המשפחה  לכל  חוויתי  טעימות  סיור  פסח  המועד 

למגוון  יחשפו המשתתפים  הסיור  במהלך  יהודה.  מחנה 
המטבחים של העדות השונות וכן ילמדו על מנהגי החג 
בפסיפס העדות הירושלמי. בלויו של מדריך מוסמך מטעם 
והבאסטות  השוק  סמטאות  בין  יעבור  הסיור  החברה, 
בנוסף,  המקומיות.  והמסעדות  הגלריות  דרך  הצבעוניות 
ניתן  ויהיה  בירושלים  השנים  לאורך  החג  מנהגי  על  יסופר 
לחוש באווירה החגיגית המיוחדת שעוטפת את העיר בימים 

אלו.
מתי? 

 )24.4( ד'  יום   ;10:00-12:00 בין השעות   ,)22.4( ב'  יום 
בין בשעות 12:00-14:00

כמה עולה?
)כשרות  בסיור  הטעימות  למשתתף.  שקלים   99 עלות: 

לפסח(. לפרטים והרשמה: 076-5398000 

לאורך כל חול המועד יקב 
הקהל  את  מזמין  גליל  הרי 
בה  ייחודית  לחוויה  הרחב 
המטבעות  את  לאתר  ינסו 

הפזורים  המסתוריים 
את  ולפצח  היקב  ברחבי 
הקוד העתיק שיוביל אותם 
המטבעות  המטמון.  אל 
על  נושאים  העתיקים 
של  מסתורי  דיוקן  פניהם 
פעם  המתגלים  יין  ענבי 
הפסח.  חג  לאורך  בשנה 

הסתרים  קוד  את  לפצח  המשתתפים  על 
מורכבות,  משימות  פתירת  כדי  תוך  העתיק 
של  המבקרים  במרכז  ועוד.  עתיקים  צפנים 
למתחם  מתחם  בין  המשתתפים  יעברו  היקב 
ובמהלך 60 דקות יצטרכו למצוא מה מסתתר 
המשתתפים  המסתורי.  הדיוקן  מאחורי 
מוזמנים להמשיך את המסע ולהגיע אל מרכז 
המבקרים הממוזג שם יוכלו ליהנות מסיורים 
בתיאום מראש והקהל המבוגר יותר ) 18 + ( 

יהנה גם מטעימות יין ללא עלות.
העליון  בגליל  הממוקם  גליל  הרי  יקב 

להובלת  פרויקטים  מוביל  כרמים  אזור  בלב 
פעולה  שיתופי  קידום  תוך  הבר־קיימא  חזון 

חדשניים ומעוררי השראה.
מתי?

21.4- התאריכים  בין  תתקיים  הפעילות 
 09.00- א-ה-   : בקיץ  פעילות  שעות   ,25.4

17.00 ובערב החג עד השעה 14:00
כמה עולה?

 100 אנשים:   6 עד  למשפחה  כניסה  עלות 
.₪

השתתפות בפעילות בתיאום מראש בלבד: 
04-6868748

ולרכב על  הגן הלאומי קיסריה מזמין לבוא 
רוכבים  עם  לחיים  בהיפודרום המתעורר  הזמן 
תופים,  הלמות  וכליהם,  מדיהם  על  מקצועיים 

תרועה גדולה והמלך בכבודו ובעצמו
יתקיימו  פסח  המועד  בחול  ימים   4 במשך 
בגן הלאומי קיסריה מופעי ראווה יפיפיים של 
יהושע,  ורוכבים מחוות ברטמן שבבית  סוסים 
נערכים  האירועים  המלכותי.  בהיפודרום 
בשיתוף החברה לפיתוח קיסריה ורשות הטבע 

והגנים ופתוחים לקהל הרחב.
נוסף למופעי סוסים צבעוניים המדמים 
רומי  בימי  עוד  שהתקיימו  המרוצים  את 
קיסריה  של  הלאומי  הגן  מזמן  העתיקה, 
חוויות  שלל  וילדים,  משפחות  למבקריו, 
ללא  מודרכים  סיורים  ואטרקציות: 
הרפתקאות  מסע  לתוך  צלילה  תשלום, 
בגלריות  ביקור  בזמן",  "מסע  במיצגי 

אמנים ציוריות ועוד. 
מתי?

21-24.04 - המופעים יתקיימו פעמיים ביום 
בשעות 11:00 ו-13:30

כמה זה עולה?
על  נוסף  בתשלום  כרוכה  אינה  ההשתתפות 
דמי הכניסה לגן הלאומי : )39 שקלים למבוגר, 

24 שקלים לילד, חינם למנויים(.
למידע ופרטים: *6550 או *3639

מחפשים את המטמון 
ביקב הרי גליל

מופע סוסים מרהיב 

פותחת  כנרת  האקדמית  המכללה 
בחול המועד פסח את שעריה, ומזמינה 
"מרחב  לחוויית  למכללה  להגיע 
חדר  של  שכלול  על  מדובר  הבריחה". 
לטבע  קטנים  מחדרים  שעובר  בריכה, 
ולאתרי מורשת של הצפון, ועל ידי כך 
לצד  לילדים  כיפית  פעילות  מאפשר 
הסברים והיכרות עם העבר של המקום. 
במקום יתקיימו פעילויות המבוססת על 
סיפורים היסטוריים אמתיים, במסגרתם 
המשלב  חידה  כתב  יפתרו  המשתתפים 
דמות מסתורית שתלווה אותם אונליין, 

החבוי  האבוד  האוצר  את  למצוא  במטרה 
יהיה  ניתן  הבריחה,  למרחב  בנוסף  במקום. 
הרכבת  תחנת  במתחם  מודרך  לסיור  להגיע 
במתחם  מחשבתית  אתגר  בפעילות  ולהשתתף 

משחקי החשיבה.
היכן?

הפעילות תתקיים במתחם הרכבת ההיסטורי 
של צמח הממוקם בקמפוס המכללה האקדמית 

כנרת. 

מתי?
עד  ראשון  בימים  פסח,  המועד  חול  במהלך 
10:00- השעות  בין   ,)25/4  –  21/4( חמישי 

 .17:00
כמה עולה?

לאדם,  שקלים   50 של  בעלות  הפעילות 
וישנה אופציה לעשות סיור בתחנת הרכבת ללא 
 15 של  בעלות  הבריחה"  ב"מרחב  השתתפות 

שקלים.

"מרחב בריחה" על שפת הכנרת
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מטיילים בבין הזמנים

משה רבנו במדבר 
כל  עם  חוויתי  וסיור  לטיול  מלהגיע  מתאים  יותר  אין  פסח  חוה"מ  בחופשת 
המשפחה לרמת הנגב, למדבר. אחרי שהילדים שלנו קראו את ההגדה על סיפור 
יציאת מצרים והאתגרים שעמדו בפני עם ישראל בדרך לארץ המובטחת. העיתוי 
המושלם להראות להם את נפלאות המדבר, לפגוש את משה רבנו, להצטלם איתו 
הסיורים  את  ינחו  אשר  במדבר"  הידע  "שביל  מדריכי  רבנו.  משה  להיות  ואפילו 
היום  של  הישראלים  כיצד  לילדים   יספרו  רבנו.  למשה  מחופשים  יהיו  באזור, 
הגדלים  וירקות  פירות  בהצלחה  ולגדל  המדבר  אתגרי  עם  להתמודד  מצליחים 
חלקם במים מליחים, לראות את החווה הסולארית הענקית שממנה מופקת חשמל 
הישראלים  בקיצור,  בעולם.  הגבוהים  בין  הנודע  הסולארי  המגדל  עם  בסינרגיה 
אנרגיה  ומהשמש  לימונדה  מהלימון  לעשות  יודעים  הם  איך  להוכיח  ממשיכים 

וחשמל.
מה כולל הסיור?

חידון  משחק  העונה,  מירקות  טעימות  ולאחר  התיירותיות  בחממות  ביקור 
לתצפית  נמשיך  המשפחה,  לכל  פורחת  הפתעה  וקבלת  האפיקומן  למציאת 

מודרכת על העמק הסולארי למבוגרים ופעילות סולארית לילדים.
מתי?

חול המועד פסח וחג שני, 21-27/4/2019, ט"ז – כ"ב בניסן תש"ע, בשעה 
.10:00

משך הסיור: שעתיים וחצי.
היכן?

נקודת המפגש: המרכז לחקלאות מדברית רמת הנגב.
כמה עולה?

עלות: 40 ₪, למשתתף מגיל 4.
פרטים מלאים והרשמה: 08-8528852 

טיולי מים 

הטיולים  תוכן  אנשי 
  WishTrip באפליקציית 
לצאת  לכם  ממליצים 
מים  מטיולי  ולהנאות 
המשפחה.  ולכל  בחינם 
להצפין  אתכם  מזמינים 
ולהנאות  הגולן  אל 
טיולי  ממסלולי  באחד 
לצד  מציע  שהגולן  המים 
עתיקות  אתרי  של  שפע 
נחל  את  הכירו  מרתקים, 
אתר  וגם  מים  גם  ג'ילבון, 
הטיול  מעניין.  עתיקות 
להתאים  מאפשר  בנחל 
את המסלול לקבוצה. ניתן 
לערוך את הטיול במסלול 
מביקור  ולהנאות  הארוך 
בשני מפלי המים ובשרידי 
או  דבורה  העתיק  הכפר 
הקצר  במסלול  לטייל 
ישירות  המגיע  המעגלי 
וברכת  התחתון  למפל 
המים.  לאורך הטיול בנחל ג'ילבון ניתן לראות את סלעי הבזלת ואת 

תופעת המשושים בסלעים. 

נחל  במעלה  התלמוד  בתקופת  יהודי  יישוב  היה  דבורה  כפר   •
הסורי  הכפר  התקיים  דבורה  כפר  באתר  הגולן.  שברמת  גילבון 
דאּבוריה, הנטוש כיום. תושבי הכפר הערביים עד 1967 עשו שימוש 
משני באבני היישוב היהודי העתיק לצורכי בנייה. במקום, נמצאה 
ועליו  וביניהם חבל עם קשר הרקולס  2 חיוויאים  אבן משקוף עם 
הכתובת "זה בית מדרשו של רבי אליעזר הקפר", הכתובת מתייחסת 
לרבי אליעזר הקפר, תנא בדור החמישי, שפעל בקצרין וסביבותיה, 

המשקוף נמצא כיום במוזיאון עתיקות הגולן בקצרין.

מטיילים   •
ם  י נ נ כ ת מ ה
בעמק  חופשה 
מוזמנים  יזרעאל 
לנחל  להגיע 
מסלול  הקיבוצים. 
לכל  קליל  מים 
ברכות  עם  אורכו 
לשחייה  רבות 
הנחל  ורחצה. 
בעמק  הנמצא 
ובשמו  שאן  בית 
נחל  הוא  בערבית 
הכוונה  הקבוצות, 
למקבצי המעיינות 
ומזינים  הזורמים 
השם  הנחל.  את 
לו  ניתן  העברי 

הנחל,  הזרימה.  לאפיק  בסמוך  הנמצא  דוד  ניר  קיבוץ  בהקשר של 
זורם כל השנה ובזכות עבודת קק"ל הותקנו במקום שבילי גישה, 

שולחנות פיקניק וסככות צל. 

• בתקופה הערבית, כונה עמק בית שאן "פתחו של גן עדן" על 
ידי הרב אשתורי הפרחי שהיה רב אנדלוסי שהירבה לתור את ארץ 
ישראל ולתעד את רשמיו בספרות גיאוגרפית היסטורית. בית שאן 
והעמק זכו לכינוי זה, הרבה בזכות שפע המים הנובעים במקום, נחל 
הקיבוצים הוא שריד לתקופת שפע זו בתיאוריו של אשתורי הפרחי.

אנו מבקשים להמליץ  ובגליל התחתון המזרחי,  הירדן  • בעמק 
הנמצא  התמרים  גדיד  את  המשלב  נהדר  טיול  יבניאל.  נחל  על 

בימים  בשיאו 
ברכת  לצד  אלו, 
של  הנהדרת  המים 
נחל  יבניאל.  נחל 
נחל  הוא  יבניאל 
התחתון  בגליל 
הזורם  המזרחי 
חיטין  קרני  מאזור 
בנהר  לשפכו  עד 
 18 לאורך  הירדן. 

נחלים,  צמחיית  של  מרשימות  חן  נקודות  הנחל  נפתולי  של  ק"מ 
סלעי בזלת וקינון עשיר של עופות. הטיול ש- WishTrip ממליצים 
עליו, משלב את חקלאות התמרים של עמק הירדן עם ביקור בברכת 
ברכיבת  המסלול  את  לעשות  ניתן  הנחל,  של  התחתונה  הרחצה 
נחל  היה  ההסטוריה  לאורך  ברכב.  קצרה  בנסיעה  ואפילו  אופניים 
יבניאל ציר מעבר חשוב מאוד למסחר בין עבר הירדן לבין נמל עכו. 
וברכסים  יבניאל  בקעת  בשבילי  דרכם  עשו  רבים  חורנים  סוחרים 
סביבה כאשר הם עמוסים שעורה וחיטה אל עבר מחסני עכו. מכאן 

קיבל הנחל גם את שמו כנחל החורנים.
קצר  מטיול  להנאות  הם  גם  יכולים  המדבר  אוהבי  משפחות   •
המשלב רחצה קרירה. בריכת צפירה שבנחל צאלים, נמצאת במרחק 
כביש  על  הנוקדים  לכפר  ובסמוך  ערד  המדבר  מעיר  קצרה  נסיעה 
הגישה לגן לאומי מצדה. ההגעה למקום אפשרית בכל רכב וההליכה 

הבריכה  אל 
אולם  קצרה, 
ויש  אתגרית  מעט 
ביתדות  להיעזר 
הותקנו  אשר  ברזל 
אל  הגישה  בשביל 
ברכת  הבריכה. 
ממוקמת  צפירה 
מעוק  של  במרכזו 

טרק תיאטרלי על חומות וכיכרות -מפגש מודרך עם בוני ירושלים 
ירידה  ועד שער שכם(,  יפו  לדורותיהם על הטיילת הצפונית )משער 
מודרך  לסיור  הכיפות  שלושת  מתצפית  המסתורי  השמירה  במגדל 

בכיכר הרומית הנחבאת. 
טרק אקסטרים סנפלינג מהחומות– סיור עצמאי לתצפיות מרהיבות 
מהטיילת הדרומית וגלישה במורד החומה בסנפלינג באזור שער ציון. 
הטרק ההיסטורי על טיילת החומות סיור אתגרי עצמאי לכל המשפחה. 
תצפית מרהיבה מהטיילת )הדרומית או הצפונית( על העיר העתיקה 
סיור  הרומית-  והכיכר  צדקיהו  מערת  של  מיוחדת  ופתיחה  והחדשה 
עצמאי במערת האגדות של ירושלים כולל מעין דמעות צדקיהו, הצצה 

בשרידי  לבקר  נדירה  והזדמנות  סודיים.  ובנאים  עתיקים  ימים  אל 
שער איליה קפיטולינה וכיכר מרוצפת באבנים המקוריות מתקופת 

הקיסר אדריאנוס. 
איפה ומתי?

העתיקה  בעיר  הרומית  והכיכר  צדקיהו  מערת  החומות,  טיילת 
ניסן  ט"ז-י"ט   ,21-24.4.19 ראשון-רביעי,  פסח,  חוה"מ  בירושלים 

תשע"ט, 17:00-9:00
גילאים: מגיל 5 ומעלה )הסנפלינג מגיל 9 ומעלה(

כמה עולה?
PAMI 10-30 ₪  לרכישה באתר

אקסטרים פסח בעתיקה
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נחל הקיבוצים

ג'ילבון

נחל צאלים

נחל יבניאל
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האהוב,  המותג  למילקי,  ה-40  חגיגות  לרגל 
 ,FOREVER ייפתח בחוה"מ פסח מתחם מילקי
טיפוס  •קיר  שיכלול:  במיוחד,  חווייתי  מתחם 
אתגרי בו ייערך "הקרב על המילקי". • קיר צילום 
ייחודי שיאפשר לבאי המתחם להצטלם בתמונות 
פריטים שיוצרו  מגוון   • דופן.  יוצאות  תלת ממד 
מילקי,  של  ההולדת  יום  חגיגות  לרגל  במיוחד 
מגוון  של  סמלית(  )בעלות  טעימות   •  X כגון: 
תוספות  עם  מילקי  מוצרי 

ייחודיות ומפתיעות!

 מתי? 
חוה״מ פסח, 21-25.4, א'  10:00-19:00 , ב-ד' 

10:00-21:00, יום ה' 09:00-16:00
היכן?

מתחם שרונה ת״א, החנות נגישה. דרכי הגעה 
רכבת  תחנת  ציבורית:  בתחבורה 
במרחק  הינה  השלום 
לחנות.  קצר  הליכה 
חניון  שרונה  במתחם 
חיצוני וחניון תת קרקעי 
חניונים  ישנם  וכן 

נוספים בסביבה.
כמה עולה?

והפעילות  הכניסה 
בחינם.

האטרקציה  בירושלים,  הזמן  מעלית 
לשנתה  נכנסה  המשפחה  לכל  הייחודית 
שיגיע  מיליון  ה-3  למבקר  ומצפה  ה-21, 
בפסח הקרוב ומזמינה את כולם ליהנות בחג 
מיצגים   4 הכולל  חושי  ורב  חדשני  ממסע 
חדשני  מעוצב  באולם  המוקרנים  ייחודים 
בירושלים.  כמותו  נראה  שלא  וטכנולוגי 
במקום ארבעה מיצגים חדשניים המשלבים 
ייחודיים: מסע במעלית הזמן אל  אפקטים 
סודות ירושלים, מסע מרתק אל החלל, מסע 
ומסע  האדם  גוף  תוך  אל  זעירה  בקפסולה 
מרגש אל נפלאות העבר, ההווה והעתיד של 
בירת ישראל. האולם בו מוקרנים המיצגים 
היקפיים  לד  מסכי  של  מ"ר   250 כולל 
העוטפים את הקהל ב-180 מעלות, מערכות 
 104 בעולם,  מהמתקדמות  ותאורה  שמע 
מושבים, 98 מהם נעים על 6 צירי תנועה ו- 
דרישה מראש  )כאשר עפ"י  נייחים  6 מהם 

ניתן לקבע 
ר  פ ס מ
ם  י ב ש ו מ

רב יותר(.
היכן?

קריב 6  יצחק   – בירושלים  מעלית הזמן 
שד' ממילא ירושלים

מתי?
שעות פתיחה במהלך חול המועד -10:00

22:00 מיצג אחרון ב-21:20 
בימי שישי וערבי חג מ-10:00-14:00 

כמה עולה?
בקופת  כרטיס  ברכישת   ₪  54 עלות: 

האתר. 46 ₪  לרוכשים דרך האתר.
ירושלמי/חיילים/ לתושב  הנחות 

בלבד  ומעלה   5 מגיל  כניסה  סטודנטים. 
ובתיאום מראש בלבד

לפרטים נוספים: 02-6248381  

מרכז  השיקה  החשמל  חברת 
מבקרים חדש, ע"ש האלוף במיל׳ 
יצחק )חקה) חופי ז"ל, באתר תחנות 
חדרה.  שליד  רבין  אורות  הכוח 
באמצעים  פותח  החדשני  המרכז 
ביותר,  המתקדמים  הטכנולוגים 
ייחודית  חינוכית  חוויה  ומעניק 
לכל המשפחה. המרכז כולל מתחם 
המבקרים  עוברים  בו  וירטואלי 
ייחודית  ורגשית  לימודית  חוויה 
בינלאומית   באווירה  מסוגה, 

התפתחות  החשמל,  בהמצאת  העוסקת 
רשת החשמל, בצרכי ההולכה וההובלה של 
החשמל  ובאתגרים והמורכבויות העומדים 
החדשני  המתחם  החשמל.  חברת  בפני 
מהמתקדמות  וטכנולוגיה  אפקטים  כולל 
LED ענקיים במתחם אשר  בעולם; מסכי 
מציגים אפקטים הקשורים לעולם החשמל 
ובבית.  בטבע  בגופנו,  צורותיו-  בכל 
חשמל  חיישני  ענק,  מגע  כדור  במתחם 
ההדרכה.  לתכני  בתיאום  שפועלים  סטטי 
לבקר  מוזמנים  המשתתפים  הסיור  לאחר 
המרכז  במתחם  שנמצא  חוויתי  מדעי  בגן 

העשוי מתוצרי חשמל ממוחזרים, ההופכים 
חשמל  ייצור  דרכי  על  המלמדים  למתקנים 
חוויה  מתחדשת.  אנרגיה  אלטרנטיביות- 

אינטראקטיבית חינמית לכל המשפחה
מתי?

בחול המועד פסח פתוח לקהל הרחב. 
כמה עולה?

חינם
היכן?

באתר תחנות הכוח "אורות רבין", חדרה
וישנה  דקות  כ-30  הפעילות  אורך 
אפשרות להדרכה בעברית, ערבית ורוסית.    FOREVER מתחם מילקי

ביקור נוסטלגי

30 אתרים - חינם 

בחולון,  אגד  של  ההיסטורי  המרכז 
של  דגמים  מ-80  למעלה  מוצגים  בו 
השירות  בקווי  ששירתו  אוטובוסים 
בחול  השנה  גם  פותח  הארץ,  ברחבי 
את  ומזמין  שעריו  את  פסח  המועד 
לבוא,  וילדים,   משפחות  הרחב,  הציבור 
האוטובוסים  עם  ולהצטלם  להתרשם, 
של  פעילות  שנות   86 המייצגים  הישנים 
חלק  על  לעלות  מוזמנים  המבקרים  אגד. 
בימיה  להיזכר  הישנים,  מהאוטובוסים 

אותם  לגלות  או  שבדרך  המדינה  של  הראשונים 
למבוגרים  חוויה,  זאת  לילדים  הראשונה.  בפעם 

זאת נוסטלגיה. 
היכן?

דן  ברח'  ממוקם  אגד  של  ההיסטורי  המרכז 
שומרון בחולון.

מתי?
שעות הפתיחה בחוה"מ פסח בימים א'-ה', בין 

השעות  8:30-12:30.  
כמה עולה?

כניסה חינם, חניה חינם
לקהל  ההיסטורי  המרכז  פתוח  השנה  במשך 
הרחב של אגד בימי שישי )ללא תאום(,  משעה 
בימים  ביקורי קבוצות-   .12:00 8:00 עד השעה 
בתאום   11:30 השעה  עד   8:00 משעה  ה'  א'- 
בפקס:  או   03-9142361 בטלפון:  בלבד  מראש 

03-9142364

פרויקט פסח הנערך זו השנה ה-15 על ידי 
שבמסגרתה  למסורת  הפך  הפועלים,  בנק 
נהנות  בישראל  משפחות  אלפי  מאות 
מביקורים  הפסח  המועד  חול  ימי  במהלך 
בכל  ואתרים  במוזיאונים  תשלום  ללא 
מציע  הפרויקט  השנה  הארץ.  רחבי 
האתרים.  ברשימת  אטרקטיביים  חידושים 
בפרויקט  הנכללים  והמוזיאונים  האתרים 
החג  מחופשת  ליהנות  לציבור  מאפשרים 
וההורים  הילדים  של  הידע  העשרת  תוך 
בחיסכון  ישראל,  של  ותרבותה  יופייה  על 

למשפחה  שקלים  מאות  של  משמעותי  כספי 
מרחבי  ואתרים  במוזיאונים  וחיזוק  תמיכה  לצד 
חשיפה  להם  מאפשר  הפרויקט  אשר  הארץ, 
להמשך  הכרחית  כלכלית  ותמיכה  משמעותית 
הפועלים  שבנק  הרבים  הפרויקטים  בין  השנה. 
פרויקט  בישראל,  והחברה  הקהילה  למען  יוזם 
פסח בולט בייחודו, בכך שהוא מטפח את הקשר 
של העם בישראל למורשתה ההיסטורית, לנופיה 
הנכללים  האתרים  בין  ארצו.  של  ולתרבותה 

בפרויקט: המוזיאון הישראלי במרכז יצחק רבין, 
מוזיאון יהדות בבל, מוזיאון ימי לאומי חיפה, יער 
קצרין,  פארק  הגטאות,  לוחמי  מוזיאון  האיילים, 
אמת  ירושלים,  הבוטני  הגן  לטרון,  לשריון  יד 
המים בארמון הנציב – עיר דוד. ואחרים נוספים.

האתרים יפתחו חינם בימי חול המועד פסח, א 
– ה דחוהמ"פ, בין התאריכים ט"ז – כ ניסן. ימים 
א'-ד' הינם ימי פעילות מלאים, יום ה' הינו חצי 

יום פעילות.

מעלית הזמן

עולם החשמל ב-360 

יקב עמק האלה 

להזמין  שמח  האלה  עמק  יקב 
שלנו  המבקרים  למרכז  אתכם 
לחוויה  פסח,  חוה"מ  במהלך 
יין  טעימות  של  חושים  מסעירת 
היקב,  של  היינות  ממגוון  רחבות 
מלוות בהסברים חווייתיים על אזור 
הכנת  אופן  הכרמים,  האלה,  עמק 

היין והייחודיות של היקב. 
מתי?

שעות  דקות.   45 כ  הביקור  אורך 
פעילות המרכז א-ה 09:00-16:00  

כמה עולה?
לביקור  לאדם    ₪  50 המחיר: 

ולקבוצות קיימות הנחות מיוחדות.
ניתן  אנשים   10 מעל  של  לקבוצות 

לעבודות  )בהתאם  ביקב  סיור  גם  לשלב 
היין( הביקורים בשפות עברית ואנגלית

מראש  הביקור  את  מראש  לתאם  יש 
בטלפון: 02-9994885

וק
שט

ינ
י ו

צב
ם:

לו
צי

ד. 
אג

ון 
יא

מוז

פרובוט כפר יחזקאל צילום סיון פרג

מאת: הילה פלאח
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מטיילים בבין הזמנים

צלילי החירות 

אטרקציות 
בקניון רחובות

ביקור קולינארי 

סיורים במוזיאון המוסיקה העברי בסימן 
היציאה  את  ממחישים  הקשה  וכלי  קצב 
מעבדות לחרות דרך מוזיקה קצבית ומלאת 
גרוב יתקיימו פעמיים ביום 10:00 ו-18:00. 
ההקשה  וכלי  התופים  בעקבות  במסע 
להתנסות  המבקרים  יוכלו  תפוצה  כל  של 
בתיפוף ויצירה, להכיר סוגי מקצבים שונים 
בנוסף  במיוחד.  כיפית  מחוויה  וליהנות 
המוזיאון  חללי  בשבעת  סיורים  יתקיימו 
בהם יצפו המבקרים בתצוגה של כ-260 כלי 
נגינה נדירים וייחודיים שהגיעו מהתפוצות, 

ילמדו שירים, ניגונים וסיפורים מרתקים 
וסגנונות מוזיקליים שונים אשר השפיעו 
נהוגים  שהיו  והשירה  המוזיקה  על 

בתפוצות בהם חי העם היהודי.
מתי?

ערב   09:30-20:00  -  21-26.4.2019
חג - 09:30-14:00  

היכן? 
משה  יואל   – העברי  המוזיקה  מוזיאון 

סולומון 10 נחלת שבעה
כמה עולה? 

רביעי  כרטיס   – לחוה"מ  מיוחד  מבצע 
חינם! רגיל – 50 ₪ | ילד מגיל 5 ומעלה – 
40 ₪ | אזרחים ותיקים- 40 ₪ | סטודנט 35 

₪ | חייל 30 ₪.
בלבד  מראש  הרשמה  נוספים  לפרטים 

בטלפון: 02-5406505

רחובות,  עופר  קניון 
עופר  קניוני  מקבוצת 
המועד  חול  את  חוגג 
אטרקציות  במתחם  פסח 
ג'ונגל  ג'ימבורי  חווייתי: 
ומתחם  ענק  מתנפחי  עם 
שונות  משחק  עמדות 
מתחם  המשפחה.  לכל 
מיועד  ג'ונגל  הג'ימבורי 
משלב  וילדים,  לפעוטות 
נדנדות  כדורים,  בריכת 
והנאה  שונות  פעילות  משחקי  של  גדול  ומגוון  חיות  בצורת 

לקטנטנים.
מתי?

הפעילות תתקיים בין התאריכים: 21-24.4 בימי א'-ד'
בין השעות 10:00-14:00 ו- 16:00-19:00 ברחבת שופרסל.                                               

כמה עולה?
הכניסה חופשית

היכן?      
קניון עופר רחובות -בילו 2 רחובות

חובבי החומוס ישמחו לשמוע שאחלה של שטראוס השיקה 
המבקרים  ייחשפו  במרכז  חדש.   קולינארי  מרכז  אלו  בימים 
)בגרסת  – החומוס  ישראלי שיש  הכי  הכנת המאכל  לתהליך 
כשר לפסח לאוכלי קטניות(. הפעילות: - סרט קצר המספר את 

וחומוס  סלטי  במפעל של  סיור   - לצלחת"  "מהשדה  הסיפור 
אחלה: הצצה לפס הייצור ובו ניתן לראות את תנור הענק בו 
נקלים החצילים, כמו בבית – רק בענק - סדנה להכנת וצילחות 

חומוס
היכן?

המבקרים  מרכז   :WAZE-ב( כרמיאל   ,11 צור  רח' 
שטראוס סלטים(

מתי? 
ימים א'-ד':  10:00 או 14:00 

כמה עולה?
כניסה ליחיד 18 ₪ כניסה לקבוצה )20-25 משתתפים( 15 

₪ למשתתף
חינם.  חניה  במקום  ומעלה.   6 לגילאי  מיועדת  הפעילות 

בחול המועד פסח המקום כשר לפסח
המקומות מוגבלים לכן יש להירשם מראש: 6860*

כמו  ולהורים  לילדים  חינם  פעילויות 
טורא,  יקב  תוצרת  זית  ושמן  יין  טעימות 
מפגש עם ורד וארז בן סעדון בעלי היקב 
את  הקימו  ואיך  כיצד  למבקרים  שיספרו 
יינות,  והפקת  ייצור  תהליך  מהו  היקב, 
ו/או  בשר  למאכלי  מתאימים  יינות  אילו 
הזנים השונים של  למנות חלביות?, מהם 
הביקבוק,  תהליך  ולבנים?  אדומים  יינות 

השעם ועוד. לילדים יוקרן סרט מיוחד לילדים 
סמוך  ביקב.  היין  ייצור  תהליך  מהו  המסביר 
של  לזכרו  המשודרג  המעיין  ממוקם  ליקב 
אל  צופה  ז"ל. המעיין המלאכותי  יפרח  אייל 
עבר הרי השומרון הירוקים ובנוי בצורת אייל, 
ומנגל  פויקה  פינות  מדשאה,  ציליה,  וסביבו 

ושולחנות פיקניק לטובת המטיילים. 

מתי? 
 09:00-17:00 השעות  בין   21-24.4.2019

25.4.2019 בין 10:00-13:00
היכן? 

מרכז המבקרים של יקב טורא – רחלים
כמה עולה? 
כניסה חינם.

לפרטים נוספים: 052-796613  

פסח  המועד  חול  בימי  במוזיאון  המבקרים 
חדשות  בתערוכות  מוצגים  של  רב  עושר  יגלו 
הדורות  מורשת  שבמרכזן  קבע  ובתצוגות 
ההיסטוריה  לאורך  היהודיות  הקהילות  וחיי 
היהודית. במרכז – תערוכת הרמב"ם – כתביו 
החדשה  ותערוכה  המקורית  ידו  וחתימת 
הנפתחת לקראת החג "מבט מצועף-  על כיסויי 
ראש וצניעות של נשים יהודיות ונשים בדתות 
כביטוי  פניהן  על  מלא  כיסוי  העוטות  אחרות 
ומחוצה  מישראל  מבקרים,  אלפי  לצניעות.  

וחוקרים  ישיבות  ראשי  רבנים  ובהם  לה, 
בתערוכה  הרמב"ם.  בתערוכת  כבר  ביקרו 
כתביו  הרמב"ם,  כמשה:  קם  "לא  שכותרתה 
לחתימתו  המבקרים  נחשפים  וחותמו" 
המקורית והנדירה של הרמב"ם שאישר  את 
העותק המוגה של חיבורו משנה תורה.  באגף 
היודאיקה, לצד ספרי תורה עתיקים ועיטורים 
בפזורה  שונות  מקהילות  תורה  לספרי 
היהודית, מוצגות הגדות עתיקות וקערות ליל 
בקהילות  יהודים  של  בשימושם  שהיו  סדר, 
והמרשימים  הנדירים  הפריטים  בין  שונות. 
קערת  לראות  ניתן  הפסח   לחג  הקשורים 
בקירוב(.   1480 )משנת  מוקדמת  פסח  סדר 
המועטים  החפצים  מן  אחת  היא  הקערה 
הביקור  היהודים.  גירוש  טרם  מספרד  ששרדו 
את  כולל  כולה,  למשפחה  במוזיאון  המומלץ 
רבוע  מטר   2,000 ששטחו  השני,  הבית  מודל 
קטנות  ירושלמיות  אבנים  כמיליון  והכולל 
מסותתות, המציג את מבני ירושלים בימי הבית 
השני, כאשר גולת הכותרת של הדגם היא בית 

המקדש. 
בחול המועד פסח מוזיאון ישראל פותח את 

שעריו בחינם לילדים עד גיל 17.

מרכז המבקרים 
של יקב טורא

מוזיאון ישראל 

פריחתו  בשיא  אלו  בימים  המצוי  הגן  מה? 
הייחודיות מאפשר למבקרים  הגן  בכל חלקות 
בשנה  היפה  בתקופה  משתנים  בנופים  לחזות 
וליהנות מאתר טבע ירוק בליבה של ירושלים. 
מודרכים  במסלולים  המשפחה  לכל  הסיורים 

ניתן לחוות את הפריחה המדהימה בגן.  דרכם 
אדם  פריחה,  בנושאי  מודרכים  מסלולים   3
וטבע, סיור שיר בגן, סדנאות יצירה )בתשלום( 
מחומרים טבעיים, סדנת אדמה. לצייר על דפי 
זהב  ולחפש  המרכזית  במדשאה  ענקיים  ציור 

בשביל התגליות.
מתי? 

21-24.4.19 בין השעות  ראשון עד רביעי ה 
10:00 – 17:00 )סגירת שערים בשעה 16:00(

 –  10:00 השעות  בין   25.4 ה  חמישי  יום 
15:00 )סגירת שערים בשעה 14:00(

היכן? 
הגן הבוטני האוניברסיטאי גבעת רם

כמה עולה? 
סדנאות  הפועלים.  בנק  באדיבות  חינם 
 50 12 ₪ לכל המתחם  6 ₪ ליחיד,  בתשלום: 

₪ למשפחה בת 5 נפשות. 
לפרטים נוספים: 02-6544888 

חגיגת אביב בגן הבוטני 

בואו לשחק 

קערת ליל הסדר המוקדמת ביותר הידועה כיום בעולם

צילום: ליאור לינר
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בעקבות הצלחתו המסחררת בשנה שעברה, עם כ- 
25 אלף מבקרים, קבוצת בלוסטון תפיק גם השנה את  
-GAMERZ 2019  פסטיבל הגיימינג, הטכנולוגיה 
והגאדג'טים הגדול של ישראל. הפסטיבל ייערך בחול 
המורחב   11 בהאנגר  הפעם  ויתמקם  פסח  המועד 
4 ימים  בנמל תל אביב. הפסטיבל יציע לקהל הרחב 
הטכנולוגיה  מעולם  והרפתקאות  בחוויות  מלאים 
ומבוגרים  צעירים   - קהלים  של  רחב  למגוון  ויפנה 
נשים וגברים, גיימרים מקצוענים וחובבי טכנולוגיה. 
ביותר  החדשים  במשחקים  להתנסות  יזכו  המבקרים 
בשוק וגם בכאלה שטרם יצאו לשוק, להטיס רחפנים 
שמציעה  הייחודים  לעולמות  להיכנס  מתקדמים, 

טכנולוגית ה-  VR ועוד. 
מתי?

בוקר  סבב  פסח,  המועד  חול   21-24/4/2019
עד  מ-14:00  צהריים  וסבב   13:30 עד  מ-9:30 

.18:00
היכן?

האנגר 11 נמל תל אביב.  
כמה עולה?

. כרטיסים  99 ש"ח   - מחיר כרטיס כניסה לסבב 
https://gamerz.co.il ניתן להשיג

המשפחה  לכל  אטרקציות  מגוון 
21- המועד:  בחול  הקדומה  בירושלים 

24/6
ומרתק  קסום  סיור  המקראית:  דוד  עיר 
ממתין לכם במעבה האדמה. בואו לחשוף 
את סודותיה של ירושלים העתיקה ולצלול 
אל עולם עתיק ומרתק! -סיור לילד ב-10 

שקלים! מבוגר 65- שקלים
דוד  עיר 
הכותל:  פינת 
לרחובות  מתחת 
ם  י ל ש ו ר י
חבויה  הקדומה, 
תת  תעלה 
עתיקה  קרקעית 
ת  ר ש פ א מ ה
בה  למבקרים 
הצצה נדירה אל 
רחוקים,  זמנים 
ת  ו מ ו ל ע ת
עתיקות ותגליות 
מסעירות. הסיור 

מסתיים ביסודות הכותל המערבי – מתחת 
שקלים!  ב-10  לילד  -סיור  הקרקע.  לפני 

מבוגר 45 שקלים
פסטיבל אביב בעמק המלך: בילוי מיוחד 
בפסטיבל  בפסח.  הגילאים  לכל  ומגוון 
יצירה  סדנאות  רבות–  וסדנאות  פעילויות 
פסיפס  סדנת  חלילים,  הכנת  לילדים- 

ורכיבה על גמלים. -הכניסה חינם.

בואו לשחק 

מוזיאון העיצוב 

פסטיבל הזעתר 

בפסח הקרוב המדיטק ומוזיאון העיצוב חולון 
והילדים ליהנות מפעילות  מזמינים את ההורים 
בתערוכה  וסיור  סדנה  הכוללת  משולבת 
השנה  גם  ובנוסף,  באס".  מרטן   - "מחבואים 
מוזיאון העיצוב חולון ייקח חלק בפרויקט הענק 
של בנק הפועלים ומזמין אתכם לבקר במוזיאון 

ללא תשלום במהלך חול המועד פסח.
היכן?

מוזיאון העיצוב חולון, מתחם המדיטק, שד' 
גולדה מאיר 6 חולון, חניה חינם

מתי?
ובשעות  באפריל,   25-21 בתאריכים  פתוח 

הבאות: 
ימים א'-ד' | 21-24.4 | 18:00-10:00 יום ה' | 

14:00-10:00 | 25.4

"חוות דרך התבלינים" בבית 
אתכם  מזמינה  הגלילית  לחם 
המועד  בחול  הזעתר  לפסטיבל 
רצוף  חקלאי  פסטיבל   – פסח 
תבלינים,  וסדנאות,  פעילויות 
וחוויה  ניחוחות  מוזיקה, 
מתחם  אמיתית:  משפחתית 
יצירה,  מלא  מתחם   - הזעתר 
סיור  והשראה,  ריחות  טעמים, 
הזעתר  בעקבות  בטרקטור 
לקטנטנים  מצרים  יציאת   ,
תשלום,  ללא   -)12:00,14:00(
תשלום,  ללא   - הזעתר  מאהל 
 - ריחניות  סבון  בועות  מתחם 
ללא תשלום, סיור רגלי לשדות 

 -)13:00,15:00( הזעתר  וערוגות  התבלינים 
 - חידה בשדות התבלינים  כתב  ללא תשלום, 

ללא תשלום.
מתי?

השעות  בין  ב-20-27.4  יתקיים  הפסטיבל 
10:00-16:00 )ערב חג ויום שישי עד 15:00(.

היכן?
הפסטיבל מתקיים בבית לחם הגלילית, 

כמה עולה?
וסדנאות  פעילויות  תשלום,  ללא  הכניסה 

בתשלום. 
לפסח.  כשרים  והתבלינים  כולו  המתחם 

לפרטים: 04-9533405

עיר דוד  

משחקים ללא קופסה 

חוזר  קופסה  ללא  משחקים  פסטיבל 
ופעילויות  אטרקציות  מגוון  עם  ובגדול 
מקום  בשום  למצוא  תוכלו  שלא  ייחודיות 
במיוחד  חווייתיות  ענק  פירמידות  אחר! 
מכלל  שייצאו  ומזרנים  מאבובים  שעשויות 
ומקפצות  טרמפולינות  ומגוון  שימוש 

100% תוצרת חירייה.  ולגדולים  לקטנים 
יצירה  סדנאות  הפארק:  ברחבי  עוד 
DIY "חירייה סטייל", סיורים מודרכים 
נגלה  שבהן  הזבל  משאיות  בעקבות 
מיצגי  שלנו,  האשפה  מגיעה  באמת  לאן 
מגוון  ועוד  במיוחד  מהנים  מולטימדיה 

הפתעות מיוחדות לכל המשפחה.
היכן?

להגיע  )כדי  חירייה  המיחזור  פארק 
למקום יש לנסוע על כביש 4 לכיוון דרום, 

להיצמד לנתיב( 
מתי?

22-24 לאפריל, בין  חול המועד פסח, 
השעות -10:00 16:00.

כמה עולה?
משפחתי  כרטיס   ₪  150 לאדם.   ₪  35
 –  3 לגיל  מתחת  ילדים  אנשים.  לחמישה 
כניסה חינם. רכישת כרטיסים במקום בלבד 

ועל בסיס מקום פנוי.

מאת: הילה פלאח
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מטיילים בבין הזמנים

פסח בראש הנקרה 

החושים  לכל  נפלאה  חגיגה  הוא  האביב  חג 
ולכל המשפחה. מוזיאון מגדל דוד מזמין אתכם 
להכיר  כדי  שלכם  החושים  בחמשת  להשתמש 
את המצודה המרתקת, את סיפור חג הפסח ואת 
מסורת העלייה לרגל לירושלים. בפסח הזה כולנו 
במגדל דוד. הפעילות כוללת 5 תחנות חווייתיות 
שכל אחת מהן מתמקדת בחוש אחר: ריח, טעם, 
עוברים  המשתתפים  ושמיעה.  מישוש  ראיה, 
תחנה  בכל  וכרטיסיה.  מפה  באמצעות  בתחנות 
החושים,  אחד  על  והשראה  מידע  מקבלים  הם 
משימה  ומקבלים  ולירושלים,  לפסח  בהקשרו 

לבצע. 
משך   |  10  -  5 בגילאי  ילדים  עם  למשפחות 

הפעילות: כשעה וחצי | הכניסה לילדים חינם 

מתי?
חוה"מ פסח 2019, ימים א'- ד' 21-24 באפריל. 
17:00 – 11:00 למידע נוסף ולרכישת כרטיסים: 

   *2884

האחרונות,  בשנים  המסורת  כמיטב 
התיירות  באתר  פסח  המועד  חול  בימי 
יציאת  של  התנכ"י  העבר  הנקרה,  ראש 
שחקנים  עם  לחיים  מתעורר  מצרים 
ו'פרעה  רבנו'  'משה  של  בדמויותיהם 
בין  המבקרים  עם  שיסיירו  מצרים'  מלך 
הנקרות והגלים ויספרו בצורה חווייתית 
לאורך המסלול את סיפור יציאת מצרים 

וקריעת ים סוף. 
סיורי 'משה ופרעה' במסגרת פעילות 
וכלולים  נוסף  תשלום  ללא  הינם  היום 
במחיר הכניסה )מבוגר 48 ₪, ילד 38 ₪( 
גם  הכולל  הנקרה,  ראש  התיירות  לאתר 
נסיעה ברכבל, מיצג אור-קולי וכמובן – 
ביקור בנקרות. ניתן להעשיר את הביקור 

ולשלב ]במחיר מיוחד[ גם טיולים עם רכבים 
חשמליים או אופניים לאורך טיילת החוף. 

בין  יתקיימו  המומחזים  הסיורים 
התאריכים 21-26.4 ייצאו בכל שעה עגולה 

בין 11:00 ל-17:00.  
רדת  לאחר  היום,  לאורך  לסיורים  בנוסף 
החשכה ייפתח האתר מחדש לסיורי עששיות 
נסיעה   : כולל  הסיור  הנקרות.  בין  ליליים 
הימיות  הנקרות  אל  המואר  ברכבל  לילית 
וסיור מודרך בתוך הנקרות החשוכות לאור 
ולמה  הנקרות  נוצרו  כיצד  נלמד  עששיות, 
דווקא כאן, נעלה על הגשר המפורסם שעליו 

הובילה  שאף  המנדטורית  הרכבת  עברה 
המרתק  הסיפור  את  נשמע  מעפילים,  לארץ 
גשר  את  פוצצו  המחתרות  שבו  הלילה  על 

הרכבתו נצפה במיצג האור קולי.  
בתאריכים  יתקיימו  הליליים  הסיורים 
החל  ושבת(  שישי  כולל  )לא   11-25.4  –
מראש  בהרשמה  הסיורים   .20:00 מהשעה 
 54 למבוגר  עלות   ,073-2710100 בטלפון 
הפעילות   .₪  48 )3-18( לילד  עלות   ,₪
מותנית בהרשמה של 40 משתתפים לפחות.
09:00- בחוה"מ:  האתר  פתיחת  שעות 

ו'  ביום   ,)18:00 אחרונה  )כניסה   19:00
ובערבי החג עד השעה 16:00 

היצירה  לעולם  ילדכם  את  לחשוף  בואו 
הרך  האלסטי  החימר   -   i Clay של  המופלא 
ייחודי ומהפכני השומר על  והקל בעולם. חימר 
שמתייבש.  לאחר  גם  וגמיש,  רך  ספוגי,  מרקם 
אינו מלכלך, אינו רעיל, ללא גלוטן, וכולל מגוון 
לערבוב.  הניתנים  וססגוניים  עליזים  צבעים 
מתאים  בתנור.  צורך  אין   – באוויר  מתייבש 
אידיאלי  המשפחה.  ולכל  גיל  בכל  ליצירה 
בובות,  צעצועים,  תכשיטים,  קישוטים,  ליצירת 

כדורים קופצים ועוד. 
מתי?

 I Clay סדנאות  יתקיימו  פסח  המועד  בחול 
10:00- השעות  בין  באפריל   22-24 חינמיות, 

14:00 ו- -16:00
 .19:00

היכן?
רננים  קניון 
 ,2 )המלאכה 
 TLV ו-  רעננה( 

FASHION MALL )החשמונאים 96 ת"א(. 

כמה עולה?
הסדנאות ללא תשלום. לילדים מעל גיל 4. בסיום 
  I Clay הסדנה יקבל כל ילד מתכוני יצירה עם

את  יחגוג  עופר,  קניוני  מקבוצת  חדרה,  לב  עופר  קניון 
חול המועד הפסח באווירה חגיגית ובשלל הפתעות, הצגות 
סדנת  סבון,  בועות  להטוטי  כמו:  המשפחה  לכל  וסדנאות 
יוכל  ילד  כל  בהם  כיף  של  שעתיים   - חווייתית  קרקס  אומן 

להיות לוליין ועוד. 
מתי?

בין התאריכים:  21.4.19-24.4.19
היכן?

האירועים יתקיימו בקומה ב' ליד בבילון - הכניסה חופשית 
קניון עופר לב חדרה, רוטשילד 40 חדרה 03-6322570

פסטיבל "שיר השירים" בקצרין בירת הגולן, 
ערוכה  הגולן  בירת  האביב.  בוא  את  מבשר 
אלפי מבקרים במהלך  פניהם של  את  לקלוט  
חוה"מ פסח לפעילות  יום מגוונת )הכניסה ללא 
תשלום(, הפעלות, מוזיקה, מופעים תיאטרליים, 
לכל  נשכחת  בלתי  וחוויה  צעדה  חגיגי,  הלל 
המשפחה. כבר בכניסה לפארק, יוזמן הציבור 
ססגוניות,  תלבושות  עם  לאווירה  להיכנס 
לסיורים  ולצאת  ריחניים  אביב  זרי  לקלוע 
מודרכים ברחבי הכפר העתיק, בו יפעלו ארבע 
ייחודיים  מוזיקליים  מופעים  של  שונות  במות 
בדואטים בין מלאכות עתיקות ומוזיקה נוגעת. 
בסיום המופעים, תתקיים סדנא: קליעה, ציורי 
פנים, ליבוד בצמר וקדרות. את הפסטיבל יפתח 

עם  חגיגי  הלל 
נאור כרמי, עקיבא 
ומאיר  תורג'מן 
מסורת  גלייזר. 
ארוכת  ההלל 
נמשכת  השנים 
חידושים  עם 
של  מוזיקליים 
כרמי  נאור 

מאיר  ובהובלת  תורג'מן  עקיבא  )"צמאה"(, 
נגינה  כלי  עם  להגיע  מוזמן  הקהל  גלייזר. 
ולהצטרף למופע ססגוני ושמח במיוחד!  )יום 

ב',  22/4 שעה 10:00(.  
פארק קצרין- 04-6961350 

פעילויות ללא תשלום 

ירושלים דרך חמשת החושים

למטיילים:  במיוחד  משפחתי  פסח 
חול  לימי  מציעים  המעיינות  בעמק 
יומית  כניסה  המקנה  יומי'  'כרטיס  המועד 
תיירות  אתרי  למבחר  משמעותית  בהוזלה 
הכרטיס  מאפשר  היתר  בין  העמק.  ברחבי 
מודרכים  בסיורים  תשלום  ללא  השתתפות 
טורבינות  בחוות  בפעילות  האזור,  ברחבי 
בביו-תור,  בגשר,  נהריים  באתר  הרוח, 
במוזיאון בית הרופא ועוד. באתרים גן גורו, 
הכרטיס  צבי  טירת  ואירוח  החסידה  מקור 
הכניסה  מעלות  משמעותית  הנחה  מקנה 
הרגילה, כך שהכרטיס, הנמכר במחיר 60 ₪ 
בלבד לאדם מעל גיל 5, יחסוך מאות שקלים 
למטיילים ויאפשר יום גדוש בחוויות בעמק 

אתר  דרך  מראש,  הכרטיס  רכישת  הפורח. 
www.tickchak.co.il/   - האינטרנט 

הפעילות  הרכישה  ולאחר   maayanot
המועד  בחול  האתרים.  מול  ישיר  בתיאום 
צפרות  סיורי   3 יום  בכל  יתקיימו  פסח 
שונים ב50% הנחה לרוכשי כרטיס יומיומי. 

להזמנות: 050-539-5856

עמק המעיינות

יקב בהט - עין זיון 

שיר השירים בקצרין  

כשר  משפחתי  בוטיק  יקב   – בהט  יקב 
בצפון  זיוון  עין  בקיבוץ  הממוקם  למהדרין 
רמת הגולן. הוקם על ידי עופר בהט, מומחה 
לשימור וקירור פרי, אשר חלם במשך עשרות 

שנים להפיק יין משלו. 
לכל  יין  פעילות  פסח,  המועד  חול  לכבוד 
לילדים:  סדנאות   – בהט  ביקב  המשפחה 
לילדים  ומרגשת  מיוחדת  תירוש  יין  סדנת 
את  לחוש  שיוכלו  כמובן(.  אלכוהול  )נטולת 
חווית הבקבוק וקבלת המוצר הסופי של היין, 
תוויות  עם  וילדה  ילד  לכל  אישי  יין  בקבוק 

שעיצבו בעצמם.
היכן?

יקב בהט, עין זיון.
מתי?

10:00- שעות:  חמישי   – ראשון  שעות: 
18:00. שישי וערבי חג שעות: 10:00-16:00. 

כמה עולה?
מחיר: 35 ₪ לילד. גילאים: מגיל 3 ועד 40 
050- נייד   04-6993710 נוספים:  לפרטים 

8771770

סדנאות יצירה חינמיות 



מעודכן | מעניין | מגוון | מרתק 
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ישבנו  הבחירות,  אחרי  שבוע 
חיים  ד"ר  עם  מרתק  לראיון 
גם  הנחשב  חרדי  זיכרמן, 
החרדית  לחברה  מומחה 
הברית  שורשי  הם  מה   ⋅
מה  לחרדים?  הימין  בין 
אישה  כהונת  של  המשמעות 
הפתעת  על  בכנסת?  חרדית 
)ש"ס(,  צפויה  הלא  הבחירות 
והציפיות  ההתבדלות  עקרון 

מהמפלגות החרדיות לעתיד

||  איילה אבן האזל ||

 יום אחד נהיה פה 
רוב ...או שלא
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בחירות המטלטלות כבר מאחורינו. ה
יש מפלגות שמלקקות את הפצעים 
ובוחריהם  שראשיהם  כאלה  וישנן 
מנת  על  ניצחון.  שכורי  מהלכים 
מהבחירות  השתנה  מה  להבין 
הנוכחיות  לבחירות  הקודמות 

החלטנו לראיין את ד"ר משה זיכרמן. 
למשפטים,  דוקטורט  תואר  בעל  זיכרמן  ד"ר 
חוקר  אונו,  האקדמית  בקריה  למשפטים  מרצה 
בוועדות  ומכהן  לדמוקרטיה,  הישראלי  במכון 
ביחס  הממשלתית  במדיניות  העוסקות  השונות 
עוסקת  שלו  הדוקטורט  עבודת  החרדית,  לחברה 
רב  שלטונית  נטילה  נפגעי  כלפי  המדינה  בחובות 
– ממדית. בשנת 2015 זכתה עבודה זו בפרס חשין 

למצוינות אקדמאית. 
זיכרמן בוגר ישיבות "קול תורה" ו"בית מתתיהו" 
המציג  ספר   - לבן"   - כחול  "שחור  הספר  ומחבר 
קשת  כל  את  ומתאר  החרדי,  המושגים  עולם  את 
השנה  ומעגל  החיים  מסלול  החרדית,  הגוונים 
הייחודי, הספר מלבן ומחדד סוגיות בציבור החרדי 
ממנהיגי   - זיכרמן  דוד  הרב  הוא  אביו  בהתהוותן. 
הגר"ש  למרן  מקורב  היה  הירושלמי’,  ‘הפלג 
המתבדל,  לחרדי  אבטיפוס  ומהווה  זצ"ל  אוירבך 

לעומת הבן שהוא אבטיפוס לחרדי המשתלב.
הנציגות  כיצד  ראינו  האחרונות,  בבחירות 
החרדית כולה התגייסה בעד מועמד הליכוד בנימין 
לנציגי  הימין  בין  הברית  שורשי  הם  מה  נתניהו. 

היהדות החרדית? 
לצד  פוליטית  "הרב שך בחר להשתייך מבחינה 
שלמפלגה  למרות  זאת  הפוליטית.  המפה  של  ימין 
חילוניים  מנהיגים  היו  "הליכוד"  הימנית  המרכזית 
בעלי אידאלים לאומיים הזרים לרוח השקפתו של 
הרב שך. בשנת 1990 נפגש יצחק רבין עם הרב שך 
ובירר עמו על אפשרות להצטרף לקואליציה עתידית 
עם השמאל, ותהה מדוע למרות עמדותיו המדיניות 
ללכת  בקביעות  מעדיף  שך  הרב  מאד,  המתונות 
נענה הרב שך  עם המחנה הימני בראשות הליכוד. 
וציטט לו מתוך ספר היעבץ כי בזמן הגזרות בספרד, 
היו  השתמדו  שלא  ואחרים  שהשתמדו.  כאלה  היו 
פשוטי העם שהעמידו את אמונתם בתמימות, שלא 
הבורא  והוא  לבירה,  אדון  שיש  החקירה  דרך  על 
החקירה  דרך  על  ההולכים  אבל  היחיד.  והמנהיג 
ומחכמות  היוונים  מחכמת  הושפעו  הם  והחכמה, 
זרות אחרות כיוון שלא היו תמימים באמונתם, עד 
שהשתמדו. דרך האמונה התמימה היא היא ששמרה 
עד עתה על יחודו של עם ישראל. "בליכוד נמצאים 
היהודים עם האמונה הפשוטה והתמימה". אחר כך 
ואמר: "אני שייך לפשוטי  רגליו  נעמד על  הזדקף, 

העם, ואני ליכוד." 
אלו  את  החרדית  הרוח  נצחה  רבים  "במובנים 
התורה  עולם  קם  הסיכויים  כל  כנגד  בה.  שזלזלו 
לא  שמעולם  באופן  לעדנה  זוכה  והוא  רגליו,  על 
היה כמותו בכמות, וכבר למדנו כי "הכמות עושה 
מאפייניה  על  החרדית  האידאולוגיה  איכות"; 
הקהילה  בתוך  השתרשה  והחיצוניים  הפנימיים 
הצליחה  החרדית  החברה  גדול;  ועד  מקטן  כולה, 
גיאוגרפית  מובלעת  להעמיד  שנים  יובל  בתוך 
המהווה  מוסדות  של  רחב  מגוון  הכוללת  ורעיונית 
נושא; הכוח החרדי  לכל  – קהילתית  פנים  חלופה 
בעלייה  הוא  אף  נמצא  היבטיו  כל  על  הקולקטיבי 
מתמדת." )ציטוט שחור כחול – לבן, חיים זיכרמן(

או  האחרונות,  מהבחירות  מיוחדות  מסקנות  יש 
שמדובר בעוד בחירות שגרתיות במדינת ישראל?

אין  אותי  מעניינות,  מאד  מסקנות  מספר  "יש 
וזה מוכיח את  כך בעבר,  על  כי כתבתי  זה מפתיע 
עצמו: החרדים העובדים/החרדים החדשים, ברגע 
האמת מאחורי הפרגוד מצביעים למפלגה החרדית 
חרדי  פחות  אתה  שאם  לחשוב  היה  ניתן  שלהם. 
תקשורת  קורא  כלכלית,  תרבות  צורך  ואתה  עובד, 
זאת  עם  ביבי.  של  ללחץ  תיכנע  לכאורה  כללית, 
מצביעים  חדשים  חרדים  או  עובדים  חרדים  אותם 

דבר  של  בסופו  תפיסה.  מתוך  החרדיות  למפלגות 
אין הרבה דברים בחיים שאנו עושים שהם טהורים 
ו"מה  אותנו"  "רואים  כמו:  חיצוניות  הטיות  מתוך 
בחיים  היחיד  הדבר  היא  בקלפי  הצבעה  יגידו". 
ואתה  ועצמך.  - אתה  המודרניים שהוא דבר טהור 
שואל את עצמך: מי אני? ובסוף אתה אומר לעצמך: 
"אני ג"’ או "אני ש"ס". וזה דבר חשוב - שזה לא 
רוצים  אינם  העובדים  החדשים  החרדים  משתנה. 
לחצות את הגבול, אלא אולי קצת לדחוף את הגבול 
החרדי  וגם  אחר,  בית  מחפשים  אינם  הם  מבפנים. 
"לייט" אומר גם אם בחיי האישיים אני שונה, בחיי 

הלאומיים אני עדיין שייך. 
מאד,  חזק  הוא  ההנהגה  של  כוחה  נוסף:  "דבר 
בן  נמצא  אינו  עובדיה  שהרב  רואים  שאנו  אף  על 
החיים ולכאורה כוחם של הרבנים חלש יותר בגלל 
של  הכוח  דבר  של  שבסופו  רואים  אנו  האינטרנט. 
התחתונה  בשורה  מהכול.  חזק  התורנית  ההנהגה 
כוח  ועל  אחד  מצד  הילודה  על  מסתכלים  אנו  אם 
ההנהגה מצד השני של הרבנים והפוליטיקאים ועל 
אנו   - במסגרת  להישאר  רוצים  החרדים  שרוב  כך 

מגיעים לתוצאה מרשימה."
התחזית היא כי אחוז הציבור החרדי יגדל – האם 
יש סיבה לחילונים לחשוש מראש ממשלה חרדי יום 
אחד, הרי נהיה פה רוב וברור כי המנהיגות החרדית 
כמדינת  שתתקיים  ישראל  ממדינת  מצפה  אינה 

התורה...
בעוד  גם  רוב  יהיו  לא  החרדים  כל,  "ראשית 
סיבה  אולי שליש.  יהיו  חמישים שנה במדינה, הם 
נח  לשלוט,  מעוניינים  יהיו  לא  החרדים   – שניה 
צורך  להם  אין  כי  מיעוט  בעמדת  להיות  להם 
על  באחריות  נושא  הרוב  לכלל.  אחראים  להיות 
המיעוט, ולכן החרדים מעדיפים את עמדת המיעוט 

הדומיננטי.
דבר  של  בסופו  החרדים  גם   – שלישית  סיבה 
ככל שהם יגדלו הם יהיו יותר מגוונים, ויהיו יותר 
כל העת תהליכים  עוברת  במרכז. החברה החרדית 
על  לדוגמא  מסתכלים  אם  שילוב,  או  הקצנה  של 
חבר הכנסת יצחק פינדרוס הוא אדם שמבטא עמדה 
אחרת ממה שמכירים ועוסק בסוגיות של אקדמיה, 
תעסוקה ונשירה ועם זאת מקובל על גדולי ישראל, 

חרוץ ונמצא בלב הקהילה. 
מדיניות,  בסוגיות  עוסקים  לא  החרדי  בציבור 
ושמירה  גיוס,  וחכמיה",  "יבנה  הוא  והמיקוד 
חייבים  וגדלים  שמתרחבים  ברגע  החומות.  על 
חשיבה  ולפתח  הציבורית  מהאחריות  חלק  להיות 

ריאליסטית, ולכן זה פחות עדיף."
)למרות  חרדית  אישה  תופיע  הנוכחית  בכנסת 
בשל  כחרדית  מהגדרתה  שיסתייגו  כאלה  שיש 
עומר  הכנסת  חברת  כנסת(  חברת  היא  כי  העובדה 

במובנים רבים נצחה הרוח 
החרדית את אלו שזלזלו 
בה. כנגד כל הסיכויים קם 
עולם התורה על רגליו, 
והוא זוכה לעדנה באופן 
שמעולם לא היה כמותו 
בכמות, וכבר למדנו כי 
"הכמות עושה איכות"; 
האידאולוגיה החרדית 
על מאפייניה הפנימיים 
והחיצוניים השתרשה 
בתוך הקהילה כולה, מקטן 
ועד גדול;

ד"ר חיים זיכרמן
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כחול  במפלגת  חברתית  ופעילה  דין  עורכת  ינקלביץ, 
גייטסהד  וסמינר  וולף  סמינר  בוגרת  ינקלביץ  לבן. 
אונו  בקרית  במשפטים  ראשון  תואר  בעלת  באנגליה, 
בהצטיינות  במשפטים  שני  ותואר  דיקאן(  )מצטיינת 
באוניברסיטת בר אילן. עמיתה "במכון גשר למנהיגות" 
הפריפריה  למען  התחלנו"  "רק  עמותת  את  הקימה 
החברתית בישראל בדגש על המגזר החרדי ובאמצעות 
ואמונה – המרכז  "אמנות  העמותה הקימה את המיזם 
לאמנים  לסיוע  שמיועד  היהדות"  ברוח  לאומנות 
משפטי  ייצוג   – "עלמא  מיזם  את  וכן  החרדי  מהמגזר 
לנשים מהמגזר החרדי". בנוסף עומר היא חברת הוועד 
ראש  בירושלים,  הלימודית  הקריה  בעמותת  המנהל 
מטה מנכ"ל – במשרד לשיווין חברתי. מה ניתן להגיד 

על התופעה?
יחדני  אירוע  זה חד פעמי,  לא תופעה,  עדיין  "זאת   
ונקודתי. בעיני זה מבורך היא לא באה על חשבון אף 
אחד אחר ולא לקחה מצביעים מאף אחד אחר. היא לא 
תיבחר במסגרת המפלגות החרדיות בטווח הנראה לעין 
ולכן זה מבורך במפלגה אחרת. יש הבדל בין מצע של 
החיים  אורח  כנגד  המתריס  חרדיות  נשים  של  מפלגה 
לבין מצב של אישה שנבחרה לחלק ממפלגה ללא קשר 

למי שעומד מאחוריה." 
לציבור  ביטוי  אין  כי  לטענה  בסיס  יש  באמת  האם 

הנשים החרדיות בכנסת? האם צריך ייצוג שכזה?
לא  היא  החרדית?  הפוליטיקה  בנויה  כיצד  "בעצם 
שגדולי  איך  חרדי  אינטרס  אלא  ואותך  אותי  מייצגת 
ישראל רואים אותו. החברה החרדית היא לא דמוקרטית. 
לא  באופן  פועלת  לא  ישראל  שמדינת  מכיוון  אבל 
דמוקרטי, יש חוזה חברתי שאומר אם אתה חרדי - אתה 
שלי  הקול  על  מוותר  אני   – יגיד  שהרב  למה  מצביע 
לטובת הרב קנייבסקי או הרב שלום כהן. חברי הכנסת 
הרחוב  את  ולא  הרבנים  את  החרדיות,  את  מייצגים 
החרדי. הם עסוקים בהיבטים החרדים העקרוניים ולא 
הספציפיים, בשונה מנציגי הציבור שעובדים ברשויות 
המקומיות. הנציגים הם ידם הארוכה של הרבנים ולכן 
אנו מבינים שרבנים לא יבחרו נשים - זה סותר את כל 
המודל. אישה חרדית רוצה להיבחר כי אנו רוצים שהיא 
החרדים  הגברים  של  הקול  גם  אך  הנשים,  את  תייצג 

למעשה לא מיוצג."

תנועת ש"ס
החוקר נוהאד מציג שתי גישות ביחס לתנועת ש"ס: 
מחד גיסא ישנה טענה כי תנועת ש"ס הינה תנועה אנטי 

לפי  ציונית.  ואנטי  דמוקרטית  אנטי  עדתית,  מודרנית, 
משמשת  אלא  דבר  מחדשת  אינה  ש"ס  תנועת  זו  דעה 
"אגודת  המתבדלת  האשכנזית  האם  תנועת  של  חיקוי 
ישראל" מסיתה את בני עדות המזרח נגד הדומיננטיות 
חדש  מגזר  להקים  ומנסה  החילונים  האשכנזים  של 

לחרדים ספרדים. 
היא ראשית  כי ש"ס  טוענת  הגישה השנייה  מאידך, 
כל תנועת מחאה חברתית לתיקון העוול הדתי והעדתי 
שגרם הממסד הציוני האשכנזי לבני עדות המזרח מאז 
שמנסה  תנועה  הינה  ש"ס  זו,  גישה  לפי  המדינה.  קום 
מובהק  ציוני  אינו  שמאידך  חדש  ספרדי  יהודי  לעצב 
הוא שונה  ובכך  ומתבדל,  ציוני  אנטי  אינו  גיסא  ומחד 
ש"ס  את  רואה  זו  גישה  האשכנזי.  החרדי  מהיהודי 
כתנועה אשר עושה שימוש בכוחה הפוליטי לתקן את 
עוולת החילון של אלפי עולים מבני עדות המזרח בקום 
המדינה ומנסה בהצלחה ליצור מרכז חלופי חדש תחת 

המרכז הציוני החילוני השליט. 
איזה גישה נכונה יותר? ואולי אף גישה לא מדויקת 

לחלוטין?
"אין דבר כזה שנקרא חרדי - אלא ציבורים חרדיים, 
מתכנס  זרם  יש  גוונים.  מרובת  הינה  החרדית  החברה 
וזרם מתבדל ולכן אי אפשר לראות את הציבור החרדי 
ספרדי,  הישן:  החרדי  הסדר  ולכן  אחת.  כקבוצה 
אשכנזי, וחסידי אינו רלוונטי. מה זה הפלג הירושלמי: 
ליטאי, חסידי, או נטורי קרתא? הסדר הישן הופך פחות 
משתלבים  זרמים:  לפי  מתארגנים  והחרדים  רלוונטי 
ומתבדלים וכך מתפצל הרחוב הליטאי, ובמידה מסוימת 
גם הציבור החסידי והספרדי. נוצרות בריתות ומחלוקות 
העדתי  השיוך  בסיס  על  ולא  הזה  העיקרון  בסיס  על 
ההיסטורי. גם בתנועת ש"ס יש גם את המתבדלים וגם 
את המשתלבים. יש קבוצה ששואפת ורוצה להיות יותר 
הוא  ש"ס  של  הגדול  הכוח  ולהפך.  ולמדנית  אשכנזית 
בערי השדה באנשים שהם לא בהכרח חרדים לדוגמא 
מבוגר  בחור  הירקן,  את  פגשתי  האחרונות  בבחירות 
עם קסקט שאמר לי: "אני רק ש"ס". בנוסף, יש קולות 
הפער  כבר  היום  אולי  שאומרים:  החרדית  בחברה 
בציבור  היום  שנהוג  למה  בדומה  רלוונטי,  לא  העדתי 

הכללי. 
עם  גאווה,  תנועת  זאת  ש"ס  שתנועת  מאמין  "אני 
תוכן, תנועה עם ערכים חיובים. בסופו של דבר החברה 
הישראלית היא הרבה יותר דתית ממה שמכירים אותה 
והיא חלק מגוף שביסודו הוא רעיון דמוקרטי. עם זאת 
יש לשים לב שבניתוח קולות החיילים לא היה כל כך 
של  הצעיר  הדור  עם  אולי  ולכן  לש"ס,  קולות  הרבה 

עיירות השדה יש לש"ס אתגר." 
מה הסיבה שש"ס דשדשה כל העת בסקרים ולבסוף 

"אין דבר כזה שנקרא 
חרדי - אלא ציבורים 

חרדיים, החברה החרדית 
הינה מרובת גוונים. יש 

זרם מתכנס וזרם מתבדל 
ולכן אי אפשר לראות את 

הציבור החרדי כקבוצה 
אחת. ולכן הסדר החרדי 

הישן: ספרדי, אשכנזי, 
וחסידי אינו רלוונטי. מה 

זה הפלג הירושלמי: 
ליטאי, חסידי, או נטורי 

קרתא? הסדר הישן הופך 
פחות רלוונטי והחרדים 
מתארגנים לפי זרמים: 

משתלבים ומתבדלים וכך 
מתפצל הרחוב הליטאי, 

ובמידה מסוימת גם הציבור 
החסידי והספרדי. 



מחפשים לצאתֿֿ
ליום כיף חוויתי ומהנה?
קחו מקל, קחו תרמיל, ובואו אלינו לגליל...

פארק אקסטרים ייחודי     מסלול קארטינג     מסלולי רייזרים בגליל המערבי
מתחם קמפינג ללינה והתכנסויות     בריכת שחייה קיצית עם נוף לאגם
פארק טרמפולינות - I JUMP      מתחם אחלקרח     מסעדה שף כשרה

מונפורט פארק 

פארק אגם מונפורט שבגליל המערבי, מעניק לכם שילוב מושלם
של טבע, אטרקציות, אקשן, אתרים היסטוריים ואוכל גלילי מפנק.

חבילות משתלמות לקבוצות!

LAKEMONFORT.CO.iL 04-8875902

סגירת האטרקציות לפעילות מופרדת
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הפתיעה? 
"הסקרים לא יודעים לסקור את ש"ס וגם את הקול 
אנו  יודעים לסקור.  לא  הרוסי שמצביע לליברמן הם 
יש  בג’   – ג’  לעומת  ש"ס  של  אדירה  עוצמה  רואים 
במנהיג  מדובר  בש"ס  רבנית.  והנהגה  טבעי,  גידול 
קושי  יש  דרעי  לאריה  שנים,  מ6  למעלה  שנפטר 
עליו  שמרחפים  הפליליים  החשדות  בשל  מסוים 
אלי  עם  יחד  ש"ס  בתוך  הפילוג  את  גם  ויש  כעננה, 
ישי ואנו גם מכירים ויודעים שרוב הציבור הוא ציבור 
ליכודי – תומך תנועת הליכוד ותומך של נתניהו, אנו 
מכירים את "קמפיין הגוולעד" שעשה נתניהו בימים 
מחזקת  ש"ס  זאת  ולמרות  הבחירות  לפני  האחרונים 
אדירה  אמון  והבאת  פנומנלי  הישג  זהו   – כוחה  את 
ברעיון הש"סי: החזרת עטרה ליושנה. כמה שחושבים 
זה  בש"ס   - התרבותית  זהותו  את  מאבד  שהציבור 
הולך ומתחזק למרות שלכאורה אין מנהיג כריזמטי. 
ישירה לראש ממשלה ש"ס קיבלה  כשהייתה בחירה 
זאת  ולמרות  כרגע  לא המצב  זה  אבל  מנדטים,  יותר 

ש"ס השיגה את מה שהשיגה".

עקרון ההתבדלות
החוקר מנחם פרידמן מסביר כי מדיניותה של אגודת 
השלושים  שנות  של  השנייה  המחצית  למן  ישראל 
מבטאת את שברו של עקרון "ההתבדלות": במסגרתה 
של חברה יהודית שלמה אין החברה החרדית – שהיא 
מיעוט התלוי כמעט בכל תחומי החיים ברוב שאינו 
יכולה לאמץ מדיניות של התבדלות. מאידך  חרדי – 
ל"התבדלות"  להתכחש  ישראל  אגודת  יכלה  לא 
האידיאל  בין  להשלים  היחידה  הדרך  חרדי.  כערך 
לבין המציאות, הייתה על ידי הגדרתה כמציאות של 
הפעולה  ושיתוף  מה"התבדלות"  הסטייה  בדיעבד. 
יגונה,  לא  נחשבה להכרח  ומוסדותיהם,  הציונים  עם 
אך לעולם לא קבלה לגיטימציה מלאה. עקבותיה של 
של  המורכבים  ביחסים  היום  עד  ניכרים  זו  מדיניות 

מחד  קרתא  ולנטורי  החרדית  לעדה  ישראל  אגודת 
ולמדינה ומוסדותיה מאידך. 

דת  "הפרדת  של  העיקרון  את  בספרך  כשציינת 
במצע  פייגלין  נופף  בו  העקרונות  )אחד  ממדינה" 
לו  יש  מסוימים  במובנים  כי  ציינת  שלו(  הבחירות 

תומכים גם בציבור החרדי, למה הייתה הכוונה?
"הציבור החרדי בחלקו מתנתק מהמדינה תוך כדי 
תפיסה אין לנו מה לעשות פה יותר אנו לא מעוניינים 
וחכמיה.  יבנה  בנו.  תשלטו  אל  ואתם  בכם  לשלוט 
היא שלך  על הפרהסיה, הפרהסיה  תפיסה שמוותרת 

ותעשה מה שאתה רוצה. 
אבל  אביב,  בתל  מתעניינים  באמת  לא  החרדים 
ירושלים ובני ברק זה הטריטוריה שלנו. מתי חרדים 
ברק,  בבני  לז’בוטינסקי  הגיע  כשהרכבת  הפגינו? 
משמעות  בעלת  ועיר  חרדי  כאזור  נתפסת  ירושלים 
דתית מיוחדת. המאבק של החרדים הוא בבית שמש, 
הם  בהם  המקומות  ובכל  ערד  אשדוד,  בירושלים, 
אם   . טריטוריה  ועל  צביון  על  הוא  המאבק  נמצאים 
אין לחרדים  אותי,  האזור הזה הוא שלך לא מעוניין 
למעשה,  הכללי  החילוני  המרחב  על  אמירה  שום 
צמצום הערבות הכללית. האם באמת לחרדים אכפת 
איך חילונים מתחתנים? לא אכפת להם. חרדי לא יודה 
בזאת, אבל הוא לא יילחם על כך ואין זה ממש מעניין 
את מרבית החרדים מה קורה אצל מרבית החילונים: 
בשבת,  חנויות  שיפתחו  חילונית,  בקבורה  שיקברו 
כל  את  ישים  לא  אני  אזרחיים.  בנישואים  שיינשאו 
כובד משקלי על כך שלא יבנו את גשר יהודית בשבת 
על  הוא  למעשה  הוויכוח  שלי.  הטריטוריה  לא  זה 

טריטוריה. 
משום  השתנתה  שהמדינה  מראה  בעצם  זה 
שבהתחלה היה נראה כי החרדים כופים על החילונים 
רוצה  חרדי  חילונית:  כפיה  שיש  הפוך  נראה  והיום 
ונשים  גברים  בהפרדה  השכלה  ולרכוש  ללמוד 

והמדינה מתערבת ויוצאת נגד." 

הגישה השנייה טוענת כי 
ש"ס היא ראשית כל תנועת 
מחאה חברתית לתיקון 
העוול הדתי והעדתי שגרם 
הממסד הציוני האשכנזי 
לבני עדות המזרח מאז 
קום המדינה. לפי גישה זו, 
ש"ס הינה תנועה שמנסה 
לעצב יהודי ספרדי חדש 
שמאידך אינו ציוני מובהק 
ומחד גיסא אינו אנטי ציוני 
ומתבדל

8 מנדטים ליהדות התורה
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20 שנות חסד מסביב לשעון
כבר שני עשורים שאיש העסקים ישראל שינפלד, עומד בראש עמותת "הקו המאחד". מעמותה שהוקמה כדי לסייע למשפחות נפגעי טרור, מקיימת כיום 
העמותה פעילות מסביב לשעון ומסייעת יום יום לילדים חולים במחלות ותסמונות נדירות, יתומים ואלמנות • יו"ר העמותה ישראל שינפלד מספר על ימי 
הבראשית, על תקופת הפיגועים שהולידה את הפעילות לטובת משפחות נפגעי הטרור, על בקשות הסיוע שהגיעו ממשפחות של ילדים חולים ועל מערך 

המתנדבים העצום שהחל עם חמישה מתנדבים בלבד

יחיאל רייך

שינפלד,  ישראל  ייסד  מאז  חלפו  עשורים  שני 
איש עסקים, תושב בני ברק באותם ימים וכיום 
תושב גבעת שמואל, את עמותת 'הקו המאחד'. 
הזו  הייחודית  העמותה  של  הקמתה  מאחורי 
ופניות  ובקשות  עשיה  של  עז  רצון  מסתתרים 

שהגיעו מהשטח.
שינפלד, עוד בהיותו נער צעיר התנדב במספר 
עמותות לילדים חולים במחלות שונות. פיגועי 
הטרור של אמצע שנות ה-90 הולידו את הצורך 
טרור  לנפגעי  סיוע  שמטרתה  עמותה  בהקמת 
נוסדה   1999 בשנת  כך,  משפחותיהם.  ובני 

עמותת "הקו המאחד".
במספר  התנדבתי  צעיר  בחור  בתור  "כבר 
הזמן  "עם  שינפלד,  ישראל  מספר  עמותות", 
משפחות  של  בחייהן  רגעים  שיש  הבנתי 
מסייעת,  ליד  משוועות  פשוט  שהן  רבות 
עד  הקשים.  ברגעים  איתם  שיהיה  למישהו 
לילדים  סיוע  בעיקר  העניקו  העמותות  רוב  אז 
שנות  בסוף  תסמונות.  עם  וילדים  סרטן  חולי 
התשעים, כאשר פיגועים המוניים התרחשו ל"ע 
רבות  נותרו משפחות  בחוצות הערים בישראל 
שכולים  ואחים  אבות  ויתומים,  אלמנות  עם 
הזמן  שהגיע  הבנתי  בפיגוע,  נרצחו  שיקיריהם 
להקים עמותה שמטרתה לסייע למשפחות נפגעי 
טרור. לצערי הרב, בכל יום התווספו משפחות 
חדשות. חלקם איבדו יותר מבן משפחה אחד, 
ונכים כל חייהם. אט אט  נותרו פצועים  חלקם 
והבנתי  הארץ  רחבי  בכל  מתנדבים  צירפנו 
שאנחנו חייבים להיות להם לכתובת ולמשענת 

בימים הקשים שעוברים עליהם".
העמותה  של  ייסודה  לאחר  הראשונות  בשנים 
הפיגוע  ובהם  קשים  פיגועים  מספר  התרחשו 
ונפצעו  אדם  בני  שני  נהרגו  בו  דרום  בכפר 
משפחת  ילדי  היו  מהפצועים  שלושה  תשעה. 
נקטעו  שרגליהם  ותהילה  אורית  ישראל,  כהן, 
"זה  ומייסר.  ארוך  שיקום  לעבור  נאלצו  והם 
מספר  זוכר",  שאני  הקשים  המקרים  אחד  היה 
ולעזור  למשפחה  לסייע  "נרתמנו  שינפלד. 

בכל מה שיכולנו. בבת אחת חייה של משפחה 
שרק  שמחים  ילדים  ומשלושה  השתנו  שלמה 
משפחה  נותרה  הספר,  לבית  באוטובוס  נסעו 
שנאלצת להתמודד עם בתי חולים במשך שנים 

ארוכות".
מחריד  פיגוע  התרחש  מכן  לאחר  כשנתיים 
נוסף. מחבל חדר ליישוב איתמר ורצח את בני 
משפחת שבו. בפיגוע נהרגו האם רחל ושלושה 
מילדיה נריה, צביקה ואבישי. שני ילדים נוספים 
אביה ועשהאל נפצעו בפיגוע המחריד. "במשך 
בלתי  חלק  הוא  שבו  בועז  היום,  ועד  שנים 
נפרד ממשפחת הקו המאחד", מספר שינפלד. 
של  תרומה  להם  והענקנו  למשפחה  "סייענו 
מאה אלף שקלים לרכישת כסא מעלון חשמלי 
רגלו  עבור עשהאל, שכיום על אף שאיבד את 

הימנית בפיגוע, הוא שחיין מצטיין".

"התחלנו עם 5 מתנדבים"

הפיגועים  התמעטו  ב"ה  כאשר  השנים,  עם 
היא  וכיום  פעילותה  את  העמותה  הרחיבה 
פועלת בכל חלקי הארץ בעיקר בעזרה לחולים 
כדי  תוך  האישיים,  צרכיהם  לכל  ובהתייחסות 

ת  ו ס ח י י ת ה

אישית לצרכים הייחודיים של כל חולה וחולה, 
פעילויות  מקצועי,  מתנדבים  צוות  בעזרת 
מסיבות,  מצוות,  בר  עריכת  הכוללות  מגוונות 
הגשמת משאלות, ומחנות נופש בארץ ובחו"ל.

העוטפת  חממה  להוות  היא  שלנו  "המטרה 
ומלווה ילדים החולים במחלות קשות וחשוכות 
מרפא, אשר אינם נתמכים ע"י מרבית העמותות 
והארגונים הקיימים בישראל", מספר שינפלד. 
"בתחילת הדרך היו לנו חמישה מתנדבים בלבד 
חולים  לצד  חולים  בבתי  לשהות  בכדי  שגויסו 
מרווח  מעט  למשפחה  לתת  כדי  מאושפזים 
ממשפחות  בקשות  הגיעו  מאד  מהר  נשימה. 
נוספות, לא רק של משפחות נפגעי טרור אלא 
שמאושפזים  חולים  ילדים  של  ממשפחות  גם 
לתקופות ארוכות. לאט לאט הרחבנו את מערך 
מתנדבים  מאות  לנו  יש  ב"ה  וכיום  המתנדבים 

בכל הארץ מהצפון ועד הדרום".
שינפלד, שיחד עם רעייתו חיה, מתמסרים למען 
בכל  פעילויות  של  שורה  מקיימים  העמותה, 
ימות השנה – החל ממחנה נופש שנתי בארץ, 
משאלות  הגשמת  בארה"ב,  שנתי  נופש  מחנה 
חגיגות  לאירופה,  טיולים  חנוכה,  מסיבות  לב, 
העמותה  לטובת  שנתי  דינר  מצווה,  ובת  בר 

ועוד.
בכל אירוע משתדל ישראל שינפלד לרתום את 
במרוצת  שהכיר  העסקים  ואנשי  הציבור  אישי 
הקו  ע"י  שנערכו  באירועים  ואכן,  השנים. 
ציבור  אישי  השתתפו  השנים  במהלך  המאחד 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  ובהם:  רבים 
ראשי  כנסת,  חברי  ערים,  רבני  שרה,  רעייתו 
ערים, סגני ראשי ערים, אישי ציבור, מנהלי בתי 

חולים ורופאים בכירים.  
מאז הקמתה, מתקיימת עמותת "הקו המאחד" 
בגופם  המסייעים  טובים  אנשים  של  בעזרתם 
ובממונם. אנשים אלו עומדים לימין העמותה, 
עם  בהתנדבות  מי  באיסוף,  מי  בארגון,  מי 

החולים ומי בתרומות.
של  שורה  העמותה  קיבלה  השנים  במהלך 

יוצאת  לתרומה  כהכרה  הוקרה  ואותות  פרסים 
בין  בישראל.  לחברה  העמותה  של  הדופן 
מגן  את  למנות  ניתן  זכתה  שהעמותה  הפרסים 
ראש עיריית ירושלים, פרס נשיא המדינה, מגן 
משטרת ישראל, מגן עמותת A.T, אות הוקרה 
שר  מגן  חירום,  במצבי  מתנדבים  סיוע  על 
הבריאות, פרס האגודה להתנדבות, אות הארגון 

היציג לנפגעי טרור, אות שר הבריאות ועוד.
לעמותת "הקו המאחד" קיים חוג ידידים מאורגן 
בנשיאות אישי ציבור מכובדים, רבנים, רופאים 
ובכירי אנשי המשק והכלכלה ובראשם הרה"ר 
הגרי"מ לאו, איש העסקים מר דוד פתאל ואיש 
העסקים מר רמי לוי, כאשר המטרה להרחיב את 
מסגרת הפעילות למען הקהילה בשיתוף אנשי 

הקהילה עצמם בתוכן, ברוח ובחומר.

 עם הפנים קדימה

בימים אלו כאמור, מציינת העמותה עשרים שנה 
לייסודה. כשאני שואל את ישראל שינפלד מהן 
נחרצות:  משיב  הוא  הבאות,  לשנים  המטרות 
"להמשיך באותו קצב של פעילות ולהוסיף עוד 
עם  אליי  פונים  שלא  יום  אין  פעילויות.  ועוד 
פניות ובקשות. כל דבר שהעמותה יכולה לסייע 
שרוצה  חולה  ילד  זה  אם  בין  מסייעים.  אנחנו 
אופניים או משאלת לב אחרת ובין אם זה סיוע 
לימודי לילד חולה או נפגע טרור, או סיוע נפשי 
וכשאני אומר  ופיזי. אנחנו כאן בשביל לעזור. 
אנחנו, אני מתכוון בעיקר לרעייתי חיה שתחי', 
שהמשא הזה הוא בעיקר על כתפיה וכמובן לכל 
המתנדבים המסורים שכבר שנים על גבי שנים 
לעזור  האפשרות  ואת  החוסן  את  לנו  מעניקים 
מהמתנדבים,  אחד  בכל  גאה  אני  פניה.  לכל 
הקו  בלעדיהם,  כאחד.  והחדשים  הוותיקים 
שנות  עשרים  היום  מציינת  הייתה  לא  המאחד 

פעילות".

בר מצווה בכותל לילדים חולים ויתומים ישראל שינפלד מקבל את ברכת מרן הגר"ח קנייבסקי

משחקים ומתנות לילדים החוליםתרומה למשפחת שבו

קבלת אות משר הבריאות יעקב ליצמןישראל שינפלד עם ראש הממשלה נתניהוישראל שינפלד עם הגרי''מ לאו והנשיא לשעבר שמעון פרס



*
"מצילנו מידם"

את הזמר והמלחין אבי חיות אתם מכירים משני לחנים מפורסמים להם 
הוא אחראי וכעת אבי יוצא אל הפרונט ומבצע בעצמו את "מצילנו מידם", 
שיר אותו הוא הלחין בשבועיים האחרונים כשהיה בדרכו לשדה התעופה. אבי 
בחר לתת ל"מצילנו מידם", לחן קצבי ומקפיץ כדי לנטוע בנו את השמחה על זה 
שהקב"ה בכל דור ודור יום יום שעה שעה מציל אותנו מאויבינו. "מצילנו מידם" 
עובד והופק מוסיקלית תחת שרביטו של מי שזכה השבוע בתואר 'המלחין הבא' 
הלא הוא היוצר והמלחין משה פלד, אבי שאוהב את העיבודים העדכניים והלא 
יהיו דברים מעניינים לא  ומקווה שבהמשך  שגרתיים של פלד נשבה בקסמם 

פחות.

ברכת כהנים
הזמר והיוצר מאור נוף מתקרב לישורת האחרונה לקראת השקת אלבום 
הבכורה, שיראה אור ככל הנראה בקיץ הבא עלינו לטובה. כעת, לבקשת 
הקהל, הוא משחרר סינגל נוסף מתוך האלבום שבדרך: ברכת כהנים, הפעם 
בלחן טורקי. במהלך השנים האחרונות, הצליח מאור נוף למצב את עצמו, כזמר 
הבית של בעלי התשובה בדורנו. בשלל הסינגלים שהוציא במהלך השנים, הוא 

משתף את הקהל בתהליך התשובה שעובר עליו.

"עתידין להיגאל"
האדמו"ר  כ"ק  הוד  של  בנו  שליט"א,  ברגר  יוסף  ר'  הרה"צ  המשפיע 
והוא גם  ממישקולץ שליט"א, משמש גם כאחד מרבני קבר דוד המלך 
זה שכותב ומחבר את סדרת הספרים והגליונות "פנינים". בימים האחרונים תוך 
כדי שהוא יושב בקבר דוד המלך ודואג לצרכי הכלל במקום, נחה עליו לפתע 
ההשראה ללחן עם המילים הידועות של מיכה הנביא "כימי צאתך מארץ מצרים 
אראנו נפלאות" כשאליהם הוא מצרף את התוספת של חז"ל הקדושים "בניסן 
יקרה  כבר  זה  שאולי  בתקווה  מתמלא  כשכולו  להיגאל",  עתידין  ובניסן  נגאלו 
ילדיו  נטל הוא את שני  וכך כש"עתידין להיגאל" מונח בראשו  בניסן הזה.  עוד 
ופנה איתם היישר אל האולפן של המעבד הצעיר והמוכשר שרוליק מנדלסון 
לביצוע  גולדמן  מוטי  והכשרוני  המצליח  הזמר  את  אליו  מצרף  הוא  כשבדרך 

השיר.

ה'סדר' של מוטי ויזל
ל'סדר  ביכלר,  פנחס  של  בניצוחו  מלכות  ומקהלת  ויזל  מוטי  ישבו  כך 
נאכט' חגיגי ומרגש, לשיר בצוותא את סידורו של הלילה הקדוש "קדש 
ורחץ" בלחנו של הרשי רוטנברג. מלווה אותם מוזיקאלית תזמורתו של הרשי 
אבותינו  של  בעקבותיהם  מדברי,  גמלים  למסע  לצאת  הפעם  שבחרה  סגל 
בדרך  המפואר  הסדר  שולחן  על  הוחסר  לא  אחד  פריט  ממצרים.  בצאתם 
של  כוסו  ועד  והחרוסת  מהכרפס  המרור,  ועד  מהמצה  המושלמת,  להפקה 
אליהו. במרכזו של השיר מפליג מוטי – לשעבר ילד הפלא הבלתי נשכח 'אהרן 
הלוי' – אל הקטע המרגש עליו הטביע את חותמו כילד 'כאשר זכינו', מבית היוצר 

הויז'ניצאי, ושב לבצע אותו בקולו היום.

"יבנה"
עונת  את  פותח  בן,  רפאל  הצרפתי-ישראלי,  הזמר  לישראל:  מצרפת 
האביב בסינגל חדש, מרענן ומאחד - "יבנה". את הסינגל החדש, מתוך 
אלבום הבכורה שיצא בשנה הבאה בעז"ה, מבצע בן באנרגיות ובקצביות כמו 
לאחדות  ומודגש  חזק  מסר  משדר  הוא  השיר  במילות  כאשר  יודע,  הוא  שרק 
ואהבה בעם ישראל. חלק מהשיר מוקדש לר' שלמה קרליבך ז"ל שחרט על 
ישראל דרך המוזיקה. הפקה  והאהבה בעם  דגלו להעביר את מסר האחדות 

לחן ומיקס: אפי אדלשטיין | עיבוד: אפי אדלשטיין, אוהד דרשן ואלישע וינגוט.

"מה ידידות"
אצל משפחת ברונר מסתובב כבר הרבה זמן לחן מיוחד מאוד על "מה 
היה  המיוחד  הלחן  את  שבת.  ליל  מידי  שרים  כולנו  אותו  הפיוט  ידידות" 
עתה  ולעת  רב,  וברגש  בחום  )איצ'ה(  יצחק  יוסף  ר'  ברונר  משפחת  אבי  שר 
למרות הבירורים המעמיקים לא נמצא מהו המקור ללחן המיוחד הזה, שנותן 
פירוש חדש למילים הנפלאות והידידותיות. ככל שחלפו השנים קינן בליבם של 
משפחת ברונר החשש כי מתי שהוא או איך שהוא יישכח הלחן המיוחד הזה של 
"מה ידידות", בדיוק לשם כך התקבצו האחים שמואל ואריה ברונר וילדיהם אל 
אולפן אחד והקליטו את הלחן למען יישמר לדורות הבאים. לחן ועיבוד: משה 

לאופר.

"לך על זה"
סינגל ראשון לדוד שפירא )31( כיום תושב ירושלים, במקור נולד והתחנך 
במונסי, ניו יורק. כבר בימיו הראשונים חזו לו עתיד מוזיקלי כזה שעובר 
מדור לדור אצל משפחת שפירא כבר מסב המשפחה, דרך האב, האח והזמר 
מרדכי שפירא ושאר בני המשפחה המזמרים. לכן אך טבעי ל- Duvie הצעיר, 
וזמר" המיתולוגית,  להתחיל את דרכו המוזיקלית בגיל 7 כזמיר בפרחי "צליל 
בלט  שם  מיאמי",  "פרחי  הפופולארית  הילדים  ללהקת  היישר   9 בגיל  ומשם 
במיוחד כפרפורמר אדיר וכמי שמצליח לסחוף את הקהל. "לך על זה" מספק 
הצצה אל מאחורי הקלעים של תעשיית המוזיקה החסידית, ומסמל את הדרך 
הלא פשוטה, ואת הדלתות שנסגרו בפניו של דוד עד לרגע בו החליט "ללכת על 
זה" ולפנות לטובים ביותר בתעשיית המוזיקה החסידית. מילים: מרים ישראלי | 

לחן: ארי גולדוואג | הפקה מוזיקלית: אלי קליין ואיצי ברי.

"מפרץ חרום"
של  הז'אנר  לחובבי  ממש  של  בשורה  מביא  הרמן  אריאל  והיוצר  הזמר 
בשם  נוסף  סינגל  ומגיש  הישראלית-אלטרנטיבית-יהודית  המוסיקה 
"מפרץ חרום". לאריאל שזה לו הסינגל השני מתוך האלבום שבדרך, שוכבים 
במגירה עשרות לחנים שבימים אלו עוברים עיבודים באולפנים שונים, צבע קולו 
שורה  באותה  באחת  אותו  מציבים  הבועטת,  הכתיבה  לצד  המדויקת  ושירתו 
של זמרים ידועים בז'אנר הזה והוא מביא איתו בשורה רעננה ואיכותית לעולם 

המוסיקה. עיבוד: לירן אלקובי.

"ישמחו במלכותך"
שיתופי  ליצור  וממשיך  שמריו  על  נח  לא  וידרקר  מרטין  מאיר  המלחין 
במלכותך",  "ישמחו  את  מגיש  אלו  ובימים  ומגוונים,  מעניינים  פעולה 
גם  במלכותך"  "ישמחו  ג'רזי.  מניו  מוצן  יעקב  העולמי  החזן  של  ייחודי  בביצוע 
המלחין  של  המלכה'  'שבת  אלבומי  בסדרת  המשובחים  לחניו  ממבחר  הוא 
מאיר מרטין וידרקר, והפעם עם סיומו של חודש השמחה בחרו בצוות ההפקה 
תחת שרביטו  של ישראל ברגמן להגיש לציבור שיר קצבי בניחוח שבתי מלא 
שמחה. את העיבוד ל"ישמחו במלכותך" כתב הפסנתרן ר' מנחם בריסטובסקי, 
כשהפעם מצטרף אליו אמן הקלידים דביר כהן ולהקתו שהיו שותפים בהפקה 

המוסיקלית, ולקחו חלק בצילומי הקליפ.

"מה נשתנה?" 
מאיר  המפיק  מגיש  הפסח,  חג  לקראת 
על  ומוגש  שנכתב  מרגש,  ניגון  גרשטיין 
נשתנה  "מה  וינטרוב.  אהרל'ה  הגראמער  ידי 
פשוטות  לנו  שנראות  המילים  הזה..."  הלילה 
בשאלות  טמונות  נשגבות  כוונות  הן,  עמוקות 
כבן  ותחנונים,  רגש  מתוך  נאמרות  והן  אלה 
וינטרוב,  אהרלה  ר'  שבשמים.  מאביו  השואל 
החריזה  הבדחנות,  בעולם  בעיקר  הידוע 
מפורסמים  ולחניו  שיריו  שעשרות  והשירה, 
הלב  להכנת  נוסף  נדבך  מוסיף  עשור,  מזה 
לחג הפסח, לאחר שהוציא לאור את כל סיפור 
עשרת המכות וקריאת ים סוף בשירה וחריזה, 
בלשון הקודש ובאידיש, תוך כדי שילוב מדרשי 
רבבות  ידי  על  באהבה  שהתקבל  שיר   – חז"ל 
המיוחדת  להפקה  העולם.  בכל  ישראל  ילדי 
חובר אמן ההפקה המוזיקאלית מאיר גרשטיין, 
שהתחבר בשמיעה ראשונה, והפיק מוזיקאלית 
את הלחן בצורה מעוררת השתאות. ר' אהרל'ה 

וינטרוב נקרא לאולפני "אנחנו וצאצאינו" יחד עם בנו 
הקט, שבקולו המתוק החל לשורר אל תוך הנשמה, 
נגינה  וכלי  הנערים  קול  מקהלת  ילדי  הצטרפו  ואליו 

רבים.

"עבדים"
והיוצר  הזמר  ובא,  הקרב  החירות  חג  לקראת 
בדרך  חדש,  סינגל  משחרר  דרף,  אביעד 

לאלבום שני. 'עבדים' - הוא להיט חדש ומקפיץ 
בקצב הרגאיי, בהפקה מוסיקלית של אבי טל. 
"אחרי הכל שכחנו את עצמנו" שר אביעד וקורא 
לעצמו ולאחרים- להשתחרר מהכבלים, לצאת 
לחירות ואפילו מזמין אתכם להיות חלק מקליפ 
שיצא בקרוב ממש. בימים אלה, עובד אביעד על 
אלבום שני. 'עבדים' - הוא להיט חדש ומקפיץ 
בקצב הרגאיי, בהפקה מוסיקלית של אבי טל. 
"אחרי הכל שכחנו את עצמנו" שר אביעד וקורא 
לעצמו ולאחרים- להשתחרר מהכבלים, לצאת 
לחירות ואפילו מזמין אתכם להיות חלק מקליפ 
שיצא בקרוב ממש. מי הזמר והיוצר אביעד דרף 
)34( תושב נחליאל, עובד שנים ארוכות עם נוער 
ומשלב חינוך ומוסיקה. לפני מספר שנים הוציא 

הוציא  כשנה  ולפני  'לכבודך',  אישי  בכורה  אלבום 
את השיר המרגש 'וזה נשגב', לזכר תלמידו שנפטר 
באופן פתאומי. בימים אלה, עובד אביעד על אלבום 
התמודדות  מתוך  שנולדו  משירים  שמורכב  שני, 
שלו ושל רעייתו, כהורים לשני ילדים בעלי תסמונת 
בגוף  העטופות  גדולות  נשמות  נדירה,  גנטית 
על  מרגש  למופע  הובילו  השירים  מאתגר.  גשמי 
הסיפור המשפחתי, מתובל בשירים מתוך האלבום 

שבדרך. בין השאר, 
מדגיש  הוא  במופע 
נובעת  שמחה  כי 
מתוך נקודת בחירה 
את  יש  אחד  ולכל 
לבחור  החירות 
עם  להתמודד  איך 

קשיים.

'באתי לגני'
תלמודו  על  שקד  בהם  שנים  לאחר  לשיר  חוזר  הזהב,  קול  עם  הזמר 
בישיבה. כעת מוציא סינגל חדש שהלחין יחד עם אלי קליין לרגל חתונתו 
'בין  בחופשות  כשרק  בלימודיו  יונתן  שקוע  היה  שנים  במשך  שעבר.  בשבוע 
ניגן, הלחין והקליט שירים בקולו המרגש.  הזמנים' נכנס לאולפן שבביתו, שם 
יונתן במהלך השנים, היה המלחין ר'  האדם היחידי שהיה בקשרי מוזיקה עם 
שלמה יהודה רכניץ שנהג להזמין אותו לשמחות שערך, שם ביצע יונתן את מיטב 
לחניו של הנגיד. לפני שבועות מספר התחתן יונתן באירוע נוצץ ורב משתתפים 
שנערך באולמי 'סיטי טאוור' ברמת גן. רגע שיא בחתונה נרשם כאשר יונתן ביצע 
יחד עם אלי קליין לרגל החתונה, אותו  'באתי לגני' שהלחין בעצמו  שיר בשם 
הוא בחר להקדיש לאשתו הטריה. וכך, בעיצומה של החתונה, עלה יונתן לבמה 
לקול תשואות חבריו ובני משפחתו, ובקולו המרגש שר "אבקשה את שאהבה 
נפשי..". באותו הרגע עשה יונתן את הצעד הראשון לקראת חזרתו לבמות לאחר 

החתונה. הפקה מוזיקלית: אלי קליין & איצי ברי.

הסבא והנכד בדואט מרגש
כשהוא נושק לגיל גבורות, אהרון סיטבון עובד על אלבומו השני עליו עמל 
כבר מעל שנה. לא-מכבר נכדו של סיטבון, שניאור אלבז הגיע לגיל שלוש-
עשרה. לקראת המאורע המרגש, ביקש הנכד לשיר ביחד עם סבו. השיר שנבחר 
הוא "מודה אני לך", שיר הלל והודאה לקב"ה. אותו הלחין סיטבון, למילים שכתבו 
וההפקה המוסיקלית[.  העיבוד  על  ]שגם אחראים  ברי  ואיצי  קליין  אלי  הצמד 

הסבא והנכד ביצעו את השיר בחגיגת 
הקהל  תשואות  לקול  בר-המצווה, 
הפידבקים  בעקבות  במקום.  שנכח 
הוחלט  השניים,  שקיבלו  הנלהבים 
כדואט  מחדש,  השיר  את  להקליט 
שמחבר בין עולמות מוסיקליים, ויוצר 
יציאת  את  בין-דורי.  משפחתי  מפגש 
מרהיב  וידאו-קליפ  מלווה  השיר 
לביא  מיכל  חתומים  עליהם  ומרגש 

ולירן שמש.
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קליפ חדש של איתן פרייליך לזכר 
בנו התינוק שנפטר

נתנאל ואבידן נולדו כתאומים פגים למוזיקאי איתן פרייליך. לאחר תקופה 
ממושכת בה שהו בבית החולים חזר נתנאל הביתה, ילד קטן בריא ושמח, 
אבידן,  בלבד.  שבועות  חמישה  בן  והוא  נפטר  אבידן,  הקטן  אחיו  בעוד 
– "משימת אבידן" - ארגון שמטרתו לסייע  הותיר להוריו משימה חשובה 
למשפחות המתמודדות עם אירוע דומה, תופעה המתרחשת לדברי אביו 
של אבידן, איתן פרייליך הרבה במקום מגוריו אנגליה. לזכרו הקימו הוריו 

את ארגון "משימת אבידן" בפברואר 2019.
"בין אם אנו חווים שמחה טהורה או צער מתמשך, הקב"ה איתנו בכל צעד 
בדרך. הוא מבקש מאיתנו להביט מעבר לכאב, וללמוד ולצמוח מתוכו - כי 
החיים הם מסע של נסיונות" אומר איתן פריילך. "ובדיוק כמו שאנחנו חווינו 
את הטרגדיה, בעקבותיה למדנו כי אבידן נולד כדי למלא תפקיד בעולם 

ייעודו בחיים –  ולהגשים את 
ארגון החסד שהוקם לזכותו, 
ולמדנו  והתעודדנו  קמנו 

שאם ה' לי לא אירא"
פונה  אני  הזה  "בשיר 
פונה  אני  נשמתי  ממעמקי 
ומבקש  ואחד,  אחד  לכל 
להעביר את המסר שגדולתו 
גבול.  לה  אין  הקב"ה  של 
ובין  מאושרים  אנו  אם  בין 
לזכור  עלינו  עצובים  אם 
ובכל  שלנו  אבא  שהקב"ה 

מעשיו הוא צודק".

                 מדור מוזיקה // הילה פלאחמהנשמע?
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יקב דלתון 
לרגל חג הפסח, יקב דלתון המוערך יציע את יין Alma Crimson (עלמה קרימסון) בציר 
2016 שיקשט את שולחן החג ויהפוך למרכז הארוחה. סדרת היינות "עלמה" משקפת את 
טעמיו הייחודיים של הגליל, ומבטאת את החלקות הייחודיות מהן מופקת. "עלמה קרימסון" 
, קברנה פרנק (9%), שיראז (5%), גרנאש (4%)  2016 הופק מענבי קברנה סוביניון (80%) 

ומרלו (2%) . מחיר מומלץ לצרכן: 85 ₪ 
לאלה מאיתנו המעדיפים יין לבן , צונן שמתאים לעונת האביב, "יקב דלתון" המוערך מציע 
את יין "פומה בלאן", בציר 2016 מסדרת ה"אסטייט" המציעה מגוון יינות זניים מתוך בית 
זמרה  בן  כרם  ספסופה,  מכרם  אלקוש,  מכרם  בלאן  סוביניון  מכיל  היין  היקב.  של  הגידול 
וכרם תל פארס. כל חלקה נבצרה בבציר ידני ותססה בנפרד על מנת לשמר את האיכות 
של,  ניחוחות  בעל     2018 בציר  בלאן",  "פומה  לחמצן.  הרגישות  והחומצות  הארומטית 

אפרסק לבן מלון ומעט אשכוליות המאוזנים על ידי ניחוח מעושן קל מהחבית.  בפה היין הוא מעוגל בעל חומציות 
מאזנת עדינה ושפע של טעמי פירות. מחיר מומלץ לצרכן: 50 ₪ 

מאת: הילה פלאח 4kavhila@gmail.com כוסות

מה ההבדל בין יין לבן לאדום ומה זה רוזה?

מקור ההבדל בין היינות טמון באופן ההכנה שמשפיע על צבעם. רבים 
לא יודעים אבל צבע היין אינו נקבע רק לפי צבע הענב אלא לפי קילוף או 
אי הקילוף של הענבים לפני הכנת היין. אם בהליך הכנת היין, נוזל הענב 
ולא תתבצע השרייה  יהפוך לאדום. במידה  היין  מושרה עם הקליפות, 
של הנוזל עם הקליפה, היין יהפוך ללבן. למעשה, ככל שהליך השריית 

הקליפות ארוך יותר כך צבע היין יהפוך לאדום יותר.
רוזה לעומת זאת, הינו יין ורוד המיוצר מענבים אדומים. היין מקבל את 

צבעו הוורדרד הודות לזמן ההשרייה הקצר של קליפות הענבים.
 

מה ההבדל בין יין יבש ליין חצי יבש?

ביינות  מתוק.  יין  הינו  יבש  חצי  יין  ואילו  מתיקות  נטול  יין  הוא  יבש  יין 
יבשים כמעט כל הסוכר של הענבים הופך בהליך התסיסה לאלכוהול. 
בענבים  יבשים, חלק מהסוכר הטבעי שקיים  ביינות חצי  זאת,  לעומת 

נשאר ולא הופך לאלכוהול לכן הוא מכיל יותר סוכר וטעמו מתוק יותר.

ולחלק החשוב ביותר - איזה יין מתאים לכל שלב בסעודת החג?

• כדי להפוך את סעודת החג למושלמת, מומלץ להתאים לכל מנה סוג 
יין אחר על מנת ליהנות ממגוון רחב של טעמים. עם זאת, חשוב להקפיד 

שלא יקרה מצב בו טעם היין גובר על טעם האוכל ולהפך.
נאים  דגים  מבצקים,  המורכבות  אלו  בעיקר  ראשונות  מנות  לרוב,   •
וירקות יתאימו עם יינות לבנים בעל טעם פירותי כמו למשל הקוט דה 
ורעננה  ארוכה  וסיומת  פירותית  ארומה  ליין  דיויד.  יקב  של  הלבן  רון 
למנות  להתאים  גם  ניתן  בארוחה.  הראשון  החלק  לסיום  שמתאימה 

מסוג זה את הסוביניון בלאן של יקב מטואה.
• במידה והדגים לא נאים (מבושלים\מטוגנים) מומלץ לבחור יין אדום 

קליל כמו המרלו של יקב ברינג'ר מסדרת מיין אנד ווין.
• חשוב להקפיד לא לשתות יין עם מאכלים מרים או חריפים מאוד היות 
והם דומיננטיים מידי ויכולים לפגוע בטעם היין. בנוסף, יין אינו משתלב 

טוב עם מרקים היות והחום של המרק פוגע בטעמם.

אז אחרי שהחכמתם ברזי היין, כל שנותר לנו הוא לאחל לכם חג שמח!

היינות המומלצים לחג הפסח

לקראת חג פסח הקרב, יקב ברקן 
ומוגבלת  מיוחדת  מהדורה  משיק 
והאהובה,  המוכרת  רזרב  לסדרת 

 Reserve the Gold'
מהדורה  תחת   'Edition
קברנה  מענבי  יין  מושק  זו 
בן  בכרם  גדלו  אשר  סוביניון 
מאזורי  לאחד  הנחשב  זמרה 
הגידול הטובים בארץ. השילוב 
של ענבי קברנה סוביניון אשר 
גדלו בכרם מיוחד זה הוליד יין 
יוצא דופן בעל אופי ייחודי עד 
כדי כך שהחליטו ביקב להשיק 
הזהב  מהדורת  את  עבורו 

את  המסמנת  איכות  כחותמת 
 Reserve אופיו המיוחד.  המהדורה המוגבלת
the Gold Edition מושקת תחת סדרת רזרב 
ממזיגה  לרוב  המורכבים  זניים  יינות  סדרת 
תוסס  יין  כל  שונים.  כרמים  ממספר  יינות  של 
ומתיישן בנפרד, בעוד הייננים מבצעים טעימות 
תכופות המאפשרות להם ליצור תמהיל מדויק 

עבור כל יין.
מחיר מומלץ לצרכן : 40 ₪  

'יקב סגל' גאה להשיק לקראת חג הפסח: סדרת יינות 
חדשה – 'התססה פראית'. הסדרה כוללת שני יינות 
העוברים  יינות  סוביניון.  וקברנה  שרדונה   – חדשים 
תסיסה פראית על ידי שמרי בר פראיים המעניקים 
טעמים עשירים ועוצמתיים. בסדרה זו לא מוספים 

מינימום  עם  מתרחשת  והתסיסה  כלל,  שמרים 
הבר  שמרי  באמצעות  פעם,  כמו  התערבות, 
הפראיים. סדרת 'התססה פראית' משלימה את 
השינוי בסדרות יקב סגל, ומצטרפת ליינות של 
סגל  התערבות-  במינימום  שנעשים  סגל  יקב 
 ,'Petit UF' ל-  מסונן'),  ('לא   Unfiltered
כולן   -'Free run' ולסדרת  שלמים'  'אשכולות 
סדרות של התערבות מינימלית המביאות ביטוי 
המקומי  הגלם  לחומר  הניתן  ככל  וטהור  טבעי 

מחיר מומלץ לצרכן: 65 ₪ 

יינות היוצר מופצים ונמכרים ברחבי העולם ומהווים עדות וחותם איכות לתעשיית היין הישראלית. 
טעמו הנגיש של היין ומגוון הזנים קולעים לטווח רחב של קהלים ואוהבי יין מכל העולם משבחים 

משפחת  שור,  משפחת  בין  פעולה  משיתוף  שנוצר  בישראל  מהגדולים  ותיק  יקב  זהו  אותו. 
יינן צרפתי  יין החל משנת 1847, לבין פיליפ ליכטנשטיין,  הייננים הוותיקה בארץ, המייצרת 
יין איכותי. הסדרות המובחרות לחג  בעל שם עולמי שעלה לישראל עם החלום לייצר כאן 
זנים אדומים  - הסדרה מבוססת על שלושה   VIRTUOSO היוצר: סדרת יקב  פסח של 
מובילים: קברנה סוביניון, מרלו ושיראז. סדרת Virtuoso עוצבה בקפידה ובייחודיות רבה, 
המיובא  ייחודית  צורה  בעל  בקבוק  עם  הנגינה,  כלי  מעולמות  מגיעה  לעיצובה  וההשראה 
ממפעל בוטיק לזכוכית בצרפת. סדרת בראשית Genesis : קברנה סוביניון, מרלו, שיראז, 

שרדונה, סוביניון בלאן ורוזה.

לקראת חג הפסח הקרב ובא, משיק יקב 
יין  ייחודיים הכוללים  10 מארזי חג  טורא 
תוצרת  מעולה  כתית  זית  שמן  משובח, 
לפי  יוקרתיים  בוטיק  ומוצרי  טורא 
דה-קרינה,  מבית  שוקולדים  כמו  בחירה 
ועוד  חרוסת  איכותיות,  קונפיטורות 

 89 מ-  החל  במחירים 
כשרות   .₪
של  היא  היין 
של   ,OU
אונגר  הרב 
הרב  ושל 
 , י מ ו ק מ ה
בית  בד''צ 

יוסף

החג,  לקראת 
היוקרתי  היקב 

של  אפוד 
סוויסה  דויד 
שלושה  מציג 
ם  י ד נ ל ב
אשר  ייחודיים, 
בכל  מענגים 
לבד,  לגימה 
ם  י ר י ש ע מ ו

את  ומעצימים 
 - אביתר  השולחן:  שעל  המטעמים 
שמציע  ביותר  והמשובח  היוקרתי  היין 
הגדול  הכהן  של  שמו  על  וקרוי  היקב, 
מופק  היין  המלך.  דוד  בתקופת 
מענבים ממשפחת בורדו - 50% מהזן 
ו-50% מהענב  האצילי קברנה סוביניון 
במשך  יושן  היין  ורדו.  פטי  הארומטי 
מעץ  חדשות  בחביות  חודשים   18
שבצרפת,   (Allier) אלייה  מיער  אלון 
ומאופיין בצבע אודם, טעם טהור ועשיר 
הדומיננטי  הטעם  פירותית.  וסיומת 
הבשלים,  ורדו  הפטי  ענבי  של  הוא 
שמתאזן בזכות המרקם הקטיפתי של 

היין. 284 ₪
רגש - היין עשוי מענבים מהזן האצילי 
בקפידה  נבחרו  אשר  סוביניון,  קברנה 
הגולן  רמת  העליון,  בגליל  מכרמים 
למרקם  להגיע  מנת  על  ובנימינה, 
בזכות  ייחודי  היין  ביותר.  האלגנטי 
ותחושת  שלו,  העשירים  הטאנינים 
בזכות  אותו,  המאפיינת  הרעננות 
איזון מושלם בין טקסטורה לפירותיות 
הטעם  מעודנת.  ופלפליות  מתפרצת 
נוצר  היין  של  והמורכב  העגול  הארוך, 
בחבית  יישון  חודשי   16 בזכות  גם 
חדשה מעץ אלון משובח מיער אלייה 

(Allier) שבצרפת. 130 ₪ 
טל רוזה – בלנד מענג ואלגנטי של ענבי 
בלאן  וסוביניון   (90%) סוביניון  קברנה 
האופייניות  בטכניקות  שיוצר   ,(10%)
התאמה  תוך  צרפת,  בדרום  ליקבים 
לטרואר הישראלי הייחודי. הגוון הוורוד 
העדין והמלכותי של היין תואם לטעם 
הקטיפתי  ולמרקם  המתפרץ  הפירותי 

יוצא הדופן. להגיש צונן. 95 ₪

סדרת היינות החדשה – 'אשכולות שלמים', 
סירה   – חדשים  יינות  שני  כוללת  הסדרה 
'אשכולות  סדרת   .  2017 בציר  נואר,  ופינו 
טכניקת  הבמה  לקדמת  מביאה  שלמים' 

שזרת  זו  בסדרה  יומין.  עתיקת  עשייה 
והענבים  ממנו  מופרדת  לא  האשכול 
"אשכולות  סדרת  בשלמותם.  תוססים 
בסדרות  השינוי  את  משלימה  שלמים" 
יקב  של  ליינות  ומצטרפת  סגל  יקב 
יין  התערבות-  במינימום  שנעשים  סגל 
מסונן'),  ('לא   Unfiltered סגל  הדגל 

כולן   -'Free run' וסדרת   ,'Petit UF'
סדרות של התערבות מינימלית המביאות ביטוי 

טבעי וטהור ככל הניתן לחומר הגלם המקומי, או במילים 
אחרות- יין פראי. מחיר מומלץ לצרכן: 110 ₪

יין   ,2018 סירה  מציג:  העליון  הגליל  הרי 
אדום יבש - יין זני צעיר בעל צבע סגול עמוק, 
עשיר בניחוחות רעננים של סיגליות דובדבן 
בשל שזיף שחור ורמז לניחוח רגבי אדמה. 
ליין מרקם קטיפתי ומלא עם סיומת נעימה 
וארוכה. הבציר החל בסוף יולי בבציר ענבי 
בסוף  והסתיים  יראון  מכרם  בלאן  סוביניון 
ספטמבר בבציר ענבי קברנה סוביניון מכרם 
משגב עם. מומלץ להגיש בטמפרטורה של 

כ-18 מעלות צלזיוס

לבן   - נואר  דה  בלאן  את  מציג  גליל  הרי  יקב 
וירקרק  בהיר  רענן בעל צבע  יין   -  2018 מאדום 
ורדים  פריחת  של  ניחוחות  מישיי  מרקם  ליין   .
טרי.   עשב  לנחוח  ורמז  חמוץ  ,דובדבן  אפרסק 
בגרסה  נשמרים  (אדום)  גרנאש  הזן  מאפייני 
ידני-  בציר  נבצרו  הענבים    . אביבית  רעננה 
באשכולות  עדינה  סחיטה  ועברו  סלקטיבי 
שבועות  כשלושה  ארכה  התסיסה  שלמים. 
 -  12 בין  משתנות  בטמפרטורות  והתנהלה 
התסיסה,  לאחר  מיד  צלזיוס.  מעלות   18
הופרד היין ממשקעיו הכבדים ונשמר מספר 
חודשים במיכלי נירוסטה על משקעי שמרים 

בציר  את  להשיק  ונרגש  גאה  קסטל  יקב 
2017 של היין Petit Castel, שזוהי גם שנתו 
ה- 20 לייצורו, והפך עם השנים מנער צעיר 

היין   ,Petit Castel נהדרת.  לאישיות 
ענבי  של  בלנד  הינו  היקב,  מבית  השני 
קברנה  ורדו,  פטי  מרלו,  סוביניון,  קברנה 
היינות  לאחד  נחשב  והוא  ומלבק,  פרנק 
המובילים בישראל ומקבל במשך השנים 
תשבוחות ממבקרי היין המובילים בעולם. 
 12 במשך  גדל   Petit Castel 2017

ועוד  צרפתיות  אלון  עץ  בחביות  חודשים 
כ-4 חודשים במיכלי בטון כבלנד סופי. ליין 
צבע הנוטה לסגול מלכותי והוא בעל גוף 

בינוני- מלא, טאנינים מעודנים ואיזון הרמוני 
טרם  היין  את  לחדרר  מומלץ  והפירות.  העץ  טעמי  בין 
ההגשה ולהגיש את היין בטמפרטורה של 20-18 מעלות. 

מחיר מומלץ לצרכן: 125 ₪

הפסח.  חג  לשולחן  מושלם  באופן  שיתאים  המיוחד  הבלנד  על  רבות  שקדו   ,1848 הפרמיום  יקב  יינני 
Family Events קברנה שיראז (2014), יין המשלב שני זנים אצילים, עשיר בטעמים וניחוחות המתמזגים 

הועברו  והקרירות  המוקדמות  הבוקר  בשעות  ליקב  שהגיעו  הענבים  מופת.  יצירת  לכדי  בהרמוניה 
ימים  שלושה  של  קרה  השרייה  לאחר  מקוררים.  מנירוסטה  תסיסה  מכלי  אל  ישירות   "crusher"מה
22-24 מע"צ  למיצוי עדין של הטעמים המצויים בקליפות הענבים, התירוש הותסס בטמפרטורה של 
על מנת לשמר את אופי השיראז והקברנה סוביניון כל אחד בנפרד. לאחר תום התסיסה המלולקטית 
יין שידבר לכל אחד מבני  היין התיישן בחביות עץ אלון צרפתיות למשך 16 חודשים שבסיומו התקבל 

המשפחהכשר: בהשגחת בד"ץ עדה חרדית ובית יוסף. 750 מי"ל. מחיר: 99 ₪

משיקים  הקרב  הפסח  חג  לרגל 
יינות   4 יין'  של  עולם  'צור  בחברת 

אדומים  יינות   3 חדשים.  איכותיים 
המתאימים  יבש  חצי  לבן  ואחד 
יין  של  עולם  צור  החג.  לארוחות 
יינות  ויצוא  ליבוא  חברה  הינה 
כשרים,  אלכוהוליים  ומשקאות 
יקבים  מכ-40  וממנה  לישראל 
מצרפת,  (ביניהם  ובעולם  בארץ 
ספרד,  איטליה,  קליפורניה, 

פורטוגל, ארגנטינה, ניו זילנד ועוד). 
מופקים  הענבים מהם  זני  מבחינת  הן  מגוונים מאד  היינות 
הענבים  ייצור  ותנאי  ייצורם  מקום  מבחינת  הן  היינות, 
משווקים   2018 לשנת  נכון  היין.  ייצור  תהליך  מבחינת  והן 
יינות,  של  שונים  סוגים  כ-150  יין  של  עולם  צור  בחברת 
ויינות  בינלאומיות  במדליות  זכו  אשר  רבים  יינות  ביניהם 
תהליך  שעברו  בעולם,  והיוקרתיים  הנחשבים  היקבים  של 
 Château Leoville Poyeferre, וביניהם  מיוחד  הכשר 
Château Giscours Margaux, Château Malartic-

היינות   ./Lagravière,Barons E & B De Rothschild
עמק  רזרב  סובניון  קברנה  הרצוג  את:  כוללים  החדשים 
 2016 הרצוג  ברון  אלף  סוביניון,  קברנה  ליניאג'  הרצוג  נפה, 

וברטנורא דמי סק.

המדריך המזורז 
לשתיית יין

איזה יין מומלץ לשתות לצד הדג? מה ההבדל בין יין 
אדום ליין לבן ?
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hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

עיניים שלי

תיקון לעיוורון צבעים - ללא 
משקפיים

לפני ארבע שנים הוצג לראשונה לעולם פתרון 
כהים  משקפיים  בדמות  הצבעים  לעיוורי 
באיכות  תיקון  עושה  אשר  דיגיטלי  ציפוי  עם 
הצבעים שנשלחים למוח. כעת, מדענית קנדית 
טיפוס של עדשות  אב  28 הצליחה לפתח  בת 
ובתקופה  מגע אשר פועלות על עיקרון דומה, 
הקרובה היא מקווה להתחיל כבר בניסויים על 
אנשים. המטרה שלה היא להסיר את המגבלות 
ולהעניק  המשקפיים,  להרכבת  שמתלוות 

לעיוורי הצבעים פתרון שאינו בולט לעין.

מסתכלים לאלרגיה בעיניים
כשכמעט 20% מהאוכלוסייה סובלת מאלרגיות 
השכלול  מגיע  כעת  שרק  מפתיע  זה  עונתיות, 
לטיפות עבור אחד התסמינים המציקים ביותר 
התרופות  תאגיד  בעיניים.  התמידי  הגירוי   –
 Johnson & Johnson הרפואי  והמכשור 
סיים לאחרונה לבצע שני מחקרים מתקדמים 
רק  שלא  מגע  עדשות   – החדש  הפיתוח  על 
אחת  משחררות  אלא  הראייה,  את  מתקנות 

 antihistamine בשם  חומר  זמן  לכמה 
ketotifen, אשר מרגיע את העיניים.

הסוף למשקפי שמש?
לפני כשנתיים שמענו לראשונה על משקפיים 
שמשנות  כאלו   – פוטוכרומטיות  עדשות  עם 
את צבען באופן אוטומטי בהתאם לרמת האור 
האולטרה סגול )UV(, כך שכשיוצאים החוצה 
שמש,  משקפי  כמו  ממש  לכהות,  יהפכו  הן 

ובתוך הבית יהיו שקופות לחלוטין.
בתחילת חודש אפריל, ואחרי יותר מעשור של 
מגע  עדשות  בארה"ב  להימכר  החלו  פיתוח, 
בטכנולוגיה זהה, אשר משתנות בגוון מתאורת 
חוץ לפנים בתוך 90 שניות, ומסננות את האור 
הן  להיום,  נכון   .UV וקרני  המסוכן,  הכחול 
משקפי  לחלוטין  להחליף  עדיין  יכולות  אינן 
מהר  להסתגל  לעיניים  מסייעות  הן  אך  שמש, 
יותר לאור הבהיר, מפיגות את תחושת הסנוור, 
ואף מצמצמות את ההילות שמופיעות מסביב 

למקורות אור בלילה. 

בלימת העלייה התמידית ב"מספר" 
במשקפיים

וגם  רק לאחרונה החל להימכר ברחבי העולם 

את  להאט  שנועד  מסוגו  ראשון  פיתוח  בארץ 
עדשות  ילדים.  בקרב  הראייה  קוצר  הידרדרות 
המגע MiSight, אשר עוצבו במיוחד עבור עין 
של ילדים, הן הפיתוח החדש של ענקית עדשות 
החדשות  בעדשות   .CooperVision המגע 
ראייה  – תיקון  טיפול  אזורי  סוגי  משולבים שני 
כמו משקפיים, וטיפול שמונע מהעין להתארך 
שונה  בצורה  האור  קרני  שבירת  בזכות  זאת   -
לשלוח  מהמוח  שימנע  מה  רגילה,  מעדשה 
העין  גלגל  התארכות  את  שמעודדים  אותות 

ועלייה במספר.

או  משקפיים  הרכבת  הרווחת,  לדעה  "בניגוד 
נקודתי,  פתרון  רק  זהו  רגילות  מגע  עדשות 
שמתקן את התמונה שמתקבלת במוח באותו 
להידרדר,  להמשיך  עלול  המספר  אך  הרגע, 
 – מקרוב  מרובה  עבודה  בעקבות  היתר  בין 
הטלפון  מול  ארוכות  שעות  ועד  מלימודים 
מנהלת  סבג,  אורטל  מסבירה  והמחשב", 
"אצל   ,CooperVision-ב מחלקת מחקרים 
גבוה  בקצב  להידרדר  יכולה  הראייה  ילדים 
במיוחד, של כמה מספרים בשנה, מה שמעלה 
מחלות  של  לשורה  הסיכון  את  משמעותית 

עיניים עתידיות שאף עלולות לגרום לעיוורון".

הנייד,   הלחצן  לאיכון.  הניתן  חדש  אישי  נייד  לחצן  משיקה  ישראל  שחל  חברת 
מאפשר למנויי שחל ליצור קשר באופן מיידי בלחיצת כפתור עם מוקד החירום 
ניתן  לשימוש.  מאוד  ופשוט  קל  הינו  מימדים,  זעיר  הלחצן  שחל.   של  הרפואי 
לעונדו כתליון, או לשלב אותו במחזיק המפתחות. הוא מאפשר שידור סלולארי 
מכל מקום. הלחצן כולל גם עריסת טעינה וסוללה המחזיקה עד כ- 5 ימים ללא 
זמן  בכל  מיידי  לאיכון  ניתן  הלחצן  בנוסף,  מים.  דוחה  הלחצן  נוספת.  טעינה 
הרפואי  למוקד  גם  מאפשר  הלחצן   .)GPS וקליטת  סלולרית  לקליטה  )בכפוף 
לייצר שיחה מתפרצת מהמוקד הרפואי אל המטופל, וליצור עמו קשר בכל רגע 

נתון ובמצבי חירום. 
הלחצן עבר בדיקות מעבדה קפדניות וקבוצות פיילוט שהניבו תוצאות חיוביות: 
מענה מהיר ומקצועי בזמן אמת תוך מספר שניות בודדות, שהינן קריטיות במצבי 

סיכון והצלת חיים. 
ד"ר יצחק אבנד, קרדיולוג מומחה, סמנכ"ל רפואה בשחל: יש חשיבות למענה 
לתת  הרופאים,  לנו,  שיעזרו  הכלים  למגוון  מצטרף  זה  מכשיר  ומקצועי.  מהיר 

טיפול ממוקד, יעיל ומציל חיים".
מנכ"ל שחל ישראל, ערן קריסטל: "הלחצן החדש נותן מענה לצרכים נוספים של 
קהלים ניידים, המרבים לצאת מביתם ולא לתת  למחלות לב ושבץ מוחי לפגוע 

באיכות חייהם".
הלחצן מיועד לקהלי יעד המעוניינים להמשיך להיות ניידים ולחיות את חייהם עם 
שמירה צמודה ונוחה, הוא משווק בעלות השקה לתקופה מוגבלת של 290 ₪ , 

למנויי חברת שחל.

 13 בת  בילדה  מוחי  צנתור  לאחרונה  נערך  בירושלים  צדק  שערי  החולים  בבית 
והוגדר כאחד מהמקרים הנדירים  ביותר בעולם ואף "בספרות הרפואית"   לא 
הייתה עדות  למקרה רפואי יוצא דופן שכזה וכל טעות בשיקול דעת יכלה לגרום 
מוח{  פולשנית}צינתורי  הנוירו-רדיולוגיה  מחלקת  הניתוחים,  שולחן  על  למוות 
בשערי צדק ברשותו של ד"ר יעקב אמסלם מבכירי מצנתרי המוח בארץ מזה כ 
15- שנה , נחשבת לאחת מהמרכזים המתקדמים  טכנולוגית מובילות וחדשניות 
בגלל  כליה  מושתלת  מורכבת,  רפואית  פתולוגיה  עם   13 ה  בת  הילדה  בעולם, 
בעיה גנטית, התפתחות רגילה, הובהלה למיון בבית החולים שערי צדק, לאחר 
נצפה    MRI בדיקת  בביצוע  ופרכוס,  דיבור  הימני, הפרעת  גופה  בפלג  שיתוק 

אירוע מוחי חריף. 

ונויורו  נוירולוגיים   המטולוגים,  שכלל  רופאים  צוות   של  מורחבת  בהתייעצות 
כלומר  הילדה  של  והמתנדנד"  חיים  "המסכן  מצבה  בשל  ובעיקר  כירורגים 
ספטומים חוזרים ונשנים,  הוחלט  לטפל בהיצרות  כלי הדם המוחי והמסוכנת, 
שבה הסבירות  לאירוע מוחי גדול יותר ונכות קשה גבוהה ולפיכך ניתן האור הירוק  
בשיתוף פעולה מול הורי הילדה לביצוע ההליך המורכב אותו יבצע אחד מבכירי 

מצנתרי המוח בארץ ד"ר אמסלם מנהל היחידה.  
נכנסים  , סטטיסטית  הניתוח המורכב נחשב כאחד מהמקרים הנדירים בילדים 
באוכלוסייה  שבץ  מקרי   1100 ל  מעל  צדק  שערי  החולים  בבית  המיון  לחדר 

הבוגרת בשנה, בילדים מקרה אחד או שתיים בשנה. 
הילדה הצעירה שטופלה במחלקה וחייה ניצלו הודות לשימוש הטכנולוגי והיכולת 
עם  החל  בעולם  הצעירה  במטופלת  הטיפול  היחידה.  מנהל  של  הוירטואוזית 

הצרות של 99% ולאחר הטיפול – היתה פתיחה עורקית מלאה!

>

יכול להיות שהעתיד לא נמצא במכוניות מעופפות, במסכים מתקפלים 
או בבתים חכמים – אלא דווקא בגרסה המוקטנת של פיתוח מלפני 
700 שנה – המשקפיים. מדענים וחוקרים ברחבי העולם משתמשים 
בעדשות מגע כבסיס לפיתוחים המתקדמים ביותר – משליטה בגלי 

המוח ועד טיפול קל יותר בשלל מחלות. כך נראות ההמצאות החדשות

שחל חושפת לראשונה: לחצן מצוקה נייד בעל 
יכולת שידור מכל מקום ובכל זמן

אירוע מוחי נדיר בילדים

קצרים
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על הסיור החלטנו כבר לפני חודשיים. ככה 
זה כשהשותפה שלי לפעילות נפלאו”ת היא 
אשת צבא – אנו מפיקות לקחים מסיור של 
השנה שעברה, מחליטות, קובעות תאריך, 
סוגרות תקציב , נוהל פקודה, בריף, יח”צ 
, וקדימה – מפרסמים. כמובן, לא לפני 
שמכינים תסריט שיחה לשאלות בלת״ם 
)בלתי מתוכננות או בלתי מצופות(. בשורה 
התחתונה המבצע יוצא לדרך כעסק לכל 

דבר, עם שורת רווח או הפסד, חלילה. 
ועל הרווח אני רוצה לספר לכן היום, או 
ליתר דיוק – הפעם אתן את רשות הדיבור 
לאחת המשתתפות בפעילות שלנו – חלי 
פרידמן, מנכ”לית קתדרה ללימודי נשים, 
חדשות  פני”ם  עמותת  ויו”ר  מייסדת 
)פרלמנט נשים ישראליות מנהיגות(. הנה 

הדברים כלשונם:
״חמץ על שום מה ?

ח - חייבת
מ- מוכרחה

צ- צריכה 
והיפוכם של אלה – המצה – הצנועה, 
הדקה, נטולת הטעמים, המבקשת צמצום, 
של  למשמעותם  והתבוננות  הצטנעות 

המעשים, הגדולים מאיתנו. 
כך אמרה הבוקר “החצי החילוני” של 
“נפלאו”ת” )נשים פועלות למען אחדות 
וקירוב לבבות( , המתמזגת עם “החצי 
החב”די”, ושתיהן יחד הינן התערסלות 
נעימה של הטוב בהתהוותו – זה שיודע 
להכיל, לכבד ולפנק את השונות, ואף לראות 

בה הזדמנות וערך.
מרגש ששתי נשים מוכשרות ושונות 
בוחרות להקים יחד מיזם לקירוב לבבות. 
גשר בין דתיים וחילוניים, בין תפישות 
עולם שונות, ותמיד מוצאות ממשקים של 
הסכמות ומשם צומחות ומרחיבות לבבות!
בשם כל הטוב הזה יצאנו היום לסיור 
הרבי  האדמו״ר  בבית  חב”ד,  בכפר 
מלובביץ’, בית שהינו תעתיק זהה לבית 

המקורי בניו-יורק.
היה מרגש לעמוד בחדרו של הרבי, 
לקחת תהילים, לקרוא פרק ולהתייחד עם 

מה שהלב מבקש.
כאן מפעל השלוחים של חב”ד מרגיש 
הכי חזק. אין שיפוטיות, ביקורת, נכון ולא 
נכון, דתיים וחילוניים, אין מחלוקת ואין 

חולק. 
 – שאנחנו  למי  הזיקה  תחושת  כאן 
כולנו יהודים. ללא מחיצות וחלוקה למי 
ש”ראויים יותר או פחות”. זה השביל הנכון 

ללכת בו אל האחדות המיוחלת.
הרגעים המזוקקים הללו עשו לי ביעור 
חמץ עמוק... זה ששטף את מחוזותינו 
בסחי של ארס ושנאה במערכת הבחירות 
האחרונה... רוח של פילוג והסתה וגזענות 

ושנאת אחים.
עם  את  כאן  לאחד  שצריך  הרגשתי 
ישראל, לחוש את הזרועות החובקות בכל 
העולם כל יהודי באשר הוא, ונותנות לו 
בית והזדככות אמיתית לזהותו הלאומית. 
התפעלנו  המצות,  במפעל  ביקרנו 

מהבחורים מרדדי בצק המצות “הקופצים” 
כדי להפעיל כובד משקלם על המצות 
נעים בביתה  וקינחנו בשיח  המתהוות, 
של מירי שניאורסון אשר יחד עם שלי, 
הטעימו טעמי משמעותו של חג החירות, 
על התובנות הפרטיות העמוקות שמרגישות 

לכל אחת מאיתנו קרובה אל עצמה.
“ופרצת” בגימטריה = 770.

 770 הבוקר היינו בבית הרבי הקרוי 
רגל אחת –  כל התורה על  ומסמל את 
לפרוץ אל מרחבי העולם, להאריך את 
הזרועות לחיבוק של אהבת חינם, ליצירת 
בית נעים ומכניס אורחים לכל יהודי בכל 
מקום בעולם ולהפוך את אהבת ישראל 

לשליחות פורצת דרך. 
לכולנו  מוכר  הזה  האדיר  המפעל 
בביקורינו בחו”ל, אבל דווקא כאן, בכפר 
חב”ד, באווירה המיוחדת בפתחו של חג 
הפסח הקרב ובא, מתעצמת תחושת הגאווה 
הלאומית על שזכינו בשליחים שכאלה, 
השואבים השראה מארץ הקודש ומביאים 
את הנגיעה האנושית כבשורה, שכל כך 
משתוקקת להיות לענן לבן שירכב לו בנחת 

על כל עם ישראל .
“הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים 
ואחיות גם יחד”. ביום שישי נסב כולנו 
לשולחן החג – זמן איחוד לאומי, ונעשה 
סדר. שליחי חב”ד יטרחו ויתקינו סדר פסח 
בערים השונות בעולם. תהא זו שעת רצון 
עולמית של העם היהודי והלוואי שנזכה 
לסדר חדש בינינו לבין עצמנו, ולעולם טוב 
יותר, חף מאנטישמיות ומאחד לבבות!”

קטונתי מלהוסיף אחרי דברים שכאלה, 
אביא כאן מכתב הרבי בברכה לחג הפסח:

“בני ישראל, שכל אחד מהם יש לו נפש 
אלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש, אשר, 
אפילו כאשר היא מלובשת בנפש הבהמית 
ובגוף, הרי היא קשורה עם הקב"ה, עם 
"אין סוף" – שאיפתה לחרות האמיתית 
שלה, ליציאת מצרים, היא תמידית ו"אין-

סופית". היא אינה יכולה להישאר במקום 
אחד. כל יום, בעלייתה הנוספת ע"י תורה 
ומצוות, המקרבים לאין-סוף – מרגישה 
הנשמה בעומק פנימיותה שהמדריגה של 
אתמול היא היום כבר בבחינת “מצרים”, 
שיש לצאת ממנה ולהגיע למעלה יותר.”

⋅⋅⋅
יעזור השי”ת, ש”זמן חירותנו” הבא 
עלינו לטובה, יביא לכל אחד ואחת את 
החירות מכל ההפרעות, גשמיות, חומריות 
ורוחניות, ולשגשג בשמחה ובטוב לבב, 
בעילוי אחר עילוי, עד לזמן חירותינו במלוא 
המידה – הגאולה האמיתית והשלמה על 

ידי משיח צדקנו במהרה בימינו.
בברכת חג פסח כשר ושמח,

מירי שניאורסון-הבחירה שלי
מנטורית עסקית ואישית, מרצה 
ומנחה ושליחה בתקשורת. 

יש סיכוי לאחדות
 נשית עוד לפני חג
 החירות והאחדות

הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מירי שניאורסון / 
מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו 

חג פסח כשר ושמח!

מאחלת וכל קוראיה 

מערכת



יד' ניסן  תשע"ט 19/4/19 34

עוגת גבינה אוורירית כשרה לפסח
עוגה מפנקת רכה ועשירה שאיננה זקוקה לציפוי. כמות מנות: 12 סוג תבנית / כלי: תבנית בקוטר 24 ס"מ

רכיבים:
5 ביצים גדולות מופרדות לחלבונים ולחלמונים

¼1 כוסות סוכר
500 גרם גבינה לבנה 5% 

2 כפיות תמצית וניל
1 כפית קליפת לימון מגוררת

2 כפות מיץ לימון
½ כוס קמח תופח לעוגות כשל"פ

1 מכל )250 מ"ל( שמנת להקצפה 38% 

הכנה:
1. מרפדים תחתית תבנית קפיצית בקוטר 24 ס"מ במלבן של נייר אפייה ומהדקים סביבה את מסגרת התבנית. 

מחממים את התנור לחום בינוני־נמוך )160 מעלות( כשתבנית התנור הגדולה מושחלת במדף האמצעי.
2. מקציפים את חלבוני הביצים עם ½ כוס סוכר לקצף גמיש ומבריק. בקערה שנייה מערבלים יחד גבינה, 

חלמונים, שארית הסוכר, וניל, קליפת לימון, מיץ לימון וקמח תופח כשל"פ לתערובת חלקה. מקציפים את 
השמנת לקצפת יציבה בקערה שלישית.

3. מוסיפים את הקצפת לתערובת הגבינה ומערבלים במהירות נמוכה רק עד שהיא מעורבבת למחצה. 
מוסיפים את קצף החלבונים ומערבבים בתנועות קיפול במרית לתערובת אוורירית אחידה.

4. מעבירים את התערובת לתבנית המרופדת. מניחים את תבנית העוגה על תבנית התנור ואופים במשך 25 
דקות. מושכים את תבנית התנור החוצה ומעבירים להב סכין בין שולי העוגה לדופנות התבנית )מאפשר תפיחה 
אחידה ומונע סדקים(. מחזירים את התבנית לתנור ואופים במשך 30 דקות נוספות או עד שמרכז העוגה כמעט 

יציב. מכבים את התנור ומניחים לעוגה להצטנן בתוכו 30 דקות. מוציאים את העוגה מהתנור ומצננים לגמרי. 
מכסים ומקררים במשך 12 שעות לפחות לפני ההגשה.

מאת: עורך השף הלבן /  מקור מתכון: דנית סלומון /  צילום ועיצוב: יהודה סלומון 

עוגת קשיו וקצפת שוקולד
עוגה פרווה משובחת של אגוזים, שוקולד וקצפת. מתאימה לפסח ולכל ימות השנה.

רכיבים לעוגה:
4 חלבונים מביצים גדולות

מלח
½ כוס סוכר

100 גרם אגוזי קשיו קלויים טחונים דק
50 גרם אגוזי קשיו קלויים קצוצים לחתיכות קטנות

150 גרם שוקולד מריר קצוץ לחתיכות קטנות

רכיבים לקרם:

100 גרם שוקולד מריר משובח שבור לקוביות
1 מיכל קצפת צמחית במתיקות מעודנת 

1 שקיק סוכר וניל
1 כפית קפה נמס מומס בכף מים חמים

3 כפות ליקר שקדים

רכיבים לעיטור:
פרורי שוקולד מריר
אגוזי קשיו קצוצים

 אופן הכנה:
1. משמנים את הדפנות של תבנית קפיצית בקוטר 24 ס"מ, ומרפדים את תחתיתה בנייר אפייה. מחממים את 

התנור לחום קצת נמוך מבינוני )170 מעלות(.
2. מכינים את העוגה. בקערה גדולה מקציפים את החלבונים עם המלח לקצף יציב. מוסיפים את הסוכר 
בהדרגה, וממשיכים להקציף לקצף נוקשה מאוד ומבריק. מערבבים את אגוזי הקשיו הטחונים והקצוצים 
עם השוקולד הקצוץ, זורים את התערובת על הקצף ומבליעים אותה לתוכו בתנועות קיפול. מעבירים את 

התערובת לתבנית ומיישרים את פניה. אופים במרכז התנור במשך 50-45 דקות, עד שתערובת הקצף יבשה 
ויציבה למגע. מוציאים מהתנור ומצננים.

3. משחררים את העוגה מהתבנית, מסירים את הנייר בזהירות ומניחים את העוגה בצלחת הגשה.
4. מכינים את קרם הקצפת. שמים את קוביות השוקולד בקערה קטנה, ומכסים אותן במים רותחים )בשיטת 

ההמסה הזו השוקולד פשוט מחליק החוצה מהקערה והוא נוח יותר לערבוב עם הקצפת הקרה(. בקערה 
שנייה מקציפים את השמנת עם סוכר הווניל ועם הקפה המומס לקצפת רכה. שופכים את כל המים מקערת 

השוקולד - משעינים להב סכין על דופן הקערה, כדי שקוביות השוקולד לא יחליקו החוצה יחד עם המים. 
מוסיפים את השוקולד המומס לקערת הקצפת תוך הקצפה. מוסיפים גם את הליקר ומקציפים לקצפת 

נוקשה. מעבירים כוס מקרם הקצפת לשקיק זילוף עם צנתר כוכב, ומורחים את השאר על העוגה. מזלפים 
כוכבי קצפת על העוגה. זורים למעלה פירורי שוקולד וקשיו. מכסים בפעמון עוגה ומקררים היטב - במשך לילה 

לפחות - כדי לתת לטעמים זמן להתמזג.

מאת: עורך השף הלבן /  מקור מתכון : דנית סולומון /  צילום ועיצוב: יהודה סולומון 

בלונדיז שוקולד אגו לבן עם בננות
חברת כרמית חולקת מתכון לקינוח מפנק של בלונדיז שוקולד אגו לבן עם בננות להכנה קלה בבית.

מצרכים:
200 גר׳ שוקולד לבן

110 גר חמאה
1 כוס סוכר

1 ביצה
2 בננות

1 כפית תמצית וניל
200 גר׳ קמח לבן

10 גר אבקת אפיה
50 גר אגוזי לוז

1

2

1

23

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל
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תבנית בינונית 22*24

אופן הכנה:
1. ממיסים קוביות שוקולד אגו לבן וחמאה על בן מרי עד להמסה מלאה )ניתן לעשות זאת גם במיקרוגל, 

בפולסים קצרים ולערבב בכל פעם(. 
2. מעבירים לקערה גדולה יותר ומערבבים פנימה סוכר, בננות מעוכות, ביצה ותמצית וניל. לאחר מכן מנפים 

פנימה את הקמח ואבקת האפייה ומקפלים אותם לתוך התערובת. לבסוף מקפלים פנימה את אגוזי הלוז.
3. מעבירים לתבנית משומנת, אופים בחום של 180 מעלות, כ 30 עד 35 דקות.

4. מצננים היטב  לפני חיתוך )אפשרי גם במקרר( .

אצבעות שקדים, תמרים ושוקולד
חיתוכיות טעימות בטירוף. בסיס שקדים פריך, שכבה רכה ועשירה של קרם שמנת, תמרים ושוקולד ופרוסות 

שקדים לעיטור. 

רכיבים:
לבסיס:

150 גרם מרגרינה מזולה )או מרגרינה בלי מלח( בטמפרטורת החדר
½ כוס סוכר

½ כפית תמצית שקדים
100 גרם שקדים מולבנים טחונים

½1 כוסות )180 גרם( קמח מצה
¼ כוס )60 מ"ל( קצפת צמחית במתיקות מעודנת

 
לקרם:

¾ כוס )150 גרם( סוכר
3 כפות אבקת קקאו

¾ כוס )שארית המכל( קצפת צמחית במתיקות מעודנת 
75 גרם מרגרינה מזולה )או מרגרינה בלי מלח( חתוכה לקוביות

100 גרם שוקולד מריר שבור לקוביות
250 גרם )קצת פחות מכוס( ממרח תמרים

4 ביצים גדולות
2 כפיות תמצית וניל

4 כפות ליקר או ברנדי
¼ כוס שקדים מולבנים פרוסים

הכנה:
1. מרפדים תבנית מלבנית גדולה 25x38 ס"מ בנייר אפייה. מחממים את התנור לחום בינוני )180 מעלות(.

2. מערבלים את המרגרינה עם הסוכר ועם תמצית השקדים לתערובת אוורירית. מוסיפים שקדים, קמח מצה 
ונוזל קצפת ומערבלים לתערובת פירורית לחה. משטחים את התערובת בתבנית ואופים במרכז התנור במשך 

20-18 דקות עד שפני המאפה מזהיבים.
3. מכינים את הקרם. מערבבים את הסוכר עם הקקאו בסיר בינוני. מוסיפים קצפת ומערבבים לתערובת 

חלקה. מוסיפים מרגרינה ושוקולד ומחממים תוך בחישה מעל להבה נמוכה עד שהמרגרינה והשוקולד 
מתמוססים. מסירים מהאש וטורפים פנימה את ממרח התמרים. מוסיפים ביצים, וניל וליקר וטורפים לתערובת 

חלקה. יוצקים את התערובת על הבסיס האפוי. זורים למעלה שקדים פרוסים.
4. מנמיכים את חום התנור לבינוני־נמוך )160 מעלות( ואופים במשך 35-30 דקות עד שהמרכז מתייצב. מצננים 

ומקררים היטב. חותכים למלבנים או לריבועים בגודל הרצוי. מאחסנים במקרר בכלי מכוסה היטב.

מאת: עורך השף הלבן /  מקור מתכון: דנית סלומון /  צילום ועיצוב: יהודה סלומון 

חיתוכיות אגוזים וקוקוס כשרות לפסח
עוגות אגוזים טעימות במיוחד, שמתאימות לכל הזדמנות. הבונוס: אפשר להכין אותן כמה ימים מראש, ולשמור 

במקרר בקופסה סגורה היטב.

רכיבים:
⅔ כוס )80 גרם( קמח תופח לעוגות כשר לפסח

½ כוס )50 גרם( אבקת סוכר
¾ כוס )60 גרם( קוקוס טחון

100 גרם חמאה מומסת

לציפוי:
3 ביצים גדולות

1 כפית תמצית וניל
½1 כוסות )200 גרם( סוכר חום מהודק קלות

½1 כוסות )125 גרם( קוקוס טחון
1 כף קמח תופח לעוגות כשר לפסח

½ כפית אבקת אפייה
150 גרם אגוזי מלך קצוצים

אבקת סוכר לעיטור )לא הכרחי(

הכנה:
1. מחממים את התנור לחום קצת נמוך מבינוני )170 מעלות(. משמנים את התבנית במעט מהחמאה 

המומסת, ומרפדים אותה בנייר אפייה.
2. מכינים את הבסיס. מנפים יחד קמח ואבקת סוכר לתוך קערה בינונית. מוסיפים את הקוקוס ומערבבים 
במזלג. יוצקים את החמאה המומסת ומערבבים בכף לתערובת אחידה. מהדקים את התערובת לתחתית 

התבנית, ואופים במרכז התנור במשך 15 דקות. מוציאים ומצננים עד שמסיימים להכין את תערובת הציפוי.
3. באותה קערה עצמה טורפים יחד במטרף ידני ביצים, תמצית וניל וסוכר חום עד שכל גושי הסוכר נמסים 

והתערובת סמיכה ותפוחה מעט. מוסיפים קוקוס, קמח, אבקת אפייה ואגוזים, ומערבבים היטב בכף. מורחים 
את התערובת על הבסיס האפוי, ומחזירים לתנור למשך 25-20 דקות, עד שפני הציפוי יבשים ומרכזו יציב 

למגע. מצננים וחותכים לריבועים או למלבנים בגודל הרצוי. מעטרים במעט אבקת סוכר.

טיפ: לגרסת פרווה, מחליפים את החמאה במרגרינה בלי מלח.

מאת: עורך השף הלבן /  מקור מתכון: דנית סלומון /  צילום ועיצוב: יהודה סלומון 
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4
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4
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אפשר 
קאקורולחשוב

סודוקו

סודוקו 16

מלאו בכל שורה או עמודה ספרות מ1 עד 9, כך שיתקבל הסכום 
הרשום בראש העמודה או השורה. אין לרשום ספרה אחת פעמיים 

באותה שורה או עמודה.
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תשבצים

טריוויה

מבוך

מאוזןמאוזן

מאונך
מאונך

1. פצפוץ, התבקעות. "וקרוב להשבר והמים מצרפין ___"                  )רש"י שבת 
מא:()בלשון יחיד()לא בלשון סמיכות(

6. פאר,יופי,הדר. " ___ היא לכל הארצות")יחזקאל כ ו(
7. קניה ומכירה, משא ומתן מסחרי.  "____  וממכר" )בבא מציעא עט:(

9. העור המכסה את בשר האדם ובעלי החיים. "שק תפרתי עלי  ___" )איוב טז 
טו( )גוף שלישי, בלשון סמיכות( )בהיפוך אותיות(

11. קיצור המילים: יין קפריסין.
12. עיקום, קילקול.  "חרב בא לעולם על ענוי הדין ועל  ___  הדין" )אבות ה ח(

13. רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל: א'50-, ב'50-, ג'10-
)בהיפוך  יא(  ה  )הושע  הואיל הלך אחרי  ___"  "כי  פקודה, הוראה.   ציווי,   .14

אותיות(
17. בליטה כעין צלקת העולה על צמחים במקום שניקטמו. "נקטם ראשו ועלתה 

בו __")סוכה לג.(
19. החכם יבין זאת בקלות, די לחכם ברמז. "דעת לנבון  ___" )משלי יד ו(

20. חיכה, המתין.  "___  לי זעיר ואחוך" )איוב לו ב(

1. מה שידו של אדם משגת, יכולתו החומרית של אדם.  "____    ____   בנודר" 
)ערכין ד א(

6. פנימה, לצד הפנימי.  "אל עבר האפוד ___"      )שמות כח כו(
7. מדוע מצא לנכון?   "____  ראה" )מגילה יט.(

להו צערא לכהנים  ____"  "ואית  ובארמית?    – בעברית.   8. להקיף, ללכת סביבו 
)שבת לד.(

9. אחד מגיבורי החיל אשר לדוד.  "אליאל  ו___" )דברי הימים א' יא מז(
10. מין אריג לבן, דק ומובחר, מעין משי או בוץ.  "וילבש אתו בגדי  ___" )בראשית 

מא מב(
12. מתוך הדגשת הדבר המותר אפשר להבין מהו הדבר האסור.  "מכלל  ___  אתה 

שומע לאו" )רש"י דברים יז כ(
13. )בהשאלה( התנהגות טובה של אדם שיש בה ברכה לו ולאחרים.  "דרך  ____" 

)אבות ב א(
15. רוויה.  "לא  ___  יותר מדאי" )רש"י תענית כב:(

16. עיון, הבנה טובה.  "___  שכל" )נחמיה ח ח(
17.כנוי מליצי לתלמידי חכמים.  "___  קודש"  )רש"י מגילה כז:(

1. מבוקע, מרוסק. "היה אוכל זיתים  ___" )טבול יום ג ו( )בלשון יחיד(
2. השופט השנים-עשר על ישראל. "__ בן הלל")שופטים יב יג(

3. שער, מבוא.  "תודיעני באיזה  ___  מפולש לחיי העולם" )ויקרא רבה פרשה 
ל, ב(

4. )בהשאלה( כנוי לאדם בור ופשוט, הדיוט, שאינו יודע תורה.  "___  הארץ" 
)אבות ב ה(

5. בשעת הכרח כשאין דרך אחרת. "בשעת  ה___")ברכות ט.(
8. השריר העבה בזרוע העליונה המהודק בקצהו האחד אל הכתף למעלה ובקצהו 

השני אל האמה. )הזרוע התחתונה(  "על ידך זו  ___" )מנחות לז.(
ה___"  על   "למנצח  במקרא.  שנזכר  הקדמונים  הזמר  מכלי  אחד  שם   .10

)תהלים ח א(
15. פתח לאור, אשנב, חלון קטן.  "___  תעשה לתבה"  )בראשית ו טז(

16. צלוי למחצה,מבושל למחצה. "אל תאכלו ממנו  ___  ובשל מבשל במים כי 
אם צלי-אש" )שמות יב,ט( )בהיפוך אותיות(

18. ענו, צנוע, שפל-רוח. "לדוד מכתם...שהיה  ___  ותם לכל" )סוטה י:(

1. הכנסת דבר בתוך דבר אחר בלא שיהיה ניכר בו.      "מוכרין אותו  ב___"  )בכורות 
לא:(

2. אחד משמותיו של הר חרמון.  "הר  ___  הוא חרמון" )דברים ד מח( )בכתיב מלא(
3. רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מלמעלה כלפי   מטה: א' – 3, ב' – 400, ג' 

– 100, ד' – 2
4. עברית, לשון הקודש.  "ואל תדבר עמנו  ___  באזני העם אשר על החמה" )מלכים 

ב יח, כו(
5. משל לתועה ואובד-דרך.  "כ___  אבד" )תהלים קיט קעו(

7. יושר, צדקה, תום.  "הלך צדקות ודבר  ___" )ישעיה לג טו(
11. התמהמה, התעכב במשך זמן מסוים. "חסידים הראשונים היו  ___  שעה אחת 

ומתפללים" )ברכות ה א( )בלשון יחיד( )גוף שלישי,עבר(
14. חלק ומהודק על ידי סריקה. "שעטנז דבר שהוא  ___  טווי ונוז" )כלאים ט ח(

15. אין דבר זה חל עליו, אינו נחשב. "אינו מן  ה____" )כריתות ג ד(

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. ה' ימשול בכם
2. הבה נתחכמה לו
3. הבין דבר לאשורו

1. ׁשֹוְפִטים ח כג 2. ׁשמֹות א י 3. ִמׁשֵלי יד טו 

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
סמל המורשת העולמית 
מעוצב בפרחים בשוודיה

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

1. יוונית 2. לא 3. אין הבדל 4. גמור 5. פליט 6. לחמניה 7. סבון 8. בן 
9. מהדק 10. גמל 11. חבר 12. שפה שמית עתיקה 13. מר, מרה 14. 

הערכה מחדש 15. פעם בחודש   16. נעל
1. המלה סנדל היא במקורה יוונית, עברית, ארמית?

2. רס"ג השתמש לראשונה במלה "טבע". נכון?
3. מה ההבדל בן טקס וטכס?

4. "מנוי ו... אתו"

5. "שריד ו... "
6. מהי גלוסקה?

7. בורית היא...
8. "... אדם", "... חיל", "... בית"

9. מהו אטב?
10. בת זוגו של מי היא הנאקה?

11. "עשה לך רב וקנה לך..."
12. מהי אכדית?

13. הוא- טעם. היא- אבר בגוף
14. מהו שיערוך?

15. ירחון הוא כתב עת המופיע...
16. "מחוט ועד שרוך..."





מועדון החברים של קופונופש מעניק הטבות בלעדיות למגוון 
אטרקציות לכל המשפחה. מרכזי מבקרים, שייט קייאקים, 

טיולי שטח, אופניים, רכיבה על סוסים ומסעדות כשרות. 
איך זה עובד? מתקשרים ליועצי הנופש בוחרים הטבה ורוכשים באמצעות כרטיס 

אשראי. מקבלים קוד הזמנה בן 10 ספרות ומציגים אותו כשמגיעים לבית העסק. זהו, 
פשוט משתלם להיות חברים שלנו.

מועדון החברים של קופונופש מעניק הטבות בלעדיות למגוון 
אטרקציות לכל המשפחה. מרכזי מבקרים, שייט קייאקים, 

טיולי שטח, אופניים, רכיבה על סוסים ומסעדות כשרות. 
איך זה עובד? מתקשרים ליועצי הנופש בוחרים הטבה ורוכשים באמצעות כרטיס 

אשראי. מקבלים קוד הזמנה בן 10 ספרות ומציגים אותו כשמגיעים לבית העסק. זהו, 
פשוט משתלם להיות חברים שלנו.

רפטינג נהר הירדן

גדות 072-2570209

אבוקייק

פארק הירדן 072-3281332

אינדיפארק

יסוד המעלה 072-3263920

אקווה כיף

טבריה 072-3921556

iclimb

חיפה 072-3936311

דה קרינה

עין זיוון 072-3921566

טכנודע

חדרה 072-3902583

iclimb TLV

תל אביב 072-3952697 ירושלים, 072-8888888

אקשן פארק

לכיש 072-3281314

רייזר הצפון

אמנון 072-3718880

ירוק על החל

גן הצפון 072-3712117

החווה של חוה

קיבוץ חפץ חיים 072-3932689

קמפינג דג על הדן

בית הלל 072-3712354

ראש הנקרה

קיבוץ ראש הנקרה 072-2570207

פארק אקסטרים מונפורט

אגם מונפורט 072-3940518

טיולי סוסים 072-3952715 טיולי שטח 072-3952711 ספורט ימי 072-3934457

רכבת הכותל

ירושלים 072-3712324

חלום עולמי - טבריה

1-700-700-400

אביב הגיע - פסח בא

מתלבטים? צריכים עזרה או שיש לכם שאלה?
יועצי הנופש שלנו ישמחו לעזור בטלפון

מוזיאון המוזיקה

ירושלים 072-3264041

51%
הנחה

27%
הנחה

35%
הנחה

32%
הנחה

28%
הנחה

28%
הנחה

18%
הנחה

40%
הנחה

37%
הנחה

28%
הנחה

40%
הנחה

13%
הנחה

51%
הנחה

15%
הנחה

20%
הנחה

43%
הנחה

45%
הנחה

15%
הנחה
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