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שאיבת הקדושה מבית המקדש
"ָׁשלוֹׁש  הקדושה:  בתורה  נצטוינו 
ְּפֵני  ֵיָרֶאה ָכל ְזכּוְרָך ֶאת  ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה 
ְּבַחג  ִיְבָחר,  ֲאֶׁשר  ַּבָּמקוֹם  ֱאֹלֶקיָך  ה' 
)דברים  ַהֻּסּכוֹת"  ּוְבַחג  ַהָּׁשֻבעוֹת  ּוְבַחג  ַהַּמּצוֹת 
לבית  עולה  היה  מישראל  אדם  כל  טז(.  טז, 
הוא  הרגל  בימי  בשנה.  פעמים  שלש  המקדש 
בעבודתם,  כהנים  רואה  קרבנות,  מקריב  היה 
יותר  מה  במעמדם.  וישראל  בדוכנם  ולויים 
נפלא מזה! )עיין תוספות בבא בתרא כא ע"א 

ד"ה כי מציון(.
והמיוחדת  הגדולה  המעלה  היתה  מה  אך 
- השראת  הזאת?  כל המציאות המרוממת  של 
האדם  היה  השכינה  השראת  ידי  על  השכינה! 
שואב רוח של קדשה וטהרה, מתעלה ומתרומם 

למדרגות נשגבות.
חוזר  לביתו,  שב  האדם  היה  הרגל  לאחר 
לשגרת חייו, ושוקע לתוך ימים של חולין. הוא 
וכרמיו.  פרדסיו  את  שדותיו,  את  מעבד  היה 
חורש, זורע, נוטע, קוצר, זומר. אבל בתוך כל 
החולין הזה, כל העת היתה מלווה אותו הרגשה 
מיחדת  הרגשה  אותה   - וטהרה  קדושה  של 

שנחקקה בנפשו בימי העליה לרגל.
חלפו כמה חדשים, שוב מגיע הרגל. שוב הוא 
עולה לירושלים, למלא מחדש את ה"מצברים" 
הרוחניים שלו. אם, למשל, הרגל האחרון היה 
סוכות, הרי עברו עליו חמשה חדשים ארוכים 
- פסח. אמנם במשך  של חולין עד לרגל הבא 
כל חדשי החורף לא פג הרושם העילאי של ימי 
הרגל של חדש תשרי, אבל עצם הידיעה שהנה 
בו  מפיחה  היתה  לירושלים,  ועולה  שב  הוא 

התרגשות מחדשת.
לה  זוכה  היה  שהאדם  הגדולה  ההתעלות 
כל  אותו  מלוה  היתה  המקדש,  ובבית  במשכן 
בלי  חייו  שגרת  את  לחיות  יכול  הוא  הימים. 
צמוד  שהקב"ה  ידע  כי  הרוחני,  למצבו  דאגה 
הוא  ובכרם,  בשדה  עובד  כשהוא  גם  אליו. 
מרגיש כאלו הוא נמצא בבית המקדש, הקדושה 

חופפת עליו כל היום.

השפעתו העצומה 
של רגע במקדש

המכונה "הגאון  מוילנא,  אליהו זצ"ל  רבי 
חכמי  מגדולי  היה  "הגאון"[,  מוילנא" ]וכן 

התורה שבישראל.
נגש אליו אדם ושאלו: "כל עם ישראל, בכל 
בשובך  עינינו  "ותחזינה  מתחננים:  ודור,  דור 
לציון ברחמים", 'ותבנה ירושלים עירך במהרה 
בימינו', ועוד כהנה וכהנה תפלות ותחנונים על 
בנין בית המקדש. מדוע? מה יש בבית המקדש 
הזה, שכל כך נכספים אנו ומשתוקקים אליו?".

"הן  ואמר:  שפתים,  במתק  הגאון  לו  השיב 
רוח  קורת  של  אחת  שעה  ש'יפה  אתה,  יודע 
בעולם הבא מכל חיי העולם הזה' )אבות ד, יז(, 
אך דע לך, שמוכן אני לתת את כל שכר העולם 

הבא שלי תמורת רגע אחד בבית המקדש!".
לכאורה, אמר לו הגאון כך, כיון שברגע אחד 
בו נמצא האדם בבית המקדש, יכול הוא להשיג 
נשגבות,  רוחניות  ומעלות  וקדושה  ה'  חכמת 
חיי  שנות  בשבעים  להשיג  שאפשר  ממה  יותר 

עמל.
אדם  זוכה  המקדש  בבית  אחד  רגע  ידי  על 
הצרופה,  ולאמונה  האמתית  להכרה  להגיע 
וכל  ממנה,  ומתרגש  מתמלא  לבו  שכל  באפן 

רצונו ומאדו נהפכים להיות דבקות בה'.
לארץ  להיכנס  ביותר  השתוקק  רבנו  משה 
ישראל, כפי שנאמר: "ואתחנן אל ה' בעת ההיא 
לאמר.... אעברה נא ואראה את הארץ הטובה". 
רבנו  שמשה  יא(,  רבה  )דברים  במדרש  מובא 
התפלל על כך חמש מאות וחמש עשרה תחנות, 

כמנין "ואתחנן".
מה  "מפני  ע"א(:  יד  )סוטה  חז"ל  שואלים 
וכי  ישראל?  לארץ  לכנס  רבנו  משה  נתאוה 
לאכל מפריה הוא צריך? או לשבע מטובה הוא 
צריך? אלא כך אמר משה: 'הרבה מצוות נצטוו 
ישראל, ואין מתקימין אלא בארץ ישראל, אכנס 

אני לארץ כדי שיתקימו כלן על ידי'".
ולרוחניות,  לקדשה  השתוקק  רבנו  משה 
ולהשראת  ישראל,  בארץ  להגיע  נתן  שאליהם 

השכינה שבמקדש.
את  לקבל  סיני  להר  עלה  רבנו  משה  הרי 
הלוחות, והיה מדבר עם המלאכים כאחד מהם, 
זאת  כל  אף  על  עליו.  שורה  שכינה  היתה  ואף 
לא היה קץ להשתוקקותו לזכות להגיע למקדש 

שבארץ ישראל! 

סוכה ברוח הקדש

שרה אמנו נקראה בשם "יסכה", כמו שאמרו 
ולמה  שרה,  זו  "יסכה  ע"א(:  יד  )מגלה  חז"ל 
הקדש,  ברוח  שסכתה  יסכה?  שמה  נקרא 
שמע  שרה  אליך  תאמר  אשר  'כל  שנאמר: 

בקלה'".
בעולם,  ה'  אמונת  את  גלה  אבינו  אברהם 
הוא הסביר לבריות כיצד ברא ה' את העולם יש 
מאין, והביאם להכיר בו. גם שרה אמנו קרבה 
וגרמה בכך להשראת  וגיירה אותן,  את הנשים 
- בעולם. בשל כך  ויותר  יותר  - גדולה  שכינה 
ברוח  סוכה  עליה:  השכינה  להשראת  זכתה 

הקדש.
כי  זה,  בשם  הסוכה  נקראת  כך  משום 
באמצעותה יכול אדם לזכות להיות סוכה ברוח 

הקדש!
לפום צערא אגרא

שזכו  עולם  גדולי  על  רבים  ספורים  ישנם 
על  בה'  ודבקות  קדושה  של  עצומות  להשגות 
והשראת  הקדש  רוח  להשגת  ועד  הסוכה,  ידי 

שכינה עליהם.
מרדכי  חיים  על רבי  הוא  מהם  אחד 
עיר  שהיתה  חלאב,  רבני  גדול  לבטון זצ"ל, 
מלאה  תורה,  של  מטרופולין  לאלוקים,  גדולה 
וחיבוב  החכמים  אהבת  חכמים.  בתלמידי 
היתה  זו  בעיר  היהודים  כלל  בקרב  המצוות 
גדולה מאד. הרב היה אב"ד ובעל רוח הקדש, 
אפילו  פיו.  את  להמרות  העז  לא  אחד  ואף 
יראו ממנו, לאחר שנוכחו לראות כמה  הגויים 

נסים ונפלאות שנעשו אצלם על ידו.
הסוכה  אל  מגיעים  הסכות  בחג  כידוע, 
שבעת האושפיזין, שבעה עלאין קדישין, שזכו 
אדם  מכל  יותר  עליונות,  במעלות  להתעלות 

בעולם. צדיקי עולם - כדוגמת הצדיק הזה - היו 
זוכים לראות את נשמתם בסוכתם.

שנה אחת החל הרב לבטון באמירת הקידוש 
בליל יום טוב ראשון של סוכות, והמתין לבואו 
שבאותה  אלא  שנה.  כבכל  אבינו  אברהם  של 
רק  והגיע  מלבוא,  אבינו  אברהם  התאחר  שנה 

לקראת סיום הסעודה.
שאלו הרב: "מדוע כבודו אחר? היה לי צער 
לבואו  שנה,  בכל  כמו  זכיתי,  שלא  מכך  גדול 

מיד בתחילת הסעודה".
כה  עד  "הייתי  והשיב:  אבינו  אברהם  נענה 

אצל ספר העיר".
ויודע שהוא אדם פשוט,  אני מכירו,  "והלא 
כאושפיזין  כבודו  את  לקבל  זכה  מה  ועל שום 

בסוכתו?" שאל הרב.
הספר  את  הרב  ישאל  הזאת  השאלה  "את 

בעצמו", השיב אברהם.
הספר,  של  לביתו  שליחים  מיד  שלח  הרב 
הקרובות  בדקות  לבוא  מעונין  שהוא  והודיע 
בו  חושד  הרב  שמא  נבהל:  הספר  לבקרו. 
כניסת החג?  זמן  לאחר  עד  שהתאחר בעבודה 
והלא סיים לעבד עוד באמצע היום כדי לעשות 

סוכה!
"רבי!  ואמר:  הספר  פתח  הגיע,  כשהרב 
בכל שנה לא הייתי נוהג לעשות סוכה, והייתי 
החג  בערב  כי  אחרים,  של  בסוכתם  מתארח 
החג,  לכבוד  להסתפר  אנשים  הרבה  מגיעים 
השנה  אולם  סוכה.  לבנות  פנאי  לי  נותר  ולא 
החלטנו, אני ואשתי, כי נעשה סוכה כמו כולם. 
למספרה:  לבאים  הודעתי  היום  באמצע  ואכן 
'עד כאן! אני מבקש את סליחתכם, יש ספרים 

אחרים בעיר, עלי לבנות סוכה!'
הספר.  סיפר  עצים",  גדלים  בחצרי  "והנה, 
"עליתי על סולם והתחלתי לחותכם עם הגרזן 
את  וכשחתכתי  העץ,  גזע  על  נשענתי  שבידי. 
על  אתו  יחד  ונפלתי  הגזע,  גם  נכרת  העץ, 
כן  פי  על  ואף  וברגלי,  בידי  נפצעתי  האדמה. 

המשכתי במסירות נפש בבניית הסוכה".
מישהו"?  אצלך  התארח  בסעודה  "והאם 

שאל אותו הרב.
"כן", השיב הספר. "בתחילת הסעודה הגיע 
אורח וביקש לסעוד עמנו. דא עקא, לאחר המנה 
הראשונה הוא נעלם! דלת הסוכה היתה סגורה, 

ולפתע לא מצאנו אותו"...
היה  הזה  "האורח  הרב,  לו  אמר  לך",  "דע 
והוא  הראשון,  האושפיזין  אבינו,  אברהם 
הנפש  מסירות  בגלל  בסוכתכם  להתארח  בא 
שהייתה לכם בבניית הסכה! ומשום שהתארח 

אצלכם הוא אחר לבוא אלי".
)אבות  אגרא"  צערא  "לפום  אמרו:  רבותינו 
ה, כג(. לפי הצער שאדם מצטער לכבוד הבורא 
שניים  יכולים  השכר.  גדל  הוא  כך   - יתברך 
כן  פי  על  ואף  בדיוק,  מצוה  אותה  את  לעשות 
שכרו של זה לא יהיה כשכרו של זה. השכר אינו 
נמדד לפי מעשה המצוה עצמו, אלא לפי מדת 

ההתאמצות שאדם השקיע בקיומה.
כמה כדאי להתאמץ כדי לקים מצוה! 

תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. חג סוכות 
שמח. 

ההתעלות 
הגדולה שהאדם 

היה זוכה לה 
במשכן ובבית 

המקדש, היתה 
מלוה אותו כל 

הימים. הוא יכול 
לחיות את שגרת 

חייו בלי דאגה 
למצבו הרוחני, 

כי ידע שהקב"ה 
צמוד אליו. גם 

כשהוא עובד 
בשדה ובכרם, 

הוא מרגיש 
כאלו הוא נמצא 

בבית המקדש, 
הקדושה חופפת 

עליו כל היום.

| הרה"ג ראובן אלבז
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה



חג סוכות שמח
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סוכת הבנים
רק  הקיימת  ייחודית  הלכה  ישנה 
פטור  שהמצטער  סוכה,  במצוות 
באונס,  מדובר  לא  בסוכה.  מלהיות 
פטור  הוא  וכבר  וצער,  קושי  בקצת  רק  אלא 
מקיום מצוות הסוכה. והדבר זועק: האם שמענו 
מאכילת  עצמו  את  שיפטור  יהודי  על  פעם 
או  מצטער?  שהוא  בגלל  הסדר  בליל  מצה 
משום  המינים  ארבעת  על  מלברך  יחדול  אולי 
שבת  וישמור  תפילין  יניח  שלא  או  'מצטער'? 
דווקא במצוות הסוכה  'מצטער'? מדוע  משום 
יש פטור של מצטער, עד שבשולחן ערוך נפסק 
בגדר  הוא  הסוכה,  את  ומקיים  שמצטער  שמי 

"כל הפטור מן הדבר ועושהו, נקרא הדיוט"?
בפתח מסכת עבודה זרה יש תיאור ארוך על 
בתוך  לבוא.  שלעתיד  הדין  ביום  שיתרחש  מה 
ספר  הוא  ברוך  "מביא הקדוש  נאמר:  הדברים 
בה:  שעסק  למי  ואומר  בחיקו  ומניחו  תורה 
יבוא ויטול שכרו. מיד מתקבצין ובאין הגויים". 
מכאן מתחיל משא ומתן ארוך שהחוט השזור 
את  להבין  העולם  אומות  של  הקושי  הוא  בו 
ההבדל בינם לבין בני ישראל הזוכים לקבל שכר 
טוב. בתחילה הם מנסים לטעון שגם היהודים 
מופרכת  הזו  שהטענה  אלא  מצוות,  קיימו  לא 
עד מהרה על ידי חלק מהם, כמו אשת פוטיפר 
וכדומה שניסו את ישראל ועמדו בניסיונות. ואז 
בצעד נואש הם מבקשים: "רבונו של עולם תנה 
לנו ונעשנה"- תן לנו מצוות ונקיים אותן. אחרי 
הטענה הזו, הקב"ה מנסה אותם: "מצווה קלה 

יש לי וסוכה שמה, לכו ועשו אותה".
הסוכה,  את  בונים  העולם  אומות  ואכן 
אותם:  מטריד  והחום  יוצאת  וכשהשמש 
ושוב  ויוצא".  בסוכתו  מבעט  ואחד  אחד  "כל 
מתעוררת השאלה: מדוע בוחר הקב"ה דווקא 
בסוכה? האם אין עוד מצוות קלות ללא חסרון 
ובכלל, איך קיום מצווה  כיס, שניתן לנסותם? 
אחת יכול להעיד על כל שאר התרי"ג שהקב"ה 

בוחן אותם בזה?
דורותיכם  ידעו  "למען  הפסוק  על  החיד"א 
כי בסוכות הושבתי את בני ישראל" כותב שזה 
שהושיב הקב"ה אותנו בסוכה שלו, יש הוכחה 
לדורות שאנו בניו אהוביו. כי רק בנים יכולים 
לשבת בתוך העננים, משום כך "המצטער פטור 
לחדר  לסוכה,  נכנסים  הסוכה". שכשאנחנו  מן 
'מצטערים'  אתם  אם  לנו:  אומרים  אבא,  של 
כאן, אסור לכם להישאר אפילו רגע, כי אז אתם 
לא שייכים לכאן. אצל 'אבא' אין צער. במחוזות 
אחרים, אצל 'מלך' ואצל 'מעביד' יש צער, אבל 
לא אצל אבא שאוהבים. ברגע שאתם מתנהגים 
כאן,  להישאר  רשאים  לא  אתם  עבדים,  כמו 

הסוכה לא שייכת לכם.
'מצווה  בכינוי  המשמעות  עומק  גם  זה 
העניין  עולה, אלא  היא  כמה  העניין  לא  קלה'. 
מצוותה  את  ומקיימים  בה  נכנסים  שכשאנחנו 
מקבל  הקב"ה  ואזי  לאבא,  בנים  אנו  ומהותה 
אותנו כמו שאנחנו, בלי חסרונות ובלי מגרעות.

את  לנסות  הקב"ה  בוחר  מדוע  הסיבה  זאת 
הגויים במצווה הזאת. כביכול הוא אומר להם: 
אם אתם רוצים להשתוות לעם ישראל ולהרגיש 
בסוכה  מסתדרים  אתכם  נראה  בואו  בנים, 
ובין  שביני  העמוקה  השפה  את  ומבינים  שלי 
בני  ישראל. אולם הם לא מבינים זאת וכשהם 
כי  מוכיחים  הם  ואזי  מבעטים,  הם  מצטערים 
הם לא בנים אלא עבדים, ועבדים נבחנים לפי 

מעשיהם.
שלמה  רבי  הגאון  שאמר  חסידי  ווארט  יש 
שאנו  המינים  שארבעת  זצ"ל,  אוירבך  זלמן 
לוקחים בחג הסוכות, נכתבו בתורה ברמז. לא 
כתוב אתרוג, אלא "פרי עץ הדר", מה שמשאיר 
פתח לפרשנויות רבות. גם הלולב מכונה "כפות 
היחיד  עבות".  עץ  "ענף  וההדס  תמרים", 
"ערבי   - הערבה  היא  המפורש  בשם  שמוזכר 
ללמדנו  וריח.  טעם  בהם  שאין  אלו   - נחל" 
הקב"ה  קורא  "בנים"  שאנו  הסוכות  שבחג 
דווקא לילדים החלשים שלו בשמם, כי בימים 

אלו הוא רוצה להדגיש את רצונו בקרבתם. 
הקדושים  הימים  שבעת  את  לנצל  עלינו 
אבינו  של  במחיצתו  מצויים  אנו  שבהם  הללו, 
בנים  של  העמוק  הקשר  את  לחוש  כדי  רוענו, 
אהובים. גם אם מישהו חש שאין בו טעם ואין 
את  ויזרוק  הפתוחה  הדלת  את  שינצל  ריח,  בו 

עצמו על ארון הקודש.
לוי  רבי  סוכתו של  על  הסיפור  כמה מתאים 
של  סנגורן  בכינויו  הידוע  מברדיטשוב,  יצחק 
מיני  כל  בסוכתו  לארח  רגיל  שהיה  ישראל. 
ריקים ופוחזים. חסידיו שאלו אותו: "רבי, למה 
אתה עושה את זה? הרי אתה יודע שהאיש הזה 
ריב  מחרחר  ההוא  והאיש  שבת,  שומר  אינו 

ומדון והשלישי מדבר לשון הרע. דווקא אותם 
אתה בוחר לארח בתור אושפיזין בסוכתך?".

ענה  והוא  חייב  נותר  לא  יצחק  לוי  רבי 
אעלה  ועשרים  מאה  "אחרי  בסגנונו:  להם 
בצלם  לשבת  ארצה  אני  גם  למרומים,  למעלה 
האבות  ובהם  עליון  קדושי  של  ובמחיצתם 
הקדושים, משה ואהרון, והתנאים והאמוראים 
הקדושים וכל גדולי עולם. כשאני ארצה לשבת 
במחיצתם יבוא מלאך ויגיד לי, 'לוי יצחק, מה 
אתה נדחף למקום שאינו הולם אותך? אתה לא 
ראוי לשבת במחיצתם של כל אלה. אתה איש 
פשוט, אין בך את הסגולות שיש לאותם אישים 

רמים מעלה. מה אתה נדחף למקום לא לך?'
אענה  להסביר,  היושר  מליץ  המשיך  אז,  או 
חיי  כל  אני  גם  במרומים,  'סהדי  למלאך: 
מחללי  אנשים  מיני  כל  שלי  בסוכה  אירחתי 
מתורה.  שרחוקים  ואנשים  ארצות  עמי  שבת, 
אנשים  ריח.  ולא  טעם  לא  בהם  שאין  אנשים 
הדסים.  לא  וגם  לולב  ולא  אתרוג  לא  שהם 
אנשים שהם משולים לערבה. אני אירחתי את 
כל הערבות היבשות האלו בסוכתי, אז לא מגיע 
לי  גם  תנו  אותם?  שאירחתי  כמו  להתארח  לי 
לוי  רבי  ידע  כי  דמהיימנותא'".  בצילא  להיות 
יצחק מברדיטשוב זי"ע שבסוכה אנו בנים של 
ואצל בנים לא בודקים את הכישורים  הקב"ה, 

והמעשים כי כולם בנים.
לוי  רבי  של  בסוכתו  להתארח  מספיק  לא 
יצחק מברדיטשוב, צריך גם לקחת ממנה מעט 
שיריים. לאסוף ממנה את הנקודה החשובה הזו 
של מליץ היושר, ולקרב כל אדם באשר הוא אל 
אבינו שבשמיים ואלינו, ואזי נזכה לחסות בצל 

סוכת רחמים, חיים ושלום.

החיד"א על 
הפסוק "למען 

ידעו דורותיכם 
כי בסוכות 

הושבתי את בני 
ישראל" כותב 
שזה שהושיב 
הקב"ה אותנו 

בסוכה שלו, יש 
הוכחה לדורות 

שאנו בניו 
אהוביו. כי רק 

בנים יכולים 
לשבת בתוך 

העננים, משום 
כך "המצטער 

פטור מן הסוכה"

 הרב שמואל רבינוביץ 
|  רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



ספארק
נוזל כלים עם 24% חומר פעיל לנקיון יסודי וברק מושלם!

 החג הזה
יהיה מלא ברק
עם סנו ספארק!
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ציבור,  נציג  של  חייו  קלים  לא 
חרדי,  ציבור  נציג  של  חייו  קשים 
ציבור  נציג  של  חייו  שבעתיים  קשים 
מעטים  לא  ישנם  מדיה.  הניו  בעידן  חרדי 
כאלו  הודעות  למוקדי  מבני המגזר המחוברים 
ואחרים ושזוכים לדעת בזמן אמת על מה שפעל 
הפריפריה  תושבי  למען  אחר  שר  או  כזה  ח"כ 

החרדית די בכל אתר ואתר. 
ובוועדות  הכנסת  דוכן  מעל  נאומים שלמים 
טרם  עוד  מילים  למספר  מתומצתים  השונות 
אמת  בזמן  אותם  לשלוח  כדי  והכל  נישאו 
הטוב  כל  את  שיפיצו  כדי  השונים  למוקדים 
לחץ  שמרוב  אף  פעמים  מנוייהם.  בקרב  הזה 
שלא לאבד מומנטום, הטקסט הקצר נשלח עוד 
נאום  המכונן,  נאומו  את  הטאלנט  נשא  בטרם 
שלדעת עוזרו הצמוד של אותו ח"כ, שם אותו 
כדוגמת  הגדולים  הנואמים  עם  אחת  בשורה 

מנחם בגין ומרטין לותר קינג. 
הגדילו לעשות אלו שחרב פונקציית הסטטוס 
הכל  להם,  יפה  שהצנעה  זמנים  ולמעט  בידם 
עושה את דרכו לסטטוס ומשם לכיסם של אנשי 
לדעת  המפוקפק  הכבוד  בחלקם  שנפל  הקשר 
כולם על עשייתו של האיש, שכל הקשר  לפני 
שלהם איתו מסתכם בזה שהם נשמעו להוראת 
לקלפי את הפתק שלהם  והטילו  ישראל  גדולי 
ליום הדין ושהכניס את האיש לכנסת המינים. 
היא  הזה  מהסוג  להתנהלות  העיקרית  הסיבה 

השטחיות. 
אם כל חטאת בחיים הציבוריים זו השטחיות 
שגוררת אחריה הפרחת סיסמאות לשם כותרות 
באמת  לא  וכלום  נמוג  הכל  מכן  לאחר  ורגע 
לפיד  יאיר  הכנסת  חברי  התנהלו  כך  נעשה. 
ונפתלי בנט בקדנציה הראשונה שלהם באותה 
ממשלה גרועה שקמה לאחר מערכת הבחירות 

בשנת 2013. 
המילה  בסערה  לחיינו  נכנסה  ימים  באותם 
יום  בכל  כניסתה,  מרגע  והחל  "רפורמה" 
שניהם  יזמו  אותה  חדשה  רפורמה  על  שמענו 
בתחבורה,  רפורמה  לחוד.  אחד  כל  וגם  יחד 
הדת,  בשירותי  רפורמה  בתעסוקה,  רפורמה 
רפורמה בחוק הגיוס, רפורמה בשיטת המיסוי, 
כל  רפורמה,  במילה  רפורמה  בדיור,  רפורמה 
של  ברגע  התחילו  רפורמות  שלל  ועוד  אלו 
שעמום אצל השניים שטרם הבינו את תפקידם 
המיניסטריאלי ומשם הדרך למסיבת עיתונאים, 
היתה  בטוויטר  וציוצים  בפייסבוק  פוסטים 

קצרה. שטחיות. 
להיות  יכולים  בכנסת  החיים  ספק,  אין 
מתישים ומשעממים ואפילו ח"כ אורי מקלב די 
זנח את העיסוק בפניות הציבור והחל להתעסק - 
לא בהצלחה יתירה - בנושאים פנים מפלגתיים 
בהם כמעט ולא עסק בעבר. נראה שההתאהבות 

שעושים  היח"צ  ובמסע  בערבובים  מקלב  של 
אחרי  וגדלה.  הולכת  רק  לשכתו  אנשי  עבורו 
בכנסת  בלשכה  ספון  להיות  אפשר  כמה  הכל, 
גפני,  משה  של  גלימתו  מאחורי  להסתתר  או 
וכך  לאור  לצאת  הזמן  הגיע  אנשיו  מבחינת 
אי  של  מפתחות  מחזיק  עוד  לא  נוהגים.  הם 
מי מהמפלגה. ואם בארזים נפלה שלהבת, מה 
יגידו אותם חדשים מקרוב באו, גם הם רוצים 
הנפילה  ומשכך,  טובה,  ומילה  הכרה  מעט 

לזרועות השטחיות הינה טבעית. 
בראש  לסייע  כדי  לכנסת  נשלח  ציבור  נציג 
הוא  ושבגללו  אותו  לציבור ששלח  ובראשונה 
ללשכה,  מפליגים,  לתנאים  הולם,  לשכר  זוכה 
לרכב ולצוות עוזרים הסרים למרותו, ואם אחרי 
אז  הסחורה  את  מספק  לא  עדיין  הוא  אלו  כל 
הוא מועל בתפקידו ואת החרפה הזו לא ימחקו 

אלפי הודעות יח"צ וסטטוסים ברשת. 
אעשה  בכנסת  החרדי  המגזר  נציגי  לטובת 
סדר. כל עוד שתקציב הישיבות והכוללים אינו 
שמעמד  עוד  כל  נכשלתם.  התקציב,  בבסיס 
מערכת החינוך החרדית לא מעוגן בחוק ברור 
שלא ניתן לשנות בגלל הרכב שונה של ממשלה, 
נכשלתם. כל עוד שהציבור החרדי נאלץ לעבור 
תקציב,  העברת  תקופת  בכל  תקשורתי  זובור 
נכשלתם. כל עוד שכולל אברכים חדש שנפתח 
ממשלתי,  תקצוב  ללא  שנתיים  לפעול  צריך 

נכשלתם. 
שמחתי  אבל  הרשימה  של  תחילתה  רק  זו 

לעזור.

.2
ברור  לא  עדיין  אלו,  שורות  כתיבת  בעת   
איך תיראה הממשלה הבאה והאם בכלל תוקם 
אחת כזו, או ששוב נצא למערכת בחירות יקרה, 
מעייפת ובעיקר מיותרת. על דבר אחד כבר כן 
הטוען  של  האישיות  מבנה  וזהו  לחתום  ניתן 

לכתר ראש הממשלה, בני גנץ. 
ספור  אין  קיימתי  האחרונה  השנה  במהלך 
ביותר,  אליו  הקרובים  האנשים  עם  שיחות 
הלך  הוא  איתם  העבודה  ישיבות  שלאחר  אלו 
לישון ואיתם הוא גם התעורר בבוקר שלמחרת. 
וישר  ערכי  טוב,  באדם  מדובר  דכולם  אליבא 
בצבא  שמילא  השונים  בתפקידים  שראה  דרך, 
ממש  כך  והארץ.  העם  למען  שליחות  של  סוג 
הצבאי  במודל  שראה  אחד  גוזמא.  שום  ללא 
החברה  של  ההיתוך  כור  את  כיום  שהוא  כפי 
הישראלית ואף הכיר את פקודיו וידע על מצבו 
מאלו  וחייל  חייל  כל  של  והמשפחתי  הכלכלי 

ששירתו תחתיו. 
אותי בכל שיחה מחדש.  נקודה אחת תפסה 
מילות  כל  לאחר  הכלל,  מן  יוצא  וללא  תמיד 
הדובר  אם  בין  "אבל".  המילה  הגיעה  השבח 

היה מכר מתקופת הצבא ובין אם הוא היה מכר 
הופיעה  תמיד  השחרור,  שלאחר  מהתקופה 
לה המילה הזו לקראת סיומה של השיחה, מה 
שהיה גורר לפתיחת דיון חדש. "אבל האיש לא 
זו  טענה  לא.  ותו  הא  החלטות".  לקבל  מסוגל 
כלפי בני גנץ עברה כחוט השני בכל שיחה עם 

כל גורם שבא איתו במגע. 
אם נשחזר לרגע את תקופת הדמדומים שלו 
בין הצבא לפוליטיקה ניזכר בלא מעט אירועים 
גנץ התגלה כחסר  שמאששים את הטענה הזו. 
כניסה  אי  או  כניסה  על  החלטה  לקבל  יכולת 
להחליט  התקשה  גם  הוא  הפוליטית.  למדמנה 
לאיזו פלטפורמה פוליטית הוא מצטרף ובשלב 
שלאחר מכן אף התקשה להחליט מי יהיו חברי 

הצוות האסטרטגי שלו. 
האיש התקשה להחליט באשר לזהות משרד 
הפרסום אותו הוא ישכור לטובת הקמפיין ולו 
יכולת  חסר  היה  שהוא  הפשוטה  מהעובדה 
להחליט לאיזה מהבעלים של משרדי הפרסום 
יותר מחויב. חוסר היכולת של גנץ לקבל  הוא 
חוסר  ובתוספת  בחייו  הצמתים  בכל  החלטות 
במהלך  לפיד  יאיר  שותפו  את  לרסן  היכולת 
עדים  כאלף  מעידים  כעת,  ואף  הקמפיין 
ממשלה  ראש  בתפקיד  לכהן  יכולתו  אי  על 
במדינת ישראל, שהיא מהמדינות היותר קשות 

ומסובכות לניהול. 
להתמודד  כדי  לפוליטיקה  נכנס  לא  גנץ  בני 
בוועדות  יותר  חזק  צורח  מי  שפיר  סתיו  מול 
הכנסת, או לחילופין להתמודד מול מיקי זוהר 
נכנס  גנץ  אחד.  בטייק  שטויות  יותר  מדבר  מי 
לזירה כדי להיות ראש ממשלה, הוא שכר צוות 
לנהל  כדי  רק  מאוד  יקר  אמריקאי   – ישראלי 
ששוב  נראה  אבל  ממשלה,  לראשות  קמפיין 

הכל קורס לו. 
הגדולים  השפל  מרגעי  באחד  נמצא  נתניהו 
שלו. קשה עד בלתי אפשרי לראות אותו נחלץ 
נכתב  זה  )טור  נחשד  הוא  בהם  התיקים  מכל 
במהלך השימועים שנערכו לו( ואת זה בני גנץ 
לא מבין שהוא צריך לנצל. עם כל אחד משורות 
)האיש  לנתניהו  יש  לכתר  הטוענים  הליכוד 
והרעיה( חשבון אישי ולאף אחד מהם הוא לא 

יפרגן את התואר מ"מ ראש הממשלה. נקודה. 
בזירה  נמצא  שכבר  כיום  היחיד  האדם 
מולו,  עולם  מלחמת  לנתניהו  ואין  הפוליטית 
שותפו  את  מעליו  שינפנף  ובמקום  גנץ,  זה 
עם  הסכם  יסגור  כבדה,  כאבן  גבו  על  המוטל 
יכניס  רחוק  נתניהו, הסכם שאולי בעתיד הלא 
הוא  הממשלה,  ראש  במשרד  לאקווריום  אותו 
מתקשה לקבל את גם את ההחלטה שבה טמון 
הידיעה  אותי  מלחיצה  הפוליטי.  עתידו  כל 
אותי  מפחידה  רמטכ"ל,  היה  כזה  שאחד 
לטפס  כזה  אחד  לעוד  סיכוי  שיש  המחשבה 

בסולם הדרגות ולהיות רמטכ"ל.
"אם ה' לא ישמור עיר שווא שקד שומר".

| גואל ועקנין

לטובת נציגי 
המגזר החרדי 
בכנסת אעשה 

סדר. כל עוד 
שתקציב 
הישיבות 

והכוללים אינו 
בבסיס התקציב, 
נכשלתם. כל עוד 
שמעמד מערכת 
החינוך החרדית 
לא מעוגן בחוק 
ברור שלא ניתן 

לשנות בגלל 
הרכב שונה 

של ממשלה, 
נכשלתם. כל עוד 
שהציבור החרדי 

נאלץ לעבור 
זובור תקשורתי 

בכל תקופת 
העברת תקציב, 

נכשלתם. כל עוד 
שכולל אברכים 

חדש שנפתח 
צריך לפעול 

שנתיים ללא 
תקצוב ממשלתי, 

נכשלתם





מוסף סוכות תש"פ8 

סוכת
הסגנים



9 מוסף סוכות תש"פ

שנה לאחר הבחירות המדממות ברשויות המקומיות שקרעו את 
חלקי המגזר החרדי והובילו למאבקים חריפים, ביקשנו מסגני ראשי 
הערים מהמפלגות החרדיות לספר מכלי ראשון על השינויים שחלו 

מרגע היבחרם, על המאמץ לליכוד השורות מחדש ועל רשימת 
לוֶֹמָך ת שְׁ ההישגים שהביאו למגזר החרדי • ֻסכַּ הסגנים
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אליעזר ראוכברגר 

צביקה כהן

יוסי דייטש
מ״מ וסגן ראש העיר ירושלים )דגל התורה(

סגן ראש העיר ירושלים )ש"ס(

סגן ראש העיר ירושלים )אגודת ישראל(

שנה של בניהאורו של עולם

הכל עולין לירושלים

הגדול  השינוי  התחולל  מאז  חלפה  שנה  כמעט 
בירושלים, שנה בה הציבור החרדי כבר לא עומד עוד 
כעני בפתח, שנה בה האווירה בעיריה כלפי הציבור 
זרח  שבה  שנה  הקצה,  אל  מהקצה  השתנתה  החרדי 
את  ב"ה  מקבלים  ואנחנו  התחנונים  ופסקו  האור 

המגיע לנו בזכות ולא בחסד.
דירות  נבנו  לא  כמעט  בהם  ארוכות  שנים  אחרי 
לציבור החרדי )וגם לציבור הכללי( בירושלים, אנחנו 
מובילים כיום מהפכה ותכנון שיחולל שינוי מדהים. 

חלק  בזה  לקחת  שמח  ואני  עצומה.  בניה  תנופת  אומרים  ירושלים,  עירית  היום  כשאומרים  ובכלל, 
ולהוביל את שינוי המגמה הזו בירושלים.

הספקנו בתשעת החודשים שחלפו מאז הוקמה הקואליציה העירונית ונטלתי על עצמי את התפקיד 
הכבד ומלא האחריות של מחזיק תיק תכנון ובניה והתייצבתי בראשות הועדה המקומית לתכנון ובניה, 
דיור כדי לסייע למשפחות  לטפל באלפי תיקים, הכוללים גם אלפים רבים של תיקי בניה  להרחבות 
ברוכות ילדים ולאברכים שצר דירתם מלהכיל את משפחתם. אלפי היתרי בניה נחתמו על ידי בתשעת 
החודשים הללו, כשהמשמעות היא בניה של אלפי דירות. בנוסף אישרנו תכנון לעוד כ-15 אלף יחידות 
דיור, שיבנו בשנים הקרובות, ועוד היד נטויה. היעד שלנו הוא להגיע לתכנון ובינוי של כ-35 עד 40 
אלף יחידות דיור, הן בבנוה רגילה והן בהתחדשות עירונית וציפוף בשכונות, והציבור החרדי יקבל נתח 

יפה ומכובד כחלקו באוכלוסיית העיר ירושלים. לשם כך גם חתמנו הסכם גג מול הממשלה.
אתם  אם  ולמענכם.  בשבילכם  פה  אנחנו  תיפסק.  לא  הזו  המגמה  ירושלים,  לתושבי  מבטיח  אני 
מעוניינים להרחיב את הבית, אם אתם רוצים לבנות דירה חדשה בירושלים, אם אתם יזמים או קבלנים, 
38 או פינוי בינוי, להכל דלתנו פתוחה ואת הכל אנחנו מתחייבים לשים בראש סדר  מקדמים תמ"א 

העדיפויות שלנו, כדי לקדם את בניין ירושלים.
כמשימה  עצמי  על  נטלתי  לתפקידי  שנכנסתי  מהיום  הרישוי.  בתחום  ברפורמה  התחלנו  בנוסף, 
לצמצם את הבירוקרטיה ולזרז את הליכי הרישוי והוצאת היתרי הבניה. כיום אנו נמצאים כבר בהרצה 
של הרפורמה ברישוי, כך שלהוציא היתר בניה יקח בין חודש וחצי במסלול ירוק לבקשות קלות, ועד 
200 יום לכל היותר לבקשות מורכבות הכוללות התנגדויות ומצריכות זמן ממושך כדי לסיים את ההליך. 

ולא רק דירות נוספו לירושלים בשנה זו. הכפלנו ושילשנו את שטחי המלונאות שאושרו בעיר, אישרנו 
שטחי מסחר, תעסוקה ומשרדים לרוב, וגם הרצנו והאצנו את ביצוע הקווים הנוספים של הרכבת הקלה. 
וכן, אנו כמובן לא שוכחים בכל הפרוייקטים הגדולים לדאוג לאישור של כמות נכבדה של מבני ציבור, 
חינוך ודת: גני ילדים, מעונות יום, בתי כנסת ובתי ספר. לא יהיה עוד מצב שבו יבנו מאות ואלפי יחידות 

דיור, שכונות שלמות ופרוייקטים גדולים, ללא מענה ראוי והולם למבני ציבור. לא יהיה! 
וכמובן, מלבד נושא הבניה השתנתה המגמה גם בכל שאר ההיבטים הקשורים לציבור החרדי בעיר, 
החינוך  מערכת  לצרכי  מענה  ופעולות,  אירועים  מימון  כנסת,  בתי  הקצאות,  מלמנותם:  הדף  ויכלה 

החרדית, פעולות רווחה, תשתיות ופיתוח באיזורים ובשכונות החרדיות ועוד.
זו גם הזדמנות להודות לידידי וחברי, ראש העיר מר משה ליאון, שמועמדותו זכתה לתמיכתם החמה 
של גדולי ישראל זצ"ל ויבלח"א, ובעיני הבדולח שלהם חזו את ההשפעה העצומה שתהיה לבחירתו 
על העיר. יש בינינו, ובינו לבין הציבור החרדי, שותפות אמיתית וכנה, והעיריה היום מתנהלת בשיתוף 
פעולה מלא, לא בהנחתות ותכתיבים, מתוך הבנה לצרכים ומתן מענים בצורה יוצאת מן הכלל, בכל 

התחומים.
חסרי  ושגשוג  פריחה  בסימן  עמדה  זו  ששנה  שכשם  היקרים,  ירושלים  לתושבי  לאחל  רק  נשאר 
תקדים, כך נזכה גם בשנים הבאות להרחיב ולהתרחב, לגדול ולצמוח, כמאמר הנביא "כי אלוקים יושיע 

ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה".
שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה.

היינו  שנה  לפני  המקומיות.  לרשויות  מהבחירות  חלפה  שנה 
עסוקים להבטיח את הצלחתה של תנועת ש"ס אחרי קדנציה עמוסת 
את  הקצה  אל  שהביאה  בחירות  מערכת  זו  הייתה  מנגד,  הישגים. 
השיח הפנים חרדי, שלאחריו, הבינו כולם, שלא ניתן עוד לחדד את 
המחלוקות, אלא יש לפעול בהרמוניה ובשיתוף פעולה לטובת כלל 

הציבור החרדי ולטובת כל תושבי ירושלים.
למבחן  עצמה  את  העמידה  מפלגה  שכל  לאחר  לאחור,  במבט 
ותוצאות הבחירות שיקפו את מאזן הכוחות בעיר, הגיע הזמן לאפסן 

את סיסמאות הבחירות ולגשת אל העבודה המוניציפאלית.
אני שמח שהצעד המוברך הזה נעשה וכולם יחד מצאו את הדרך 
ליאון,  משה  העיר  ראש  עם  יחד  ולעבוד  הקואליציה  אל  להיכנס 
שנתמך ע"י נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום 

כהן שליט"א.
חכמי  מועצת  חברי  של  אמונם  את  שקיבל  בעיר,  ש"ס  כיו"ר 
התורה ובראשם מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א וחברי 
מועצת חכמי התורה, ואת אמונו של יו"ר התנועה השר הרב אריה 

דרעי, אני גאה להוביל את תנועת ש"ס בעיר ירושלים.
כרס.  עב  ספר  למלא  יכולה  החולפת  בשנה  ההישגים  רשימת 
היה  לימודים,  שנת  תחילת  בכל  אחדות,  שנים  לפני  שעד  זוכר  מי 
מתלווה זמזום צורם וכואב אודות עשרות ומאות בנות שלא התקבלו 
לסמינר ונאלצו לשבת בבית בזמן שחברותיהן מהיסודי פותחות את 
מן  חלפה  המכריע,  ברובה  הזו,  התופעה  בסמינר.  הלימודים  שנת 
העולם, בגיבויו המלא של יו"ר התנועה הרב אריה דרעי. הסיפורים 
הנקודתיים, מטופלים אף הם, על מנת שלא יהיה מצב שאפילו בת 

אחת תישאר ללא סמינר בפתיחת שנת הלימודים.
בכל נושא שתביטו סביבכם, חל שיפור עצום ומשמעותי. בתחום 
החינוך, הדאגה לתלמידי הישיבות, פעילויות בבין הזמנים, בינוי, 
תיקצוב  חינוך,  למוסדות  מבנים  הקצאת  כבישים,  ריבוד  תשתיות, 

פעילויות לציבור החרדי בכל ימות השנה ועוד ועוד.
לא בכדי תנועת ש"ס, הצליחה בבחירות המוניציפאליות לשמור 
בכדי,  לא  העיר.  במועצת  מנדטים  חמישה  ולקבל  בעיר  כוחה  על 
בבחירות לכנסת, ש"ס הגדילה את כוחה. הציבור רואה את הפעילות, 

הציבור חש בשינוי והוא יודע להוקיר ולהכיר טובה על כך.
כאן המקום להודות ליו"ר התנועה, שר הפנים הרב אריה דרעי, 
על התמיכה האדירה שאנו מקבלים ממנו לאורך כל הקדנציה. אין 
נושא, קטן או גדול, שהוא לא מעורב בו. כל המהפכה שאנו רואים 

בשנים האחרונות בירושלים, הגיעה בזכות הליווי שלו.
ולאחל  אחד  לכל  תודה  להגיד  ההזדמנות  זו  הסוכות,  חג  בערב 
שנזכה שתתקיים בנו הברכה "ופרוש עלינו סוכת שלומך", שהשלום 
והאחווה ישררו בינינו ונזכה לעלות לרגל עוד בחג הסוכות השנה, 

כדי להקביל פני משיח צדקנו, אמן.

בחירות  קמפיין  של  בעיצומו  עמדתי  שנה,  לפני  אלה  בימים 
אינטנסיבי בו התמודדתי על ראשות עיריית ירושלים. בשנים הרבות 
בהן אני פועל בזירה הציבורית, זה היה הקמפיין המשמעותי והקשה 
בירושלים,  ישראל  אגודת  לסיעת  חבריי  עם  יחד  שידעתי.  ביותר 
מכל  רבים  לשבחים  שזכה  ומכובד  ענייני  בחירות  מסע  הובלנו 
מזו  לחלוטין  שונה  לתוצאה  הגענו  האמת  ברגע  אולם  המגזרים, 

שקיווינו אליה.
ההפסד בבחירות לראשות העיר היה קשה וצורב, וכך גם הירידה 
ישראל במועצת העיר. מהר מאד הבנו שאנחנו  בכוחה של אגודת 
הישנות  שהבריתות  הבנו  בעבר.  הכרנו  שלא  מצב  בפני  עומדים 
וההסכמים הקודמים לא יכובדו יותר, ומעתה עלינו להתנהל בעולם 
בשתי  רק  להמשיך  אפשר  כזה  ממצב  ידידותי.  פחות  הרבה  אחר 
דרכים: להתרסק, או להיבנות. בחרתי באפשרות השניה, ושנה אחר 

כך אני יכול להביט לאחור בסיפוק ולברך על הדרך שעשינו מאז, הן במישור האישי, הן במישור 
העירוני והן במישור הארצי. 

במישור האישי, ההפסד בבחירות היה בשבילי הזדמנות להתחזק באמונה ובתחושת השליחות 
שמלווה אותי מיומי הראשון בזירה הציבורית. להפסיד זו חוויה לא קלה ולא פשוטה, אבל כמי 
שפועל לאורך כל הדרך בשליחותם ובהדרכתם של גדולי ישראל, אני יודע שהמקום בו אני נמצא 
זהו המקום שהועידה לי ההשגחה העליונה, והתפקיד שלי הוא להשתדל לעשות את המקסימום 

האפשרי בכל תפקיד ובכל עמדה שבה אהיה.
במישור הארצי, התוצאה בירושלים לימדה את אחרוני הספקנים בקרב הציבור שהסיסמה 'כל 
קול קובע' היא לא סתם סיסמה אלא מציאות. רבים מהבוחרים שלנו היו זקוקים לקריאת השכמה, 
כפי שלימדו תוצאות הבחירות שאינן משקפות את כוחו האמיתי של הציבור החסידי בירושלים. 
קריאת ההשכמה הזו הובילה לכך שבשתי מערכות הבחירות לכנסת שהתקיימו בשנה האחרונה 

נשברו שיאי ההצבעה במגזר החסידי, ויהדות התורה הגיעה למספר הקולות הגבוה בתולדותיה.
ולסיום, במישור העירוני, כבר במוצאי הבחירות היה ברור שעלינו לפעול במהירות כדי למנוע 
שעמדנו  הוכחנו  שחלפה,  בשנה  בירושלים.  החסידי  הציבור  של  בזכויותיו  לפגוע  ניסיון  כל 
במשימה בכבוד. הנציגות האגודאית במועצת העיר הוכיחה שאפשר לפעול גדולות ונצורות גם 
בתנאים קשים, להמשיך בעשייה וגם להצליח. ברוך ה', בלשכתי בעירייה אין רגע דל, וידי הצוות 
השכונות  על  מחדש  הסתערנו  האחרונה  בשנה  ומתמיד.  מאז  שהורגלנו  כפי  בפעילות  עמוסות 
ניתן לראות  החרדיות בירושלים והמשכנו את תנופת הפיתוח ושדרוג התשתיות, ואת התוצאות 

ולהרגיש בשטח. 
עבור  תקציבים  השגנו  ואכן  בעיר,  החסידי  הציבור  זכויות  על  נאבקנו  לסיעה,  חבריי  עם  יחד 
הישיבות  בני  בקרב  הפעילות  את  הרחבנו  ופיתוח,  בניה  תכניות  קידמנו  החסידיות,  הקהילות 
הציבור  שנה  לפני  אם  הציבור.  בפניות  הטיפול  מערך  ואת  הקהל  קבלת  את  ותגברנו  החסידיות 
החסידי בירושלים היה מלא בחששות, היום הציבור הרבה יותר רגוע, ויש לכך לא מעט סיבות 

טובות.
בשנה הבאה עלינו לטובה, אני מאחל לנו, חברי סיעת אגודת ישראל במועצת העיר ולציבור 
לזכור את תפקידנו  ולסייע לכל בקשה, שנמשיך  פונה  כל  שולחינו, שנמשיך להיות שם בשביל 
כשלוחי ציבור, ובעיקר, שנדע גם בעתיד בעז"ה להפוך כל אתגר למנוף לבניה מחודשת ולעשייה 

מבורכת למען הכלל והפרט.
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אוריאל בוסו

מיכי אלפר

דודי זלץ 
מ"מ רה"ע פתח תקווה  )ש"ס(

מ״מ וסגן ראש העיר חיפה

סגן ראש העיר ביתר )דגל התורה(

חייבים לשמור על אחדות

ימים חדשים בעיר

באספך את מעשיך
 שנה גדושה מאחורינו ובתוכה שלוש מערכות בחירות 
זכינו  ובכולן  ארציות  שתיים  ועוד  מקומית  האחת   -
לסייעתא דשמיא גדולה ומיוחדת ובהם נחלנו הצלחות 
גדולות. השנה המשכנו את המסורת, והובלנו להישגים 
בכל התחומים הנוגעים לעשיה העירונית למען התושב 
ולכלל הנושאים החשובים לציבור שולחנו, תוך המשך 

הדאגה לפרט ולחלש.
דשמיא  סייעתא  ללא  קורה  היה  לא  מאלו  דבר  שום 
גדולה שמלווה אותנו על כל צעד ושעל, ותמיכתם של 
של  בראשותו  החכמים  מועצת  ובראשם  ישראל  גדולי 
מרן חכם שלום כהן שליט"א, ועמידה איתנה לימין העיר 

של יו"ר התנועה הרב אריה דרעי הי"ו, וכך תמיכת רבני השכונות והקהילות, ושיתוף הפעולה של הציבור יחד 
עם עבודת צוות פורייה של נציגנו בעירייה.

אלף   13 של  תמיכתם  את  ש"ס  תנועת  קיבלה  תשע"ט  בתחילת  שנערכו  המקומיות  בבחירות  הבחירות: 
מצביעים שזהו מבחינתו זינוק שיא של מספר התומכים. תושבי פתח תקווה הוכיחו נאמנות מוחלטת וציות 
כהן  שלום  חכם  מרן  התורה  חכמי  מועצת  נשיא  של  בדמעות  הנרגשת  קריאתו  זכורה  לכולנו  תורה.  לדעת 
כלל  של  ותמיכה  הספרדי  הציבור  חלקי  כל  בין  מופלאה  לאחדות  ה'  ברוך  זכינו  בעיר.  בביקורו  שליט"א 
התנועות החברתיות בעיר. בבחירות הארציות זכינו להצלחה גדולה בשני הסבבים ובאחרונה נוספו כאלפיים 

מצביעים מקרב בני העיר לתנועת ש"ס.
התנועה: סיעת ש"ס מייצגת את כל קהילות העיר. נבחרנו הם אנשי ציבור ועשייה שדלתם פתוחה במשך כל 
ימות השנה, וצברו ניסיון רב בתחומם. כל נציג אצלנו ברשימה הינו חלק בפאזל הייחודי המרכיב את מרקם 
התרומה והעשייה של תנועת ש"ס בכל תחומי החיים והצרכים של תושבי העיר. היות ורבים הם הרואים בנו 
כתובת לפנייתם עבור צרכי הציבור והשמירה על הנושאים החשובים לקהילותינו, המחויבות לקידום המטרות 
מחייבת אותנו לשמור על אחדות ושתוף פעולה. בנושאי רווחה אנו ממשיכים ביתר שאת את הטיפול והדאגה 

לפרט ולחלשים.
הייחודיים  התרבות  אירועי  וקיום  ענפה  פעילות  של  והתנופה  ההצלחה  מסורת  נמשכה  השנה  התושב: 
שמפיק האגף לתרבות תורנית. משתתפים בהם אלפים מתושבי העיר במגוון אירועים. סיוע רב ניתן לקהילות 
השונות בקיום פעילות חגים ופעילות קרוב רחוקים והעשרה רוחנית לקהילה. בחול המועד סוכות  יתקיים 
אי"ה מעמד מרומם ומרגש ובו נחלוק כבוד ללומדי התורה וכותבי חיבורי התורה כהוקרה לבני התורה בעיר 

במסגרת פרויקט 'ועתה כתבו לכם' שנערך זו השנה ה-6 ברציפות.
נאחל לכולנו שנה טובה וחג סוכות שמח.

לאחר ימי הרחמים והסליחות, מגיעים אנו בימים אלו לזמן 
שמחתנו, חג הסוכות. אחד משמותיו של החג בתורה הוא חג 
האסיף, על שם כך שבימים אלו אנו מתבוננים בכל אשר העניק 
לנו הקב"ה בשנה החולפת, שמחים בטובו ומודים על חסדיו.

כאחד מנציגיו של ציבור בני התורה בביתר עילית, בוחן גם 
יתברך בשנת  מידו  זכינו לאסוף  כל אשר  בימים אלו את  אני 
הישגים  לרשום  דשמיא  בסייעתא  זכינו  בה  שנה  תשע"ט, 

ניכרים, לצמוח ולהתפתח בכל המובנים.
התורה שם שמים  דגל  בוחרי  קידשו  השנה  בתחילתה של 
משני  העיר  במועצת  הרשימה  של  כוחה  את  הכפילו  ברבים, 

נציגים לארבעה והפכו אותה למפלגה השניה בגודלה בעיר.
הישג זה העניק לנו, הנציגים הפועלים בשליחותם של מרן 
הכוח  את  שליט"א,  הישיבה  ראש  ומרן  שליט"א  התורה  שר 

והיכולת לקבלת הסמכויות ועמדות ההשפעה הנדרשות כדי לפעול באופן האופטימלי למען 
ציבור בני התורה וכלל תושבי העיר.

לפועל שורה ארוכה של מהלכים  ולהוציא  להוביל  זכינו ב"ה  לאחר מכן, במהלך השנה, 
רבים  חינוך  ומוסדות  ישיבות  העברת  לעיר,  כוללים חדשים  החל מהבאת שמונה  מבורכים, 
למבני קבע, הקצאת מבנים לבתי כנסת, ייסוד פרויקט חונכים לתלמידי הת"תים, הקמת ארגון 
המטפל ומסייע לבחורי ישיבות מתקשים, הנהגת מהפכת ייעול והרחבה משמעותית בתחום 
השירות לתושב, קיום קבלות קהל סדירות של נציגי דגה"ת ואנשי מקצוע לסיוע בכל תחום 
לו נדרשים התושבים, הפקת אירועים ופעילויות בהיקף וברמה חסרות תקדים לבני הישיבות 
בימי בין הזמנים, כמו גם אירועי תרבות, פעילויות ואטרקציות שונות למשפחות, ועוד ועוד 

כיד ה' הטובה.
היבט אחד שעליו אבקש להציב זרקור מיוחד מעל במה מכובדת זו, הוא מהפכה שזכינו 
בעזרתו יתברך להוביל בתיק החינוך, שם לקחה על עצמה דגל התורה בביתר עילית כאתגר 
להפסיק את מסכת התלאות העוברות מדי שנה על תלמידות רבות והוריהן, ובס"ד זכינו שהשנה 
כבר בחג השבועות הסתיים השיבוץ באופן מלא ולא נותרה אף ילדה ללא מוסד חינוכי מתאים.

לכבוד ולעונג הוא לי להודות מעל במה זו לשותפיי לעשייה, המשימים ימים כלילות למען 
ציבור בני התורה בביתר עילית וכלל תושבי העיר, חברי מועצת העיר מסיעת דגל התורה, הרב 
יודייקין והרב חיים ברגר, וכמובן לראש העיר הרב מאיר רובינשטיין,  יוסף שטרית, אברמי 
ידיד אמת לציבור בני התורה, אשר לא חוסך בכל מאמץ להעניק לכל ציבור בעיר את המגיע 

לו באופן הטוב ביותר.
בהודאה על העבר ובתפילה על העתיד.

פחות משנה חלפה מאז נכנסתי לתפקידי כמ"מ וסגן ראש העיר 
חיפה כשלוחם של גדולי ישראל ובראשם מרן שר התורה הגר"ח 
החרדית  ובחיפה  אדלשטיין  הגר"ג  הישיבה  ראש  ומרן  קניבסקי 

השינוי מורגש בכל פינה.
הוריתי לצוות לשכתי שאת כל המרץ צריך להפנות לעשיה, ולא 
פתוחה  הדלת  בבחירות.  לנו  שהצביע  הציבור  עבור  לעשיה  רק 
בעד  מדברת  ב"ה  העשייה  ספרדים.  ליטאים,  חסידים,  לכולם: 

עצמה. יעידו על כך תושביה של העיר.
שכונת הדר החרדית בה לא דרך טרקטור במשך שנים החלה כבר 
תהליך של שיקום ושיפוץ כאשר רחוב ארלוזורוב, אחד הרחובות 

הראשיים בשכונה, עובר שיקום ושדרוג מלא.  
לראשונה עם פתיחת שנת הלימודים קיבלו כל מוסדות החינוך 
הלימוד  לכיתות  ואיכותי  חדש  וריהוט  ציוד  הכלל  מן  יוצא  ללא 

ולגני הילדים, והכל ברמה הגבוהה ביותר הקיימת.
לתקציב  כאשר  מהפכה  הוא  גם  עבר  החרדית  התרבות  נושא 
התרבות התורנית נוסף סך של מיליון ש"ח. כל קהילות העיר נהנות 
משלל פעילויות מרשים, המותאם לכל הגילאים, לגברים, לנשים, 

לילדים ולנוער. 
הפעילויות שהיו מצומצמות זכו להרחבה כשהשוויון לא פוסח 
על תושבי שכונת קרית שמואל הזכורה ממאבקה למען בית הספר 
עלתה  תורנית  לחלוטין מתרבות  נתיבות משה. השכונה שהודרה 

על המפה.
ואם הזכרנו את בית הספר נתיבות משה ואת קרית שמואל הרי 
שגם בתחום הזה ישנן בשורות משמחות מאד. לבית הספר שעמד 
קרית  תוקם  עליו  דונם   5 של  קרקע  הועמדה  בעידן  הסערה  בעין 

חינוך מפוארת. 
מייצר  כבר  השכונה  לבני  תורני  מגדלור  המשמש  הספר  בית 

דורות של בוגרים ובוגרות כאשר ההתפתחות הנוספת באה השנה 
הקטנה  לישיבה  המצטרף  תיכון  לבוגרות,  חרדי  תיכון  בהקמת 
השעון  מול  במרוץ  בזק  בהליך  הוקם  התיכון  במקום.  החדשה 
להספיק את תאריך פתיחת שנת הלימודים כאשר העירייה עשתה 
לרשות  יעמדו  הנצרכים  המשאבים  שכל  כדי  אדירים  מאמצים 
והמפואר  החדש  למשכנה  נכנסה  הקטנה  הישיבה  התלמידות. 
להקמת  נוספת  קומה  הקצאת  לאשר  פועלים  אנו  במקביל  כאשר 

חדרי פנימייה מרווחים במקום. 
כל  בין  המלא  השוויון  הוא  בהתנהלותו  ביותר  הבולט  הדבר 
הקהילות. כשכולם מקבלים את מלוא הצרכים אליהם הם נזקקים 
אם בתחומי התכנון והבניה אם במשאבים ואם בעזרה בכל עניין 

בירוקרטי ועירוני.  
כיו"ר הוועדה לתכנון ובניה בעיר השלישית בגודלה בישראל, 
העיר  של  פניה  של  מחדש  בעיצוב  מלא  שותף  להיות  שמח  אני 
חיפה. בחודשים האחרונים הציגה הוועדה מספר מסמכי מדיניות 
העיר.  של  ועתידה  תכנונה  על  מהותית  שישפיעו  משמעותיים 
קבלן  כל  בה  יהב  של  תקופתו  את  שאפיינו  הפרועים  התהליכים 
'חטף' כפי יכולתו, השתנו לגמרי כאשר כל פרוייקט נבחן בראיה 
ולאופי  למרקם  והתאמה  בשכונה  התשתיות  מצב  של  כוללת 
ונגררים  נסחבים  ואינם  בזריזות  מקודמים  כשפרויקטים  השכונה, 

שנים.  
הבניה  במדיניות  לשינוי  תכנית  מוביל  אני  תפקידי  במסגרת 
קיימת  שהיתה  התכנונית  המדיניות  הדר.  בשכונת  צידי  במרווח 
אישור  ועם  רבים  בבניינים  סוכה  מרפסות  הקמת  מנעה  עתה  עד 
בסוכה  סוף  סוף  לשבת  מהיכולת  רבות  משפחות  יהנו  השינויים 

משלהם. 
היכל ביהמ"ד הגדול של חסידות סערט ויז'ניץ המעטירה בעיר 

עמד בפני הליך משפטי קשה, כאשר ראש העיר הקודם בצד כפוי 
טובה הותיר להם תביעה משפטית כבדה על הרחבת היכל הטישים. 
מיד עם כניסתי לתפקיד וקבלת המידע על הדבר, הובלתי תהליך 
בזק של שינוי תב"ע והסדרת המבנה כך שתוך זמן קצר עברו כל 
שלבי התהליך והחסידות זכתה בטופס 4 למקום. הליך דומה עבר 
בית המדרש של קהילת 'קהל חסידים'. חסידות צאנז זכתה לקבל 

בהקצאה עבורה מבנה מרווח הסמוך לבית מדרשה. 
גם החוף השקט, פנינת החמד של הנופשים החרדיים בחיפה - 
עבר שידרוג משמעותי כשבמסגרתו שופץ חלק ניכר מהחוף נוספו 
מתקני חוף, פוזרו עשרות ספסלים ברחבי החוף, הוחלפה מערכת 
סככות  את  שהחליפו  חדשות  עץ  סככות  והותקנו  בחוף  הניקוז 
הברזל הישנות. לקראת עונת הרחצה הבאה ימשך הטיפול בשדרוג 

החוף. 
במקביל לכל זאת מוסדות החינוך החרדי זכו לתוספת תקציבית 
תנאים  לתלמידים  לתת  להם  שמאפשר  מה  מאד  משמעותית 

מיטביים ושוויוניים ככל ילדי העיר. 
פרויקט ענק של הכנת פרוגרמה שתמפה את כל צרכי מוסדות 
מוסדות  צרכי  יבדקו  כשבמסגרתה  לדרך  יצאה  החרדיים  החינוך 
בינוי  לתוכנית  תצא  העירייה  סיומה,  עם  הבאות.  לשנים  החינוך 
מהווה  זה  לכל  ראוי  קינוח  החינוך.  מוסדות  לכל  וכוללת  מקיפה 
הבשורה הטריה על השלמת כל תהליכי האישור לפארק הקישון 
החדש. פארק מטרופוליני ענקי שישתרע על פני יותר מ-600 דונם 
אין  והנאה.  לבילוי  למשפחות  חוויתי  ומקום  ירוקה  ריאה  ויהווה 

ספק שתושבי חיפה החרדים חיים הים בעידן חדש ומבורך.



מוסף סוכות תש"פ12 

אבי אמסלם
ידענו לשמור על איפוקמ"מ ראש עיריית אשדוד )ש"ס(

כשנה עברה מאז מערכת הבחירות המוניציפלית בכלל ובעירנו 
חברי  עם  יחד  בראשותי  המקומית  ש"ס  סיעת  בה  בפרט,  אשדוד 
הסיעה עשינו את המוטל עלינו ודאגנו לחיבור בין כלל תושבי העיר 
בעיר.  הגדולה  - המפלגה  ולהישג חסר תקדים של ששה מנדטים 
זכות נפלה בחלקי לשרת את הציבור בנאמנות ולהתחיל לממש את 

אשר הבטחנו להם.
במדינת  המורכבות  מהערים  אחת  היא  אשדוד  העיר  פלא,  לא 
במערכת  והעדות.  הציבוריים  כלל  את  פוגשים  אנחנו  בה  ישראל, 
ובשיסוי  נגד הדת  כמו באשדוד, שכידוע התנהלה לצערי  בחירות 
למקומות  זה  את  לקחת  ידענו  אנחנו  ואחרות,  כאלה  חברות  של 

טובים של קירבה ואחדות, כמו שהשאיר לנו מרן פאר הדור זצ"ל.
אז איפה זה תפס אותנו?

מיד  מנדטים,   6 קבלנו  בה  הבחירות  תוצאות  לאחר  מיד  כידוע 
היום  ולמעשה  לסרי  יחיאל  מר  העיר  ראש  עם  לקואליציה  נכנסנו 
אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא, אם זה בתחום הרווחה, בתחום 

התרבות ובעוד שלל דברים.

לבין ראש העיר, אך  ביני  ביננו,  היה משבר  לא פלא,  בתחילה, 
נכנסנו  דבר  של  ובסופו  איפוק  על  לשמור  ידענו  שאמרתי  כמו 
העיר  תושבי  למען  יחד  לעבוד  המשכנו,  לומר  אפשר  והתחלנו, 

ולמען המצביעים שנתנו בנו את אמונם.
מעריך  אני  וזיע.  במרץ  העיר  תושבי  למען  עובדים  אנחנו  כיום 
מאוד את השיתוף פעולה ביננו בכל התחומים הנחוצים והדרושים 
מה  את  לתת  היא  לעצמי  ששמתי  המטרה  כאשר  העיר,  לתושבי 
למצביעים  וכן  אשדוד  העיר  כתושב  ואחד  אחד  לכל  שמגיע 

שבעבורם אנחנו נשלחנו כשלוחי ציבור.
בין הדברים שאנחנו מקדמים בימים אלו ביחד ובשיתוף פעולה, 
אלו הם מבני הקבע למוסדות החינוך החרדי בעיר, שעד היום היו 
בקראוונים וברוך השם אנחנו היום כבר מתחילים בבנייתם. המטרה 
היא שילדי החינוך החרדי ילמדו במקום ראוי, בדיוק כמו ילד אחר 

בעיר אשר לומד בבניין קבע מסודר.
בנוסף, בין השירותים שאנחנו נותנים לתושבים יש את המשרד 
השנה  כל  במשך  תורני  מענה  שנותן  למורשת',  'מרכז  שברשותנו 

ובימי בין הזמנים, כאשר אין ספק שזה נותן ותורם לציבור שרוצה 
ליהנות מתרבות רוחנית וערכית ובכך מונע את הצורך ללכת לראות 

בשדות זרים. 
ובגדול  הציבור  עמדת  את  קבלנו  בה  לבחירות  שנה  מעט  עוד 
בדמות ששה מנדטים. נמשיך לעשות למענם ובשבילם ככל שיותר, 

לפחות כמו אותו כוח שהם נתנו לנו, אם לא יותר מכך.

גדליהו בן שמעוןיצחק ברנר 
סגן ראש העיר בני ברק )ש"ס(סגן ראש מועצת גבעת זאב  )דגל התורה(

ללא צורך בתחנוניםאתגרים רבים
ציבורי  ראשונה בתפקיד  סיכום שנה  ניסיון 
טייס  עבור  טיסה  סיכום  כניסיון  כמוהו,  חדש 
בעת ההמראה - הכיוון והיעד ברורים אך הדרך 
עדיין ארוכה - עם זאת אנסה לתאר את השנה 

מזווית ראייתי.
ע״י  להיבחר  מאוד  גדולה  בס"ד  זכיתי 
רשימת  בראש  ולעמוד  זאב  גבעת  תושבי 
גבעת  המקומית  במועצה  התורה'  'יהדות 
זאב. מפגן הכוח המרשים של הציבור החרדי 
סגן  כיסא  על  לשבת  גם  אותי  הביא  בישוב, 
שהיה  אברהמי,  יוסי  מר  תחת  המועצה,  ראש 

מועמדם של גדולי ישראל לראשות הישוב.
גבעת זאב הינו ישוב מעורב וחיים בו זה לצד זה תושבים מכל גווני הקשת 
תושביו  ואת  הישוב  את  להכיר  זכיתי  ומאוזן.  מיוחד  קיום  בדו  הציבורית, 

הנפלאים ולהתחיל בחרדת קודש ליישם את העבודה שלשמה נשלחתי. 
לנושא  ועד  והתרבות  החינוך  מנושא  רבים,  הם  האתגרים  הדברים  מטבע 
הדיור והניקיון וכל מה שביניהם. בתחום השיפוט של מועצת גבעת זאב קיים 
פוטנציאל גדול לפיתוח מרכזיי מסחר ותעסוקה גדולים העומדים בפתחה של 
העיר ירושלים, דבר המהווה יתרון גדול למשקיעים בתחום המסחר והתעסוקה.
ותושב,  תושב  כל  מול  האישי  במישור  הינה  לפרט  העזרה  בו  קטן,  כישוב 
לשירות  המרכז  כמנהל  האחרונות  השנים  במהלך  שרכשתי  הניסיון  לי  מקנה 
לפניות  את ההכרה בחשיבות המענה  בירושלים,  התורה'  'דגל  הציבור שע"י 

הפרט.
לשמחתי, מי שמאפשר לי להיכנס לנעליים גדולות אלו - הוא ראש המועצה 
שמכיר בצרכי כל המגזרים באופן שווה. גיליתי אדם שליבו חם לכלל התושבים 
ללא יוצא מן הכלל ומעל  הכל - חבר טוב. הוא מביא אתו ניסיון ציבורי עשיר, 

ושיתוף הפעולה מביא תועלת רבה לישוב כולו.
את  הצרכים,  את  התושבים,  את  להכיר,  כל  קודם  למדתי  הראשונה  בשנה 
מאוד,  רבה  עוד  לפנינו  העבודה  הפתרונות.  ואת  האפשרויות  את  הדילמות, 
חדש  ישוב  מקום  לכל  הנלווית  והמעטפת  הציבור  מבני  התשתיות,  ברמת 
חלקי  גם שאר  כמו  הפסקה,  ללא  החרדית, שגדלה  האיילות  אגן  שכונת  כמו 
יושב היום עם אנשי המקצוע, מכל התחומים, על מנת  הישוב המתרחב. אני 
לספק מענה לבעיות של המחר, ותוך כדי גם לספק פתרונות לבעיות הנוכחיות 

הדחופות. 
של  והדרכתם  ובעצתם  הישוב,  רבני  להכוונת  זוכה  אני  דשמיא  בסייעתא 
גדולי ישראל רוקמים התוכניות עור וגידים, את חלק מתוצאותיהם נראה בעז"ה 

כבר במהלך השנה הקרובה.
מ'דגל  הכנסת  חברי  של  הרבה  עזרתם  את  לציין  ראוי  שנה  של  בסיכומה 
התורה' ומ'יהדות התורה' בכלל, שעם כל המורכבות הפוליטית הקיימת בשנה 
האחרונה במישור הארצי, הם עומדים לימיננו בכל עת ע"מ לסייע בכל הנדרש. 
תפילתי בכל יום להמשיך ולעשות למען הציבור ולמצוא חן ושכל טוב בעיני 

אלוקים ואדם, שילוב שאינו מובן מאליו ללא סייעתא דשמיא.
בברכת חג שמח וחורף בריא.

ראש  מרן  עלי  הטיל  המוניציפליות  הבחירות  ימי  בתום 
הישיבה חכם שלום כהן שליט"א לשמש בתפקיד סגן ראש 

העיר בבני ברק.
אין זה סוד כי מצב הקיפוח הספרדי בבני ברק חוזר לימי 
התנועה  מיו"ר  ביקשתי  כך  בשל  הקרואה,  הוועדה  טרום 

אריה דרעי כלי עבודה במטרה לעזור לכלל הציבור.
בצורה  הציבור  את  לשרת  אלא  מחפש,  אני  שררה  לא 
ישירה וללא צורך בתחנונים. אנחנו לא צריכים להרגיש כי 

פקיד כזה או אחר עשה עם הציבור הספרדי חסד.
הוועדה  עבורי את  דרעי השיג  יו"ר התנועה הרב  ואכן, 
החשובה ביותר בעירייה, ועדת הנחות בארנונה ובמיסים, זו 
העוזרת לציבור באופן ישיר, כדי שיוכלו לקבל את המגיע 
להם ישירות, ללא טובות של פקידים עייפים, כאלו שאינם 

מכירים ומבינים את הצרכים של הציבור שלנו.
בשנה זו, נאלצנו להתמודד עם אתגרים שונים שנבעו בין 
ציבור  כנבחרי  לכנסת.  הבחירות  מערכות  בעקבות  השאר 
בשלטון המקומי, בעיר חרדית כמו בבני ברק, עשינו כמיטב 
יכולתנו כדי להמשיך לעמוד לימינם של בני התורה ואברכי 
בבחירות  הנדרש  העיסוק  חרף  עירנו,  מתושבי  הכוללים 

הכלליות.
השוטף  השירות  את  גם  שילבנו  שחלפה  השנה  במשך 
בכינוס הוועדות והמועצה, יחד עם קבלת קהל והכל מתוך 
מטרה שהאזרח הפשוט לא ירגיש כי בחוץ משתוללת שוב 

בחירות.
פעמים   3 עובר  ציבור  כנבחר  כשאתה  כי  קרה  וההיפך 
בשנה מערכת בחירות, האחת לעירייה בחג הסוכות, השניה 
לכנסת בערב פסח, והשלישית ערב ראש השנה חיזקה אותנו 
ואת תנועת שס! אני משמש גם כעו"ד וכסגן ראש עיריית 
בני ברק וצוות לשכתי נפגשים מידי יום עם עשרות תושבי 
במרכז  הפרטית  בלשכתי  גם  וכן  בעירייה  ברק  בני  העיר 
העיר  שפתחתי על חשבוני מחוץ למסדרונות העיריה ע"מ 
בזמן הלימוד  לבוא בלילות שלא  לתת לאברכים אפשרות 

בכולל.
תמיד חונכתי עוד מימי היותי נער יתום מאב: "אם קשה 

זה הזמן שלך"!!!!
במבט לאחור, אני גאה לספר כי למרות השנה העמוסה 
במערכות בחירות, הצלחתי להביא המון הישגים והצלחות 

לטובת הציבור כולו. 
בתקופת  הארצית.  בזו  פגעה  לא  המקומית  פעילותי 
הבחירות זכיתי להצטרף למסעותיו של מרן ראש הישיבה 
שליט"א מכנס לכנס, ומעיר לעיר. בכל פעם הייתי מרגיש 
לציבור  סיוע  כל  ביום שלמחרת,  מיוחדת  דשמיא  סייעתא 

היה הולך לי יותר מהר ובקלות.
יש לנו ב"ה מספר לא מבוטל של הישגים בזכות רבינו 
מרן ראש הישיבה שליט"א. כך למשל, לראשונה קבע מרן 
הגר"ש כהן שליט"א כי מטעם העירייה יכהן רב עיר ספרדי 

בעיר התורה בבני ברק, הלא הוא הגאון הגדול רבי מסעוד 
בן שמעון שליט"א. 

גם בוועדת ההנחות בארנונה שעומדת בראשותי נחלתי 
הצלחה הכך שהיא התכנסה בשנה האחרונה יותר מכל שנה 

אחרת.
שיניתי  בארנונה  הנחות  ועדת  יו"ר  לתפקיד  כשנכנסתי 
נהלים יחד עם אגף ההכנסות, כי בכל ישיבה אנחנו מארחים 
במטרה  וסיוע  חסד  ארגוני  מנהלי  רופאים,  רווחה,  אנשי 
לייעל את השירות ולתת יותר התייחסות למבקשי הבקשות 

להנחה.
בשנה זו מתכוונים אנו בסיעת ש"ס בבני ברק לתקן את 
מקבלים  שאינם  הספרדים,  השכונות  רבני  כנגד  האפליה 

שכר לצערי מזה עשרות בשנים.
הגדולים  הלוחמים  להיות  צריכים  תורה,  כבני  אנחנו, 

להיות מוקירי רבנן ומתאבקים לעפר רגליהם. 
זו העת לגלות לכם הקוראים, כי אני נמנע מלקבל שכר 
ויתרתי  העיר  ראש  כסגן  שלי  המשכורת  ועל  עבודתי  על 
ובתנאי שזה ילך לטובתם של רבנים, שעמלים עם הציבור 

יומם וליל בתורה ויראת שמים.
בשנה  דווקא  כי  אתכם  לשתף  אני  שמח  זו  במה  מעל 
פוליטית קשה ומורכבת דוגמת זו שחלפה, ידעתי לנצל את 

הקושי להזדמנות.
כעורך דין פלילי הסתפקתי לפני מספר חודשים האם אני 
יכול וראוי שאקבל תיק קשה מסוים. שאלתי את מורי ורבי 
ומצליח  בעירייה  לי כשם שאתה עושה חסדים  והוא אמר 
כך תעשה חסדים ותסייע משפטית לאנשים גדולים וקטנים 

כאחד בחסד וברחמים.
השם  קידוש  מתוך  בהצלחה  לייצג  הצלחתי  ה'  ברוך 
גדול. למדתי כי הקושי הוא לא תירוץ, אלא מנוף להצלחה.

תלווה  לטובה  עלינו  הבא  החג  שמחת  כי  תפילה  כולי 
אותנו במשך כל השנה החדשה.



מלבין ב-3 דרגותמותג בינלאומיאריזת חיסכוןיעילות מוכחת

לבןלבן

רואים אפור על גבי לבן:
 כביסה לבנה מאפירה עם הזמן.

 עם וניש קליה גולד,
הכביסה תהיה לבנה יותר ב-3 דרגות!
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פנחס סירוקה ישעיהו ארנרייך
סגן ראש עיריית כרמיאל )דגל התורה(סגן ראש עיריית בית שמש )אגודת ישראל(

הסגן החרדי אין פנינו לחרמות ומלחמות
הראשון בעיר מערכת הבחירות אותה עברנו בבית שמש בראשית השנה 

החולפת, הייתה אחת ממערכות הבחירות הדרמטיות שעברו 
בשנה האחרונה ברשויות המקומיות. החל מהגשת הרשימות 
התורה'  'יהדות  רשימת  בראש  אבוטבול  משה  של  והצבתו 

וכלה בבחירתה של עליזה בלוך לראשות העיר.
בר' משה  וברור  אנו תמכנו באופן מוצהר  כי  סוד  זה  אין 
בתפקידו,  נוספת  לקדנציה  להיבחרו  פעלנו  ואף  אבוטבול 
גדולי  ובהכוונת  הבחירות  תוצאות  היוודע  לאחר  מיד  אולם 

ישראל שליט"א, הבהרנו כי אין פנינו לחרמות ומלחמות.
ידענו כי יש כאן עיר לנהל ותושבים החייבים מענה במגוון 
בהנהלה  אמת  שותפות  באמצעות  ורק   - נושאים  של  רחב 
העירונית יתאפשר לנו להעניק להם זאת, כמובן תוך עמידה 

איתנה על הסטטוס קוו וצרכי הדת בעיר.
הדברים  כך  אכן  כי  מחדש  פעם  בכל  להיווכח  שמח  אני 
לנו בהנהלה העירונית מאז  נעשים. השותפות האיתנה שיש 
ורבנן   מרנן  של  ובהנחייתם  בהוראתם  לקואליציה  כניסתנו 
לנו  מעניקה  שליט"א,  העיר  ורבני  שליט"א  ישראל  גדולי 
ובהיקפים  לסייע לצרכי הציבור החרדי בצורות  היכולת  את 

גדולים ביותר, בשיתוף פעולה מלא עם ראש העיר. 
אנו עומדים כיום אחרי כמעט שנה מהבחירות המקומיות 
ויכולים לציין בסיפוק את ההצלחה הרבה שהובלנו בעירייה 
יחד עם ראש העיר, עבור כל הקהילות והמגזרים בבית שמש, 
אם זה בנושא החינוך ואם זה בשאר נושאים רבים וחשובים, 

אשר חלקם אף נעשים מאחורי הקלעים.
אולם  דעות  חילוקי  להיווצר  יכולים  הדברים  מטבע 
ואמיתי,  כן  משותף,  שיח  באמצעות  כי  לדעת  נכוחים  אנו 

שבהחלט קיים, ניתן לגשר על כל פער.
אציין בנוסף, כי בבית שמש קיימת היום אחדות מופלאה 

כאיש  יחד  הפועלים  ישראל'  'אגודת  נציגי  כל  בין  ומלאה 
לעזר  ולהיות  אחד בלב אחד למען הגשמת מטרות התנועה 

ולאחיסמך בכל הנדרש לצרכי הכלל והפרט.
ציבורים  עם  מגוונת  עיר  הינה  שמש  בית  לכולם,  כידוע 
רבים וכך גם מליאת מועצת העיר המורכבת מנציגי המגזרים 
נשלחנו  כי  זוכרים  אנו  יום,  של  ובסופו  בתחילתו  השונים. 
מתושבי  ואחד  אחד  לכל  לסייע  מנת  על  הציבורית  לעבודה 
העיר, הן באופן פרטי והן באופן כללי, ואנו בהחלט מרגישים 
בכך  מצליחים  אנו  דשמיא  ובסייעתא  מאומצת  בעבודה  כי 
חברי  וכלל  העיר  ראש  עם  הפעולה  בשיתוף  ברכה  ורואים 

מועצת העיר.
ימשיך  כי שיתוף הפעולה המבורך  ובטוחים  אנו סמוכים 

ויועיל לתושבי בית שמש החשובים והיקרים לנו מאוד.
ישראל  בני  ולכל  שמש  בית  העיר  לתושבי  לאחל  ברצוני 
בכל מקום שהם, שנזכה בקרוב להתגשמות התפילה "ופרוש 

עלינו סוכת שלומיך, סוכת רחמים, חיים ושלום".

כותרות העיתונים  זעקו  עיר חרדי בכרמיאל",  סגן ראש  ימונה  "לראשונה 
העיר  ראש  של  ובחירתו  הבחירות  תוצאות  היוודע  עם  בכרמיאל  המקומיים 
מר משה קונינסקי לראשות העיר בבחירות המקומיות שנערכו בראשית השנה 

החולפת.
כמי שנשלח ע"י גדולי ישראל בכלל ורבני העיר בפרט לייצג את הציבור 
שלי  שהשליחות  לומר  חייב  אני  השלישית,  בפעם  כרמיאל  בעיריית  החרדי 
היא מאתגרת ואולי גם שונה מערים אחרות. ראשית, על אף שאין כאן קריה 
מתרכז,  הוא  בהם  ברחובות  ובפרט  העיר  בכל  מרגיש  שלנו  הציבור  חרדית 

ממש "בבית". 
בבחירות האחרונות קרו שני דברים משמעותיים בעיר. אחרי שנים שהעיר 
נשלטה בידי מפלגת העבודה, נבחר לראשונה ראש עיר שמזוהה עם הליכוד, 
מהציבור  עיר  ראש  סגן  התמנה  העיר  בתולדות  לראשונה  כך,  על  כשנוסף 

החרדי. 
מיד עם בחירתו הכריז ראש העיר הנבחר כי ימנה אותי לסגנו )למרות שלא 
היה הסכם כתוב בינינו(. על אף הכותרות השליליות רה"ע וחברי הקואליציה 
שינוי  חל  האחרונה  בשנה  שדווקא  לומר  לי  קשה  לדרך.  ויצאנו  נרתעו  לא 
היחס  הקודמת  בקדנציה  גם  כי  בעיר,  החרדי  הציבור  שמקבל  ביחס  מיוחד 

אלינו מרה"ע הקודם היה במיטבו, אך הפעם זה ממשיך ו'בגדול'. 
העיסוק שלי ושל צוות משרדי כסגן ראש עיר הוא לדאוג לשולחי. בכללית, 
התנהלות העיר היא במיטבה, השירות לתושב, הטיפוח, הניקיון וכיו"ב. יש 
לנו כאן שתי קהילות מרכזיות, בשכונה הדרומית  את הקהילה הוותיקה יותר 

ובשכונת המייסדים את קהילת הישיבה - 'רינה של תורה'.  
משפחות  העיר  כשברחבי  משפחות,  מאות  חברים  אלו  קהילות  בשתי 
חרדיות נוספות, בעלי תשובה, עולים מחבר העמים וכיו"ב. ולכל אלו צריך 
לדאוג לפרנסה, כוללים, מעונות, גנים, בתי ספר, חדרים, חינוך מיוחד למגזר 
החרדי, תחבורה למרכזים החרדיים ופעילויות תרבות, כשבנוסף לזה הישיבה 
'דגל  'קרן אורה' הן תחת חסות  'רינה של תורה' והישיבה לצעירים  הגדולה 

התורה' מבחינת מבנים ותקצוב עירוני. 
זוגות  קיימת התעניינות שיא של  הדירות במרכז הארץ,  עליית מחירי  עם 
צעירים ישיבתיים, לבוא לכרמיאל ולבנות פה את עתידם. אני יכול לומר שכמי 
שקיבל לידיו את התפקיד החשוב אותו אני נושא כסגן ראש עיר יחד עם צוות 
לשכתי - מאז שנכנסתי לתפקידי אני חש כראש עיר של הציבור החרדי כמובן 

בשיתוף פעולה מלא עם רה"ע, משה קונינסקי, שלו אנו חייבים רבות. 
כל הנושאים שהזכרנו כולם בהתפתחות רבתית, מוסדות הקהילה ומוסדות 
הקירוב, ואף התעסוקה לנשים, כאשר אני באופן אישי מנסה לדאוג לכל זוג 
סביב  ונוער  לנשים  הפעילויות  בנוסף,  מסודרת.  לפרנסה  למקום  שבא  צעיר 
השנה לא פחות מכל עיר חרדית. כל משפחה שמגיעה למקום יודעת שהלשכה 
המשרדים  מול  והעמידה  השוטף  הטיפול  מלבד  זאת  הכתובת,  היא  שלי 

הממשלתיים, החינוך העצמאי ויתר הגופים הרלוונטיים. 
כאשר אתה משמש בתפקיד בכיר בעירייה חילונית, אתה תמיד צריך לחשב 
את צעדיך בזהירות כי בוחנים אותך על כל צעד ושעל, ובטוחים כי באת לשרת 
רק את הציבור שלך. בעצה אחת עם ראש העיר, מלבד תחומי האחריות של 
חינוך חרדי ודתי )כולל הממ"ד(, תרבות יהודית וצורכי דת, הופקדתי על תיקים 
נוספים כמו רשות החניה, רישוי וקידום עסקים, תחבורה והוועדה לבטיחות 
בדרכים. המכנה המשותף לכל אלו שהנגישות שלהם לציבור היא גדולה מאוד 

וזה חלק מייעודו המובהק של נציג 'דגל התורה' עזרה לאזרח הפשוט. 
ואכן, לשכתי טיפלה עד היום במאות פניות של אזרחים במגוון תחומים. 
'דגל  מצביעי  שהינם  מאנשים  באו  לא  הפניות  שרוב  בוודאות  לומר  ניתן 
התורה' ואין ספק שזו הזדמנות לגרום לקידוש ד'. ואכן יש הערכה רבה של 

הגורמים המקצועיים לפעילותי בסייעתא דשמיא.
הדאגה לכלל הוכיחה את עצמה בבחירות המקומיות, כאשר הרשימה אשר 
כללה את 'דגל התורה' ו'ש"ס' בראשות עמיתי חבר מועצת העיר הרב אוריאל 
מלכא קבלה כמות קולות הרבה מעבר ל'בייס' הטבעי שלה, מה שמצביע על 
כך שהקהילה רוכשת הערכה רבה בקרב תושבי העיר. אם לסכם זאת כך, אני 
חושב כי היום, לאחר עשרה חודשים בתפקיד, הכותרות שציטטתי בראשית 

הטור יהיו שונות.

ישראל מאיר סברדלוב
סגן ראש עיריית צפת )דגל התורה(

מוקד משיכה לציבור החרדי 
חג סוכות הקרוב הינו החג הראשון בו צפת עוברת מהגדרת 
ל'עיר של קבע'. בשנה החולפת – שנה בה  'עיר של ארעי' 
נבחר ראש העיר שוקי אוחנה ואני מוניתי לסגנו, גיליתי את 
כוחו הגדול של שיתוף פעולה פורה. וב"ה, בסיום השנה אני 

שמח לראות את התוצאות החיוביות של שיתוף פעולה זה.
עשיה  באיש  מדובר   - חדש  מזן  עיר  ראש  הגיע  לצפת 
יכולות  לעיר  שהביא  אדם  על  מדובר  המילה.  מובן  במלוא 

פיקודיות וניהוליות נדירות. והתוצאות בהתאם.
דוגמה לכך הינן ישיבות העבודה שאני מקיים אתו: מיד 
עם קבלת החלטה על כיון פעולה – ועוד תוך כדי הפגישה, 
ראש העיר מרים טלפון ונותן הוראות ביצוע מידיות למנהלי 
בשנים  שנזנחו  רבים  תחומים  וכך  הרלוונטיות.  המחלקות 
הקודמות, החלו להתפתח ולצמוח והעיר משתנה ללא היכר. 
לראשונה מזה שנים רבות מתרחשת 'מיני מהפכה' בתחום 
התשתיות. מדובר על כבישים ועורקי תחבורה מרכזיים שלא 
החיים  לבית  הגישה  כבישי  כולל  בשנים,  עשרות  זה  טופלו 
משיכה  מוקד  מהוה  ואשר  עולם  גדולי  טמונים  בו  העתיק, 

לכלל הציבור החרדי.
ההתפתחות  המשך  את  בעז"ה  תאפשר  זו  חדשה  תשתית 
של העיר צפת, ובכלל זה הקמת מוסדות ציבור נאותים ובניית 

שכונות מגורים חדשות.
כאשר  אטרקטיבית,  לעיר  הפכה  צפת  כי  סוד  זה  אין 
בה,  להתגורר  לעבור  מעוניינות  רבות  וקהילות  משפחות 
חדשה  משפחה  ידי  על  'נתפסת'  שמתפנה  דירה  כל  כאשר 
שמגיעה לעיר. אין ספק כי שדרוג התשתיות יתן בסיס שעל 

ידו העיריה תוכל לתת מענה ראוי לצרכי התושבים.
זכות  בכך  רואה  אני  חרדי,  חינוך  מחלקת  ראש  כיושב 
גדולה לתת מענה – ככל שניתן – לצרכי החינוך בעיר. החל 
וכלה בתוכניות חינוך מגוונות, כשהחזון  משיבוץ תלמידים 
מבחינתי הוא נתינת דגש על צמיחה אישית – כגורם למניעת 

נשירה. 
פעילים  אנחנו  לתושב  שירות  בתחומי  גם  רק,  לא  אבל 

הארנונה  נושאי  בכל  טיפלנו  לדוגמה  כך  לשעון,  מסביב 
של האברכים בעיר, ליווי בנושאי מפגעים עירוניים ובנוסף 
קיום של אירועי חינוך והתרעננות שונים. כדוגמה אציין את 
הפעילות מהשבועיים האחרונים בהם התקיימו סדרת מופעי 
הי"ו,  אלתר  רבי  החינוכי  האמן  ע"ע  השנה  לראש  חיזוק 
ובנוסף תוכנית חדשה של מרצים ומחנכים למוסדות החינוך 

בעיר.  
יוצאות לפועל בסייעתא  כי כל התוכניות  לציין  לי  חשוב 
הנכונות  ידי  על  ומצליחה  מתפתחת  והיא  גדולה,  דשמיא 
הגדולה של ראש העיר לעמוד לצד הציבור החרדי ולמלאות 
את צרכיו. ראש העיר משקיע רבות גם בשכונות דרום העיר 
וכנען – שם מתרכז הציבור החרדי. בימים אלו בשכונת מאור 
חיים מוקמת פארק, ובמקום עומד להיות מוקם מתנ"ס ייעודי 

לציבור החרדי.
היא  הכוונה   – קבע  של  לעיר  הופכת  שצפת  כשכתבתי 
כפשוטו, כי כאשר יש חינוך ראוי וראש עיר עם המון נכונות 
העיר  של  הצמיחה  המשך  כי  ספק  אין  לקידום,  ויכולות 

מובטח בס"ד.



טי
תנ
או

 החג הזה יהיה...
פוד אפיל

בס״ד

כלים שיודעים לבשל

מחמאות  לך  שמעניקים  המסורתיים  החג  מתכוני  על  מוותרת  לא  את 
 פעם אחר פעם. בדיוק לכן התקדמי לסדרות הסירים היצוקים והעדכניים 
אחרת... לרמה  שלך  המנות  את  להעלות  שיודעים  אלה  אפיל,  פוד  של 

פוד אפיל, סירים שיודעים לעשות חג

בני ברק:  אהרונוביץ 12 מתחם רימונים  ר׳ עקיבא 49

   חדש בירושלים: מתחם תנובה, רחוב ירמיהו 24
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שלמה עזרן

מנדל שוורץ 

סגן ראש עיריית אופקים )ש"ס(

המשנה לראש העיר ביתר )אגודת ישראל(

היד עוד נטויה
לאחר  הישגים  מעט  לא  לקטוף  זכינו  שחלפה  השנה  במהלך 
רשמה  ש"ס  סיעת  הפוליטי  בפן  כשגם  מרובה,  ומאמץ  השקעה 
המקומיות,  בבחירות  קולות  מאות  של  עלייה  עם  מדהים  הישג 

כאשר המגמה נמשכה אף בבחירות לכנסת ה-21 וה-22.
במהלך השנה פעלנו והקמנו מוסדות חינוך ברחבי העיר, כאשר 
השנה לראשונה הקמנו ישיבה קטנה לבחורים מצוינים, סניף של 
אף  כשבועיים  לפני  הוכנס  אף  לשם  בירושלים,  אב'  'בנין  ישיבת 
ספר תורה. בנוסף, השנה זכינו לפתוח שנים עשר גנים חדשים בעיר 
נוספים.  גנים  עשרה  לפתיחה של  נטויה  היד  ועוד  החרדי  לציבור 
בנוסף, במהלך השנה פעלנו לבניית בתי כנסיות ומקוואות חדשים 

בעיר.
כמו כן, במהלך בין הזמנים האחרון קיימנו תכנית קיץ עשירה 
לפיתוח  המשרד  ע"י  מלא  כמעט  במימון  המגזרים,  לכל  ומגוונת 
הנגב והגליל, פעילות של שלושה שבועות מלאים אטרקציות וימי 
כיף, כאשר החיתום היה זיץ ענק לאלף בחורי ישיבות ואברכים עם 

גדולי הזמר החסידי נפתלי קמפה, פיני איינהורן ואבי אילסון.

במהלך השנה אף עשינו קייטנה לנשים למשך שבוע שלם ובה 
נערכו  הקייטנה  במהלך  העיר.  נשות  חמישים  כמאה  השתתפו 
סדנאות מיוחדות, טיולים והרצאות של מרצים מהשורה הראשונה. 
בפסח עשינו ערב גדול ומיוחד לבני הקהילה, בהשתתפות למעלה 
ומשה  לוק  משה  גרטנר,  שלומי  הזמרים  הופיעו  ובו  איש  מאלף 

דוויק, כאשר בשני זיצים אלו ההשתתפות הייתה ללא עלות.
נוסף על העבודה השוטפת, קיימנו חלוקת ילקוטים בתחילת שנה 
ניקיון  מוצרי  חלוקת  בחגים,  מזון  מצרכי  של  חלוקה  למשפחות, 
בפסח לכל דיכפין,  נסיעות מאורגנות מידי חג לירושלים, ספרייה 
חדשים  ספרים  אלפי  עשרות  מעל  המונה  הקהילה  לילדי  תורנית 
ומגוונים, לשכה שפתוחה לפניות הציבור בכל נושא בירוקרטי מול 

גופי העירייה ועוד.
אנחנו  אופקים,  העיר  במועצת  כיום  ש"ס.  סיעת  עלינו,  וקצת 
שלושה חברים מתוך חמישה עשר, אני ושני עמיתי הרב חי סופר 
והרב ראובן פילו. ש"ס היא המפלגה השנייה בגודלה בעיר, כאשר 
במהלך הבחירות לכנסת ה-21 הגדלנו את כוחנו בכ-1,000 קולות 

לעומת הבחירות המוניציפאליות, בבחירות לכנסת ה-22, שנערכו 
בחודש האחרון, הגדלנו את כוחנו ב-598 קולות נוספים. 

ככלל סייעת ש"ס עובדת בשיתוף פעולה מלא עם ראש העיר מר 
איציק דנינו, אשר אוזנו קשובה לנו בכל. הפעילות השוטפת נעשית 
בהתייעצות עם המרא דאתרא הגאון רבי עמרם אוחיון שליט"א ורב 
הקהילה הגאון רבי יוסף אביטל שליט"א, ובשיתוף פעולה מלא עם 

יו"ר המועצה הדתית הרב בנימין מלכה ושאר הנציגים בעירייה.

שנת תשע"ט, היתה עבורי השנה ב-17 בעשייה 
הציבורית בביתר. 

לחדש  אפשר  כבר  מה  לשאול,  אפשר  לכאורה 
במסדרונות  כך  כל  רבות  שנים  בילית  שכבר  אחרי 
ההחלטות  קבלת  של  השונים  ובצמתים  העירייה 
וקידום הפרויקטים השונים לטובת העיר ותושביה... 

אבל מי שנמצא בעשייה הציבורית יודע שלא כך 
הם פני הדברים. נכון שהניסיון תורם רבות ומאפשר 
לנבחר הציבור לעשות יותר בפחות זמן, אבל תמיד 
הפקידים  משתנים,  הנהלים  חדשים,  אתגרים  יש 
מתחלפים לפעמים, יש אנשים חדשים לעבוד איתם, 
שהתרחבו  כאלו  או  לעיר  שהגיעו  חדשות  קהילות 

באופן משמעותי וזקוקות לפתרון תואם, ועד כהנה וכהנה פעולות שונות ומגוונות שאנחנו שמחים 
להיות שותפים, לקדם, להוביל, לדחוף והכי חשוב: לעזור ולסייע. 

זה נכון גם לעזרה לאנשים פרטיים. אנחנו ב'שלומי אמונים' גדלנו על האמרה הידועה של הרב 
מנחם פרוש זצ"ל: "בשלומי אמונים עוזרים לכלל ישראל ולר' ישראל". גם לציבור כולו, אבל לא 
שוכחים לילה את האיש הפרטי. אין אצלנו סדר עדיפויות וכאלו שנדחקים לסוף הרשימה חלילה. 
הכל נמצא על השולחן בכל זמן ובכל עת, ואנחנו עושים הכל כדי לתת מענה לכולם בסייעתא 

דשמיא. 
כך למשל התמודדנו השנה עם אתגר של מיפוי מפורט ומדוקדק של כל שטחי הציבור בעיר, 
במסגרת ועדת ההקצאות. זאת לפי דרישות חדשות של משרד הפנים. היינו צריכים לצעוד במעלה 
יהיה מוגדר בצורה  ולפרט הכל, כדי שכל מטר רבוע בעיר  ההיסטוריה של העיר מאז הקמתה, 

ברורה לאיזו עמותה הוא הוקצה, לאילו צרכים וכו' וכו'. 
כמובן שלצד הטיפול במיפוי ההקצאות שכבר הושלמו זה מכבר, היינו צריכים להמשיך גם עם 

ההקצאות החדשות. 
אומנם ביתר היא עיר המשופעת בשטחי ציבור, אבל למרות הכל מוטלת עלינו אחריות להקצות 
בצורה שקולה וזהירה, כדי שלא יבוא מצב שבוע כמה עשרות שנים, תהיה כאן מצוקת קרקעות 

נוראה וחלוקה לא הוגנת חלילה. 
מצד שני, אנחנו לא רוצים להשיב את פניה של אף קהילה או עמותה ריקם. המוטו שלנו הוא 
ש"אצלנו יש מקום לכולם", ואנחנו צועדים על פיו. זאת באמת מלאכה מאוד מורכבת, אבל אנחנו 
עושים אותה בשמחה, כי זאת שליחות חשובה, וכל הקצאה שאנחנו מקצים כיום לכולל אברכים, 
לבית כנסת, לישיבה או למוסד חינוכי, זאת השקעה לדורות. גם בעוד חמישים ואפילו מאה שנה 

ילמדו כאן בחורי חמד, זאת זכות עצומה ואנחנו שמחים שהיא התגלגלה לפתחנו. 
על כל אלו ועוד אנחנו מודים לבורא העולם, ומאחלים לכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה, 

מלאה בשפעה ברוחניות ובגשמיות. חג שמח לכולם.

אבנר אקווע
סגן ראש העיר רחובות )ש"ס(

אין הקומץ משביע 
את הארי

אצלנו יש מקום 
לכולם 

נולדתי  שלי:  הזהות  תעודת  את  אציג  דבריי,  בפתח 
הנכדים  גם  השם  וברוך  בעיר  שני  דור  אני  ברחובות, 
שלי מתגוררים כאן, כך  שהשורשים שלנו נטועים בעיר 

שנים רבות.
30 שנה עבדתי כמנהל בתעשייה האווירית, ובעשייה 
הציבורית התחלתי לעסוק כבר מגיל 19. הייתי חבר ועד 
השכונה בכפר גבירול, ובהמשך נקראתי על ידי תנועת 
עם הרב  יחד  בעיר,  הסניף  להיות מהמקימים של  ש"ס 

זרח משולם וראש העיר רחמים מלול.
בהמשך כיהנתי בהתנדבות כסגן ראש המועצה הדתית 
כחמש עשרה שנים, ועוד חמש עשרה שנים משמש אני 

כראש הסיעה בעיר.
מהעשייה  משולם  זרח  הרב  של  פרישתו  לאחר 
הציבורית, נתבקשתי על ידי ראשות התנועה לקחת את 

ההובלה של תנועת ש"ס בעיר רחובות.
מכאן אשתף אתכם בפעילותי הציבורית כנציג ש"ס בעירייה. תקציב המחלקה לתרבות תורנית שתחת 
הנהלתי גדל בשנים האחרונות בקרוב ל-30% וכיום התקציב עומד על כמיליון ושש מאות אלף שקלים.

כמובן שהקומץ אינו משביע את הארי, ואנו כל הזמן נמצאים בגידול מבורך של הציבור. השאיפה היא 
להגדיל את התקציב לפי היחס של הציבור הדתי וצרכיו.

יחד עם זאת, חילקנו את התקציב בצורה שוויונית לכל הקהילות ובמשך כל השנה השתדלנו תמיד 
לעמוד לימין המוסדות והציבור. רק בחודש הקרוב תומכים אנו בשמחות בית השואבה, הקפות שניות, 
בין הזמנים לבחורים, כולל טיולים, מופעים לנשים, הפנינג למשפחה בגן המגינים בימי חול  ישיבות 

המועד ואירועים נוספים שיזמנו. עם זאת, חשוב להדגיש כי הפעילות שלנו נמשכת לאורך כל השנה.
המחלקה לתרבות תורנית משרתת את כלל הציבור ללא הבדלים, באהבה ובשמחה. כשמגיעה בקשה 
לעזרה בהכנסת ספר תורה איננו מבחינים מי מבקש את הבקשה. אנו לא בודקים אם יש לו כיפה על הראש 
או איזה סוג כיפה. כך לדוגמא ישנה פעילות שנוגעת לכלל האוכלוסייה במסגרת פרויקט החברותות אשר 

משלב בין כלל הציבורים בעיר.
זאת ועוד, בשנים האחרונות פעלתי להגדיל את התקציב והשנה גדל התקציב במאות אלפי ש"ח כדי 
שגם הנתח של המגזר הדתי יגדל. צריך לזכור שבתקציב הזה יש גם הקצבות לספורט ותרבות כללית, כך 

שעיקר העבודה היתה ליצור קריטריונים שוויוניים לכלל הציבור. 
במגוון  מתבטאת  שלנו  העשייה  האברכים.  מספר  לפי  לכוללים  התקציב  את  הגדלנו  בנוסף, 
תחומים והציבור נהנה מכך: בחינוך, בתרבות, במתנ"סים הקהילתיים. זו הסיבה שאין לנו פרוייקט דגל 
אחד, אלא יש כאן מכלול של פעילויות שנעשו למען הציבור. כמו כן פועלים אנו בפניות הציבור בתחומי 

החינוך ובנושאי תכנון ובניה וכן בכלל שירותי העירייה.
אשמח לספר בסיום דבריי, על סדרת סדנאות עם מיטב המרצים אותם אנו מקיימים לתועלת התושבים, 
עם מרצים דוגמת הרב אונגר, הרב קוואס, הרב בויאר ואחרים. סדנאות אלו מתקיימות במחיר שווה לכל 
נפש לתושבי עירנו והכל בשיתוף פעולה עם המחלקה לחינוך חרדי והמועצה הדתית. אני מנצל במה 
חשובה זו לקרוא להורים: בואו לסדנאות הללו, תרחיבו את ידיעותיכם ותיהנו מכלים מעשיים בחינוך 

ובזוגיות. 
ברכת חג שמח לרבני ולפרנסי העיר ולכלל תושבי עירנו.



לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו:

s o r a g d o o r @ g m a i l . c o m
1-700-555-055

שנה טובה ובטוחה,
עם סורגדור

זו הסיבה שגם בשנה הבאה 
נמשיך לתת שירות בנאמנות 

ולדאוג למקסימום בטיחות 
עבור המשפחה שלכם!

זה עובר אצלנו במסורת מסבא 
לאבא, ומאבא לדור הצעיר: 
על מצוות 'ונשמרתם מאד 
לנפשותיכם' - לא מתפשרים! 
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שמעון שר 
סגן ראש העיר נתניה 

עיר ללא קרוואנים 

חשבון  קבוע  באופן  לעשות  נוהגים  אנו  שמים,  יראי  כיהודים 
נפש, ולמסור לבורא העולם דין וחשבון על מעשינו. 

ואם כך בכל ימות השנה, על אחת וכמה וכמה היו הדברים נכונים 
כולנו  יצאנו  ובהם  הנוראים שזה עתה עברו עלינו בשלום,  לימים 

בדימוס, לחיים טובים וארוכים. 
אם בעניינים שבין אדום למקום, כל אחד ואחד עושה בעצמו את 
לציבור  אדם  שבין  בעניינים  הוא,  ברוך  הקדוש  עם  שלו  החשבון 
בחרתי  ולכן  ופומבי.  ציבורי  להיות  צריך  והחשבון  הדין  שולחיו, 
להעלות על הכתב סיכום קצר של ההישגים אותם קצרנו בסייעתא 
דשמיא בשנה האחרונה וגם בשנים שקדמו לה, כדי שהציבור ידע 

מה נעשה עם התמיכה שהעניק לנו בקלפי. 
'גל'  סיעת  בין  במיוחד  פורה  פעולה  לשיתוף  בנתניה  זכינו 
לבין  הכללי,  הציבור  את  וגם  בעיר,  החרדי  הציבור  את  המייצגת 
ראש העיר הגב' פיירברג. מדובר בשיתוף פעולה רב שנים, שהולך 
ומשתבח עם השנים, וככל שהציבור החרדי בנתניה גדל והולך, כך 
גם מעמידה העירייה לרשותו את כל הנצרך לקיום חיי קהילה וחיי 

דת בעיר. 
לדעתי, גולת הכותרת והדובדבן שבקצפת הוא ללא ספק השוויון 
המלא שקיים בנתניה בין תלמיד חרדי לתלמיד שאינו חרדי. כיתות 
המשחקים  מגרשי  השעשועים,  מתקני  החינוך,  מוסדות  הלימוד, 

והתקציב השוטף המוענק למוסדות פר ילד, שווה באופן מוחלט. 
מי שאינו מתגורר בנתניה אולי אינו מכיר את קצב הגידול של 
חסרת  בפריחה  נמצאים  אנחנו  כיום  בעיר.  והדתי  החרדי  החינוך 
בנתניה  החינוך  במוסדות  התלמידים  מבין  אחוז  וכ-38  תקדים 
היה  אמור  כזה  מצב  לכאורה  והדתי!  החרדי  בחינוך  לומדים 
מוסדות  או  המוכש"ר  תלמידי  כשמספר  השוויון,  על  להקשות 
ממתן  להתחמק  שינסו  ערים  ראשי  יהיו  כך,  כל  גבוה  הפטור 
תקציבים שוויוניים. אבל לא בנתניה! כל תלמיד, ולא משנה באיזה 
מוסד חינוך הוא לומד, מקבל את מלוא התקציבים המגיעים שלו 

באופן שוויוני לחלוטין. 
יתירה מזאת: אפילו בערים חרדיות רבות אנחנו רואים שהעיריות 
יודעים  כולנו  והריבוי הטבעי המבורך.  הגידול  עומדות בקצב  לא 
מה הם קרוואנים. תשאלו כל ילד בערים חרדיות והוא יסביר לכם 
קיימים!  אינם  ובכן, בנתניה הקרוואנים  לימוד.  כיתת  זו  שקרוואן 
בשנת הלימודים הקודמת עוד היו בנתניה שלושה קרוואנים בחצר 
של אחד מבתי הספר, והשנה הם כבר אינם קיימים כי במקומם נבנה 
שם אגף חדש ומרווח כך שלכל תלמידה יש כיתה מסודרת ובנויה. 

לא זו אף זו, כל מוסדות החינוך בנתניה שוכנים במבנים חדשים 
מן  וחודשו  האחרונות,  בשנים  יסודי  שיפוץ  ששופצו  כאלו  או 
היסוד. גם גני הילדים כולם שוכנים במבנים מסודרים, ואלו שעדיין 
אין עבורם מבנה, שוכנים בווילות שכורות וכדו', כשמקביל מקודם 
פתרון של קבע לכל אחד מהם. רק השנה חנכנו שלושה גני ילדים 
בעיצומה  מצויים  ואנו  ישראל,  אגודת  של  הגנים  לרשת  דשים 

שנת  תחילת  עם  בעז"ה  שייחנכו  חדשים  גנים  שלושה  בניית  של 
הלימודים הבאה. 

חרדיים  חינוך  מוסדות  של  ארוכה  בשורה  מתחוללים  אלו  כל 
החינוך  חב"ד,  הליטאי,  הספרדי,  החסידי,  לציבור  הזרמים,  לכלל 
חרדיים  תיכונים  שבעה   – תיכונים  יסודיים  ספר  בתי  העצמאי, 
כיום בקריית  גדול כבר פועל  ואפילו סמינר  כיום בנתניה,  קיימים 

צאנז, עם למעלה מ-250 תלמידות בלעה"ר. 
נוכל לספר על הטיילת שחודשה ושהשנה תורחב בעז"ה באופן 
משמעותי, נוכל לדבר על המינהלים הקהילתיים החרדיים שהוקמו 
מרכז  ספרדי,  ליטאי,  חסידי,  החרדיים,  המגזרים  לכלל  באחרונה 
קהילתי מיוחד לנשים חרדיות, מתנס"ים, מרכזי פעילות ועוד ועוד. 
רק תקציב התרבות החרדית בעיר הגיע השנה ליותר משלושה וחצי 
מאוד  הפעילה  הדתית  המועצה  את  כולל  לא  וזה  מיליון שקלים! 
כמו  בדיוק  החרדי,  לציבור  שנעשו  פרויקטים  מאוד  הרבה  ועוד 

שנעשו לציבור הכללי. 
מכבר  זה  שהוכתר  צאנז,  בקריית  החרדי  החוף  על  לדבר  נוכל 
גם  שימש  שהשנה  בארץ,  ביותר  והמהודר  הכשר  החרדי  כחוף 
בהרצליה  הנפרד  שהחוף  בגלל  והסביבה  ברק  בני  תושבי  כל  את 
לא הוכשר כמו בשנים עברו, ועל כך שהעירייה משקיעה משאבים 
רבים כדי שהחוף יוכל לקלוט את כל הבאים, בתנאים נאותים ועם 

הארת פנים לכל מבקר. 
נוכל לספר על כל אלו בהרחבה, אבל מפאת קוצר היריעה בחרתי 

להתמקד בעיקר בנושא החינוך. 
בעירייה,  שלנו  השונים  מהתפקידים  עושים  אנחנו  אלו  כל  את 
אני כממונה על המנגנון שזה בעצם תיק רוחבי שקשור לכל אופן 
המטופלים  התחומים  לכלל  גם  וממילא  העירייה  של  הפעילות 
יוסי ביטון כממונה על התרבות החרדית  על ידה, חברי לסיעה ר' 
וכממלא מקומי בתכנון ובניה, וידידנו ר' יצחק זמל, הנציג השלישי 
ברשימת 'גל' שעל אף שאינו מכהן כחבר מועצה באופן רשמי, הוא 
המון  המון  מביא  הנמרצת  ובפעילותו  התהליכים  בעומק  מעורב 

ברכה לציבור החרדי בעיר. 
בעיר,  החרדיות  הקהילות  כלל  של  מאוחדים  בכוחות  יחד, 
בסייעתא  להביא  הצלחנו  ראש  העיר,  עם  הדוק  פעולה  ובשיתוף 
דשמיא לשילוב נדיר וחסר תקדים של חינוך ותרבות למגזר החרדי, 
שאינם  העיר  לתושבי  מלא  שוויון  ומתוך  ביותר  הטוב  הצד  על 

חרדים.  
אסיים בברכה לקוראים היקרים ולכל בית ישראל: שנזכה לשנה 

טובה ומתוקה. א גוט'ן יום טוב!

רפאל ברנז
המשנה לראש העיר בת ים

העם  התברך  בה  ביותר  הטובה  המתנה  הם  הנוראים  הימים 
לישראל  טובים  ימים  היו  שלא  בגמרא  נכתב  לחינם  לא  היהודי, 
לברכה,  גזרה  לחסד,  דין  להפוך  ניתן  בו  יום  הכיפורים...  כיום 
נכנסים עם כתמים  כביסה,  נכנסים למכונת  לזכאות, ממש  אשמה 

ויוצאים לבנים.
לעשות  שנה  מידי  נוהג  ים,  בבת  התורני  הציבור  כשליח  אני 
אני שואל  בו  והסליחות, חשבון  בימי הרחמים  נוסף  נפש  חשבון 
שליחותי  את  למלא  מנת  על  יכול  שאני  כל  עשיתי  אם  עצמי  את 

הציבורית על הצד הטוב ביותר?
לרשויות המקומיות,  הבחירות  מיום  עברה  כמעט שנה שלימה 
עשינו  אותה  הברוכה  העשיה  את  להמשיך  השתדלנו  בה  שנה 
בקדנציה הקודמת. אמנם הדברים אינם פשוטים, התקציבים שונים, 
נעשה  ומה  הקצה,  אל  מהקצה  השתנו  הפוליטיים  הכוחות  יחסי 

שתקציבי הציבור החרדי תמיד יותנו בכח פוליטי.
בכל  ממש  של  מהפיכה  לעשות  זכינו  הקודמת  בקדנציה  אם 
תורנית, השנה מאילוצי תקציב, החלטתי  לאירועי תרבות  הקשור 

להשקיע את מרבית הכוחות בפעילויות חינוכיות בלתי פורמאליות, 
יותר חוגים, יותר סדנאות וכן על זה הדרך. אין ספק שכולנו עומדים 
תלויים עד להרכבת הממשלה, שם בעצם יקבע גזר הדין של הציבור 
תוכניות  לנו  יש  בפרט.  ים  בת  ובעיר  בכלל  הארץ  ברחבי  החרדי 
שבסייעתא  מאמין  ואני  חלומות  לנו  יש  הציבור,  לרווחת  גדולות 
הפועל.  אל  הכל מהכח  להוציא  נצליח  תהליך  בסופו של  דשמיא 
בריאות,  של  שנה  ומוצלחת,  טובה  שנה  לכולם  נאחל  בינתיים 
שגשוג ושמחה. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, אכי"ר.

שנה של עשיה

לדעתי, גולת הכותרת 
והדובדבן שבקצפת 
הוא ללא ספק 
השוויון המלא שקיים 
בנתניה בין תלמיד 
חרדי לתלמיד שאינו 
חרדי. כיתות הלימוד, 
מוסדות החינוך, מתקני 
השעשועים, מגרשי 
המשחקים והתקציב 
השוטף המוענק 
למוסדות פר ילד, שווה 
באופן מוחלט
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המסע 

י

מרן הגר''ע יוסף 
בביקורו בטהרן בשנת 1975

)באדיבות: מוזיאון העם היהודי ובית 
התפוצות, המרכז לתיעוד חזותי ע"ש 

אוסטר. באדיבות מתיתיהו נתנאל, ישראל(
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המסע 
לטהרן

הרב משה מזרחי, שבאמצע שנות השבעים 
כיהן כסגן יו"ר המועצה הדתית בת"א, היה בין 

הבודדים שהתלוו למסעו ההיסטורי של מרן 
הגר"ע יוסף זצוק"ל לאיראן • בשיחה בלעדית 

למוסף החג הוא משחזר את תולדות המסע, 
את הבעיה ההלכתית החמורה שהתעוררה 

בקהילה היהודית באיראן שבשלה הוזעק 
הראשל"צ מרן הגר"ע יוסף למדינה, הבקשה 

החריגה של שר האוצר האיראני ממרן, 
הפגישה עם השאה האיראני שהתבטלה ברגע 

האחרון, הגלימה המיוחדת של מרן זצ"ל 
שנתפרה ע"י חייט המלך וגם אישור הכניסה 

הנדיר והייחודי לכספת השמורה ביותר של 
המלך שניתן רק ליחידי סגולה, שם ניתן היה 

לקבל הצצה לעושר העצום שהיה ספון באולם 
גדול מלא יהלומים, כתרים מלכותיים, כסאות, 

שולחנות ואפי' סכו"ם משובץ יהלומים, זהב 
וכסף, המזכיר במעט את עושרו של אחשוורוש 

ששלט במדינה כמעט 2000 שנה קודם לכן • 
רשמי מסע

איילה אבן האזל<<

לעדי
ב
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שאלה הלכתית אחת חמורה, היא שהובילה למסעו 
זצוק"ל  יוסף  הגר"ע  מרן  של  פעמי  והחד  ההיסטורי 
לאיראן בשנת 1975. מרן, שבאותן שנים כיהן כראשון 
לציון נדרש להכריע בסוגיה, רק לאחר שישב עם ראשי 

הקהילות היהודיות.
לרגל יום השנה השישי לפטירתו של מרן הגר"ע יוסף 
זצ"ל, אנו מבקשים לשחזר את המסע ההיסטורי עם מי 
שנלווה למרן זצ"ל – הרב משה מזרחי שבאותם ימים 

כיהן כסגן יו"ר ראש המועצה הדתית בתל אביב. 
יצחק  שלום  הרה"ג  של  בנו  הוא  מזרחי  משה  הרב 
זצ"ל  נכדו של חכם שלום הדאיה  יליד חאלב,  מזרחי, 
ראש ישיבת המקובלים בית אל ונכדו של הרה"ג משה 
עזרא מזרחי רבה הראשי של חאלב. הרה"ג שלום יצחק 
מזרחי היה חברותא של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל ובן גילו 
ניכר  בילדותו  כבר  יוסף המעטירה.  פורת  ישיבת  מימי 
בשקידתו המופלאה ומצא בבן גילו – מרן הרב עובדיה 
וביניהם  בתורה  השניים  הגו  יחד  נאמן.  חבר  יוסף 
שלום  הרה"ג  הפך  לימים  שנים.  רבת  ידידות  נכרתה 
יצחק מזרחי לדיין בבית הרבני הגדול. לימים בנו בכרו 
אישה  נשא  -תורה  קול  בישיבת  תלמיד  – שהיה  משה 

מהקהילה הפרסית העשירה. 
השאה  נפילת  טרום   1975 שנת  של  תקופה  באותה 
הפרסי, הקהילה היהודית בפרס שגשגה ופרחה מבחינה 
שהתעוררה  חמורה  הלכתית  בעיה  ובשל  כלכלית 
בקהילה, החליט ועד הקהילה להזמין את הראשון לציון 
שבדיוק  יוסף,  עובדיה  רבי  הגדול  הגאון  ימים  באותם 
מונה לתפקידו, שיבוא לשבת על המדוכה ולבדוק את 

הנושא מבחינה הלכתית. וכך התלווה הרב משה מזרחי 
מרן  את  והן  הפרסית  היהודית  הקהילה  את  הן  שהכיר 
יוסף לביקור בקהילה היהודית באיראן, בימים  הגר"ע 
בין  וידידותי  אמיץ  חם  דיפלומטי  קשר  היה  עוד  בהם 

שתי המדינות. 

שורשי הקהילה היהודית
היהודיות  מהקהילות  היא  בפרס,  היהודית  הקהילה 
העתיקות בעולם. ימיה הראשונים עוד  מתקופת גלות 
"ח'וראסאן",  לאזור  מהיהודים  חלק  שהגלה  סנחריב 
חבל ארץ במרכז אסיה שחלק ממנו נמצא בצפון-מזרח 
איראן. בהמשך התפתחה קהילה יהודית גדולה בתקופת 
מלכות אחשוורוש וגם כאשר ניתן אישור על ידי המלך 
כורש ליהודים לעלות לישראל, חלקם בחרוט להישאר 
של  שנים   2,500 בערך  על  מדובר  הכול  בסך  בפרס. 
לפרסים  היהודים  בין  כשהיחסים  בפרס,  יהודי  יישוב 

ידעו לאורך ההיסטוריה עלויות ומורדות. 
פהלווי,  שאה  רזא  מוחמד   - הפרסי  )קיסר(  השאה 
היה השליט הכול יכול באיראן – בין השנים 1941 עד 
על  שהכריז  מאביו  בירושה  קיבל  השלטון  את   .1979
עצמו כקיסר והוא זה ששינה את שמה של פרס לאיראן. 
ב-1941 גילה האב נטיות פרו – גרמניות ולפיכך אילצו 
אותו צבאות של מדינות בנות הברית – לוותר על כסאו. 
שהיה  פהלווי,  שאה  רזא  מוחמד  בנו,  ירש  מקומו  את 
למעשה השאה האחרון עד עלייתו של חומייני. השאה 

בעם.  החילון  מגמת  את  ועודד  ליברלי  שלטון  הנהיג 
במקביל ייסד משטרה חשאית שאומנה בן השאר - כמה 
ידי המוסד הישראלי לחיסול  קשה להאמין היום - על 

מתנגדיו הפוליטיים. 
פרחו  לטהרן  ירושלים  בין  הקשרים  ימים,  באותם 
ידי  על  והתקבל  לישראל  מאיראן  נשלח  ציר  ושגשגו: 
הנשיא חיים ויצמן. לאחר מלחמת ששת הימים הוזרם 
שיועד  איראן  תוצרת  נפט  אשקלון   - אילת  בצינור 
רבות  בניה  חברות  בנוסף,  אירופה.  בשווקי  למכירה 
פעלו באיראן ועד היום ניתן לבקר במלון הילטון בטהרן 
שנבנה על ידי חברת סולל בונה. הרפורמות הכלכליות 
תרמו לפריחה ולשגשוג כלכלי במדינה, אך התמרמרות 
בראשם  המוסלמים  הדת  אנשי  בקרב  נרשמה  רבה 
לצרפת.  מארצו  שגלה  ח'ומייני  רוחאללה  האייתוללה 
וכך באמצעות סיוע של אנשי הדת המוסלמים התרחשה 
המהפכה באיראן, השאה הפרסי הודח ממקומו ונאלץ 
חדש  שלטון  עלה  ובמקומו  למדינה  ממדינה  לברוח 
הקהילה  מבני  רבים  יהודים  דתית.  מבחינה  וקיצוני 
שהיו בעלי ממון הצליחו עוד לברוח בחלון ההזדמנויות 

הקהילה היהודית בפרס, 
היא מהקהילות היהודיות 
העתיקות בעולם. ימיה 
הראשונים עוד  מתקופת 
גלות סנחריב שהגלה 
חלק מהיהודים לאזור 
"ח'וראסאן", חבל ארץ 
במרכז אסיה שחלק 
ממנו נמצא בצפון-

מזרח איראן. בהמשך 
התפתחה קהילה יהודית 
גדולה בתקופת מלכות 
אחשוורוש וגם כאשר 
ניתן אישור על ידי המלך 
כורש ליהודים לעלות 
לישראל, חלקם בחרוט 
להישאר בפרס. בסך 
הכול מדובר על בערך 
2,500 שנים של יישוב 
יהודי בפרס

הרב משה מזרחי שבאותן שנים שימש סגן יו''ר המועצה הדתית בת''א

הרה"ג ידידיה שופט זצ"ל, רבה הראשי של איראן

"



23 מוסף סוכות תש"פ

על פי החוק  העותומאני 
באיראן – כל אדם הולך 

לבית דין שנוהג לפי 
חוקי דתו. המוסלמי 

הולך לבית דין מוסלמי, 
הנוצרי לבית דין 

נוצרי והיהודי הולך 
לפי דין תורה. לפיכך 
נוצרה תופעה קשה, 
נשים יהודיות שרצו 

חלק בירושה החליטו 
לגשת לקאדי לבקש 

להתאסלם – היו אומרות 
כמה פסוקים והופכות 

כביכול למוסלמיות

הקצר שנוצר – רובם עברו לארצות הברית וכוננו בה 
קהילות על טהרת נוסח יהדות פרס. מאז שהודח השאה 
בראשותו  החדש  והשלטון  המגמה  השתנתה  הפרסי, 
של חומייני הפך להיות עוין לישראל והצהיר כי הוא 
תומך בכיבוש ירושלים מידי הציונים וכן החל לכנות 

את ישראל "השטן הקטן".
הברית  וארצות  ישראל  כגון  מדינות  ישנן  היום  עד 
בניו  של  האצולה  בתארי  להכיר  ממשיכות  שעדיין 
של השאה הפרסי ושל משפחות האצולה האיראניות. 
כיום מנסה יורש השושלת רזא כורש עלי פהלווי לשוב 

לשלטון באיראן בדרכים חוקיות ודמוקרטיות. 
עובדיה  הרב  מרן  ובין  בינך  ההיכרות  החלה  כיצד 

יוסף זצ"ל?
"לפני יותר מ-50 שנה, כשהייתי בחור צעיר בן 20, 
תלמיד בישיבת קול תורה, הייתי נוהג להגיע אל ביתו 
של מרן שהיה אז דיין בבית דין הרבני בירושלים. היינו 
בביתו  גמרא  יחד  ולומדים  בחורים  קבוצת  מתאספים 
של הרב שהיה גר באותה תקופה באזור שמואל הנביא. 
שמח  אבי  של  קרוב  וחבר  ידיד  שהיה  שמרן  כמובן 
לפגוש אותי. בתקופה מאוחרת יותר כשהרב עבר לגור 
בתל אביב היינו ממשיכים ללמוד יחד בקבוצה כל יום, 

שעה וחצי - שעתיים שולחן ערוך, טור ובית יוסף".
של  כיפור  יום  אחרי  התרחש  ההיסטורי  "הביקור 
שנת 75. באותה תקופה הייתי סגן יו"ר המועצה הדתית 
התלווה  לביקור  הצדדים,  שני  את  והכרתי  אביב  בתל 
אלי גם גיסי -  עו"ד אברהם נביאי שהוא דובר פרסית, 
אך לצורך תרגום היה מתורגמן אחר שידע גם פרסית 
ספרותית. לפרס עצמה נסענו בטיסה ישירה של אל על. 

כמה פשוט וקל זה היה אז".
זביחי  הרב  גם  להצטרף  אמור  היה  עצמו  למסע 
בתל  רפאל"  "תפארת  מוסדות  בראש  כיום  שעומד 
אביב. הרב זביחי היה באותה תקופה בחור צעיר בן 21 
ושימש כעוזרו האישי של מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל 
שמונה בדיוק לתפקידו כראשון לציון. בתור בן להורים 
ילידי איראן היה אמור הרב זביחי להצטרף למסע, אך 
לבסוף החליט לוותר היות והיה בגיל גיוס והיה חשש 

שיגויס לצבא האיראני. הרב זביחי מספר כי הוא זוכר 
בזמנו מעשה שהיה כאשר אחד מעשירי הקהילה שהיו 
לו רק בנות השתוקק לזכות בבן זכר, לפיכך ניצל את 
הושיט  לביקור,  הגיע  יוסף  הגר"ע  שמרן  ההזדמנות 
זכר.  בבן  אותו  יברך  הרב  כי  וביקש  יהלום  טבעת  לו 
בבן  אותו  יברך  כי  ואמר  הטבעת  את  לו  החזיר  מרן 
כעבור  ואכן  חזרה.  הטבעת  את  שייטול  בתנאי  זכר 
רבות  כעבור שנים  בבן.  זכה  אותו עשיר  פחות משנה 
האיראנית  בקהילה  לבקר  יוסף  הגר"ע  מרן  מרן  נסע 
שהשתקעה בקליפורניה. לפתע ניגש אליו בחור צעיר 
ושח  הרב  של  ידו  את  נישק  לברכה,  ראשו  את  הרכין 
ברכת  בזכות  תינוק שנולד  אותו  "אני  לו בהתרגשות: 

הרב".
מה הייתה הבעיה שהתעוררה בשנת 1975 בקהילה 

היהודית בטהרן?
על  מאד.  חמורה  הלכתית  בעיה  התעוררה  "בטהרן 
פי דין תורה הבנות לא מקבלות חלק בירושה. בעקבות 
כלכלי  שגשוג  נוצר  באיראן,  הכלכליות  הרפורמות 
החוק   פי  על  מאד.  התעשרו  היהודיות  והמשפחות 
העותומאני באיראן – כל אדם הולך לבית דין שנוהג 
מוסלמי,  דין  לבית  הולך  המוסלמי  דתו.  חוקי  לפי 
תורה.  דין  לפי  הולך  והיהודי  נוצרי  דין  לבית  הנוצרי 
יהודיות שרצו חלק  נשים  תופעה קשה,  נוצרה  לפיכך 
בירושה החליטו לגשת לקאדי לבקש להתאסלם – היו 
למוסלמיות,  כביכול  והופכות  פסוקים  כמה  אומרות 
ואז היו רשאיות ללכת לבית דין מוסלמי שהיה פוסק 

לטובתן מבחינת ירושה.
נציגים  עם  בטהרן,  באספה  ישב  יוסף  הגר"ע  "מרן 
מכל הקהילות ברחבי איראן וקבע כי גם נשים יקבלו 
חצי מהירושה, והנציגים הסכימו לבצע זאת ולהתחיל 
מנת  על  במקומותיהם  החדשה  התקנה  את  ליישם 
למנוע את הפרצה של בנות ישראל שמתאסלמות. לפי 
ההלכה יש סברה שנשים יורשות חצי מרכוש אביהם, 
נוהגים כך. במקרה  אך זאת מחלוקת ולהלכה אנו לא 

הזה – הרב עובדיה החליט לשנות מהמנהג הקיים".
האם נפגשתם עם אישים פוליטיים?

הרב ידידיה שופט, רבה הראשי של איראן

הכיכר המרכזית בעיר העתיקה של אספהאן

כתבה בעיתונות בעקבות הביקור של מרן הגר''ע יוסף באיראן

הרה"ג ידידיה שופט זצ"ל, רבה הראשי של איראן

"
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כרטיס ב-

₪

מדעטק
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₪
ג'ונגל כיף

קיבוץ בית זרע
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נגב
ב״ש
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₪
zoo

סקיי רייד
אגמון מרקט

072-3932706
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072-3921562

רק45
₪
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₪רקמיני ישראל מזמינה אתכם לחגוג 072-3971674
לכרטיס משפחתי
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אגם מונפורט
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פארק הירדן
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₪
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₪

מועדון החברים של ישראלמגוון אטרקציות עד 60% הנחה

מטיילים ונהנים עם קופונופש

חיפה
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לפגוש  האוצר  שר  בא  המסע  של  האחרון  ביום  אכן, 
באותה  באיראן  סיבה.  לו  הייתה  מיוחד.  באופן  אותנו 
תקופה בעקבות הרפורמות הכלכליות נוצר מצב של פער 
היהודים  רוב  כאשר  לעניים,  עשירים  בין  קשה  מעמדי 
היה  לא  תקופה  באותה  בנוסף,  העשירה.  לאליטה  הפכו 
היהודים  שהעשירים  ביקש  השר  מיסים.  לגבות  נהוג 
הכספיים  מהרווחים   4% עד   3% לתרום  בטובם  יואילו 
עבור העניים באיראן. אך אנו השבנו לו, כי אין בעיה אך 
הגויים  הפרסים  העשירים  שגם  אחד,  בתנאי  זאת  נבצע 
ומרווחיהם הכספים – הללו כמובן סרבו  ייתרמו מהונם 

וכך ההצעה ירדה מן הפרק. 
הפרסי  השאה  עם  להיפגש  גם  אמורים  היינו  "בנוסף 
שהיה בעל קשרים טובים עם ישראל, אך אחד ממקורביו 
לב,  בתום  המתוכננת  הפגישה  דבר  את  פרסם  מרן  של 
ידענו,  לא  אנו  הצפוי.   מן  מוקדם  הישראלית  בעיתונות 
אך לפי הקוד התרבותי באיראן, אין לפרסם כי מתוכננת 
פגישה אצל המלך, אלא, אך ורק לאחר הפגישה יש אישור 
הישראלית  בעיתונות  התפרסם  העניין  אומנם  לפרסם. 
בלבד ולא בעיתונות האיראנית – אך האיראנים כעסו על 

כך והחליטו לבטל את הפגישה".
מה היה מצב הקהילה מבחינה רוחנית?

היה  לא  רוחנית  מבחינה  הקהילה  מצב  כללי  "באופן 
תלמוד  רוחנית.  שממה  שם  שהייתה  להגיד  וניתן  טוב, 
תורה לא היה ממש - רק בית ספר יהודי. אומנם עשו מצות 

בפסח אך זה הסתכם בכך ולא מעבר".
 מה היה המסר של מרן הגר"ע יוסף לבני הקהילה? 

הקצר שעמד  הזמן  את  לנצל  ביקש  יוסף  הגר"ע  "מרן 
לרשותו במסגרת הביקור באיראן ועמד כל העת ודרש ללא 

ובקיום  בתורה  לחזקם  מנת  על  הקהילה  בני  בפני  לאות 
מצוות. בנוסף, ביקרנו בקהילות נוספות באספהאן – עיר 
עתיקה ויפה מאד, שם על פי המסורת שלט כורש, לעומת 
טהרן עיר הבירה שהיא עיר יחסית חדשה ומפותחת כמו 
והיא  תיירותי  מוקד  מהווה  גם  אספהאן  העיר  אביב.  תל 
העיר השלישית בגודלה במדינה אחרי טהרן ומשהד. נהר 
בה מבנים אדריכליים  נבנו  ובנוסף  העיר  חוצה את  גדול 
"עיר  המכונה  עיר   – בשיראז  בעיר  וכן  וכיכרות.  יפים 
הגנים  בזכות  ומפורסמת  והפרחים"  היין  המשוררים 
ועצי הפרי שנטועים בה. בשתי הערים הללו היו קהילות 
יהודיות קטנות יותר. גם יזד – עיר יפה מאד אך כיום אין 
המסורת  פי  על  שבו  בקבר  לבקר  גם  נסענו  יהודים.  בה 
קבורים מרדכי ואסתר – מדובר למעשה במין מערה, וכבר 
היהודים את האזור.  בני הקהילה  כל  עזבו  60 שנה  לפני 
על  ניצב  מוסלמי  שומר  מקומית  יהודית  קהילה  ובאין 

המשמר".
כיצד התרשמת מהאירוח הפרסי?

אצל  אכלנו  הסעודות  ואת  מקומי,  במלון  "התארחנו 
רבה הראשי של  הקהילה ובן משפחה חכם ידידיה שופט. 
הרב שופט נצר לשושלת של שנים עשר דורות של רבנים 
הוא  לצערנו  הרטורי.  בכישרונו  מפורסם  והיה  בפרס, 
נפטר לפני כחמש עשרה שנה. בנוסף ביקרנו גם אצל הרב 
היה  דוידי  זיכרון מופלא. הרב  דוידי שהיה בעל  אוריאל 
כבש  מביאים  היו  לחילופין  או  תרנגולים,  בחצרו  מגדל 
הגישו  בנוסף  אוכלים.  שהיינו  מה  וזה  במקום  שנשחט 
כמובן  שהתבסס  המסורתי  הפרסי  האוכל  את  כמובן  לנו 
על אורז - כל פעם עם סוג תוספת שונה או תיבול שונה, 

וכמובן שהוגש לנו תה ללא הרף.
במה עסקו יהודי איראן לפרנסתם?

"הקהילה היהודית התחלקה לשניים: הקהילה הפרסית 

"הקהילה היהודית 
התחלקה לשניים: 
הקהילה הפרסית 

והקהילה עיראקית – 
שמקורה ביהודי עיראק 

שברחו מפני הפרעות 
שפרצו במדינה ב-1948 

– בעקבות הקמת מדינת 
ישראל. חכם ידידיה 

שופט הפציר בשלטונות 
האיראנים כי ייאותו לתת 
מקלט ליהודים הנמלטים 

מעיראק

נשיא העדה של אנוסי משהד מר אבדול רהים אטסמי
שקיבל את פני מרן בפרס וליווה אותו במסעו

קבר מרדכי ואסתר באיראן

ארמון גולסטן בטהראן ששימש בעבר את השאה של איראן

"
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והקהילה עיראקית – שמקורה ביהודי עיראק שברחו מפני 
מדינת  – בעקבות הקמת  ב-1948  הפרעות שפרצו במדינה 
האיראנים  בשלטונות  הפציר  שופט  ידידיה  חכם  ישראל. 
כי ייאותו לתת מקלט ליהודים הנמלטים מעיראק – חלקם 
הפרסיים  היהודים  לישראל.  עלו  וחלקם  במדינה  התיישבו 
היו ברובם סוחרים, חלקם אף התפרנסו ממקצועות חופשיים 
כגון: רפואה, ואילו היהודים יוצאי עיראק היו ברובם רואי 

חשבון".
באלו אתרים נוספים באיראן ביקרתם?

נדיר  כניסה  אישור  קבלנו  לאיראן,  המסע  "במסגרת 
וייחודי שלא ניתן לכל אחד, לבקר בכספת של המלך. מרן 
אותו  שכנעתי  אך  ללכת,  התאווה  כך  כל  לא  עובדיה  הרב 
לבקר בכספת המיוחדת של  לפספס את ההזדמנות  שאסור 
השאה הפרסי שהיה בעצמו בן של שליט קודם וירש עושר 
אולם  למין  נכנסנו  במינו,  מיוחד  ביקור  זה  היה  ואכן  רב.  
גדול מלא יהלומים – למין כתרים מלכותיים, ועד לכיסאות, 
ואבנים  יהלומים  משובץ  הכול  סכו"ם  ואפילו  שולחנות, 
טובות, כסף וזהב. מאוחר יותר רצה הרב עובדיה שוב לגשת 
למקום אך זה כבר לא התאפשר. מה עלה בגורל הכספת? 

אביו של פיים זר מבקש את ברכת מרן בביקורו באיראן 

השאה האחרון של איראן מוחמד רזא שאה פהלווי

הקהילה היהודית בפרס, 
היא מהקהילות היהודיות 
העתיקות בעולם. ימיה 
הראשונים עוד  מתקופת 
גלות סנחריב שהגלה 
חלק מהיהודים לאזור 
"ח'וראסאן", חבל ארץ 
במרכז אסיה שחלק 
ממנו נמצא בצפון-

מזרח איראן. בהמשך 
התפתחה קהילה יהודית 
גדולה בתקופת מלכות 
אחשוורוש וגם כאשר 
ניתן אישור על ידי המלך 
כורש ליהודים לעלות 
לישראל, חלקם בחרוט 
להישאר בפרס. בסך 
הכול מדובר על בערך 
2,500 שנים של יישוב 
יהודי בפרס

"
מראה כללי של העיר שיראז

הכסף  היהלומים  כל   – השאה  מלכות  נפילת  של  בתקופה 
והזהב - הכול נבזז, בידי חומייני וחבר מרעיו". 

מה משאיר את בני הקהילה הפרסית במדינה עוינת 
לישראל? 

מהרו  כמובן  איראן  יהודי  רוב  השאה,  נפילת  "לאחר 
וברחו תוך כדי שהם משאירים רכוש עצום. עד לשנת 1990 
עזבו את איראן 55,000 אלף יהודים. 30,000 יהודים, בעיקר 
בלוס  קהילות  והקימו   - הברית   לארצות  ברחו  העשירים, 
 – היכולת  מעוטי  בעיקר  הגיעו  לישראל  ובקווינס.  אנג'לס 
20,000 ואילו כ-5,000 נמלטו לאירופה – בעיקר לגרמניה 
ניתנה להם אשרת  ולהולנד. מכיוון שהיה מדובר בפליטים 
כניסה בקלות. כיום נותרו באיראן 15,000 יהודים מקסימום, 
ללא סמכות רבנית של ממש, שמשתדלים לשמור על הגחלת. 
יש  האיראנית.  למנטליות  רגילים  באיראן  שנותרו  היהודים 
להם פרנסה קלה, בית ומזון די צורכם. )אולי כעת זה מעט 
למכור  וירצו  המדינה  את  לעזוב  ויחליטו  במידה  השתנה( 
את בתיהם – אף אחד לא יסכים לרכוש מהם. כרגע, הרשות 
עולה  דרכון  אך  המדינה  את  לעזוב  שמעוניין  למי  נתונה 

5,000 דולר – כסף רב שלא מצוי בכיסו של כל אחד".

מזכרת ייחודית
מהקהילה הפרסית

הרב משה מזרחי המשיך לטוס עוד כמה פעמים לאיראן 
בתקופה שבה עדיין שלט השאה. במסגרת אחד הביקורים 
החליט להביא למרן הגר"ע יוסף מזכרת מיוחדת – ולחדש 
ללבוש  הרב  נהג  אותה  המסורתית  הגלימה  את   עבורו 
בבית  הביקורים  באחד  התיישנה(.  כבר  הקודמת  )הגלימה 
המלך?  של  החייט  הוא  מי  הקהילה  בני  עם  ברר  הכנסת 
וכשהגיע לחייט המיוחד ביקש ממנו גלימה מעוטרת  בחוטי 
לפחות  ושקלה  כבדה  הייתה  עצמה  החליפה  אמיתי.  כסף 
פי  על  בדק  החליפה  את  יותר,  אפילו  ואולי  קילו  עשרים 
אך   – בתמונות  כמזכרת  זאת  להנציח  דאג  ואף  מידותיו 
כל התמונות. את הסכום עבור הגלימה  נשרפו  לרוע המזל 
המשהדים  של  הכנסת  בית   – היהודית  הקהילה  אז  מימנה 
או   8 במשך  אז.  של  שקלים  אלף  כמאה  הייתה  ועלותה   –
יוסף את  לציון הגר"ע  10 שנים לבש מרן הראשון  אפילו  
הגלימה, מתנת הקהילה המשהדית. לאחר מכן כבר החוטים 
התפוררו והיה צורך להחליף את הגלימה בחדשה, אך הרב 
משה מזרחי החליט שמסוכן מדי לחזור לחייט האיראני של 

השאה הפרסי בשל עלייתו של חומייני לשלטון

פיים זר, פגש את הגר''ד יוסף בניו יורק וסיפר לו שהוא נולד שנה אחרי 
שמרן בירך את אביו לבן זכר
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של ילד 
חולה ומיוסר 

שווה הכל
שלושתם באים מעולם הזוהר המוסיקלי, אליו 

הפציעו כילדים קטנים. הם מילאו אולמות, הרעידו 
לבבות, ובלטו בכישורים מוזיקליים יוצאי דופן: 

שלושה ילדי פלא שנפרדו לאחרונה מהתואר הנוצץ, 
פתחו את צפונות ליבם עבור מוסף החג והישירו 

מבט לאתגרים שניצבו לפתחם: הפריצה לתודעה, 
הרגעים המרגשים, השיר המועדף, החשש מהקהל, 

הזמר שאהוב עליהם, ההופעה שלא ישכחו ועולם 
המוזיקה בדורנו • עומדים בכלי שיר

איילה אבן האזל <<

החיוך
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מאמי,  ירושה  ודאי 
שמנגנת בגיטרה".

הראיון,  במהלך 
ביקשנו מילדי הפלא 
הזמרים  מי  לגלות 
אותם שמעו כילדים.

"אברהם  מידד: 
לצד  ישראל,  חיים  דוד,  בן  מרדכי  פריד, 

זמרים בני העדה התימנית".
מוערך  הוא  פרץ  משה  "הזמר  עוזיה: 
המקצועיות  ובשל  האישיות  בשל  בעיניי 
וגדלתי גם על הזמר איציק דדיה )התפרסם 
עם הקאבר לשיר "רבי נחמן"( גילוי נאות: 
למנטור  בהמשך   – הפך   - דדיה  איציק 

שלי". 
ויעקב  טסה  מידד  על  "בעיקר  אייל: 

שוואקי".
שהיית  או  לפרסום  כבר  התרגלת  האם 

מעדיף להישאר אנונימי?
רע,  דבר  בפרסום  הרגשתי  "לא  מידד:  
או צורך להישאר אנונימי. סך הכול קבלתי 
חיזוקים מהקהל על יצירותיי. הפידבק נותן 

לי את הכוח להמשיך ליצור הלאה".
השאלה  את  לשמוע  נהנה  "אני  עוזיה: 
הרבה.  אותי  ששאלו  שאלה  זאת  הזאת. 
למען האמת, תמיד נשארתי ילד והמשפחה 
עם  בתהליך  כשמדובר  עלי.  שמרה  גם 
לפיתוח  מדהים  בתהליך  מדובר  גבולות, 

ומימוש הכישרון".
בזמנו,  התרגלתי.  לא  "לפרסום  אייל: 
עודף  בשל  בבית  הטלפון  קו  את  סגרנו 
פניות של אנשים שמחפשים לדבר ולהגיד 
מפורסם,  ילד  להיות  קל  לא  רבה.  תודה 

הפרטיות נפגעת מאד.
לקנות  לצאת  צריך  הייתי  אם  "אפילו 
במיטבי.  להראות  להקפיד  עלי  היה  חלב, 
זאת ועוד, ברחוב רבי עקיבא ידעתי שעדיף 
לצלם  אוהבים  היו  גם  ואנשים  לעבור  לא 

אותי. לעיתים חיפשתי את השקט שלי ללא 
יודע שיש לכך  קהל סביבי. אבל היום אני 

גם יתרונות".
איזה שיר הכי אהוב עליך? 

מידד: "השיר "אוי נא לנו". שיר שמצד 
הימים  של  באווירה   - חטא  על  מכה  אחד 
מבטא  הפזמון   – שני  מצד  אך  הנוראים, 
נחמה. עם זאת, בזמן האחרון אני מוצא את 
עצמי דווקא מתחבר מאד לשיר מהאלבום 
ומושלמת", שהוא במובן  האחרון "חכמה 
של מטאפורה על התורה. זהו שיר מיוחד, 
מתרגש  אני  אותו  שר  שאני  פעם  שכל 

מחדש". 
גם  הוא  עלי  האהוב  "השיר  עוזיה: 
השיר שיצא לי לבצע "יאממה", זהו השיר 
הן  השיר  מילות  הדרך.  את  אתו  שפרצתי 
העדה,  בן  שאיננו  מי  גם  אבל  במרוקאית 

כמוני, מתחבר...".
של  לשיר  התחברתי  "לאחרונה  אייל: 
הזמר ישי ריבו על עבודת כהן גדול. השיר 
נגע בי באופן אישי בגלל ראש השנה. אבל 

שירים זה דבר תקופתי".
האם אין לך פחד קהל?

מידד: "יכול להיות שבהתחלה, כשהיית 
ילד – היתה תחושה של "אימת במה" אבל 
התגברתי על כך. ברגע שאתה מבין שהקהל 
מהקהל  ביטחון  מקבל  אתה  נגדך,  בא  לא 

ואז הכול נהיה קל".
עוזיה: "בכל הופעה מורגשת ההתרגשות 
בהתרגשות  מדובר  לבמה.  העלייה  שלפני 
חיובית  – כזו ששומרת על הרצון להמשיך 
הופכת  לא  המוזיקה  גם  כך  ולהופיע, 

להרגל".
אייל: "בתור ילד אכן חששתי, אך האופי 
שלי הציל אותי בעניין זה, היות ואני אוהב  
את החיים על הבמה. כיום, במקום להתרכז 
כיצד  לב  ושם  הקהל  אל  מביט  אני  בשיר, 
שלי:  השירה  את  לוקח  בקהל  אחד  כל 

אבל  ומתלהב.  שמח  השני  מתרגש,  אחד 
הופעה  ובאמצע  הופעה  לפני  התרגשות 

קיימת תמיד".
נחרטו  מיוחד  רגע  או  הופעה  איזו 

בזיכרונך? 
מידד: "לאחרונה סיפרו לי על נער צעיר 
עלינו  לא  מאד  חולה  שהיה  אליהו,  בשם 
שלי  למוזיקה  ורק  קשים,  טיפולים  ועבר 
ילד  של  החיוך  ומתעורר.  מגיב  היה  הוא 

חולה ומיוסר שווה הכל". 
עוזיה: "הופעה שזכורה לי ביותר – היא 
מאות  מול  רבין  בכיכר  שנערכה  העצרת 
שלושת  שחרורם  למען   – אנשים  אלפי 
הנערים החטופים השם יקום דמם. קודם כל 
– מדובר היה בחיבור של כלל עם ישראל 
הנדיר  ברגע  אז  התבוננתי  לרגלי.  נר  וזה 

הטראגי  המקרה  מתוך  שצמח  החיזוק  של 
והתרגשתי".

ההופעה  לעוזיה,  "בדומה  אייל: 
שנחרטה בזיכרוני היא שהתקיימה לזכותם 
של שלושת הנערים, בהשתתפות קהל של 
שרנו שם  רבין.   בכיכר  איש  אלף  שמונים 
השיר  את  הפכתי  ה'",  "שמע  השיר  את 
לתפילה והתפללתי מעומק הלב. לראות את 
כמות האנשים שבאו, זה דבר שאותי באופן 

אישי מאד חיזק".
מהצד  שמביט  לילד  שלך  המסר  מה 

ונשבה בקסמים שלכם?
מידד: "כל אדם צריך להכיר בכישרונות 
להיות  צריך  כמובן  והכול  אותו,  חנן  שה' 
תחת ביקורת של הורים ורבנים. לא אשכח 
את דברי מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל שאמר 
והכי  גדול  הכי  שהדבר  תשכח  "אל  לי, 
משתדל  אני  לכן  תורה".  לימוד  זה  חשוב 
כדבר  תורה  לימוד  של  הנושא  את  לאמץ 
עיקרי ורק אחרי זה מוזיקה. אני חש כי כדי 
אנו  לשירה  והתפילה  הזעקה  את  להכניס 

צריכים להיות מוטענים בקניין התורה".
כוחות  לי  ייתן  שה'  ה',  "בעזרת  עוזיה: 
מתנה  הוא  המוזיקלי  הכישרון  להמשיך. 
אתגרים  יש  נוצץ.  הכול  לא  אבל  מדהימה 
וצריך הרבה כוח רצון. לעיתים צריך לדעת 
להיות קשוחים ולעבור דברים שהם לא הכי 

נעימים".
לי  יצא  במה  להתעסק  "במקום  אייל: 
שיסתכל  אחד  לכל  מציע  אני  מהמוזיקה, 
מה הוא מביא למוזיקה – לחנים, קול, או 
לאנשים  יגרום  הוא  בו  בשלב  נגינה.  כלי 
הוא  אז  רק   - עושה  שהוא  מה  את  לאהוב 
אז  עד  במוזיקה,  עוסק  שהוא  להגיד  יוכל 
אפשר להמשיך ליצור ולחלום, אך להפוך 
מדובר   – מכך  ולהנות  למקצוע  מוזיקה 
לא  פעם  אף  כמובן,  אבל  קשה.  באתגר 

להרים ידיים".

אנו תלויים כל הזמן 
בבורא עולם

כזה  בתפקיד  להתגאות  לא  ניתן  כיצד 
ולשמור על צניעות וענווה? 

מידד: "כל זמר מתחיל יודע כמה הכול 
כשאדם  קטן,  ברגע  שמים.  בחסדי  תלוי 
שהמתנה  מבין  הוא  לשיר,  לו  וקשה  צרוד 
איננה שלו, אלא זו מתנה שאולה. אין מה 
להתגאות במתנה שה' נתן לך. אנו תלויים 

מידד טסה

עוזיה צדוק בילדותו
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כל הזמן בבורא עולם שייתן לנו כוח לשיר. 
הגאווה שייכת לאלוקים בלבד".

מבין   – בהקב"ה  שמאמין  "מי  עוזיה: 
גם  אפשרי  בקלות,  מתנה  שקיבל  שכמו 
ממך,  לא  דבר  שום  בקלות.  אותה  לקחת 

אתה רק מממש את המתנה". 
על  להישאר  לדעת  "החכמה  אייל: 
עיניים.  בגובה  לקהל   ולדבר  הקרקע 
 – שלך  בגיל  בחור  או  בילד  וכשמדובר 
המוזיקה שלך נכנסת יותר ללב. ככל שאתה 
יותר קרוב לקהל שלך – יותר יאהבו אותך". 
 מבחינה פסיכולוגית, האם ילד שהופך 

לזמר עלול  להיפגע? 
לשחק  שאהבו  ילדים  "יש  מידד: 
אחד  כל  לשיר.  אהבתי  ואני  משחקים 

שיעשה כעצת הוריו ומוריו".
עוזיה: "ההורים שלי חיזקו אותי בנושא 
הזה. לדעתי, לילד שיש כשרון ואני מדגיש 
עד  ללכת  עליו   – רוצה  והוא  במידה  רק   -

הסוף ולממש זאת".
רוב  מפוקחת,  לא  הדרך  "אם  אייל: 
הסיכויים שאכן הוא ייפגע ברמה החברתית 
כישרוני  בילד  מדובר  אם  אך  ובלימודים. 
המוזיקה  וכל  מסוימות  במגבלות  שיעמוד 
שלו מפוקחת – הוא לא יגיע למצב שהוא 
- כל החלק  ילד  יתחרט על העבר. בהיותי 
תומכת  בסביבה  הייתי  כי  נשמר  החברתי 

ומחבקת".
באיזה מקומות בעולם ביקרת במסגרת 

ההופעות? 
גיל  ואביעד  אני  "ביקרנו,  מידד: 
ברזיל,  פנמה,  אמריקה,  בדרום  באירופה, 
הבלתי  החוויות  אחת  ואיטליה.  צרפת, 
נשכחות נרשמה כאשר היינו בצרפת. ביום 
שישי נסענו לפריז ובחזור יצאנו כ-4 שעות 
צפויים.  לא  בפקקים  ונתקלנו  שבת  לפני 
יהיה  הפקק  כמה  עד  לעצמנו  תארנו  לא 
ארוך".                   "נכנסנו לפתע לאחת 
לבנים.  זקנים  עם  אנשים  וראינו  השכונות 
היו  למעשה  אך  ביהודים  שמדובר  חשבנו 
נדרנו  בעיניים  דמעות  עם  מוסלמים.  אלה 
עצמנו  על  נקבל  לשבת,  בזמן  נגיע  שאם 
תוספת שבת. ופתאום אחרי כעשרים דקות 

הגענו למארחים, דקה לפני כניסת שבת". 
עוזיה: "ב"ה כמה פעמים בלוס אנג'לס, 
צרפת, לונדון, ניו יורק. המסגרת של יציאה 
לשמור  חייבים  אבל  שונה  היא  לחו"ל 
טלטולי  למרות  בהופעות,  מקצועיות  על 

הדרך".
אייל: "הופעה שלא שכחתי עד היום – 
דוד  בן  מרדכי  עם  שערכתי  הדואט  היתה 

כשהייתי בן 12, בלוס אנג'לס". 
במה שונה המוזיקה החרדית מהמוזיקה 

הכללית? 
המילים   – הכללית  "במוזיקה  מידד: 
לקהל   מדברים  השירים  ולכן  בעברית 
במוזיקה  הגדולים  הזמרים  גם  יותר.  רחב 
החסידית  פונים היום לקהל בצורה הזאת, 

עם שירים ומילים בעברית". 
זהו  מוזיקה באה מהנשמה,  "כל  עוזיה: 
להגיע  יכולה  מוזיקה  ואלוקי.  עמוק  דבר 
במילים,  רק  לדעתי  הוא  ההבדל  לכולם. 

מלבד זאת אין הבדל". 
יהיו  השירים  שכל  משתדל  "אני  אייל: 
עם כוונה לה' יתברך. ובמקביל אני מקווה 

שכל המגזרים יתחברו למוזיקה שלי".
האם חלו שינויים בעולם המוזיקה מאז 

ששרת כילד פלא?
היא  האלקטרונית  "המוזיקה  מידד: 

אלמנט בולט שנכנס ותופס יותר מקום".
אישי  באופן  סגנונות,  "מבחינת  עוזיה: 
סגנונות  להכיר  ולמדתי  קצת  התקדמתי 

מוזיקליים שונים".
ילד,  כשהייתי  בהחלט.  "יש  אייל: 
העולם של שירי קודש לא היה ברמה של 
לדוגמא  ריבו  ישי  הזמר  של  הקהל  היום. 
מאד מגוון ומכל המגזרים אוהבים להאזין 
לו. למרות שהשירים שלו לרוב הם תפילה 
ומחדירים הרהורי תשובה, הקהל אוהב את 

זה. הוא למעשה סלל את הדרך".
האם  יודעים  כיצד  שיר?  בוחרים  איך 

הוא יצליח? 
מרגש  והוא  שיר  שומע  "כשאני  עוזיה: 
יכול לשמוע אותו  כדי כך שאני  אותי עדי 
בלופים, אני מרגיש שיש לו פוטנציאל. אני 
שיהיו  השיר  של  המילים  על  דגש  שם  גם 

ברמה טובה ולא מילים רדודות".
מסתכלים  היו  לדעת,  כדי  "פעם,  אייל: 
היה  זה   - טוב  היה  הוא  ואם  הלחן  על 
מספיק. היום זה השתנה והמילים מקבלות 

יותר משמעות".
מידד: "אם אתה רואה מילים יפות ולחן 
ובוער  מבפנים  משהו  לך  כואב   – קליט 
בך הרצון לשיר, אז אתה מבין שיש לשיר 
שמצליחים  שירים  יש  תמיד  פוטנציאל. 

להפתיע. זה לגמרי סייעתא דשמיא". 
איזה סגנון מוסיקלי יותר מדבר אליך? 

עלי  המועדף  המוסיקלי  "הסגנון  מידד: 
לשיר  ממני  מונע  שלא  מה  החסידי.  הוא 
המוזיקה   – החסידית  במוזיקה  תיכוני.  ים 
חייבת להתחדש ואילו במוזיקה המזרחית – 
אין הרבה להיטים חדשים שתפסו, ואנשים 
ממשיכים להתרפק על להיטי העבר דוגמת 

"ישמח חתני" ו"שמחה גדולה הלילה".
יותר  או  פחות  זה  תיכוני  "ים  עוזיה: 

סגנון שאני אוהב".
 אייל: "חד וחלק - שירי תפילה". 

מהם החלומות לעתיד?
את  להגשים  שיותר  "כמה  עוזיה: 
ישראל  עם  את  ולאחד  לחבר  הכישרון, 
ייהנה  שהקהל  ובעיקר  מהמוזיקה  וליהנות 

ממה שאני יוצר".
אייל: "להמשיך בתחום המוזיקלי להפוך 
להצליח  מגזרים,  לקרב  לשליחות  זאת 

להעביר מסרים חיוביים לאנשים ולחזק את 
עם ישראל".

להוציא   – מוזיקלית  "מבחינה  מידד: 
שירים  הרבה  בו  שיהיו  חדש,  אלבום  עוד 
משלי.  לחנים  עם  שירים  והרבה  מרגשים 
יותר  בכולל  להצליח   - כללית  מבחינה 
משתדל  אני  במוזיקה.  מצליח  שאני  ממה 
בלימוד  שאפשר  כמה  עצמי  את  להשקיע 
ואני מתכונן בעתיד לגשת למבחני  התורה 

רבנות.
לצד  התורה  עולם  את  זונח  לא  מידד 
בישיבת  לומד  הוא  המוזיקלית.  הקריירה 
ראובן  רבי  הגאון  בראשות  החיים  אור 

אלבז. 
טסה מספר כי רבים הרימו גבה כשבחר 
תשובה.  לבעלי  שמיועדת  בישיבה  ללמוד 
לדבריו, הכול החל כאשר הזדמן לישיבה, 
בקהל  יש  כי  אלבז  לרב  סיפרו  והנוכחים  
ילד שמפליא בקולו. הרב הזמין אותו באופן 
אישי ללמוד בישיבה, תוך שהוא מדגיש כי 
מפיו,  שבוקעת  המיוחדת  השירה  ידי  על 
בכוחו להחזיר אנשים בתשובה, לזכות את 

הרבים ולקרב לבבות.
בהקשר זה, מידד מדגיש כי הוא מעדיף 
ללמוד דווקא עם בחורים שהעדיפו לעזוב 
וקריירה.  פרסום  של  בחוץ  שלם  עולם 
הספורט,  בתחום  מפורסמים  היו  "חלקם 
פלא  שילד  כך  תורה,  ללמוד  בחרו  אך 
במוזיקה הוא לא מושא להערצה עבורם", 
להערכה  מושאים  "מבחינתם  טסה.  מציין 
והערצה אלו בחורים שמתעלים ומתחזקים 

בתורה ובקיום מצוות".  
זמר  לכוכבי  והפכו  שבגרו  הפלא  ילדי 
מאחוריהם  הותירו  הגדולים,  של  בעולם 
יצירות מוזיקליות שהפכו לנכסי צאן וברזל 
בין  עובר  ברור  קו  החסידית.  במוסיקה 
להם  אותו חשוב  המסר  גם  וזהו  שלושתם 

להבהיר לקוראים.
היטיב להגדיר זאת מידד טסה, כשאמר 
לנו כי "החלום שלי הוא להצליח להתעלות 
פשרות.  ללא  במוזיקה  וגם  ברוחניות 
שהמוזיקה לא תבוא על חשבון התורה אלא 

מידד טסה בילדותו

מידד טסה בהקלטות
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לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

בעבודה מצויינת!

דרושות נציגות
לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים

לצוות ותיק ומגובש

שעות המשמרת 9:30-14:00

JOB
להתחיל שנה

₪ 40 
לשעה

בונוסים 
גבוהים

 אוירה 
ביתית

צוות
מנצח
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באמונה
היכן באה לידי ביטוי האמונה לאחר שבריאת 

העולם הפכה זה מכבר לעובדה מדעית? כך קרסו 
כל תיאוריות הכפירה "המדעיות": אין שום סתירה 
בין המדע המודרני לתורת הנצח. ההיפך הוא הנכון 

– המדע רק מאשש את מה שידענו מזמן. וכמה 
מילים על מפץ גדול וששת ימי בריאה, על כדור 

האש הקודם ועל האור שנברא ביום הראשון · ראיון 
מרתק עם פרופסור נתן אביעזר, פיזיקאי שומר 

תורה ומצוות שממרומי גילו יודע דבר או שניים על 
תיאוריות מדעיות שקמו ונפלו לאחר כמה עשורים

שבתאי פוגל <<

שיעור 
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ימים  מפרידים  השנים  ברוב 
ושבת  תורה  שמחת  בין  ספורים 
התורה  בקריאת  כבר  אך  בראשית. 
של שמחת תורה כאשר אנו מסיימים את ספר 
בראשית  ספר  את  מתחילים  מיד  אנו  דברים 
פעם.  אף  מסיימים  לא  התורה  את  שהרי   –
וסופן  בסופן  תחילתן  "נעוץ  חז"ל  כמאמר 

בתחילתן".
בראשית"  "חתן  את  נקרא  אליה  הקריאה 
היא איפה תחילתו של ספר בראשית - מעשה 

הבריאה - ששת ימי הבריאה. 
כל ילד יהודי יודע כבר מגיל הגן כי אלוקים 
יהודי  כל  ימים.  בששה  העולם  את  ברא 
ַרְך ְשׁמוֹ  ֵלָמה. ֶשַׁהּבוֵֹרא ִיְתָבּ ֱאמּוָנה ְשׁ "ַמֲאִמין ֶבּ
ְלַבּדוֹ  ְוהּוא  רּוִאים.  ַהְבּ ְלָכל  ּוַמְנִהיג  ּבוֵֹרא  הּוא 
ֲעִשׂים". שימו לב  ָעָשׂה ְועוֶֹשׂה ְוַיֲעֶשׂה ְלָכל ַהַמּ
ויעשה.  עושה  עשה,  ומנהיג.  בורא  למילים: 
לא ברא בעבר. אלא בורא ומהווה אותם בכל 

רגע ורגע. ועל כך נרחיב בהמשך.
החל  האנושות,  מרבית  יהודים.  רק  לא 
יודעים  הערבי,  בזה  וכלה  המערבי  מהעולם 
תוהו  הייתה  "והארץ  הפסוקים  את  לשנן 
המילים  שלושת  את  לומר  שלא  ובוהו", 
"בראשית   – התורה הקדושה  הראשונות של 

ברא אלוקים".
לא מעט סקרים שנערכו במהלך העשורים 
של  בקיומו  האמונה  כי  העידו  האחרונים 
בורא לעולם אינה נחלתו הבלעדית של העם 
משלושת  נשאלים  של  עצום  אחוז  היהודי. 
הם  כי  אישרו  המונותיאיסטיות  הדתות 
או  אלוקים,  ידי  על  נברא  שהעולם  מאמינים 

אם תרצו "כוח עליון".
בהוכחות  צורך  שום  לנו  אין  כיהודים, 
כל  לנו  אין  הבורא.  של  לקיומו  מדעיות 
צורך בהוכחות לוגיות למעשה הבריאה. אנו 
מעל  היא  האמונה  מאמינים.  בני  מאמינים 
הטבע ומעל השכל ולכן לא מדובר בהבנה כי 
ויקום מאן- אם באמונה שתעמוד גם במידה 

דהו ויוכיח לנו באותות ובמופתים את ההיפך 
הגמור. זו האמונה!

הראשון  ההבדל  ביטוי  לידי  בא  כבר  כאן 
בין היהודי לגוי. בעוד שהגוי מאמין שהקב"ה 
הוא זה שברא את העולם, הרי שכבר אמר דוד 
המלך עליו השלום: "רם על כל גויים השם". 
הגויים טוענים ש"על השמיים כסאו" - השם 
הוא רם ונישא ואינו מנהל את העולם בכל רגע 
אלפי  אלף  להבדיל   - היהודים  ואילו  ורגע. 

הבדלות - אומרים "ומלכותו בכל משלה". 

באמונה
שיעור 

פרופסור נתן אביעזר
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לקביעה  חולק  קם  לא  שנים  אלפי  במשך 
הכופרים  העולם.  את  ברא  הקב"ה  כי 
שהדוגמא  עד  מעטים  כה  היו  האתיאיסטים 
זו של פרעה  היחידה שעולה על דעתנו היא 
כופר  רק  עשיתיני".  ואני  יאורי  "לי  שאמר 
אשר  השם  "מי  לומר  מסוגל  היה  כמוהו 
אשמע בקולו", עד שבסופו של דבר גם הוא 
בא- כמוכה  "מי  הים  ממעמקי  לזעוק  נאלץ 

לים השם".
ומתכוון  ריבונו  את  )יודע  נמרוד  אפילו 
לרקיע  )נעלה  הפלגה  דור  אנשי  בו(,  למרוד 
וגידף  )שחירף  וטיטוס  ונעשה עמו מלחמה( 
כלפי מעלה(, הכירו בקיומו של בורא לעולם. 
שברא  מי  שיש  האמינו  האלילים  עובדי  גם 
שאין  לעצמם  תיארו  לא  אך  העולם,  את 
שמחממת   – השמש  ומסייעים.  עוזרים  לו 
ומרפאת; הירח – שמביא את הגאות ומבשיל 
את התבואה; הכוכבים – שמאירים את דרכם 
כיד  ואבנים  עצים  מיני  ושאר  הים  יורדי  של 

הדמיון הרעה עליהם.

מצטט רק גויים 
אתיאיסטים

מעיינות  "נפתחו  האחרונות  במאות 
מקומה  את  פינתה  הבערות  החכמה". 
להשכלה, והאמונות התפלות הפכו למתודות 
מי  היו  התקדם,  שהמדע  ככל  מחקריות. 
יש  עולם  בבורא  האמונה  את  שגם  שחשבו 
לייחס לבערותו של איש ימי הביניים הנחשל.
על  תיגר  קראו  שונות  מדעיות  תיאוריות 
מאמינים  לקהל  וזכו  עולם  בבורא  האמונה 
נרחב בכל אומות העולם. לצערנו, גם בקרב 

עם הנצח – עם ישראל.
עיתונות"  ל"קו  שאומר  כפי  למעשה, 
דורנו  של  הניסיון  הקירוב,  מפעילי  אחד 
קודמים.  בדורות  מאשר  יותר  הרבה  גדול 
לעמוד  יהודים  נדרשו  הקודמים  "בדורות 
וגזרות  מחלות  מחסור,  עוני,  של  בניסיונות 
קשות. בדור שלנו נדרש היהודי להתמודד עם 
הרציונאליות  עם  מתק השפתיים של המדע, 
לא  מתקדם,  לא  להיתפס  הרצון  חוסר  ועם 
מעודכן". המצב הזה דרש מהעוסקים בקירוב 
התמודדות מסוג אחר: לחשוף את קלונן של 

תיאוריות כפרניות.
אינו  מאמין  "שיהודי  אומר  הוא  "ברור" 
לקיומו של הבורא. שכן  זקוק לשום הוכחה 
זה כל יסוד האמונה, שאינה נזקקת להסברים 

שכליים".
ומרצה  פיזיקאי  הוא  אביעזר  נתן  פרופ' 
יהודי  גם  הוא  בר-אילן.  באוניברסיטת 
שבעים  בגיל  כבר  הוא  ומצוות.  תורה  שומר 
על  שניים  או  דבר  יודע  הוא  גילו  וממרומי 
וזה שקדם לו. שכן תיאוריות  המדע העדכני 
מדעיות כמוהן כאופנה חולפת. רק מחקרים 
מדעיים שנבדקו ואוששו שוב ושוב עשויים 

לשרוד את שיני הזמן.
לפני למעלה מעשרים שנה החליט אביעזר 
לקום ולעשות מעשה, לאחר שנתקל בשאלה 
אשתו  כלשהו.  עת  מכתב  אליו  שהופנתה 
ממש  של  ספר  ולכתוב  לשבת  אותו  דחפה 
בנושאי  רבות  לשאלות  תשובה  שיהווה 

אמונה ומדע.
הוא  כי  אביעזר  אומר  שיחתנו  תחילת  עם 
במשפט  שכתב  הספר  כל  את  לתמצת  יכול 
אחד – "כל מה שכתוב בפסוקים הראשונים 
בספר בראשית אינו עומד בסתירה לממצאים 

המדעיים האחרונים ואף העדכניים שבהם".
עשרים  שבמשך  טוען  אביעזר  מזו,  יתרה 
וכמה השנים שחלפו מאז כתב את המהדורה 
הראשונה של ספרו, נוספו עוד ועוד אישושים 

לקביעתו המקורית.
הוא  לספרו,  אביעזר  יתייחס  בטרם  רק 
קיומו  את  לאשר  נועד  אינו  ספרו  כי  מציין 

של הבורא. מבחינתו הוא מצהיר כי גם ללא 
שום אישור מהמדע, הוא מאמין במי שאמר 
והיה העולם. אלא, שהיות וישנו ציבור גדול 
שחושב בתמימות כי ישנה סתירה בין פסוקי 
שאין  הוכיח  הוא  המדע,  וממצאי  התורה 

הדבר כך.
בוחר  הוא  כוונתו  את  להמחיש  מנת  על 
וידועי שם  דגולים  לצטט שורה של מדענים 
ודבריהם  "גלאט טרייף"  כולם הם  שלדבריו 
ברורים וחד משמעיים – מעשה הבריאה היה 

גם היה ואין עוררין על כך.
התווך  מעמודי  שהיה  דיראק  פול  "פרופ' 
הוא  המודרנית,  לפיזיקה  היסודות  וממניחי 
אף זכה בפרס נובל לפיזיקה והנה מה שהוא 
אומר: 'אין ספק שהבריאה אכן אירעה בזמן 

מסוים בעבר'".
גות,  אלן  לפרופסור  אביעזר  עובר  מכאן 
קוסמולוג בעל שם עולמי מהמכון הטכנולוגי 
נותר  "רגע הבריאה  כי  כותב  של מסצ'וסטס 
ללא הסבר". לנו כיהודים מאמינים יש הסבר 
ברור וחד משמעי. אך פרופ' אביעזר מסביר 
בקיומו  מודים  אתיאיסטים  מדענים  גם  כי 
של מעשה בריאה. "השורה הראשונה בספר 
הבא:  המשפט  את  כוללת  הגדול'  'המפץ 
של  המודרנית  הגרסה  הינו  הגדול  "המפץ 

בריאת העולם".
ה"סופר סטאר  את  אביעזר  ולסיום מצטט 
הוקינס  סטיבן  פרופ'   - המודרני  המדע  של 
זה  כי  ואומר  הידיעה  בה"א  "הקוסמולוג" 
מחוץ  נמצאת  ש"הבריאה  כותב  האחרון 

מבהיר  אביעזר  הפיזיקה".  חוקי  לתחום 
ומחדד את המסר: "היום אי אפשר לדבר על 
קוסמולוגיה בלי שבריאת העולם לא תתפוס 
לעובדה  הפכה  העולם  בריאת  מרכזי.  מקום 
לעשות  יכול  מדען  כל  מוגמרת.  מדעית 

מדידות ולקבל השוואות שיוכיחו זאת".  
ושוב  שוב  חוזר  אביעזר  כי  לציין  למותר 
ידו,  ומבהיר כי כל המדענים המצוטטים על 
הן בספרו והן בהרצאותיו, אינם דתיים ח"ו, 

שלא ייחשדו ל"ע בהטייה מדעית.

רוב הציבור 
מאמין בבורא

את  ושוב  שוב  הזכרנו  הקודמת  בפסקה 
המפץ  ואת  והפיזיקה  הקוסמולוגיה  מדעי 
הגדול. לפני שנמשיך, נהיה חייבים להבהיר 
אלו,  מדעיים  מקצועות  שני  בין  הקשר  מה 
מהו המפץ הגדול וכיצד כל זה קשור למעשה 

הבריאה.
הקוסמולוג  היקום.  הוא חקר  קוסמולוגיה 
חוקר את היות העולם ואת התקדמותו לאורך 
חוקי  את  החוקר  מדע  היא  הפיזיקה  השנים. 

הבסיס של הטבע.
המפץ הגדול מחבר בין שני מקצועות מדע 
אלו בכך שהוא מהווה הסבר מדעי להתהוותו 
נתקלה  הגדול  המפץ  תיאורית  העולם.  של 
בביקורת רבה בעולם המדעי עם הופעתה, אך 
לאחר מחקרים אין ספור היא הפכה לתיאוריה 

המקובלת ביותר בעולם.
כ-15  לפני  שם  אי  כי  קובעת  זו  תיאוריה 
מיליארד שנה התרחש אירוע שהביא בכנפיו 
את העולם בצורתו הראשונית ומשם התפתחו 
במבט  כיום.  לנו  המוכר  לעולם  עד  חיים 
שטחי לא ניתן כלל ליישב את התיאוריה הזו 
אותו  מכירים  כפי שאנו  עם מעשה בראשית 

ומאמינים בו. אביעזר טוען ההיפך. 
הזו  התיאוריה  בין  סתירה  שום  "אין 
"כל  ומסביר:  אומר  הוא  הבריאה",  למעשה 
הקוסמולוגים מסכימים כי בעת קרות המפץ 
הם  אותו  אור  של  עצום  פרץ  הגיע  הגדול 
היש,  את  שיצר  הקדום"  האש  "כדור  מכנים 

משום שלפניו לא היה כלום, היה אין".
וכך הוא כותב בספרו "מעשה בראשית": 
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"בשנת 1946, הציעו ג'ורג' גמוב ועמיתיו 
לפי  לחלוטין.  שונה  קוסמולוגית  תיאוריה 
 15 לפני  היקום  התהווה  גמוב,  תיאוריית 
פתאום,  הופיע  זמן  באותו  שנים.  מיליארדי 
יש מאין, מקור אנרגיה אדיר, שנקרא 'כדור-

'המפץ   - העממי  בשמו  או  הקדום',  האש 
הגדול', ומכאן השם 'תיאוריית המפץ הגדול'. 
הקדום  כדור-האש  של  הפתאומית  הופעתו 
מציינת את תחילת היקום במשמעות שלפני 
הופעתו לא היה קיים דבר. המפץ הגדול הוא, 

אפוא, התגשמות מדויקת של יש מאין.
בפי  הנקוט  'כדור-האש',  "המונח 
הרושם  את  להותיר  לו  אל  הקוסמולוגים, 
'כדור- בוער.  משהו  היה  שבפועל  המוטעה 

בלבד.  אנרגיה  של  עצום  ריכוז  היה  האש' 
דוגמא מוכרת של אנרגיה מרוכזת היא נקודת 

קרני  מיקוד  על-ידי  הנוצרת  הזוהרת  האור 
את  לדמיין  כדי  עדשה.  באמצעות  השמש 
כדור  על  לחשוב  אפשר  הקדום,  כדור-האש 
אור גדול שזוהרו עולה פי מיליארדים רבים 
אור  של  הממוקדת  הנקודה  של  זוהרה  על 

השמש.
הנכבדה  השאלה  מן  עתה  לעת  "נתעלם 
לתאר  ונמשיך  הקדום  כדור-האש  בא  מניין 
התיאוריה.  של  בסיסיים  היבטים  כמה 
הקדום  כדור-האש  התפתח  כיצד  במיוחד, 
אותו?  מכירים  שאנו  כפי  העולם  את  להוות 
)בצורת  מ'חומר'  מורכב  הנוכחי  עולמנו 
אטומים ומולקולות(, שהוא המרכיב הבסיסי 
בכוכבים  החל  רואים,  שאנו  דבר  כל  של 
בצמחיה  באוקיינוסים,  וכלה  ובגלקסיות 

ובבעלי חיים. מניין בא כל החומר הזה?
המפורסמת  הנוסחה  ע"י  נתונה  התשובה 
 E = איינשטיין:  של  היחסות  תיאוריית  של 
M מציינת  E מציינת אנרגיה,  Mc2. כאשר 
נוסחה  האור.  מהירות  את  מציינת   C-ו מסה 
לאנרגיה.  להפוך  יכול  שחומר  קובעת  זו 
'שער  של  הגבוה  הערך  מחמת  כן,  על  יתר 
להפיק  בכדי  חומר  במעט  די   ,C2 החליפין' 
כמות עצומה של אנרגיה. היפוך זה של חומר 
גרידא,  תיאורטית  אפשרות  אינו  לאנרגיה 
אלא משמש כבסיס ליצירת אנרגיה גרעינית; 
הירושימה  את  החריבו  האדירות  פצצותיה 
ונגסאקי, אבל שימושה לצורכי שלום מספק 
תיאוריית  מיליוני משפחות.  חשמל לעשרות 
שנוסחת  העובדה  את  מנצלת  הגדול  המפץ 
יכולה לפעול בשני הכיוונים; לא  איינשטיין 
יכול להפוך לאנרגיה, אלא  זו בלבד שחומר 
אף-על-פי  לחומר.  להפוך  יכולה  אנרגיה  גם 
שדרושה כמות עצומה של אנרגיה כדי ליצור 
האצורה  האנרגיה  כמות  הייתה  חומר,  מעט 
בכדור-האש הקדום כה עצומה עד שהיוותה 

מקור לכל החומר הקיים עתה ביקום כולו".
העולם?  לבריאת  קשור  זה  ואיך  נו.  נו. 
זהו, שאביעזר מבהיר שגם אותם אנשים  אז 
המדע  בין  סתירה  יש  כי  בטעות  שחושבים 
מה  בדיוק  זה  כי  להודות  נאלצים  לתורה, 
אלוקים  "ויאמר  בראשית,  בפרשת  שכתוב 
ביום  השם  ברא  מה  אור".  ויהי  אור  יהיה 
המפץ  שהוגי  אור  פרץ  אותו  את  הראשון? 
הגדול מכנים "כדור האש הקדום". "הגויים 
האתיאיסטיים האלה מלמדים אותנו שהתורה 
מתכוונת בדיוק למה שכתוב כפשוטו. לא היו 
בריאת  היא  היא  האור  בריאת  בריאות.  שתי 

העולם". 
וזו רק דוגמא אחת מני רבות למטרת ספרו 
ברא"  "בראשית  נקרא  הספר  אביעזר.  של 

והוא נכתב במקור באנגלית. בנו של אביעזר 
 12 יצאו  תרגם את הספר לעברית ומאז כבר 
מהדורות של הספר והוא עדיין נמכר גם היום, 
מדע  שוחרי  בקרב  מבוקש  מצרך  ומהווה 
המדעיות  התיאוריות  עם  להתמודד  המנסים 
שמשום מה נחשבו כסותרות לאמונה. הספר 
שוב  מודפס  והוא  שפות  לתשע  כבר  תורגם 

ושוב ברחבי העולם.
מאוד  מבוקש  מרצה  הוא  עצמו  אביעזר 
במסגרת  בפיזיקה  להרצאותיו  שמעבר 
שמוזמן  עממי  מרצה  הוא  האוניברסיטה 

להרצאות רבות בנושא הבריאה והמדע.
"אנשים משלמים כסף על מנת לשמוע את 
בניסיון להסביר  ההרצאות שלי", הוא אומר 
גם  הוא  להסבריו.  האנשים  צמאים  כמה  עד 
שחיפש  מי  היה  אחת  פעם  "אולי  כי  מציין 
סדרה  אחרי  השתתק  הוא  וגם  ולקנטר  לנגח 
טועה".  הוא  כמה  עד  כשהבין  שאלות,  של 
המצב  תמונת  מאוד  עד  ברורה  לאביעזר 
מצוות  שומר  הציבור שאינו  בקרב  האמונית 
ברובו  הציבור  כי  אומר  הוא  להיום.  נכון 
העולם.  בבורא  חוכמות  שום  בלי  מאמין 
המכשול  את  גם  לסלק  נועדו  הרצאותיו 

המדעי מדרך האמונה.
אפילו  זה,  את  שאומר  הראשון  לא  "אני 
התיאוריה  שאם  אמר  זצ"ל  הירש  רש"ר 
יותר  עוד  לתת  צריך  הנכונה,  היא  המדעית 

שבח וכבוד לקדוש ברוך". 

האמונה היא 
מעל השכל

את  מסביר  הוא  כיצד  אותו  כששאלנו 
במפורש  ציונו  בראשית  שבמעשה  העובדה 
הוא  בוקר",  ויהי  ערב  "ויהי   - הבריאה  ימי 

למורה  אותנו  מפנה 
לרמב"ם  נבוכים 
אינו  שיום  שמסביר 
ואף  מעת-לעת,  דווקא 
הושע  בספר  לרש"י 
פרק ו' פסוק ב', מסביר 
רש"י שיום הוא תקופה 
ידוע  דבר  "זהו  עת.   –
פרשני  בקרב  ומוכר 
הכרח  שאין  התורה 
דווקא  הוא  שהזמן 

כפשוטו".
שקצת  היא  האמת 
כי  הקביעה  על  תהינו 

15 מיליארד שנה. אביעזר  העולם נוצר לפני 
שתומכים  מדעיים  מחקרים  שיש  טוען 
נזכרים  אנו  הזה  בנקודה  הזו.  בתיאוריה 
זצ"ל  מליובאוויטש  הרבי  שכתב  בדברים 
מבט  מנקודת  "דווקא  שנים:  עשרות  לפני 
לא  בעבר  פעם  מאי  יותר  הרי   - המדע  של 
יכול להיות כל ניגוד בין מדע ואמונה. על פי 
קבועים,  טבע  חוקי  כל  אין  המודרני  המדע 
הכל יחסי. ומה שנקראו פעם בפי אנשי המדע 

בשם חוקים, אינם אלא הסתברויות.
"המדע המודרני אינו מתיימר עוד לקבוע 
שדבר  העובדה  החומרי.  בעולם  ודאויות 
בזה  אין  היום,  מסוים  באופן  מתנהג  מסוים 
באותו  דבר התנהג  הוכחה מוחלטת, שאותו 
באותו  שיתנהג  או  שנה,  אלפי  לפני  אופן 
שכל  בתנאי  אלא  רבות.  שנים  בעוד  אופן 
יתר הגורמים: כולל כל התנאים הפיסיקליים 
החיצון,  החלל  אטמוספרה,  של  החיצוניים 
וזאת  שווים,   - וכו'  וכו'  לחץ,  טמפרטורה, 
מלבד טבע האדם המשתנה גם הוא. ואף אם 
כל התנאים שווים, יאמר אז המדע המודרני, 
מסוים,  דבר  של  הקודמת  שההתנהגות 
יתנהג  אכן  שהדבר  מבטיחה  אינה  עדיין 
"סיכוי"  שיש  רק  אלא  אופן,  באותו  בעתיד 

)הסתברות( לכך.
אינו  המודרני  שהמדע  הדבר  ברור  "לכן 
שהיא  כל  במידה  לשפוט  להתיימר  יכול 
שלנו  שהאמונה  האמיתות  את  בטחון,  של 
לומר,  יכול  שהמדע  המכסימום  קובעת. 
נראה,  אפשריות.  הן  אלו  שאמיתות  רק  הוא 
איפה, שאין מקום כלל לדבר על איזה שהוא 

קונפליקט בין מדע ואמונה...".
דברים  על  להוסיף  עוד מקום  נדמה שאין 

אלו.
יהיו מי שיאמרו שלמעשה אין שום צורך 

בספרו של אביעזר. והם צודקים. מי שמאמין 
אינה  שהתורה  בגלל  מאמין  אינו  בבורא, 
בכך  מודה  אביעזר  וגם  המדע,  את  סותרת 
את  סותרים  המדע  נתוני  היו  לו  שגם  ואומר 
התורה, ברור לו שרק התורה היא זו שקובעת. 
שיש  לחשוב  טעות  פשוט  זו  שלדבריו  אלא 
ככל  "להיפך.  למדע.  התורה  בין  סתירה 
שאין  ויותר  יותר  מתברר  מתקדם,  שהמדע 

שום סתירה בין השניים".
"אין שום  כי  אומר  הוא  לעוסקים בקירוב 
זו  העולם.  לבריאת  הוכחות  לחפש  צורך 
כי  מסכים  הוא  מאידך,  מדעית!".  עובדה 
האמונה שמי שעשה את מעשה הבריאה הוא 
בורא העולם אינה זקוקה להסברים שכליים. 

"כי זו אמונה - היא מעל השכל".

"דווקא מנקודת מבט 
של המדע - הרי יותר 
מאי פעם בעבר לא 
יכול להיות כל ניגוד 
בין מדע ואמונה. על 
פי המדע המודרני 
אין כל חוקי טבע 
קבועים, הכל יחסי. 
ומה שנקראו פעם 
בפי אנשי המדע 
בשם חוקים, אינם 
אלא הסתברויות"

"
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כי בשמחה תצאון

סוכות  המועד  חול  במהלך 
בקיבוץ  ביו-תור  מרכז  יקיים 
מודרכים  סיורים  אליהו  שדה 
החקלאות  בעקבות  הרחב  לקהל 
הביולוגית.  וההדברה  האורגנית 
נכיר את סיפור ההקמה והעבודה 
על  נשמע  בקיבוץ,  החקלאית 
ונראה  פעילות התנשמות בשדות 
מקרוב את דבורות הבומבוס ואת 

החרקים המועילים. 
הסיורים יתקיימו בין התאריכים 
משך    .11:00 בשעה   15-17.10
הסיור כשעה. ביום שלישי 16.10 
לאור  סיור  יתקיים   20:15 בשעה 
ירח בעקבות החקלאות האורגנית 
משך  הביולוגית.  וההדברה 

הסיור-כשעה וחצי. 
 5 מגיל  לאדם,   ₪  25 עלות: 

ומעלה. 
מראש  להירשם  יש  פרטים: 

בטלפון 04-6096986.

בחול המועד סוכות יתקיימו במוזיאון 
נחום גוטמן לאמנות סדנאות "ארטקיד" 

א'  כיתות  לתלמידי 
שילוב  דרך  ו'.  עד 
איכותיים  תכנים 
מתחומי  ומנחים 
שונים,  אמנות 
הסדנאות  מציעות 
ייחודית  חוויה 
ומרתקת, המעודדת 
יצירתית.  חשיבה 
סדנת  בתכנית: 

"מסע  סדנת  דמיונית",  "טופוגרפיה 
בזמן", סדנת אנימציה וסדנת קולאז'.

השעות  בין  תתקיים  הפעילות  מתי? 
8:30-13:30

לאיזה גילאים מתאים? 6-1

לפרטים והרשמה:
054-3300096  |  052-2905600

סיור לילה בכרמים של יקב רמת הגולן 

"ארטקיד"ביו-תור

חוות טורבינות הרוח - מעלה גלבוע 

טטנקה טיולי ג'יפים

העדי שבמטבח

מרכז המבקרים של קול שופר

יקב עמק האלה  סוכות בפיג׳מה  מרכז המבקרים של מיכל נגרין 

ג'יפים נצא אל הכרמים  במסע מיוחד, רכובים על 
הצפונים, דרך משעולים מפותלים ותלי געש רדומים, 
הלילה  בוא  עם  ויוצא  מתעורר  הטבע  בעולם  נחזה 
תנים,  ביניהן  בר  חיות  נראה  מזלנו,  יתמזל  ואם   –
נהנה מסיור  ובסופו  הלילה.  וציפורי  זאבים  שועלים, 
לילי והסבר על כרם אחד, יחיד ומיוחד – כרם בראון. 
הכרם.  של  ייחודית  מטעימה  נהנה  הכורמים  בבקתת 
תחת כיפת השמים זרועי כוכבים. מדורה וקינוח עלינו. 
מתי? חמישי 17.10, בשעה 19:30. משך הפעילות: 

כ-3.5 שעות. 

כמה? החל מ-200 ₪ לאדם. 
תימסר  לסיור  מפגש  נקודת  הגולן,  צפון  איפה? 

לנרשמים.  
לפרטים והזמנת מקום: 04-6968435 

השוכן  המעיינות  פארק 
)סחנה(,  השלושה  לגן  בסמוך 
של  רחב  מגוון  למטיילים  מציע 
כולל  ובילוי,  טיול  אפשרויות 
שלושה מעיינות יפהפיים הנובעים 

הקיבוצים  נחל  השנה,  ימות  כל 
בגדותיו  חדשים  פיתוחים  הכולל 
דגים,  בריכות  המטיילים,  להנאת 
חקלאיים,  שטחים  מורשת,  אתרי 
שלמה  חגיגה  נודדות–  ציפורים 
של מים, טבע ונוף. אפשר להביא 
בדרכים  לרכיבה  מהבית  אופניים 
בתשלום  לשכור  וניתן  בפארק 
או  לסביבה  ידידותיים  רכבים 
מזג  בכל  בחום  מומלץ  אופניים. 

אוויר.
עלות: 

הכניסה והחנייה לפארק – חינם
לפרטים: 04-6881427. 

חוות הרוח ע"ש 
שמלצר  שלמה 
מעלה  בקיבוץ 
את  מזמינה  גלבוע 
המטיילים  קהל 
ולפגוש  לבוא 
אנרגיה  מקרוב 
באווירת  מתחדשת 
חג וברוח טובה. על הגלבוע בנויות 14 טורבינות רוח 

בגובה 75 מטר, נבנים מאגרים, פירים ומנהרות בפרויקט 
בימי  סולאריות.  מערכות  ומותקנות  השאובה  האגירה 
המתחדשת  האנרגיה  בעקבות  סיורים  מתקיימים  החג 
בשביל  וסיור  מחשב,  משחקי  סרט,  תצפית,  הכוללים 

הטורבינות אל פרויקט האגירה השאובה. 
מתי? בימי חול המועד ג'-ה', 10:00-17:00

שישי וערב חג עד 14:00. 
עלות: 32 ₪ למבוגר, 29 ₪ לילד )5-14(. 

לפרטים נוספים:052-8114645

טיולי ג'יפים במגוון מסלולים וטיולי 
ספארי לילה.

מתי?  חול המועד, בכל שעה בתיאום 
מראש

כמה? 740 ₪ לג'יפ של עד 8 נוסעים, 
מחיר מיוחד לזוגות- 600 ₪

הגולן  בצפון  מסלולים  שעל,  איפה? 
ומורדות הגולן

לפרטים נוספים: 0524639037 
הערות: לספארי מומלץ להביא ביגוד 

חם. כל טיול נמשך כשעתיים. 

חווייתיות  שוקולד  סדנאות 
וקבוצות.  למשפחות  וטעימות 
פרלינים,  מכינים  בסדנא 
טראפלס  מקל,  על  שוקולדים 
משתתף  כל  נוגט.  וארטיק 
התוצרים  של  מארז  עם  יוצא 
לכל  מגבשת  חוויה  הכין.  שהוא 

המשפחה של יצירה בשוקולד.
השעות  בין  א'-ה'  ימים  מתי? 

9:30-19:30, יום ו' 9:00-13:00
 6 מינימום  לאדם,   ₪  80 כמה? 

משתתפים 
חספין"  שבמטבח,  "העדי  איפה? 
בכל  ניידת-  פעילות  או   )waze-ב(

מקום בגולן 
לפרטים: עדי – 054-9772524 

כשר  מראש.  בתיאום  הערות: 
למהדרין בהשגחת רבנות גולן

ותיק  תקיעה  בעל  קינן,  שמעון  ידי  על  הוקם 
הקהל,  המבקרים  במרכז  השופר.  ברזי  ובקי 
ילדים ומבוגרים, מתנסים, מתרשמים ובעיקר 
כל  על  השופרות  ייצור  תהליך  על  לומדים 

היבטיו.
08:00- שישי   ,08:00-16:00 א'-ה'  מתי? 

13:00
 10 עד  לקבוצה  כמה? 
אנשים- 300 ₪, לקבוצה 
  ₪  30 איש-   25 עד 

לאדם   ₪  25 איש,   25 מעל  לקבוצה   לאדם, 
לפרטים: 04-6763307 | 052-8008485  קול שופר הוא מפעל משפחתי לייצור שופרות. המפעל 

לוקח  ים  בבת  נגרין  מיכל  של  העולם 
אותנו  שמחזירה  מרהיבה  לחוויה  אתכם 
לתמימות המרגשת של הילדות.  שילוב של 
הקסם המנצנץ העומד מאחורי התכשיטים, 
של  סטייל  הלייף  ומוצרי  האופנה  פרטי 
ביצירה  העיצובי  החזון  עם  המעצבת 
השראה  מעורר  הצלחה  סיפור  אינסופית. 
חווית  אפשרי!  שהכול   - לכולנו  שמזכיר 
חוש  של  בשילוב  ומהנה  מרתקת   חושים 
השמיעה, הריח , המישוש וכמובן הראייה 

המאפשרת טעימה מהעולם העשיר שיצרה 
וסדנת  מרתק  סיור  ידיה.  במו  נגרין  מיכל 
יצירה בחוויה בלתי נשכחת!                                                        
ג'-ה'   ימים  סוכות  המועד  חול  מתי? 
ה-25-27/9  וביום ג' )אסרו חג( ה-2/10. 
 ,13:00  ,10:00 בשעות  יתקיימו  הסיורים 
)מוגבל  בלבד  מראש  בתיאום   15:00

לגילאי 6 ומעלה(.
לאחר  תתקיים  לילדים  יצירה  *סדנת 
 13:00 או   10:00 השעות   של  הסיורים 
בלבד. )מינימום 10 בסדנא(.                                                                                                                                   
עלות הפעילות: מחיר לילד/מבוגר- 20 

₪ סיור, 35 ₪ סיור+ סדנא.
לתיאום: 26/03-5553338  

היכן? כ"ט בנובמבר 7, בית מיכל נגרין, 
בת ים

צבי  טירת  בקבוץ  הטירה"  "חצר 
במרכז  השוכן  מבקרים  מרכז  הוא 
הקמת  סיפור  את  ומספר  הקבוץ 
הישוב והחיים בו בשנים הראשונות 
של  בניחוח  ותמונות,  מוצגים  דרך 
כלי  גם  מוצגים  היתר  בין  פעם. 
בישול, כלי עבודה, תמונות מהימים 

חימום,  אמצעי  בקיבוץ,  הראשונים 
ציוד ביתי וריהוט עבודת יד, אמצעי 
חקלאי  ציוד  ראשוניים,  אויר  מיזוג 

ורפואי ועוד. 
עלות: מבוגר 10 ₪, ילד 5 ₪. 

לתיאום ביקור:
 050-7789352  |  050-6370846
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ע  ב ט ה
 : ו ב ט י מ ב

מעינות  נפלאות,  נוף  תצפיות 
חבויים, נחלים ופינות חמד נסתרות.
מתי? חול המועד, כל שעות היום 

והערב, בתיאום מראש. 
כמה? 800 ₪ ל-7 אנשים. 
איפה? מושב גבעת יואב 
לפרטים: 052-2543323

הערות: כל טיול נמשך כשעתיים

ך  ש מ ל
ה  ש ו ל ש
בלבד  ימים 
ציוני  בית 
ה  ק י ר מ א
ך  ו פ ה י
ם  ח ת מ ל
מסיבת  של 
ת  ו מ ׳ ג י פ
בו!  חושקים  שילדים  מה  כל  עם  לילדים 
באווירה  מיוחדים  פעילות  מתחמי  כ-10  יוקמו 
מלאה  חוויה  ולילדיכם  לכם  שיעניקו  ביתית, 
בואו  כיף.  המון  ובעיקר  ויצירתיות  עניין 
 ): בפיג׳מה  בואו  בשמחה,  בואו   ביחד, 
ולבד,  בעץ  יצירה  סדנאות  כוללות  הפעילויות 
הצגות, מופעים, מתחם רכבות, מתחם ״קמפינג״ 
)בתוך חלל מוחשך(, מבצר סדינים וכריות, יוגה, 
משחקי לוח, מבוך קרטון ענקי, פוסטרים ענקיים 
 לצביעה ביחד ועוד. האירוע מיועד לגילאי 3-10 . 
בבית  ב13-15/10/19  יתקיים  בפיג׳מה  סוכות 
אביב.  תל   ,1 פריש  דניאל  רחוב  אמריקה,   ציוני 
הפעילות מחולקת לסבבים - יש להתעדכן באתר 
באיזה  מתקיימים  מופעים  אילו  לראות  מנת  על 

סבב. 
עלות: עד גיל 1.5 – כניסה חופשית. 

שנה  בני  )ילדים  מלווה  כרטיס 
ש״ח  40  - ומבוגרים(  לשלוש   וחצי 
.₪  60  – הצגה  בלי   3 גיל   מעל 

מעל גיל 3 כולל הצגה – 75 ₪.
מספר המקומות מוגבל ומומלץ בחום להזמין 

www.pajamas.co.il :כרטיסים מראש. אתר

יקב עמק האלה שמח להזמין אתכם 
המועד,  חול  במהלך  המבקרים  למרכז 
טעימות  של  חושים  מסעירת  לחוויה 
היקב,  של  היינות  ממגוון  רחבות  יין 
אזור  על  חווייתיים  בהסברים  מלוות 
היין  הכנת  אופן  הכרמים,  האלה,  עמק 
כולל  האירוח  היקב.  של  והייחודיות 
ותה  קפה  עמדת  וכן  זיתים  בייגלה, 

להתרעננות. 
יתקיימו סדנאות טעימת יין כל שעה 

עגולה. קבוצה אחרונה בשעה .15:00
שעות  דקות.   45 כ  הביקור  אורך 

פעילות המרכז: א-ה 09:00-16:00 
לביקור  לאדם    ₪  50 עלות: 

ולקבוצות קיימות הנחות מיוחדות.
יש לתאם מראש את הביקור בטלפון: 

02-9994885

17- חוה"מ סוכות,  ימי  שלושת  במהלך 
בבאר  הנגב  מוזאוני  מתחם  באוקטובר,   15
 12-9 בגילים  וילדים  מזמין משפחות  שבע 
התערוכה  ומעשירה בהשראת  מרתקת  לפעילות 
סיפורים  מחשבה:  של  ״חוט  הבינלאומית 
של  ההדרכה  צוות  עם  בטקסטיל״  גלובליים 
ו--12:30   ,10:30 בשעות  יום  מדי  המוזאון. 
תוספת  )ללא  לקהל  פתוחות  הדרכות  יתקיימו 
על  לשמוע  הקהל  יוכל  ובמהלכן  תשלום( 

את  ולהכיר  שונות,  בתרבויות  הבד  של  סיפורו 
משרת  שהוא  השונים  והתפקידים  המשמעויות 
הפריטים  דרך  זאת  שונות,  ובארצות  בעמים 
11:30 תחל  בשעה  יום  כל  בתערוכה.  המוצגים 
להכין  יוכלו  והמשתתפים  מהנה,  יצירה  סדנת 
התערוכה  לבחירתם בהשראת  מקורית  יצירה 
ידני  נול  הכנת  בדים,  של  קולאז׳  יצירת  כמו 
ואריגה בו בשתי וערב והכנת חפצים שימושיים 
או פרטי נוי מבדים צבעוניים. בסוף הסדנה ייקחו 

את היצירות הביתה כמזכרת וכקישוט לחדרם. 
עלות:

כניסה  )כולל  לילד  בסדנה  השתתפות  מחיר 
לתערוכה(: 20 ₪.

מקטיף  ליהנות  תוכלו  המועד  חול  במהלך 
עצמי של פירות יער, פינת ליטוף, פינות ישיבה, 

יריד דוכנים ועוד
מתי? חול המועד סוכות מ-9:00 ועד 15:00 
כמה? 10 ₪ כניסה, המחיר הינו לאדם החל 
מגיל שנתיים, כולל חלק מהפעילויות )דוכנים 

בתשלום נפרד(
איפה? "חוות הסוס והדובדבן" במושב אודם

לפרטים נוספים: 1-700-707-190  
סגורות  נעליים  עם  להגיע  מומלץ  הערות: 

ולבוש חם )קריר בצפון הגולן בסוכות( 

פארק המעיינות

חצר הטירה

ג'ימי ג'יפ 

סוכות במתחם מוזאוני הנגב

חוות הסוס והדובדבן 

ולכבוד  שעברה,  בשנה  ההצלחה  בעקבות 
המסורת   - נפתחה  עתה  שזה  הלימודים  שנת 
ממשיכה! בחול המועד סוכות מוזיאון ארצות 
המקרא מזמין את ילדי וילדות ישראל והוריהם 
לפסטיבל שכולו כתב, אותיות ומילים, שיתקיים 

בגלריות ובחצר המוזיאון. 
יצוידו  וילד  ילדה  כל  למוזיאון  בכניסה 
במחברת ייחודית, עמה יעברו בתחנות השונות 
בין דפי ההיסטוריה של הכתב. נצא יחד במסע 
להכרות עם כתב יתדות, כתב חרטומים מצרי, 
של  נוספים  כתב  ומקורות  קדום  עברי  כתב 

תרבויות ארצות המקרא. 
אותיות  יסתתרו  ובסוכה  המוזיאון  בגן 

מי  לכל  הפתעות  ויחשפו  המינים,  שבעת  בין 
שימצא אותן!

למשפחות  מיוחדים  כניסה  מחירי  עלות: 
)החל  ילד  הפעילויות:  שלל  את  הכולל 
ומעלה  ילדים  | שלושה   ₪  32 -  )3 מגיל 
₪ 44 - מבוגר  ₪ לכרטיס  |   29 - 
 | ₪  22 - מזהה(  תעודה  )בהצגת  ותיק  אזרח 

מנוי )בהצגת תעודה( – חינם
לילדי כיתה א' ולמנויים הכניסה חינם!

סוכות,  המועד  חול   | שלישי-חמישי  מתי? 
ט"ז-י"ח בתשרי | 15-17.10 |  10:00-16:00

באתר:  כרטיסים  ורכשו  מקומכם  הבטיחו 
https://www.blmj.org
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אדיר  מצוק 
מערה  מעל 
וארמונות  מקדשים  זורם,  נחל  מסתורית, 
מרשימה.  וחורש  נחלים  צמחיית  בין  עתיקים, 

מתחם  למבקרים  ימתין  סוכות  המועד  בחול 
הפעלות חווייתי בנושא הטבע בשמורה. ארגז 
ההפתעות של הטבע, יצירה עם עלים, הדרכות 

ומשחקי ענק. 
היכן? שמורת טבע מעיינות הבניאס

בשעות  המועד,  חול  ושישי  חמישי  מתי? 
15:00 – 10:00

הכניסה  דמי  על  נוסף  תשלום  ללא  הערות: 
לאתר, חינם למנויים.

פסטיבל הכתב וצורותיו 

זורמים עם הטבע במעיינות הבניאס

פסטיבל אקסטרים אריאל הפך כבר למסורת 
המשפחה.  לכל  הסוכות  בחג  הנאה  של 
עיריית  ביוזמת  מקורי,  פסטיבל  הינו  הפסטיבל 
אריאל"  "גוונים  העירונית  החברה  אריאל, 
השנה  זו  והספורט.  התרבות  משרד  ובשיתוף 
בחול  באריאל  מתקיים  שהפסטיבל  השלישית 
המועד סוכות, בתמיכתו ועידודו של ראש העיר 
אקסטרים  פעילות  כולל  הפסטיבל  שבירו.  אלי 
לנוער  לילדים,  משפחות,  לבילוי  המתאימה 
הפעם  אמיצים.  אקסטרים  ולחובבי  וצעירים 
וייחודיים  מלהיבים  נינג'ה  מתחמי  גם  הוספנו 
המשלבים אתגר, כוח, גמישות והרבה מחשבה 

- איך לעבור את המתקנים בדרך הנכונה?! 
הפעילות בפסטיבל כוללת: 

-מתחם נינג'ה ישראלי בו מוצב מסלול נינג'ה 
וקיר  מ'(  )כ-100  מתנפח  נינג'ה  מסלול  מקורי, 

טיפוס ענק.
ביותר  הגדולה  האומגה  אתגרית-  -אומגה 

בישראל מגובה של 38 מטר - 9 קומות.

-מתחם המרכז 
לפיתוח  הארצי 
הכולל  מנהיגות- 
במגדל  טיפוס 
מאתגר  אלפיני 
מטר,   17 בגובה 
האמונה  קפיצת 
הגדולה מגובה 8 
טיפוס  קיר  מטר, 
בגובה  מקצועי 

12 מטר היוצר חווית טיפוס אתגרי מיוחדת.  
- מתחם מתנפחים לפעוטות ולכל הגילאים

מתי? הפעילות תתקיים בחול המועד סוכות, 
15- בתאריכים:  וחמישי  רביעי  שלישי,  ימים 

17/10/2019
במתקנים  השימוש  חופשית,  הכניסה  עלות: 

כרוך בתשלום.
אור  מגה  בקניון  מתארח  הפסטיבל  היכן? 

באריאל השותף להפקה.

פסטיבל סוכות אקסטרים אריאל 

מאת: הילה פלאח

חול המועד סוכות מספק ימים נעימים לבילוי עם משפחה וחברים במיטב האתרים המובילים • סוכה ירוקה בגן, 
פעילות בבית הדבש והדבורה, נסיעה חווייתית בטרקטור ועגלה, סנפלינג מהחומות, אתגר הנינג'ה, עמק המעיינות, 
סיור יקבים ועוד • גם הגולן מציע שפע פעילויות לכל המשפחה לחול המועד סוכות: סיורים מודרכים, אטרקציות, 

פעילויות ליליות, נהיגת שטח, רכיבה על סוסים, מסלולי טיול מאתגרים ועוד • מועדים לשמחה 

דיו
טו

 ס
ם:

לו
צי

נוף הדרך 
חברת נוף הדרך מציעה טיולי שטח 

מאתגרים ומהנים בכנרת, בגולן ובצפון הארץ 
לצד מתחם ייחודי השוכן למרגלות הגולן, 
על שפת הכנרת בחוף כינר. מטיולי שטח 

ברינג'ר בנהיגה עצמית, טיולי ג'יפים, השכרות 
זוגות אופניים, סיורי עששיות, ארוחות שטח 

מיוחדות, ועוד.
מתי? ימים א'-ה' שעות פעילות 8.00-19.00  

יום ו'- 8:00-13.00 
לרבייעיה  רייזר   ,₪  -300 זוגי  כמה? רייזר 
לשעתיים  ג'יפים  טיול  וחצי.  לשעה    ₪  -500

 ₪ 740
כינר.  מלון  של  בחניה  רמות,  צומת  איפה? 

לפרטים: 054-6883939
המשפחה.בתיאום  לכל  אטרקציה  הערות: 

מראש. 



3917 מוסף סוכות תש"פ מוסף סוכות תש"פמוסף סוכות תש"פ 16

כי בשמחה תצאון

סוכות  המועד  חול  במהלך 
בקיבוץ  ביו-תור  מרכז  יקיים 
מודרכים  סיורים  אליהו  שדה 
החקלאות  בעקבות  הרחב  לקהל 
הביולוגית.  וההדברה  האורגנית 
נכיר את סיפור ההקמה והעבודה 
על  נשמע  בקיבוץ,  החקלאית 
ונראה  פעילות התנשמות בשדות 
מקרוב את דבורות הבומבוס ואת 

החרקים המועילים. 
הסיורים יתקיימו בין התאריכים 
משך    .11:00 בשעה   15-17.10
הסיור כשעה. ביום שלישי 16.10 
לאור  סיור  יתקיים   20:15 בשעה 
ירח בעקבות החקלאות האורגנית 
משך  הביולוגית.  וההדברה 

הסיור-כשעה וחצי. 
 5 מגיל  לאדם,   ₪  25 עלות: 

ומעלה. 
מראש  להירשם  יש  פרטים: 

בטלפון 04-6096986.

בחול המועד סוכות יתקיימו במוזיאון 
נחום גוטמן לאמנות סדנאות "ארטקיד" 

א'  כיתות  לתלמידי 
שילוב  דרך  ו'.  עד 
איכותיים  תכנים 
מתחומי  ומנחים 
שונים,  אמנות 
הסדנאות  מציעות 
ייחודית  חוויה 
ומרתקת, המעודדת 
יצירתית.  חשיבה 
סדנת  בתכנית: 

"מסע  סדנת  דמיונית",  "טופוגרפיה 
בזמן", סדנת אנימציה וסדנת קולאז'.

השעות  בין  תתקיים  הפעילות  מתי? 
8:30-13:30

לאיזה גילאים מתאים? 6-1

לפרטים והרשמה:
054-3300096  |  052-2905600

סיור לילה בכרמים של יקב רמת הגולן 

"ארטקיד"ביו-תור

חוות טורבינות הרוח - מעלה גלבוע 

טטנקה טיולי ג'יפים

העדי שבמטבח

מרכז המבקרים של קול שופר

יקב עמק האלה  סוכות בפיג׳מה  מרכז המבקרים של מיכל נגרין 

ג'יפים נצא אל הכרמים  במסע מיוחד, רכובים על 
הצפונים, דרך משעולים מפותלים ותלי געש רדומים, 
הלילה  בוא  עם  ויוצא  מתעורר  הטבע  בעולם  נחזה 
תנים,  ביניהן  בר  חיות  נראה  מזלנו,  יתמזל  ואם   –
נהנה מסיור  ובסופו  הלילה.  וציפורי  זאבים  שועלים, 
לילי והסבר על כרם אחד, יחיד ומיוחד – כרם בראון. 
הכרם.  של  ייחודית  מטעימה  נהנה  הכורמים  בבקתת 
תחת כיפת השמים זרועי כוכבים. מדורה וקינוח עלינו. 
מתי? חמישי 17.10, בשעה 19:30. משך הפעילות: 

כ-3.5 שעות. 

כמה? החל מ-200 ₪ לאדם. 
תימסר  לסיור  מפגש  נקודת  הגולן,  צפון  איפה? 

לנרשמים.  
לפרטים והזמנת מקום: 04-6968435 

השוכן  המעיינות  פארק 
)סחנה(,  השלושה  לגן  בסמוך 
של  רחב  מגוון  למטיילים  מציע 
כולל  ובילוי,  טיול  אפשרויות 
שלושה מעיינות יפהפיים הנובעים 

הקיבוצים  נחל  השנה,  ימות  כל 
בגדותיו  חדשים  פיתוחים  הכולל 
דגים,  בריכות  המטיילים,  להנאת 
חקלאיים,  שטחים  מורשת,  אתרי 
שלמה  חגיגה  נודדות–  ציפורים 
של מים, טבע ונוף. אפשר להביא 
בדרכים  לרכיבה  מהבית  אופניים 
בתשלום  לשכור  וניתן  בפארק 
או  לסביבה  ידידותיים  רכבים 
מזג  בכל  בחום  מומלץ  אופניים. 

אוויר.
עלות: 

הכניסה והחנייה לפארק – חינם
לפרטים: 04-6881427. 

חוות הרוח ע"ש 
שמלצר  שלמה 
מעלה  בקיבוץ 
את  מזמינה  גלבוע 
המטיילים  קהל 
ולפגוש  לבוא 
אנרגיה  מקרוב 
באווירת  מתחדשת 
חג וברוח טובה. על הגלבוע בנויות 14 טורבינות רוח 

בגובה 75 מטר, נבנים מאגרים, פירים ומנהרות בפרויקט 
בימי  סולאריות.  מערכות  ומותקנות  השאובה  האגירה 
המתחדשת  האנרגיה  בעקבות  סיורים  מתקיימים  החג 
בשביל  וסיור  מחשב,  משחקי  סרט,  תצפית,  הכוללים 

הטורבינות אל פרויקט האגירה השאובה. 
מתי? בימי חול המועד ג'-ה', 10:00-17:00

שישי וערב חג עד 14:00. 
עלות: 32 ₪ למבוגר, 29 ₪ לילד )5-14(. 

לפרטים נוספים:052-8114645

טיולי ג'יפים במגוון מסלולים וטיולי 
ספארי לילה.

מתי?  חול המועד, בכל שעה בתיאום 
מראש

כמה? 740 ₪ לג'יפ של עד 8 נוסעים, 
מחיר מיוחד לזוגות- 600 ₪

הגולן  בצפון  מסלולים  שעל,  איפה? 
ומורדות הגולן

לפרטים נוספים: 0524639037 
הערות: לספארי מומלץ להביא ביגוד 

חם. כל טיול נמשך כשעתיים. 

חווייתיות  שוקולד  סדנאות 
וקבוצות.  למשפחות  וטעימות 
פרלינים,  מכינים  בסדנא 
טראפלס  מקל,  על  שוקולדים 
משתתף  כל  נוגט.  וארטיק 
התוצרים  של  מארז  עם  יוצא 
לכל  מגבשת  חוויה  הכין.  שהוא 

המשפחה של יצירה בשוקולד.
השעות  בין  א'-ה'  ימים  מתי? 

9:30-19:30, יום ו' 9:00-13:00
 6 מינימום  לאדם,   ₪  80 כמה? 

משתתפים 
חספין"  שבמטבח,  "העדי  איפה? 
בכל  ניידת-  פעילות  או   )waze-ב(

מקום בגולן 
לפרטים: עדי – 054-9772524 

כשר  מראש.  בתיאום  הערות: 
למהדרין בהשגחת רבנות גולן

ותיק  תקיעה  בעל  קינן,  שמעון  ידי  על  הוקם 
הקהל,  המבקרים  במרכז  השופר.  ברזי  ובקי 
ילדים ומבוגרים, מתנסים, מתרשמים ובעיקר 
כל  על  השופרות  ייצור  תהליך  על  לומדים 

היבטיו.
08:00- שישי   ,08:00-16:00 א'-ה'  מתי? 

13:00
 10 עד  לקבוצה  כמה? 
אנשים- 300 ₪, לקבוצה 
  ₪  30 איש-   25 עד 

לאדם   ₪  25 איש,   25 מעל  לקבוצה   לאדם, 
לפרטים: 04-6763307 | 052-8008485  קול שופר הוא מפעל משפחתי לייצור שופרות. המפעל 

לוקח  ים  בבת  נגרין  מיכל  של  העולם 
אותנו  שמחזירה  מרהיבה  לחוויה  אתכם 
לתמימות המרגשת של הילדות.  שילוב של 
הקסם המנצנץ העומד מאחורי התכשיטים, 
של  סטייל  הלייף  ומוצרי  האופנה  פרטי 
ביצירה  העיצובי  החזון  עם  המעצבת 
השראה  מעורר  הצלחה  סיפור  אינסופית. 
חווית  אפשרי!  שהכול   - לכולנו  שמזכיר 
חוש  של  בשילוב  ומהנה  מרתקת   חושים 
השמיעה, הריח , המישוש וכמובן הראייה 

המאפשרת טעימה מהעולם העשיר שיצרה 
וסדנת  מרתק  סיור  ידיה.  במו  נגרין  מיכל 
יצירה בחוויה בלתי נשכחת!                                                        
ג'-ה'   ימים  סוכות  המועד  חול  מתי? 
ה-25-27/9  וביום ג' )אסרו חג( ה-2/10. 
 ,13:00  ,10:00 בשעות  יתקיימו  הסיורים 
)מוגבל  בלבד  מראש  בתיאום   15:00

לגילאי 6 ומעלה(.
לאחר  תתקיים  לילדים  יצירה  *סדנת 
 13:00 או   10:00 השעות   של  הסיורים 
בלבד. )מינימום 10 בסדנא(.                                                                                                                                   
עלות הפעילות: מחיר לילד/מבוגר- 20 

₪ סיור, 35 ₪ סיור+ סדנא.
לתיאום: 26/03-5553338  

היכן? כ"ט בנובמבר 7, בית מיכל נגרין, 
בת ים

צבי  טירת  בקבוץ  הטירה"  "חצר 
במרכז  השוכן  מבקרים  מרכז  הוא 
הקמת  סיפור  את  ומספר  הקבוץ 
הישוב והחיים בו בשנים הראשונות 
של  בניחוח  ותמונות,  מוצגים  דרך 
כלי  גם  מוצגים  היתר  בין  פעם. 
בישול, כלי עבודה, תמונות מהימים 

חימום,  אמצעי  בקיבוץ,  הראשונים 
ציוד ביתי וריהוט עבודת יד, אמצעי 
חקלאי  ציוד  ראשוניים,  אויר  מיזוג 

ורפואי ועוד. 
עלות: מבוגר 10 ₪, ילד 5 ₪. 

לתיאום ביקור:
 050-7789352  |  050-6370846
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מעינות  נפלאות,  נוף  תצפיות 
חבויים, נחלים ופינות חמד נסתרות.

מתי? חול המועד, כל שעות היום 
והערב, בתיאום מראש. 

כמה? 800 ₪ ל-7 אנשים. 
איפה? מושב גבעת יואב 
לפרטים: 052-2543323

הערות: כל טיול נמשך כשעתיים

ך  ש מ ל
ה  ש ו ל ש
בלבד  ימים 
ציוני  בית 
ה  ק י ר מ א
ך  ו פ ה י
ם  ח ת מ ל
מסיבת  של 
ת  ו מ ׳ ג י פ
בו!  חושקים  שילדים  מה  כל  עם  לילדים 
באווירה  מיוחדים  פעילות  מתחמי  כ-10  יוקמו 
מלאה  חוויה  ולילדיכם  לכם  שיעניקו  ביתית, 
בואו  כיף.  המון  ובעיקר  ויצירתיות  עניין 
 ): בפיג׳מה  בואו  בשמחה,  בואו   ביחד, 

ולבד,  בעץ  יצירה  סדנאות  כוללות  הפעילויות 
הצגות, מופעים, מתחם רכבות, מתחם ״קמפינג״ 
)בתוך חלל מוחשך(, מבצר סדינים וכריות, יוגה, 
משחקי לוח, מבוך קרטון ענקי, פוסטרים ענקיים 
 לצביעה ביחד ועוד. האירוע מיועד לגילאי 3-10 . 
בבית  ב13-15/10/19  יתקיים  בפיג׳מה  סוכות 
אביב.  תל   ,1 פריש  דניאל  רחוב  אמריקה,   ציוני 
הפעילות מחולקת לסבבים - יש להתעדכן באתר 
באיזה  מתקיימים  מופעים  אילו  לראות  מנת  על 

סבב. 
עלות: עד גיל 1.5 – כניסה חופשית. 

שנה  בני  )ילדים  מלווה  כרטיס 
ש״ח  40  - ומבוגרים(  לשלוש   וחצי 
.₪  60  – הצגה  בלי   3 גיל   מעל 

מעל גיל 3 כולל הצגה – 75 ₪.
מספר המקומות מוגבל ומומלץ בחום להזמין 

www.pajamas.co.il :כרטיסים מראש. אתר

יקב עמק האלה שמח להזמין אתכם 
המועד,  חול  במהלך  המבקרים  למרכז 
טעימות  של  חושים  מסעירת  לחוויה 
היקב,  של  היינות  ממגוון  רחבות  יין 
אזור  על  חווייתיים  בהסברים  מלוות 
היין  הכנת  אופן  הכרמים,  האלה,  עמק 
כולל  האירוח  היקב.  של  והייחודיות 
ותה  קפה  עמדת  וכן  זיתים  בייגלה, 

להתרעננות. 
יתקיימו סדנאות טעימת יין כל שעה 

עגולה. קבוצה אחרונה בשעה .15:00
שעות  דקות.   45 כ  הביקור  אורך 

פעילות המרכז: א-ה 09:00-16:00 
לביקור  לאדם    ₪  50 עלות: 

ולקבוצות קיימות הנחות מיוחדות.
יש לתאם מראש את הביקור בטלפון: 

02-9994885

17- חוה"מ סוכות,  ימי  שלושת  במהלך 
בבאר  הנגב  מוזאוני  מתחם  באוקטובר,   15
 12-9 בגילים  וילדים  מזמין משפחות  שבע 
התערוכה  ומעשירה בהשראת  מרתקת  לפעילות 
סיפורים  מחשבה:  של  ״חוט  הבינלאומית 
של  ההדרכה  צוות  עם  בטקסטיל״  גלובליים 
ו--12:30   ,10:30 בשעות  יום  מדי  המוזאון. 
תוספת  )ללא  לקהל  פתוחות  הדרכות  יתקיימו 
על  לשמוע  הקהל  יוכל  ובמהלכן  תשלום( 

את  ולהכיר  שונות,  בתרבויות  הבד  של  סיפורו 
משרת  שהוא  השונים  והתפקידים  המשמעויות 
הפריטים  דרך  זאת  שונות,  ובארצות  בעמים 
11:30 תחל  בשעה  יום  כל  בתערוכה.  המוצגים 
להכין  יוכלו  והמשתתפים  מהנה,  יצירה  סדנת 
התערוכה  לבחירתם בהשראת  מקורית  יצירה 
ידני  נול  הכנת  בדים,  של  קולאז׳  יצירת  כמו 
ואריגה בו בשתי וערב והכנת חפצים שימושיים 
או פרטי נוי מבדים צבעוניים. בסוף הסדנה ייקחו 

את היצירות הביתה כמזכרת וכקישוט לחדרם. 
עלות:

כניסה  )כולל  לילד  בסדנה  השתתפות  מחיר 
לתערוכה(: 20 ₪.

מקטיף  ליהנות  תוכלו  המועד  חול  במהלך 
עצמי של פירות יער, פינת ליטוף, פינות ישיבה, 

יריד דוכנים ועוד
מתי? חול המועד סוכות מ-9:00 ועד 15:00 
כמה? 10 ₪ כניסה, המחיר הינו לאדם החל 
מגיל שנתיים, כולל חלק מהפעילויות )דוכנים 

בתשלום נפרד(
איפה? "חוות הסוס והדובדבן" במושב אודם

לפרטים נוספים: 1-700-707-190  
סגורות  נעליים  עם  להגיע  מומלץ  הערות: 

ולבוש חם )קריר בצפון הגולן בסוכות( 

פארק המעיינות

חצר הטירה

ג'ימי ג'יפ 

סוכות במתחם מוזאוני הנגב

חוות הסוס והדובדבן 

ולכבוד  שעברה,  בשנה  ההצלחה  בעקבות 
המסורת   - נפתחה  עתה  שזה  הלימודים  שנת 
ממשיכה! בחול המועד סוכות מוזיאון ארצות 
המקרא מזמין את ילדי וילדות ישראל והוריהם 
לפסטיבל שכולו כתב, אותיות ומילים, שיתקיים 

בגלריות ובחצר המוזיאון. 
יצוידו  וילד  ילדה  כל  למוזיאון  בכניסה 
במחברת ייחודית, עמה יעברו בתחנות השונות 
בין דפי ההיסטוריה של הכתב. נצא יחד במסע 
להכרות עם כתב יתדות, כתב חרטומים מצרי, 
של  נוספים  כתב  ומקורות  קדום  עברי  כתב 

תרבויות ארצות המקרא. 
אותיות  יסתתרו  ובסוכה  המוזיאון  בגן 

מי  לכל  הפתעות  ויחשפו  המינים,  שבעת  בין 
שימצא אותן!

למשפחות  מיוחדים  כניסה  מחירי  עלות: 
)החל  ילד  הפעילויות:  שלל  את  הכולל 
ומעלה  ילדים  | שלושה   ₪  32 -  )3 מגיל 
₪ 44 - מבוגר  ₪ לכרטיס  |   29 - 

 | ₪  22 - מזהה(  תעודה  )בהצגת  ותיק  אזרח 
מנוי )בהצגת תעודה( – חינם

לילדי כיתה א' ולמנויים הכניסה חינם!
סוכות,  המועד  חול   | שלישי-חמישי  מתי? 

ט"ז-י"ח בתשרי | 15-17.10 |  10:00-16:00
באתר:  כרטיסים  ורכשו  מקומכם  הבטיחו 

https://www.blmj.org
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אדיר  מצוק 
מערה  מעל 
וארמונות  מקדשים  זורם,  נחל  מסתורית, 
מרשימה.  וחורש  נחלים  צמחיית  בין  עתיקים, 

מתחם  למבקרים  ימתין  סוכות  המועד  בחול 
הפעלות חווייתי בנושא הטבע בשמורה. ארגז 
ההפתעות של הטבע, יצירה עם עלים, הדרכות 

ומשחקי ענק. 
היכן? שמורת טבע מעיינות הבניאס

בשעות  המועד,  חול  ושישי  חמישי  מתי? 
15:00 – 10:00

הכניסה  דמי  על  נוסף  תשלום  ללא  הערות: 
לאתר, חינם למנויים.

פסטיבל הכתב וצורותיו 

זורמים עם הטבע במעיינות הבניאס

פסטיבל אקסטרים אריאל הפך כבר למסורת 
המשפחה.  לכל  הסוכות  בחג  הנאה  של 
עיריית  ביוזמת  מקורי,  פסטיבל  הינו  הפסטיבל 
אריאל"  "גוונים  העירונית  החברה  אריאל, 
השנה  זו  והספורט.  התרבות  משרד  ובשיתוף 
בחול  באריאל  מתקיים  שהפסטיבל  השלישית 
המועד סוכות, בתמיכתו ועידודו של ראש העיר 
אקסטרים  פעילות  כולל  הפסטיבל  שבירו.  אלי 
לנוער  לילדים,  משפחות,  לבילוי  המתאימה 
הפעם  אמיצים.  אקסטרים  ולחובבי  וצעירים 
וייחודיים  מלהיבים  נינג'ה  מתחמי  גם  הוספנו 
המשלבים אתגר, כוח, גמישות והרבה מחשבה 

- איך לעבור את המתקנים בדרך הנכונה?! 
הפעילות בפסטיבל כוללת: 

-מתחם נינג'ה ישראלי בו מוצב מסלול נינג'ה 
וקיר  מ'(  )כ-100  מתנפח  נינג'ה  מסלול  מקורי, 

טיפוס ענק.
ביותר  הגדולה  האומגה  אתגרית-  -אומגה 

בישראל מגובה של 38 מטר - 9 קומות.

-מתחם המרכז 
לפיתוח  הארצי 
הכולל  מנהיגות- 
במגדל  טיפוס 
מאתגר  אלפיני 
מטר,   17 בגובה 
האמונה  קפיצת 
הגדולה מגובה 8 
טיפוס  קיר  מטר, 
בגובה  מקצועי 

12 מטר היוצר חווית טיפוס אתגרי מיוחדת.  
- מתחם מתנפחים לפעוטות ולכל הגילאים

מתי? הפעילות תתקיים בחול המועד סוכות, 
15- בתאריכים:  וחמישי  רביעי  שלישי,  ימים 

17/10/2019
במתקנים  השימוש  חופשית,  הכניסה  עלות: 

כרוך בתשלום.
אור  מגה  בקניון  מתארח  הפסטיבל  היכן? 

באריאל השותף להפקה.

פסטיבל סוכות אקסטרים אריאל 

מאת: הילה פלאח

חול המועד סוכות מספק ימים נעימים לבילוי עם משפחה וחברים במיטב האתרים המובילים • סוכה ירוקה בגן, 
פעילות בבית הדבש והדבורה, נסיעה חווייתית בטרקטור ועגלה, סנפלינג מהחומות, אתגר הנינג'ה, עמק המעיינות, 
סיור יקבים ועוד • גם הגולן מציע שפע פעילויות לכל המשפחה לחול המועד סוכות: סיורים מודרכים, אטרקציות, 

פעילויות ליליות, נהיגת שטח, רכיבה על סוסים, מסלולי טיול מאתגרים ועוד • מועדים לשמחה 

דיו
טו

 ס
ם:

לו
צי

נוף הדרך 
חברת נוף הדרך מציעה טיולי שטח 

מאתגרים ומהנים בכנרת, בגולן ובצפון הארץ 
לצד מתחם ייחודי השוכן למרגלות הגולן, 
על שפת הכנרת בחוף כינר. מטיולי שטח 

ברינג'ר בנהיגה עצמית, טיולי ג'יפים, השכרות 
זוגות אופניים, סיורי עששיות, ארוחות שטח 

מיוחדות, ועוד.
מתי? ימים א'-ה' שעות פעילות 8.00-19.00  

יום ו'- 8:00-13.00 
לרבייעיה  רייזר   ,₪  -300 זוגי  כמה? רייזר 
לשעתיים  ג'יפים  טיול  וחצי.  לשעה    ₪  -500

 ₪ 740
כינר.  מלון  של  בחניה  רמות,  צומת  איפה? 

לפרטים: 054-6883939
המשפחה.בתיאום  לכל  אטרקציה  הערות: 

מראש. 



19מוסף סוכות תש"פ40  מוסף סוכות תש"פמוסף סוכות תש"פ 18

נוף  סנטר  עופר  מתחם 
קניוני  מקבוצת  הגליל,  
ילדי  כל  את  מזמין  עופר, 
משפחותיהם  ואת  האזור 
הסוכות  את  עמו  לחגוג 
שוקולד  סדנאות  עם 
וטעימות  חווייתיות 
בין  המבשלת,  תמי  עם 
 ,15-16.10 התאריכים: 
בין השעות 16:30-18:30 

בחוה"מ סוכות.

פירוט הסדנאות:
טעמי  להכנת  סדנה  ה-15.10:  שלישי  יום 

שוקולד וריבת חלב
יום רביעי ה- 16.10: סדנה להכנת קאפקייקס 

שוקולד בציפוי שוקולד.
של  מרכזית  ברחבה  יתקיימו  הסדנאות 

המתחם על בסיס מקום פנוי.
מחיר: הכניסה חופשית!

דרך  הגליל-  נוף  סנטר  עופר  במתחם  היכן: 
אריאל שרון 41 נוף הגליל
לפרטים: 04-6567224 

כי בשמחה תצאון
מהסוכה אל הטבע בגן הבוטני

ומיוחדת  ירוקה  באווירה  ואטרקציה  בילוי 
לאוהבי צמחים ופרחים ייחודיים מרחבי העולם 
ולמחפשים בילוי איכותי לילדים כולל סדנאות 
בלבד,  טבעיים  מחומרים  סוכה  קישוטי  הכנת 
סיורים מודרכים אל ארצות רחוקות בהם יכירו 
הטרופית,  בחממה  סיור  ותרבויות,  צמחים 

שעת סיפור חווייתית וסיור )לא מודרך( ברכבת 
בין חלקות הגן שתצא מידי שעה עגולה.

הבוטני  הגן  איפה? 
בירושלים  רם  בגבעת   האוניברסיטאי 
10:00- השעות  בין   15-18.20.2019 מתי? 

16:00, יום ו' 10:00-14:00.

גילאים: 3 עד 12

כמה זה עולה? פעילות כלולה במחיר 
ילד  ילד/מבוגר.     ₪  35 הכניסה:  
מנויים:  ת.ז.   בהצגת   ₪  10 ירושלמי: 

חינם
לפרטים נוספים: בימות 6226* 

בדבש מכמנים מגלים את סוד הדבש, תוצר של 
במהלך  הדבש.  ולייצור  לדבורים  לטבע,  אהבה 
הרדייה נאסף דבש מסוגים שונים, כל סוג לחבית 
סוגי  כל  וחימום.  עיבוד  ללא  בנפרד  ונארז  משלו 
דבש מכמנים מקורם בטבע בלבד. בימי חול המועד 
הרדייה  ומכון  המכוורת  פתוחה.  תהיה  המכוורת 
יהיו פתוחים לביקור כולל, צפייה בכוורת הזכוכית 
ומפגש עם הדבוראים, עמדת טעימות דבש וכמובן 

רכישה של דבש טעים ומתנות ישר מהחקלאי.
איפה? מכמנים

מתי?  חול       המועד בין השעות 10:00-14:30                               
מארזים  דבש.  לצנצנת   ₪  20 מ-  החל  כמה? 
אגוזים  דבש  דבש,  חלות  משתנים,  במחירים 

ושקדים ועוד.
לפרטים נוספים: 04-9881337 / 052-2476768 

חוגגים את שנת ה-60 להקמת הגן הלאומי 'גן 
השלושה' )סחנה( עם טמפרטורת מים קבועה של 28 
מעלות, בריכות טבעיות, מתקני משחקים, 'שביל 
הבוסתן והמים' - אזור בילוי חדש בחלק המזרחי 
של גן עם טיילת מונגשת לאורך הנחל באורך של 
כ-300 מטר העוברת דרך בוסתן פורח וטחנת קמח 

עתיקה, הרבה דשא וצל 
ייפתח   )15-17.10( המועד  בחול  ג'-ה'  בימים 
הקמת  של  החדש  המולטימדיה  מיצג  למשפחות 
מדי  הקרנות  שלוש  עם  ומגדל  חומה  יישוב 
תשלום  – ללא   )13:00  ,12:00  ,11:00( יום 

נוסף ובתאום מראש )04-6581017(. 
תערוכת  בגן  תוצג  ה-60  חגיגות  לרגל  בנוסף 
הלאומי  הגן  הקמת  מראשית  וסרטונים  תמונות 
פעילות  עתיקים.  חרס  כלי  ותערוכת  היום  ועד 

 .10:00-14:00  - בעמק'  'עקבות  מוזיאון 
שעות פעילות גן השלושה: 09:00-17:00.  

מחיר כניסה: למבוגר – 39 ₪, ילד )5-14( 
 .₪ 24 –

לפרטים נוספים: 04-6586219

ברכבל  נסיעה  מציע  הנקרות  אתר 
וביקור  אור-קולי  מיצג  בישראל,  התלול 
ניתן  היפהפיות.  הנקרות   – בפלאי הטבע 
]במחיר  ולשלב  הביקור  את  להעשיר 
או  טיולים ברכבים חשמליים  גם  מיוחד[ 

רכיבה על אופניים לאורך טיילת החוף.
איפה: אתר התיירות ראש הנקרה, גליל 

מערבי
9:00- מתי? 
חג  )ערב   18:00

 )9:00-16:00
גילאים: לכל 

המשפחה
 ₪ מחיר: 48 
 ₪  38 למבוגר, 

ילד )3-18(.
ם  י ט ר פ ל
073- נוספים:  

  2710100

נמצא  החצבים  פריחת  מסלול 
המסלול  העתיקה.  יודפת  באתר 
מתחיל ברחבת החניה שלמרגלותיו. 
ונוח.  קל  מעגלי,  מסלול  זהו 
בו  הטיול  ומשך  כקילומטר  אורכו 
מתאים  המסלול  וחצי.  כשעה-שעה 
את  לראות  ניתן  לאורכו  למשפחות. 
פריחתם הנפלאה של אלפי החצבים, 
ליהנות מהנוף הגלילי של ארץ כרמי 
מהנה.  טיול  מחוויית  וליהנות  זית 
בתחנת המידע יודפת במרכז "בואכה 
יודפת" תוכלו להנות מסרט קצר על 
על  יעוץ   ולקבל  העתיקה  יודפת 
מקומות ששווה לבקר בהם ומסלולי 

טיולים מעניינים ויפים באזור.
איפה? תל יודפת

ליודפת  ומסלול  הסרט  כמה? 
העתיקה ללא עלות

המידע  תחנת  נוספים:  לפרטים 
 04-9966263

אל  הצופה  עצמאי  סיור   – אקסטרים!  טרק 
הנוף של ירושלים על הטיילת הדרומית וגלישה 
במורד החומה בסנפלינג באזור שער ציון. *יש 

להצטייד בנעליים סגורות 
מערת  לבאי  מודרך  סיור   – המסתורין  טרק 
צדקיהו: שלל מיתוסים ואגדות נקשרו במערה- 
ע”י  המקדש  בית  בניית  צדקיהו,  המלך  בריחת 
תוספת תשלום  ללא  ועוד. הסיור  שלמה המלך 

ויצא בכל שעה עגולה בין 11:00-15:00.

משער   - הטיילות  לשתי  עלייה  ומתי:  איפה 
סולימאן.  סולטאן  רח'   – צדקיהו  מערת  יפו. 

ירושלים 
י"ח תשרי התש"פ,  סוכות ט"ז-  חול המועד 

15-17.10.2019 בשעות 16:00-9:00
 9 מגיל  )סנפלינג  ומעלה   5 מגיל  גילאים: 

ומעלה(. 
 ₪  30 מחיר: 
אקסטרים  טרק 
נופים  טרק  או 
 ₪  10 ואגדות,  
המסתורין  לטרק 
ם  י ר ו ק י ב ל ו

העצמאיים 

אלפי מבקרים יהנו בקייקי כפר בלום, מיום 
בנחלים  המים  זרימת  כאשר  משפחתי  בילוי 
לשייט  יצאו  באתר  המבקרים  בעוצמתה.  
מימי החצבאני הקרירים  הלל,   בבית  שנפתח 
מפגש  דרך  השייט,  את  ילוו  הנחל  וצמחיית 
השיא  רגע  לקראת  לירדן,  הגולשים  הנחלים 
במפלון, יישרו חרטום, שבו על רצפת הסירה 
תהנו ותחייכו - מצלמים!! עוד באתר, אומגה 
למים, קיר טיפוס המתנשא לגובה 12 מ' ופארק 
החבלים בין צמרות העצים, מתחם חץ וקשת, 
"קייקיד"  ושייט  לקטנטנים  אתגרי  מתחם 
הורה.  בליווי  חמש  עד  שנתיים  מגיל  לילדים 
בנוסף, קולנוע רב חושי בו מוקרן סרט שצולם 
במיוחד לקייקי כפר בלום, בנהר הווטורה בניו 
)מגיל  החושים  כל  את  מגרה  הצפייה  זילנד, 

מתחם   .)4
ג  נ י פ מ ק
רחב ידיים, 
ל  ל ו כ
ם  י ת ו ר י ש
ומקלחות 

מים חמים לאורך שעות היום והלילה ומרחבי 
דשא מטופחים לפיקניק משפחתי.

מגיל   .16:00–  10:00  : המועד  חול  מתי? 
5 ומעלה. 

איפה? קייקי כפר בלום 

כמה? 100 ₪ לאדם )ניתן לרכוש כרטיסים 
מוזלים באתר האינטרנט(

לפרטים נוספים: 04-6902616

חגיגה מלאה בדבש וחוויות

דבש מכמנים בראש

60 שנה לגן השלושה-סחנה

תיירות קיבוץ יד מרדכי מזמינים את המבקרים 
לפעילות נוטפת דבש בשלל פעילויות חווייתיות 

לכל הגילאים הכוללות תחנות פעילות שונות: 
ביקור בבית הדבורה והדבש - דבוראי לבוש 
חלון  ומאחורי  המבקרים  פני  את  יקבל  חליפה, 
יפתח  ואטום,  מיוחד  זכוכית 
פעילה,  כוורת  עיניהם  לנגד 
באמצעותה  ורוחשת  הומה 
את  מקרוב  ולהבין  ללמוד  נוכל 
הדבורים  של  הפעולה  דרכי 
אל  ולהציץ  הטבעי  במקומן 
והקסום. הסודי  עולמן   נבכי 

 - הקיבוצי  בטרקטור  סיור 
וכמובן  הדבש  על  שנלמד  לאחר 
מכל  וטרי  )מתוק  ממנו  נטעם  גם 
דבש שאי פעם טעמתם( ימתין למבקרים ברחבת 
בית הדבש הטרקטור הנאמן של הקיבוץ, רתום 
לעגלה בה יצאו לטיול אל מרחבי הקיבוץ ויצפו 

מזווית חדשה ומעוררת השראה בתחומי המשק 
על  המשתתפים  ילמדו  בסיור  שלנו.  החקלאי 
השדות  גידולי  על  החליבה,  ותהליך  הרפת  על 
והפרדסים, כיצד משתלבים חיי המשק בחיי בני 
סיפורה  את  הללו  התחנות  דרך  ונלמד  הקיבוץ 

של יד מרדכי. 
של  בבואם   - פעם"  של  "קיבוץ  האוסף  בית 
הֶטְכנוְֹסַטְלְּגָיה  מרכז  אל  הצעירים  הילדים 
שלא  קשה  מרדכי,  ביד  פעם(  של  )טכנולוגיה 
מול  אל  נעצרות  המשתאות  בפניהם  להבחין 
הקודח  מוחם  שלפניהם.  המוזרים  החפצים 
שימשו  הם  למה   - כוחו  בכל  לפצח  מנסה 
הזה,  הקסום  המקום  בהם?  השתמשו  וכיצד 
אחר  סוג  עם  היכרות  הצעירים  לדורות  מאפשר 
אין  מטען.  דורשת  שאינה  כזו  טכנולוגיה.  של 
דופן  יוצא  מפגש  טאצ'.  מסך  לא  גם  שלט,  לה 
לבין  ביותר  והטכנולוגי  המתקדם  הדור  בין 

הטכנולוגיות שחלפו מן העולם.

מעלית הזמן בירושלים

חוויות נינג'ה בסוכות 

סדנאות שוקולד 

קחו  מה?  
ממסע  זמן  פסק 
הקניות בממילא 
למסע  וצאו 
ורב  מדהים 
במעלית  חושי  
מרהיבים:  מייצגים  ארבעה  בירושלים,  הזמן 
ירושלים,  סודות  אל  הזמן  במעלית  מסע 
מסע מרתק אל החלל, מסע בקפסולה זעירה 
העבר,  נפלאות  אל  מרגש  ומסע  האדם  בגוף 
ירושלים.  ישראל,  בירת  של  והעתיד  ההווה 
חלק  שאתם  תחושה  נותנת  הבמות  תנועת 
מהמיצג, חוויה מלמדת ומרתקת. דרך מנהרה 
לאולם   תכנסו  הזמן,  מנהרת  את  שמזכירה 
ההקרנה שמאובזר ב- 250 מ"ר של מסכי לד 

היקפיים שעוטפים את הקהל ב-180 מעלות, 
מערכות שמע ותאורה מתקדמות. באמצעות 
לעולמות  תגיעו  מתקדמות  טכנולוגיות 
חדשים שעד כה היו חלק מחלום דמיוני וכל 

זאת .. מבלי לזוז מהמושב.
בקניון  ממילא  שדרות  ירושלים,  איפה? 

המקורה. 
)מיצג   10:00-22:00 המועד  חול  מתי? 
אחרון ב 21:20( ימי שישי וערבי חג -10:00

 14:00
כמה?  54 ₪ ברכישת כרטיס בקופת האתר 
/ 46 ₪  ברכישה מוקדמת באתר האינטרנט. 
כרטיס משפחתי ל- 4 אנשים 196 ₪.  הכניסה 

מותרת מגיל 5. 
לפרטים נוספים והזמנות: 02-6248381  

אוהבים   
בואו   – אתגרים? 
אל אתגר  מהר 
-שני  סוכות  נינג'ה 
ר  ג ת א י  ל ו ל ס מ
ולגדולים,  לקטנים 
הכוללים  וגילאי 4-9(,  ומעלה,  )גילאי 10 
אומגה, רשת עכביש עם צלחות דריכה, מעבר 
קורת  לרשת,  המטבעות, ידית  גשר  חביות, 
המפורסם  והמכשול  טיפוס יתדות  אקסטרים, 

ביותר- הקיר
לפעילות  סגורות  בנעלים  להצטייד  *יש   

הנינג'ה
איפה ומתי: בין כיכר צה"ל לרחבת הדקלים 
)גן משעול הפנינים(, ירושלים. חוה"מ סוכות, 
 ,17-15.10.2019 התש"פ,  תשרי,  ט"ז-י"ח 

בשעות 20:00-16:00
גילאים: מגיל 4 ומעלה

הנוספות-  הסוכות   3 ל-   ₪  10-20 מחיר: 
כניסה חופשית לכל המשפחה 

גם  שעריו  פותח  המוערך  דלתון  יקב 
סיורים  למבקרים  ומציע  סוכות  בחול-המועד 
אקסקלוסיבית,  יינות  טעימת  לצד  ייחודיים 
במרכז המבקרים של היקב בגליל. אורחי היקב 
מסיורים  ייהנו 
צוות  עם  מיוחדים 
מקצועי  מדריכים 
והצצה  היקב  של 
"מאחורי  אל 
  " ם י ע ל ק ה
ייצור  לתהליך 
האיכותיים  היינות 
החל  דלתון,  של 
ועד  מהכרמים 
ולהכיר  לבקבוק 

את העקרונות המנחים את הייננים ואת הסיפור 
בין  הסיור  לאחר  יין.  כל  מאחורי  שעומד 
ניתן  האיכותיים,  האלון  עץ  וחביות  הכרמים 
יהיה ליהנות מטעימות של סדרות היין השונות 

)בתוספת תשלום(.
עגולה,  שעה  בכל  יוצאים  סיורים  מתי: 
שעות  במסגרת   10:00-18:00 השעות  בין 
ביום  מראש(.  הגעה  לתאם  )מומלץ  הפעילות 
יהיה  המבקרים  מרכז  באוקטובר(   18( שישי 

פתוח בין השעות 10:00-14:00.
כמה עולה: סיור וטעימות למבוגרים )החל 
מגיל 18(: 20 ₪, סיור לילדים )החל מגיל 9(: 

 ₪ 10
מרכז המבקרים של יקב דלתון: 

04-9527107

מסלול פריחת החצביםראש הנקרה 

סוכות אקשן בעתיקה 

קייקי כפר בלום

פסטיבל בלונים 
קניוני  מקבוצת  הקריון,  עופר  קניון 
לכל  נשכחת  בלתי  חוויה  מציע  עופר, 
המשפחה בחוה"מ סוכות בין התאריכים 
החווייתיות  הפעילויות  בין   .15-17.10
יתקיימו עמדות יצירות שונות שקשורות 
לעולם הבלונים וסדנאות הכנת מתוקים, 
בובות  בלונים,  של  ענקיים  מייצגים 
ועוד  מדליק  צילום  קיר  ענקיות,  בלונים 
שתי  יתקיימו  יום  בכל  הפתעות.  מגוון 
מאכל  הכנת  האחת  פעילויות-  עמדות 
בצורת  מבלונים  יצירות  והשנייה  מתוק, 
בבצק  מקושט  קאפקייק  נכין  ממתקים. 
סוכר,  מבצק  מקל  על  סוכרייה  סוכר, 
אותה  ממתקים  בית  בצורת  פנייאטה 

נמלא בסוכריות ועוד.

הפסטיבל יתקיים בבמה המרכזית  בין 
השעות: 11:00-18:00

השתתפות וחניה חינם!
עכו  –דרך  הקריון  עופר  קניון  איפה: 

192, קרית ביאליק 04-8779333 

"בורא פרי הגפן" 

מאת: הילה פלאח

המרכז ההיסטורי של אגד 

מ-80  למעלה 
האוטובוסים ושלל 
המוצגים במוזיאון 
ההיסטורי של אגד 
מספרים  בחולון, 
שנות   85 את 
של  ההיסטוריה 
ציבורית  תחבורה 
את  ובעצם  בארץ 
מוזמנים  המבקרים  הישראלי.  הסיפור 
לעלות על חלק מהאוטובוסים הישנים, 
המדינה  של  הראשונים  בימיה  להיזכר 
שבדרך או לגלות אותם בפעם הראשונה. 
האוטובוסים שופצו וחודשו עם הצבעים 
אף  ורובם  המקוריים, האבזור האותנטי 

נמצאים במצב נסיעה. 
בחולון.  שומרון  דן  ברח'  ממוקם 

יפתח בתאריכים:
בימים ג'-ה', 15-17 באוקטובר 2019, 

בין השעות  8:30-12:30. 
בין   ,2019 באוקטובר   18 ו',  ביום 

השעות 8:00-12:00.
ניתן לתאם ביקור בטלפון: 

03-9142361 או בפקס: 03-9142364

אשדוד  שבמוזיאון  הירוקה  הצוללת  ברחבת 
התיקונים"  "רציף  הפעילות  תתקיים  לאמנות 
)והוריהם(  ילדים  ילמדו  דרכה  חווייתית  פעילות 
שהתקלקלו.  צעצועים  לפח  מיד  להשליך  לא 
המשתתפים מוזמנים להביא צעצוע אחד רגע לפני 
רובוטים  מטוסים,  שלט,  על  מכוניות  כמו  זריקתו, 
לתקן  לעזור  ינסה  בתיקונים  מנוסה  ומדריך  ועוד, 
הילדים   את  וילמד  יסביר  התיקון  כדי  ותוך  אותם, 
למעשה  פתוח  התיקונים  רציף  מתקנים.  איך 
להשתתף  יכולים  הילדים  לפעילות,  פעילות  בין 

הירוקה.  לצוללת  הכניסה  אחרי  או  לפני   בזה 
שעות הפעילות: 11:00-13:00 והיא כלולה במחיר 

הכניסה לפעילות "עפים על סוכות"
מתי? בימים ג-ה בתאריכים 15.10-17.10, כניסה 

בשעות 10:00 או 12:30. 
מספר   .₪  15 למלווה:   ,₪  25 לילד:  מחיר? 
מראש  כרטיסים  להזמין  מומלץ  מוגבל,  המקומות 

במספר 08-8545180 או 08-9568231
היכן? "הצוללת הירוקה", אגף הקיימות במוזיאון 

אשדוד לאמנות, דרך ארץ 8, אשדוד

"עפים על סוכות"

מיצג הפפריקה הגדול בעולם 
דרך  בחוות  לסוכות  המשפחה  לכל  פעילויות  מגוון 
התבלינים בבית לחם הגלילית הכוללות סדנאות במתחם 
בטרקטור  סיורים  לילדים,  יצירה  פעילויות  הפפריקה, 
שוק  פפריקה,  בריכת  פפריקה,  וקטיף  התבלינים  בשדות 
כתב  ריחניות,  סבון  ובועות  מים  מתחם  ענק,  תבלינים 
חידה בשדות התבלינים, סוכה כשרה עם קישוטי פפריקה 

וארבעת המינים
מתי? חול המועד 9:00-17:00  )ערב 

חג / שישי עד 15:00(
מחיר: הכניסה חופשית 

מועדי  ולבירור  נוספים  לפרטים 
הפעילויות: 04-9533405 

מגוון פעילויות לכל המשפחה לסוכות בחוות דרך התבלינים 
הפפריקה,  במתחם  סדנאות  הכוללות  הגלילית  לחם  בבית 
התבלינים  בטרקטור בשדות  סיורים  לילדים,  יצירה  פעילויות 
וקטיף פפריקה, בריכת פפריקה, שוק תבלינים ענק, מתחם מים 
חידה  כתב  ריחניות,  סבון  ובועות 
בשדות התבלינים, סוכה כשרה עם 

קישוטי פפריקה וארבעת המינים
  9:00-17:00 המועד  חול  מתי? 

)ערב חג / שישי עד 15:00(
מחיר? הכניסה חופשית 

מועדי  ולבירור  נוספים  לפרטים 
הפעילויות: 04-9533405  אצלנו  כי  מוצלח  סיור 

מתי  מחליטה  הפרה 
חליבה!   לה  מתאימה 
צפייה  קולי  אור  חזיון 
עגלים,  הגמעת  ברובוט, 
ועשתה  חמאה  חביצת 
לרווחה.  עסיסי  שוקו 

אולמות ממוזגים.
מתי? חול המועד בתיאום מראש. 

כמה? מחיר משתנה בהתאם לגודל הקבוצה
איפה? מושב אבני איתן, משק עסיס

לפרטים נוספים: 050-4060311 
הערות: נגיש. חניה בשפע. 

הרפת הרובוטית

שבילי פארק הירדן עם קק"ל הירדן,  בפארק  הטבע  עם  להיכרות  קולי  אור  לילי  סיור 
מדובב בהרבה הומור ע"י כוכבי ארץ נהדרת, חוויה המשלבת 

את כל החושים לכל המשפחה. 
מתי? במהלך חול המועד סוכות, מרדת החשכה עד  21:30 

יצא סיור כל חצי שעה )מותנה במינימום משתתפים( 
כמה? ילד: 25 ₪ מחיר מבוגר 20 ₪ 

איפה?  פארק הירדן
050- נוספים:  ופרטים  להזמנות 

  6912481
נגיש  אינו  הטיול  הערות: 
בנעליים  להצטייד  יש  לעגלות, 

נוחות ומים!  

סיור לילי אור קולי בפארק הירדן

רייזרים מרום גולן
חווייתיים  רייזרים  טיולי 
מסלול  עצמית  נהיגה 
לגבול  לקונטרה  עד  שמגיע 
המטעים  דרך  סוריה  של 
עצירה  נשימה  עוצרי  נופים 
ארטיקים  להתרעננות 

ולתצפית ולהדרכה. 
בין  המועד  חול  מתי? 

השעות 9:00-18:00
למספר  בהתאם  מחירים  כמה? 
המשתתפים ובהתאם לכך למספר הרייזרים.
לכתוב  גולן  מרום  קיבוץ  איפה? 

ב-WAZE: "תומקארים מרום גולן"
לפרטים נוספים והזמנות: 052-8695832 

הערות: להביא רישיונות נהיגה
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נוף  סנטר  עופר  מתחם 
קניוני  מקבוצת  הגליל,  
ילדי  כל  את  מזמין  עופר, 
משפחותיהם  ואת  האזור 
הסוכות  את  עמו  לחגוג 
שוקולד  סדנאות  עם 
וטעימות  חווייתיות 
בין  המבשלת,  תמי  עם 
 ,15-16.10 התאריכים: 
בין השעות 16:30-18:30 

בחוה"מ סוכות.

פירוט הסדנאות:
טעמי  להכנת  סדנה  ה-15.10:  שלישי  יום 

שוקולד וריבת חלב
יום רביעי ה- 16.10: סדנה להכנת קאפקייקס 

שוקולד בציפוי שוקולד.
של  מרכזית  ברחבה  יתקיימו  הסדנאות 

המתחם על בסיס מקום פנוי.
מחיר: הכניסה חופשית!

דרך  הגליל-  נוף  סנטר  עופר  במתחם  היכן: 
אריאל שרון 41 נוף הגליל
לפרטים: 04-6567224 

כי בשמחה תצאון
מהסוכה אל הטבע בגן הבוטני

ומיוחדת  ירוקה  באווירה  ואטרקציה  בילוי 
לאוהבי צמחים ופרחים ייחודיים מרחבי העולם 
ולמחפשים בילוי איכותי לילדים כולל סדנאות 
בלבד,  טבעיים  מחומרים  סוכה  קישוטי  הכנת 
סיורים מודרכים אל ארצות רחוקות בהם יכירו 
הטרופית,  בחממה  סיור  ותרבויות,  צמחים 

שעת סיפור חווייתית וסיור )לא מודרך( ברכבת 
בין חלקות הגן שתצא מידי שעה עגולה.

הבוטני  הגן  איפה? 
בירושלים  רם  בגבעת   האוניברסיטאי 
10:00- השעות  בין   15-18.20.2019 מתי? 

16:00, יום ו' 10:00-14:00.

גילאים: 3 עד 12

כמה זה עולה? פעילות כלולה במחיר 
ילד  ילד/מבוגר.     ₪  35 הכניסה:  
מנויים:  ת.ז.   בהצגת   ₪  10 ירושלמי: 

חינם
לפרטים נוספים: בימות 6226* 

בדבש מכמנים מגלים את סוד הדבש, תוצר של 
במהלך  הדבש.  ולייצור  לדבורים  לטבע,  אהבה 
הרדייה נאסף דבש מסוגים שונים, כל סוג לחבית 
סוגי  כל  וחימום.  עיבוד  ללא  בנפרד  ונארז  משלו 
דבש מכמנים מקורם בטבע בלבד. בימי חול המועד 
הרדייה  ומכון  המכוורת  פתוחה.  תהיה  המכוורת 
יהיו פתוחים לביקור כולל, צפייה בכוורת הזכוכית 
ומפגש עם הדבוראים, עמדת טעימות דבש וכמובן 

רכישה של דבש טעים ומתנות ישר מהחקלאי.
איפה? מכמנים

מתי?  חול       המועד בין השעות 10:00-14:30                               
מארזים  דבש.  לצנצנת   ₪  20 מ-  החל  כמה? 
אגוזים  דבש  דבש,  חלות  משתנים,  במחירים 

ושקדים ועוד.
לפרטים נוספים: 04-9881337 / 052-2476768 

חוגגים את שנת ה-60 להקמת הגן הלאומי 'גן 
השלושה' )סחנה( עם טמפרטורת מים קבועה של 28 
מעלות, בריכות טבעיות, מתקני משחקים, 'שביל 
הבוסתן והמים' - אזור בילוי חדש בחלק המזרחי 
של גן עם טיילת מונגשת לאורך הנחל באורך של 
כ-300 מטר העוברת דרך בוסתן פורח וטחנת קמח 

עתיקה, הרבה דשא וצל 
ייפתח   )15-17.10( המועד  בחול  ג'-ה'  בימים 
הקמת  של  החדש  המולטימדיה  מיצג  למשפחות 
מדי  הקרנות  שלוש  עם  ומגדל  חומה  יישוב 
תשלום  – ללא   )13:00  ,12:00  ,11:00( יום 

נוסף ובתאום מראש )04-6581017(. 
תערוכת  בגן  תוצג  ה-60  חגיגות  לרגל  בנוסף 
הלאומי  הגן  הקמת  מראשית  וסרטונים  תמונות 
פעילות  עתיקים.  חרס  כלי  ותערוכת  היום  ועד 

 .10:00-14:00  - בעמק'  'עקבות  מוזיאון 
שעות פעילות גן השלושה: 09:00-17:00.  

מחיר כניסה: למבוגר – 39 ₪, ילד )5-14( 
 .₪ 24 –

לפרטים נוספים: 04-6586219

ברכבל  נסיעה  מציע  הנקרות  אתר 
וביקור  אור-קולי  מיצג  בישראל,  התלול 
ניתן  היפהפיות.  הנקרות   – בפלאי הטבע 
]במחיר  ולשלב  הביקור  את  להעשיר 
או  טיולים ברכבים חשמליים  גם  מיוחד[ 

רכיבה על אופניים לאורך טיילת החוף.
איפה: אתר התיירות ראש הנקרה, גליל 

מערבי
9:00- מתי? 

חג  )ערב   18:00
 )9:00-16:00

גילאים: לכל 
המשפחה

 ₪ מחיר: 48 
 ₪  38 למבוגר, 

ילד )3-18(.
ם  י ט ר פ ל
073- נוספים:  

  2710100

נמצא  החצבים  פריחת  מסלול 
המסלול  העתיקה.  יודפת  באתר 
מתחיל ברחבת החניה שלמרגלותיו. 
ונוח.  קל  מעגלי,  מסלול  זהו 
בו  הטיול  ומשך  כקילומטר  אורכו 
מתאים  המסלול  וחצי.  כשעה-שעה 
את  לראות  ניתן  לאורכו  למשפחות. 
פריחתם הנפלאה של אלפי החצבים, 
ליהנות מהנוף הגלילי של ארץ כרמי 
מהנה.  טיול  מחוויית  וליהנות  זית 
בתחנת המידע יודפת במרכז "בואכה 
יודפת" תוכלו להנות מסרט קצר על 
על  יעוץ   ולקבל  העתיקה  יודפת 
מקומות ששווה לבקר בהם ומסלולי 

טיולים מעניינים ויפים באזור.
איפה? תל יודפת

ליודפת  ומסלול  הסרט  כמה? 
העתיקה ללא עלות

המידע  תחנת  נוספים:  לפרטים 
 04-9966263

אל  הצופה  עצמאי  סיור   – אקסטרים!  טרק 
הנוף של ירושלים על הטיילת הדרומית וגלישה 
במורד החומה בסנפלינג באזור שער ציון. *יש 

להצטייד בנעליים סגורות 
מערת  לבאי  מודרך  סיור   – המסתורין  טרק 
צדקיהו: שלל מיתוסים ואגדות נקשרו במערה- 
ע”י  המקדש  בית  בניית  צדקיהו,  המלך  בריחת 
תוספת תשלום  ללא  ועוד. הסיור  שלמה המלך 

ויצא בכל שעה עגולה בין 11:00-15:00.

משער   - הטיילות  לשתי  עלייה  ומתי:  איפה 
סולימאן.  סולטאן  רח'   – צדקיהו  מערת  יפו. 

ירושלים 
י"ח תשרי התש"פ,  סוכות ט"ז-  חול המועד 

15-17.10.2019 בשעות 16:00-9:00
 9 מגיל  )סנפלינג  ומעלה   5 מגיל  גילאים: 

ומעלה(. 
 ₪  30 מחיר: 
אקסטרים  טרק 
נופים  טרק  או 
 ₪  10 ואגדות,  
המסתורין  לטרק 
ם  י ר ו ק י ב ל ו

העצמאיים 

אלפי מבקרים יהנו בקייקי כפר בלום, מיום 
בנחלים  המים  זרימת  כאשר  משפחתי  בילוי 
לשייט  יצאו  באתר  המבקרים  בעוצמתה.  
מימי החצבאני הקרירים  הלל,   בבית  שנפתח 
מפגש  דרך  השייט,  את  ילוו  הנחל  וצמחיית 
השיא  רגע  לקראת  לירדן,  הגולשים  הנחלים 
במפלון, יישרו חרטום, שבו על רצפת הסירה 
תהנו ותחייכו - מצלמים!! עוד באתר, אומגה 
למים, קיר טיפוס המתנשא לגובה 12 מ' ופארק 
החבלים בין צמרות העצים, מתחם חץ וקשת, 
"קייקיד"  ושייט  לקטנטנים  אתגרי  מתחם 
הורה.  בליווי  חמש  עד  שנתיים  מגיל  לילדים 
בנוסף, קולנוע רב חושי בו מוקרן סרט שצולם 
במיוחד לקייקי כפר בלום, בנהר הווטורה בניו 
)מגיל  החושים  כל  את  מגרה  הצפייה  זילנד, 

מתחם   .)4
ג  נ י פ מ ק
רחב ידיים, 
ל  ל ו כ
ם  י ת ו ר י ש
ומקלחות 

מים חמים לאורך שעות היום והלילה ומרחבי 
דשא מטופחים לפיקניק משפחתי.

מגיל   .16:00–  10:00  : המועד  חול  מתי? 
5 ומעלה. 

איפה? קייקי כפר בלום 

כמה? 100 ₪ לאדם )ניתן לרכוש כרטיסים 
מוזלים באתר האינטרנט(

לפרטים נוספים: 04-6902616

חגיגה מלאה בדבש וחוויות

דבש מכמנים בראש

60 שנה לגן השלושה-סחנה

תיירות קיבוץ יד מרדכי מזמינים את המבקרים 
לפעילות נוטפת דבש בשלל פעילויות חווייתיות 

לכל הגילאים הכוללות תחנות פעילות שונות: 
ביקור בבית הדבורה והדבש - דבוראי לבוש 
חלון  ומאחורי  המבקרים  פני  את  יקבל  חליפה, 
יפתח  ואטום,  מיוחד  זכוכית 
פעילה,  כוורת  עיניהם  לנגד 
באמצעותה  ורוחשת  הומה 
את  מקרוב  ולהבין  ללמוד  נוכל 
הדבורים  של  הפעולה  דרכי 
אל  ולהציץ  הטבעי  במקומן 
והקסום. הסודי  עולמן   נבכי 

 - הקיבוצי  בטרקטור  סיור 
וכמובן  הדבש  על  שנלמד  לאחר 
מכל  וטרי  )מתוק  ממנו  נטעם  גם 
דבש שאי פעם טעמתם( ימתין למבקרים ברחבת 
בית הדבש הטרקטור הנאמן של הקיבוץ, רתום 
לעגלה בה יצאו לטיול אל מרחבי הקיבוץ ויצפו 

מזווית חדשה ומעוררת השראה בתחומי המשק 
על  המשתתפים  ילמדו  בסיור  שלנו.  החקלאי 
השדות  גידולי  על  החליבה,  ותהליך  הרפת  על 
והפרדסים, כיצד משתלבים חיי המשק בחיי בני 
סיפורה  את  הללו  התחנות  דרך  ונלמד  הקיבוץ 

של יד מרדכי. 
של  בבואם   - פעם"  של  "קיבוץ  האוסף  בית 
הֶטְכנוְֹסַטְלְּגָיה  מרכז  אל  הצעירים  הילדים 
שלא  קשה  מרדכי,  ביד  פעם(  של  )טכנולוגיה 
מול  אל  נעצרות  המשתאות  בפניהם  להבחין 
הקודח  מוחם  שלפניהם.  המוזרים  החפצים 
שימשו  הם  למה   - כוחו  בכל  לפצח  מנסה 
הזה,  הקסום  המקום  בהם?  השתמשו  וכיצד 
אחר  סוג  עם  היכרות  הצעירים  לדורות  מאפשר 
אין  מטען.  דורשת  שאינה  כזו  טכנולוגיה.  של 
דופן  יוצא  מפגש  טאצ'.  מסך  לא  גם  שלט,  לה 
לבין  ביותר  והטכנולוגי  המתקדם  הדור  בין 

הטכנולוגיות שחלפו מן העולם.

מעלית הזמן בירושלים

חוויות נינג'ה בסוכות 

סדנאות שוקולד 

קחו  מה?  
ממסע  זמן  פסק 
הקניות בממילא 
למסע  וצאו 
ורב  מדהים 
במעלית  חושי  
מרהיבים:  מייצגים  ארבעה  בירושלים,  הזמן 
ירושלים,  סודות  אל  הזמן  במעלית  מסע 
מסע מרתק אל החלל, מסע בקפסולה זעירה 
העבר,  נפלאות  אל  מרגש  ומסע  האדם  בגוף 
ירושלים.  ישראל,  בירת  של  והעתיד  ההווה 
חלק  שאתם  תחושה  נותנת  הבמות  תנועת 
מהמיצג, חוויה מלמדת ומרתקת. דרך מנהרה 
לאולם   תכנסו  הזמן,  מנהרת  את  שמזכירה 
ההקרנה שמאובזר ב- 250 מ"ר של מסכי לד 

היקפיים שעוטפים את הקהל ב-180 מעלות, 
מערכות שמע ותאורה מתקדמות. באמצעות 
לעולמות  תגיעו  מתקדמות  טכנולוגיות 
חדשים שעד כה היו חלק מחלום דמיוני וכל 

זאת .. מבלי לזוז מהמושב.
בקניון  ממילא  שדרות  ירושלים,  איפה? 

המקורה. 
)מיצג   10:00-22:00 המועד  חול  מתי? 
אחרון ב 21:20( ימי שישי וערבי חג -10:00

 14:00
כמה?  54 ₪ ברכישת כרטיס בקופת האתר 
/ 46 ₪  ברכישה מוקדמת באתר האינטרנט. 
כרטיס משפחתי ל- 4 אנשים 196 ₪.  הכניסה 

מותרת מגיל 5. 
לפרטים נוספים והזמנות: 02-6248381  

אוהבים   
בואו   – אתגרים? 
אל אתגר  מהר 
-שני  סוכות  נינג'ה 
ר  ג ת א י  ל ו ל ס מ
ולגדולים,  לקטנים 
הכוללים  וגילאי 4-9(,  ומעלה,  )גילאי 10 
אומגה, רשת עכביש עם צלחות דריכה, מעבר 
קורת  לרשת,  המטבעות, ידית  גשר  חביות, 
המפורסם  והמכשול  טיפוס יתדות  אקסטרים, 

ביותר- הקיר
לפעילות  סגורות  בנעלים  להצטייד  *יש   

הנינג'ה
איפה ומתי: בין כיכר צה"ל לרחבת הדקלים 
)גן משעול הפנינים(, ירושלים. חוה"מ סוכות, 
 ,17-15.10.2019 התש"פ,  תשרי,  ט"ז-י"ח 

בשעות 20:00-16:00
גילאים: מגיל 4 ומעלה

הנוספות-  הסוכות   3 ל-   ₪  10-20 מחיר: 
כניסה חופשית לכל המשפחה 

גם  שעריו  פותח  המוערך  דלתון  יקב 
סיורים  למבקרים  ומציע  סוכות  בחול-המועד 
אקסקלוסיבית,  יינות  טעימת  לצד  ייחודיים 
במרכז המבקרים של היקב בגליל. אורחי היקב 
מסיורים  ייהנו 
צוות  עם  מיוחדים 
מקצועי  מדריכים 
והצצה  היקב  של 
"מאחורי  אל 
  " ם י ע ל ק ה
ייצור  לתהליך 
האיכותיים  היינות 
החל  דלתון,  של 
ועד  מהכרמים 
ולהכיר  לבקבוק 

את העקרונות המנחים את הייננים ואת הסיפור 
בין  הסיור  לאחר  יין.  כל  מאחורי  שעומד 
ניתן  האיכותיים,  האלון  עץ  וחביות  הכרמים 
יהיה ליהנות מטעימות של סדרות היין השונות 

)בתוספת תשלום(.
עגולה,  שעה  בכל  יוצאים  סיורים  מתי: 
שעות  במסגרת   10:00-18:00 השעות  בין 
ביום  מראש(.  הגעה  לתאם  )מומלץ  הפעילות 
יהיה  המבקרים  מרכז  באוקטובר(   18( שישי 

פתוח בין השעות 10:00-14:00.
כמה עולה: סיור וטעימות למבוגרים )החל 
מגיל 18(: 20 ₪, סיור לילדים )החל מגיל 9(: 

 ₪ 10
מרכז המבקרים של יקב דלתון: 

04-9527107

מסלול פריחת החצביםראש הנקרה 

סוכות אקשן בעתיקה 

קייקי כפר בלום

פסטיבל בלונים 
קניוני  מקבוצת  הקריון,  עופר  קניון 
לכל  נשכחת  בלתי  חוויה  מציע  עופר, 
המשפחה בחוה"מ סוכות בין התאריכים 
החווייתיות  הפעילויות  בין   .15-17.10
יתקיימו עמדות יצירות שונות שקשורות 
לעולם הבלונים וסדנאות הכנת מתוקים, 
בובות  בלונים,  של  ענקיים  מייצגים 
ועוד  מדליק  צילום  קיר  ענקיות,  בלונים 
שתי  יתקיימו  יום  בכל  הפתעות.  מגוון 
מאכל  הכנת  האחת  פעילויות-  עמדות 
בצורת  מבלונים  יצירות  והשנייה  מתוק, 
בבצק  מקושט  קאפקייק  נכין  ממתקים. 
סוכר,  מבצק  מקל  על  סוכרייה  סוכר, 
אותה  ממתקים  בית  בצורת  פנייאטה 

נמלא בסוכריות ועוד.

הפסטיבל יתקיים בבמה המרכזית  בין 
השעות: 11:00-18:00

השתתפות וחניה חינם!
עכו  –דרך  הקריון  עופר  קניון  איפה: 

192, קרית ביאליק 04-8779333 

"בורא פרי הגפן" 

מאת: הילה פלאח

המרכז ההיסטורי של אגד 

מ-80  למעלה 
האוטובוסים ושלל 
המוצגים במוזיאון 
ההיסטורי של אגד 
מספרים  בחולון, 
שנות   85 את 
של  ההיסטוריה 
ציבורית  תחבורה 
את  ובעצם  בארץ 
מוזמנים  המבקרים  הישראלי.  הסיפור 
לעלות על חלק מהאוטובוסים הישנים, 
המדינה  של  הראשונים  בימיה  להיזכר 
שבדרך או לגלות אותם בפעם הראשונה. 
האוטובוסים שופצו וחודשו עם הצבעים 
אף  ורובם  המקוריים, האבזור האותנטי 

נמצאים במצב נסיעה. 
בחולון.  שומרון  דן  ברח'  ממוקם 

יפתח בתאריכים:
בימים ג'-ה', 15-17 באוקטובר 2019, 

בין השעות  8:30-12:30. 
בין   ,2019 באוקטובר   18 ו',  ביום 

השעות 8:00-12:00.
ניתן לתאם ביקור בטלפון: 

03-9142361 או בפקס: 03-9142364

אשדוד  שבמוזיאון  הירוקה  הצוללת  ברחבת 
התיקונים"  "רציף  הפעילות  תתקיים  לאמנות 
)והוריהם(  ילדים  ילמדו  דרכה  חווייתית  פעילות 
שהתקלקלו.  צעצועים  לפח  מיד  להשליך  לא 
המשתתפים מוזמנים להביא צעצוע אחד רגע לפני 
רובוטים  מטוסים,  שלט,  על  מכוניות  כמו  זריקתו, 
לתקן  לעזור  ינסה  בתיקונים  מנוסה  ומדריך  ועוד, 
הילדים   את  וילמד  יסביר  התיקון  כדי  ותוך  אותם, 
למעשה  פתוח  התיקונים  רציף  מתקנים.  איך 
להשתתף  יכולים  הילדים  לפעילות,  פעילות  בין 

הירוקה.  לצוללת  הכניסה  אחרי  או  לפני   בזה 
שעות הפעילות: 11:00-13:00 והיא כלולה במחיר 

הכניסה לפעילות "עפים על סוכות"
מתי? בימים ג-ה בתאריכים 15.10-17.10, כניסה 

בשעות 10:00 או 12:30. 
מספר   .₪  15 למלווה:   ,₪  25 לילד:  מחיר? 
מראש  כרטיסים  להזמין  מומלץ  מוגבל,  המקומות 

במספר 08-8545180 או 08-9568231
היכן? "הצוללת הירוקה", אגף הקיימות במוזיאון 

אשדוד לאמנות, דרך ארץ 8, אשדוד

"עפים על סוכות"

מיצג הפפריקה הגדול בעולם 
דרך  בחוות  לסוכות  המשפחה  לכל  פעילויות  מגוון 
התבלינים בבית לחם הגלילית הכוללות סדנאות במתחם 
בטרקטור  סיורים  לילדים,  יצירה  פעילויות  הפפריקה, 
שוק  פפריקה,  בריכת  פפריקה,  וקטיף  התבלינים  בשדות 
כתב  ריחניות,  סבון  ובועות  מים  מתחם  ענק,  תבלינים 
חידה בשדות התבלינים, סוכה כשרה עם קישוטי פפריקה 

וארבעת המינים
מתי? חול המועד 9:00-17:00  )ערב 

חג / שישי עד 15:00(
מחיר: הכניסה חופשית 

מועדי  ולבירור  נוספים  לפרטים 
הפעילויות: 04-9533405 

מגוון פעילויות לכל המשפחה לסוכות בחוות דרך התבלינים 
הפפריקה,  במתחם  סדנאות  הכוללות  הגלילית  לחם  בבית 
התבלינים  בטרקטור בשדות  סיורים  לילדים,  יצירה  פעילויות 
וקטיף פפריקה, בריכת פפריקה, שוק תבלינים ענק, מתחם מים 
חידה  כתב  ריחניות,  סבון  ובועות 
בשדות התבלינים, סוכה כשרה עם 

קישוטי פפריקה וארבעת המינים
  9:00-17:00 המועד  חול  מתי? 

)ערב חג / שישי עד 15:00(
מחיר? הכניסה חופשית 

מועדי  ולבירור  נוספים  לפרטים 
הפעילויות: 04-9533405  אצלנו  כי  מוצלח  סיור 

מתי  מחליטה  הפרה 
חליבה!   לה  מתאימה 
צפייה  קולי  אור  חזיון 
עגלים,  הגמעת  ברובוט, 
ועשתה  חמאה  חביצת 
לרווחה.  עסיסי  שוקו 

אולמות ממוזגים.
מתי? חול המועד בתיאום מראש. 

כמה? מחיר משתנה בהתאם לגודל הקבוצה
איפה? מושב אבני איתן, משק עסיס

לפרטים נוספים: 050-4060311 
הערות: נגיש. חניה בשפע. 

הרפת הרובוטית

שבילי פארק הירדן עם קק"ל הירדן,  בפארק  הטבע  עם  להיכרות  קולי  אור  לילי  סיור 
מדובב בהרבה הומור ע"י כוכבי ארץ נהדרת, חוויה המשלבת 

את כל החושים לכל המשפחה. 
מתי? במהלך חול המועד סוכות, מרדת החשכה עד  21:30 

יצא סיור כל חצי שעה )מותנה במינימום משתתפים( 
כמה? ילד: 25 ₪ מחיר מבוגר 20 ₪ 

איפה?  פארק הירדן
050- נוספים:  ופרטים  להזמנות 

  6912481
נגיש  אינו  הטיול  הערות: 
בנעליים  להצטייד  יש  לעגלות, 

נוחות ומים!  

סיור לילי אור קולי בפארק הירדן

רייזרים מרום גולן
חווייתיים  רייזרים  טיולי 
מסלול  עצמית  נהיגה 
לגבול  לקונטרה  עד  שמגיע 
המטעים  דרך  סוריה  של 
עצירה  נשימה  עוצרי  נופים 
ארטיקים  להתרעננות 

ולתצפית ולהדרכה. 
בין  המועד  חול  מתי? 

השעות 9:00-18:00
למספר  בהתאם  מחירים  כמה? 
המשתתפים ובהתאם לכך למספר הרייזרים.
לכתוב  גולן  מרום  קיבוץ  איפה? 

ב-WAZE: "תומקארים מרום גולן"
לפרטים נוספים והזמנות: 052-8695832 

הערות: להביא רישיונות נהיגה
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כי בשמחה תצאון

עמק המעיינות

מוזיאוני בת ים

עששיות בגן לאומי מבצר נמרוד סטודיו גמלא

חווית יצירה במתחם לול ארט

סטודיו מנדרינה

פארק וולקני אביטל  

"מאירים את הסוכה"

הבריחה אל הגליל

חיות ליל קיץ 

עולמן המופלא של חיות הבר

אתגר הבונקר בתל סאקי, סינגלשוט

'לונדע'  סאפ חוף האון 

כפר האמנים אניעם

"אמנות בירוק"

מטפסים ונהנים!

סדנת עיצוב דמויות "הפונים" 

יתקיים  בישראל  למסורת  כבר  שהפך  הפסטיבל 
עמק  ברחבי  הסוכות  המועד  חול  בימי  השנה  גם 
עשור  בסימן  הפסטיבל  יעמוד  זו  המעיינות. בשנה 
מעגלי  שביל טיולים  המעיינות,  עמק  שביל  לפריצת 
המקיף את העמק באורך 140 ק"מ, וחלק מהאירועים 
אף יתקיימו על השביל עצמו. בין האירועים השונים 
ישי   – הקימרון  באולם  בתשלום  מוסיקה  מופעי   –
בכניסה  המשפחה  לכל  אירועים  לצד   ,)15.10( ריבו 
שביל  על  רוח  בסימן  ענק  הפנינג  ביניהם  חופשית 
'שרים  מוסיקלי  ומופע  גלבוע  במעלה  הטורבינות 

לילדים' )15.10(, פעילות אתגרית בחורשת בית יוסף 
והמופע 'פעולת קרקסית' )16.10(, תערוכות מיוחדות 
המעיינות  עמק  משביל  טבע  צילומי  תערוכת  ביניהן 

ועוד אירועים רבים ונוספים.
https:// :נוסף ומידע  כרטיסים  לרכישת 

/maianot.smarticket.co.il

יתקיים  סוכות  המועד  בחול 
ובכיכר  לציון  ראשון  במוזיאון 
ם  י ד ס י י מ ה
אירוע ייחודי, 
ו  ת ר ג ס מ ב
ת  ו נ ו מ ת
ת  ו י ר ו ט ס י ה
ף  ס ו א מ
 , ן ו א י ז ו מ ה
את  המציגות 
ה  ב ש ו מ ה
ה  י ת ו נ ש ב
ות,  נ הראשו
ו  ר ר ו ע ת י
לחיים. התוכן 
י  ת ו נ מ א ה
הותאם לסיפור החלוצי של המושבה 
ראשון לציון במדיומים שונים ויציע 
לקהל המבקרים מיצגים המתייחסים 
מקורי  באופן  ולמקומות  לסיפורים 

מתעוררות".  "תמונות  הנושא  תחת 
ייחודית  תיאטרלית  בחוויה  מדובר 
הכוללת  המשפחה,  לכל  ומפתיעה 
של  טכנולוגיה  בשילוב  ענק  מיצגי 
עמדות  ואנימציה,  רבודה  מציאות 
המושבה,  מקימי  עם  סלפי  לצילום 

סדנאות יצירה, סיורים ועוד.
משרד  בתמיכת  יתקיים  האירוע 
ראשון,  מוזיאון  והספורט,   התרבות 
החברה  לציון,  ראשון  עיריית 
וספורט  נופש  לתרבות  העירונית 

ומשרד התרבות והספורט.
בין    15,16,17.10 תאריכים  

השעות 10:00-14:00 
הכניסה חופשית

לציון,   ראשון  מוזיאון  כתובת: 
אחד העם 2. 

www. נוסף:  למידע 
rishonlezion-museum.org.il

סיור עוצר נשימה לאור עששיות בלילה 
במעברי סתרים, אולמות מרשימים, 

מגדלי שמירה, מאגרי מים שיחזירו אתכם 
לאווירת ימי הביניים. 

היכן: גן לאומי מבצר נמרוד.
 מתי? חול המועד

כמה? מבוגר 55 ₪, ילד 45 ₪; מנויים: 
 מבוגר 45 ₪, ילד 35 ₪.

הערות: בהרשמה ותשלום מראש בטלפון 
*3639

לגעת בחומר לנשום את הרוח. סדנאות יצירה 
בחמר למשפחות בסטודיו גמלא. 

מתי? חול המועד סוכות, בתיאום מראש. 
כמה? עלות הסדנא 65 ₪  + 20 ₪  לשרפה 

ומשלוח מעל גיל 3. 
איפה? אלוני הבשן

לפרטים נוספים: 052-4815007 
הערות: לא צריך להיות אומן כדי ליצור, הסדנא 

מתאימה לכל הגילאים, מובטחת הנאה ושלוה.

חווית יצירה מהנה למבוגרים ולילדים אל מול נופה המרהיב של 
הכנרת. במתחם ממוזג תוכלו ליצור, לשחק, להתגבש ולהתרגש מחוויה 

 DIY בלתי נשכחת המתאימה לכל גיל.  מגוון רחב של ערכות יצירה
עשה זאת בעצמך, שלל משחקים מהנים, ליטוף ארנבות ועוד.

מתי? חול המועד, הפעילות במתחם מתקיימת בין השעות -10:00
18:00 - ההגעה בתיאום מראש.

כמה? עלות ערכות Diy החל מ-30 ₪ ועד 110 ₪ לערכה. הבילוי 
במתחם עבור אורח שאינו רוכש ערכה הינו בעלות של 20 ₪. *לשרות 

האורחים עמדת שתייה חמה, מים קרים ועוגיות.
איפה? מושב רמות ניתן לרשום בווייז “לול ארט”

לפרטים נוספים: 0523301222 
הערות: אנו מבקשים לא להכניס אוכל למתחם.

לכל  זכוכית  סדנאות 
של  הדגמות  המשפחה, 
זכוכית  ופיסול  ניפוח 
עם  בעבודה  והתנסות 

זכוכית חמה צבעונית 
9:00- מתי? חול המועד 
בתאום  סדנאות   .14:00

מראש.
הסדנאות  מחיר  כמה? 
220-55 ₪ לאדם. תלוי בסוג 

הסדנא ומס' המשתתפים.
איפה? סטודיו מנדרינה - 

מושב נטור
לפרטים: 04-6763619 

וולקני  פארק  המועד  חול  ימי  במהלך  מה? 
לסיורים  עלות  ללא  לקהל  פתוח  יהיה  אביטל 
ושילוט  מסבירונים  עמדות  במקום  עצמאיים. 

אינפורמטיבי.
מתי: ימי חול המועד, 10:00-16:00

כלכלית  חברה  באדיבות  עלות  ללא  כמה? 
גולן

איפה?  פארק וולקני אביטל

הפלשתים  לתרבות  במוזאון 
אשדוד  שבמוזיאון  ממן  קורין  ע"ש 
המועד  בחול  תתקיים  לאמנות, 
סדנה  הסוכה"  את  "מאירים  סוכות, 
ודקורטיבית  טבעית  תאורה  להכנת 
סגנונות  הילדים  יכירו  בה  לסוכה, 

תאורה שונים בטכניקה מפתיעה. כל 
עיצובו  לפי  טבעית  תאורה  יכין  ילד 
שלו.  האור  תוצר  עם  מהסדנה  ויצא 
לאחר הסדנה תתקיים הדרכה פתוחה 
לקהל הרחב בתערוכה "בורא מאורי 
וחידות  משימות  בליווי  האש", 

לקהל.
16.10- בתאריכים  ד-ה  ימי  מתי? 
11:00- הסדנה:  תחילת   ,17.10

לקהל  בתערוכה  הדרכה   ,12:00
בשעה 12:00

מחיר? הפעילות מתאימה לגילאי 

4 ומעלה. עלות: 35 ₪ לילד. מלווה 
ללא עלות. 

בהרשמה בראש בלבד במספר -08
6224799

היכן? רח' השייטים 16 אשדוד 

נפגשים  ועתיד  הווה  עבר 
קרב  מורשת  בחוויית 
מסעירה בסגנון חדר בריחה. 
באתר  סיור  כוללת  הפעילות 
בבונקר  פעילות  סאקי,  תל 
בריחה(,  חשוך/חדר  )ניווט 
ושיחת סיכום בחדר ההנצחה 

בלב הבונקר.
מתי? חול המועד בתיאום 

מראש. 
 ₪ מ-50  החל  כמה? 
איש   12 מינימום  לאדם. 

להזמנה. מגיל 12 ומעלה. 
דרום  סאקי,  תל  איפה? 

הגולן 
050- נוספים:  לפרטים 

 8432379
את  לקיים  ניתן  הערות: 
אוויר  מזג  בכל  הפעילות 
וכל שעות היממה. הפעילות 
מתקיימת עם נעליים סגורות. 
להביא  המשתתפים  על 

פנסים, כובע ומים.

לוחמי פלמ"ח יעברו  של  נחישות  עם 
אל  "הבריחה  הבריחה  חדרי  בין  המשתתפים 
של  סיפורם  בעקבות  אלון,  יגאל  שבבית  הגליל" 
לפני  רגע  הטריים,  המגויסים  הפלמ"ח,  צעירי 
והבריחה,  הפיצוח  משימות  המדינה. בין  הקמת 
יצטרכו המשתתפים לגלות אחריות, אומץ ושיתוף 
לוחמי  קבוצות  של  לנעליהם  ולהיכנס  פעולה, 

הפלמ"ח שעיצבו את פני המדינה. 
 24 של  מראש  בתיאום  הבריחה  חדרי  פעילות 
בסיס  ועל  הפעילות,  מועד  לפני  לפחות  שעות 

מקום פנוי בלבד. 
אלון,  יגאל  בית  בגליל-  אדם  מוזיאון  היכן: 

קיבוץ גינוסר. 
שעות פעילות: 10:00-16:00. 

)waze כתובת: קיבוץ גינוסר )בית יגאל אלון ב
לפרטים נוספים והזמנות: 04-672-7700. 

מחיר בימי חול המועד: 
4-6 משתתפים- 250 ₪. 7-10 משתתפים )מעל 
גיל 6( – 350 ₪. 10-15 משתתפים )מעל גיל 6(- 

.₪ 450

ת  כ ו ר ע ת ב
בגן  הרפתקאות 
בחוה"מ  המוזיאון 
מיצבי  כ־30  סוכות 
חיות  בדמות  ענק 
בתערוכה  מוצגים 
סוס,  אריה,  נחש,  דג,  חרגול,  פיל,  טווס,  ביניהם 
ועוד.  לטאה  שלמה,  גמל  ברווז,  צפרדע,  עז,  תנין, 
אריה,  בן  אהרל'ה  האמן  של  בדמיונו  נולדו  כולם 
כל  מטרים.  שישה  של  לגובה  מתנשאים  וחלקם 
יחד  שלהן  ההצבה  אולם  עצמה,  בפני  עומדת  חיה 
מזכירה שילוב בין גן חיות, אירוע אמנות אלטרנטיבי 
החיות  שליטה.  מכלל  שיצא  שעשועים  ופארק 
״מזמינות״ את הקהל להתהלך ביניהן, אולם, בניגוד 
האחרונה  עד  כולן,  ״רגילות״.  אמנות  לתערוכות 

וליצור  להזיז  לגעת,  למבקרים  מאפשרות  שבהן, 
יכול  ילד  כל  פשוטה,  בפעולה  אינטראקציה.  איתן 
או  פיהן  כנפיהן, לפתוח את  להן לפרוש את  לגרום 
עולם  לחיים  יתעורר  ערב  בכל  כך  בזנבן.  לכשכש 
חדש ומופלא בגן המוזיאון – עולם שמשלב משחק 

והרפתקה, שעשוע ויצירה, דמיון ומלאכה.
בסדנת  ילד  לכל  חיות  ערכת  כוללת  התערוכה 

יצירה אמנותית וספרון מאויר לכל משפחה 
 | בן-אריה  אהרל'ה  יוצר:  אמן   | סער  יובל  אוצר: 

סופרת ומאיירת: עינת צרפתי
רביעי  שלישי  בימים  פתוחה  תהיה  התערוכה 
וחמישי | 15, 16, 17 באוקטובר | מהשעה 10:00 עד 

18:00
עלות: 60 ₪ | למחזיקי דיגיתל 35 ₪

מעל  התלוי  השביל 
נבנה  הבניאס  נחל 
בזלת  קניון  בתוך 
זו  בסוכות  מרשים. 
שלכם  ההזדמנות 
בואו  מקרוב.  לראותו 
ל  ע פ ת ה ל ו ל  י י ט ל
במפל  שוצפים  ממים 
מצמחיית  הבניאס, 
המועד  בחול  במינו.  וממסלע מיוחד  נחלים  גדות 

בה  ויצירה  הסברה  תחנת  המבקרים  לרשות  תעמוד 
תוכלו לשמוע על שלל חיות הבר שבחרו בשמורה 
להיות ביתן. עוד באתר: פעילות "פקחים צעירים" – 
מסע משפחתי של שאלות ותשובות. לעומדים בכל 

המשימות ייערכו טקסי הצהרה ויוענקו להם תגים.
היכן? שמורת טבע נחל חרמון )הבניאס(

מתי? חול המועד בשעות: 10:00 15:00-
הערות: ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, 

חינם למנויים.

בה  וססגונית  ענקית  סוכה  במוזאון  הוקמה  סוכות,  המועד  חול  לכבוד 
עמדות  יצירה,  מתחמי  המשפחה,  לכל  קופסה  ממשחקי  ייהנו  המבקרים 
צילום והפעלות לילדים. לונדע - מוזאון הילדים של באר שבע השייך לחברת 
'כיוונים'  הינו המוזאון הראשון בארץ, בו המתחמים הם רב-גילים ותוכננו 
במטרה לספק עניין משותף למשפחות שלמות יחד, על מנעד הגילים הרחב 

של ילדיהן. 
לעולם  נכנסים  בו  והמבקרים  ומסקרנת  אנרגטית  המקום  של  הצבעוניות 
אחר, עולם הילדים. על פני 3 קומות גדולות, בשטח כולל של 4,000 מ"ר, 
שונים  ומתקנים  מייצגים  מ-50  למעלה  בהם  ידע  מרחבי  שמונה  פזורים 
ומפתיעים, וכוללים משחקי חוץ ופנים. כל חלק עוסק בפן אחר של העולם 
השונים,  רבדיה  על  המציאות  את  לחוות  לילדים  ומאפשר  אותנו,  הסובב 
לגלות את עצמם ואת מקומם במרחב האישי, המשפחתי, הציבורי והחברתי, 

כפרטים וכחלק מקבוצה. בנוסף יש במקום שני 
שטחי חוץ מושקעים המשלימים את החוויה.

*יש להצטייד בגרביים – הכניסה למקום ללא 
נעליים

מתי: חול המועד בין השעות  09:30-18:30 
ימי שישי וערבי חג  09:30-14:30 – 

היכן: רחוב דוד הראובני 25, באר שבע
מחיר כרטיס למבקר )מגיל שנתיים(: 57 ₪, 

בחבילה משפחתית )4 כרטיסים ומעלה( 49 ₪ למבקר, מחיר מיוחד לתושבי 
כרטיסים   4( משפחתית  ובחבילה  שנתיים  מגיל  למבקר   ₪  42 שבע:  באר 

ומעלה( 37 ₪ למבקר
מומלץ להזמין כרטיסים מראש ובהנחה בטלפון:08-6226926  

לכל  סאפ  מגה  קייקים,  סאפ, 
וטיולי  השכרה  הדרכה  המשפחה. 
ו\או לאי הנעלם  סאפ למפל הנסתר 
מ-10 אנשים בתאום מראש. אפשרות 
לבננה וסירת טורנדו במקום או כולל 

טיולי ריינג'רים.
 08:00 משעה  המועד  חול  מתי? 

ועד 15:00 
כמה? השכרת סאפ 80 ₪ לשעה. 
השכרה והדרכה 120 ₪ לשעה. מגה 
לחצי   ₪  200 אנשים   10 עד  סאפ 
זוגי  60 ₪ לשעה.  שעה. קייק בודד 

ועד שלושה אנשים 120 ₪ לשעה. 
איפה? חוף האון. בצמוד לתחנת 
הנופש  כפר  בוויז  אלונית.  הדלק 

דריה.
לפרטים נוספים: 050-2023419 

הערות: סנדלים אפשרות ונעלי ים 
וביגוד מתאים למים. 

סדנאות יצירה ומשחקי רחוב לכל המשפחה. 
הכנת  מנדלות,  וציור  צביעה  בחימר,  יצירה 

מזוזות, ציור קריקטורות. 
מתי? חול המועד סוכות 15-18.10 בין השעות 

11:00 עד 16:00.
כמה? החל מ-30 ₪ )לכל פעילות מחיר שונה( 

איפה? כפר האמנים אניעם 
לפרטים: 052-4472798 

יש  פולק  חנה  אצל  קרמיקה  סדנת  הערות: 
לתאם מראש 052-8087733 

מוזיאון פתח תקוה מזמין אתכם לפעילויות אמנותיות, יצירתיות 
אמנות  סדנאות   - סוכות:  המועד  בחול  המשפחה  לכל  וירוקות 
בעץ,  בנייה  סדנת  במוזיאון:  היצירה  במתחם  ממוחזרים  מחומרים 
סדנאות אריגה בנול, ציורי חול ועוד! - סדנת קומיקס וקריקטורות 
 - מולד.  וניר  אנלבוגן  עמוס  האמנים  עם  ציור"  "בועת  בתערוכה 
 Deep" במוזיאון,  המרכזית  האמנות  בתערוכת  מודרכים  סיורים 

Feeling", העוסקת בבינה מלאכותית.
מתי: יום ג' 15.10.19 בין השעות 16:00 – 19:00, חול המועד סוכות

היכן: במוזיאון פתח תקוה, יד לבנים, רח' ארלוזורוב 30
מחיר כרטיס: 20 ₪ לילד, 10 ₪ למבוגר 

הפעילויות לגילאי 3-11. מספר המקומות מוגבל! 

ל  ו ח ב
ד  ע ו מ ה
גלריית  סוכות 
קאהן  העיצוב 
ה  נ י מ ז מ
להיות  אתכם 
ליום  מעצבים 
וליצור  אחד 
קרמיקה  דמויות   - "פונים"  לעצמכם 
דמויות  הן  הפונים  במינן.  יחידות 

במחשב  שתוכננו  וחלקות  מדוייקות 
והודפסו במדפסת תלת מימד, המקבלות 

פנים ואופי על ידי קולאז' של איורים. 
15- בימים   ייערך  ההפנינג  מתי: 

17/10, ימים שלישי עד חמישי
המייסדים  רח'  קאהן,  סטודיו  איפה: 

27, רמות השבים )ליד כפר סבא(.
אורך הפעילות: כשעה וחצי.הסדנאות 

מתאימות לגילאי 5 ומעלה.
להזמנת כרטיסים: 054-7880296

סיור לכל המשפחה בתערוכה ״סלע אדם״ 
ומייד אחריו, סדנת אמנות בסטודיו העירוני 

- בית ריבק. הסטודיו העירוני מארח סדנאות 
חגיגיות של עץ ונייר עם קולקטיב הבוש 

 יחד עם האמן והמאייר בוריס קרביץ. 
מתי? יום שלישי | 15.9 | 16:30-19:30 | 

רחוב  ריבק,  בת   - עירוני  סטודיו  איפה? 
הדדי 6, בת ים

בת  )לתושבי   3 גיל  מעל  ש״ח   15 מחיר: 
ים 10 ₪(

תמונות מתעוררות

מאת: הילה פלאח

מרכז רכיבה גיל גולן 

באווירה  והפעם  המשפחה  לכל  טיולים 
סתווית.  

מתי? חול המועד סוכות. בתיאום מראש. 
תלוי   ,₪  220  80- כמה? 
בגודל הקבוצה ואורך הטיול

איפה? אלוני הבשן
 052-8119505 לפרטים: 
סגורות  נעליים  הערות: 

ולבוש חם 

זמן הבילוי- ללא הגבלה
המקום ממוזג ונעים.

חניה בשפע
מתי? 

שעות פתיחה מיוחדות בסוכות: 
ג, ד, ה – 10:00-22:45

 ו – 8:00-16:00 
 מוצ"ש – שעה וחצי לאחר צאת 

השבת עד 23:45
היכן? איצטדיון טדי, מרכז 

הספורט, דוד איילון 1 ירושלים
יש עם מי לדבר?

לפרטים והזמנות: 02-6482264

מחפשים חוויה אתגרית המתאימה לכל 
המשפחה? יש לנו את הבילוי המהנה 

והמושלם עבורכם!
iclimb ירושלים מזמין אתכם למתחם 

הטיפוס לאתגר את עצמכם ולעמוד ביעדים 
שתגדירו. 

למעלה מ-750 מ"ר של מסלולים 
מדהימים המתאימים ומיועדים לכל 

הגילאים ולכל המטפסים, מתאים במיוחד 
לבחורי ישיבה.

חוויית הטיפוס משלבת הנאה וכיף לצד פעילות גופנית המהווה אתגר ותורמת 
לצמיחה אישית וחברתית מתוך חיזוק הביטחון העצמי, פיתוח דפוסים של 

נחישות והתמדה, חיזוק הישגיות אישית, התמודדות עם אתגרים, חשיבה ותכנון 
צעדים להצלחה. השילוב בין כיף לאתגר, הוא שילוב אמיתי ומתאים לכל אחד - 

בהתאם להצלחה האישית שלו. 
חוויה אישית, משפחתית וקבוצתית ממתינה לכם אצלנו ב- iclimb ירושלים.



4321 מוסף סוכות תש"פ מוסף סוכות תש"פמוסף סוכות תש"פ 20

כי בשמחה תצאון

עמק המעיינות

מוזיאוני בת ים

עששיות בגן לאומי מבצר נמרוד סטודיו גמלא

חווית יצירה במתחם לול ארט

סטודיו מנדרינה

פארק וולקני אביטל  

"מאירים את הסוכה"

הבריחה אל הגליל

חיות ליל קיץ 

עולמן המופלא של חיות הבר

אתגר הבונקר בתל סאקי, סינגלשוט

'לונדע'  סאפ חוף האון 

כפר האמנים אניעם

"אמנות בירוק"

מטפסים ונהנים!

סדנת עיצוב דמויות "הפונים" 

יתקיים  בישראל  למסורת  כבר  שהפך  הפסטיבל 
עמק  ברחבי  הסוכות  המועד  חול  בימי  השנה  גם 
עשור  בסימן  הפסטיבל  יעמוד  זו  המעיינות. בשנה 
מעגלי  שביל טיולים  המעיינות,  עמק  שביל  לפריצת 
המקיף את העמק באורך 140 ק"מ, וחלק מהאירועים 
אף יתקיימו על השביל עצמו. בין האירועים השונים 
ישי   – הקימרון  באולם  בתשלום  מוסיקה  מופעי   –
בכניסה  המשפחה  לכל  אירועים  לצד   ,)15.10( ריבו 
שביל  על  רוח  בסימן  ענק  הפנינג  ביניהם  חופשית 
'שרים  מוסיקלי  ומופע  גלבוע  במעלה  הטורבינות 

לילדים' )15.10(, פעילות אתגרית בחורשת בית יוסף 
והמופע 'פעולת קרקסית' )16.10(, תערוכות מיוחדות 
המעיינות  עמק  משביל  טבע  צילומי  תערוכת  ביניהן 

ועוד אירועים רבים ונוספים.
https:// :נוסף ומידע  כרטיסים  לרכישת 

/maianot.smarticket.co.il

יתקיים  סוכות  המועד  בחול 
ובכיכר  לציון  ראשון  במוזיאון 
ם  י ד ס י י מ ה
אירוע ייחודי, 
ו  ת ר ג ס מ ב
ת  ו נ ו מ ת
ת  ו י ר ו ט ס י ה
ף  ס ו א מ
 , ן ו א י ז ו מ ה
את  המציגות 
ה  ב ש ו מ ה
ה  י ת ו נ ש ב
ות,  נ הראשו
ו  ר ר ו ע ת י
לחיים. התוכן 
י  ת ו נ מ א ה
הותאם לסיפור החלוצי של המושבה 
ראשון לציון במדיומים שונים ויציע 
לקהל המבקרים מיצגים המתייחסים 
מקורי  באופן  ולמקומות  לסיפורים 

מתעוררות".  "תמונות  הנושא  תחת 
ייחודית  תיאטרלית  בחוויה  מדובר 
הכוללת  המשפחה,  לכל  ומפתיעה 
של  טכנולוגיה  בשילוב  ענק  מיצגי 
עמדות  ואנימציה,  רבודה  מציאות 
המושבה,  מקימי  עם  סלפי  לצילום 

סדנאות יצירה, סיורים ועוד.
משרד  בתמיכת  יתקיים  האירוע 
ראשון,  מוזיאון  והספורט,   התרבות 
החברה  לציון,  ראשון  עיריית 
וספורט  נופש  לתרבות  העירונית 

ומשרד התרבות והספורט.
בין    15,16,17.10 תאריכים  

השעות 10:00-14:00 
הכניסה חופשית

לציון,   ראשון  מוזיאון  כתובת: 
אחד העם 2. 

www. נוסף:  למידע 
rishonlezion-museum.org.il

סיור עוצר נשימה לאור עששיות בלילה 
במעברי סתרים, אולמות מרשימים, 

מגדלי שמירה, מאגרי מים שיחזירו אתכם 
לאווירת ימי הביניים. 

היכן: גן לאומי מבצר נמרוד.
 מתי? חול המועד

כמה? מבוגר 55 ₪, ילד 45 ₪; מנויים: 
 מבוגר 45 ₪, ילד 35 ₪.

הערות: בהרשמה ותשלום מראש בטלפון 
*3639

לגעת בחומר לנשום את הרוח. סדנאות יצירה 
בחמר למשפחות בסטודיו גמלא. 

מתי? חול המועד סוכות, בתיאום מראש. 
כמה? עלות הסדנא 65 ₪  + 20 ₪  לשרפה 

ומשלוח מעל גיל 3. 
איפה? אלוני הבשן

לפרטים נוספים: 052-4815007 
הערות: לא צריך להיות אומן כדי ליצור, הסדנא 

מתאימה לכל הגילאים, מובטחת הנאה ושלוה.

חווית יצירה מהנה למבוגרים ולילדים אל מול נופה המרהיב של 
הכנרת. במתחם ממוזג תוכלו ליצור, לשחק, להתגבש ולהתרגש מחוויה 

 DIY בלתי נשכחת המתאימה לכל גיל.  מגוון רחב של ערכות יצירה
עשה זאת בעצמך, שלל משחקים מהנים, ליטוף ארנבות ועוד.

מתי? חול המועד, הפעילות במתחם מתקיימת בין השעות -10:00
18:00 - ההגעה בתיאום מראש.

כמה? עלות ערכות Diy החל מ-30 ₪ ועד 110 ₪ לערכה. הבילוי 
במתחם עבור אורח שאינו רוכש ערכה הינו בעלות של 20 ₪. *לשרות 

האורחים עמדת שתייה חמה, מים קרים ועוגיות.
איפה? מושב רמות ניתן לרשום בווייז “לול ארט”

לפרטים נוספים: 0523301222 
הערות: אנו מבקשים לא להכניס אוכל למתחם.

לכל  זכוכית  סדנאות 
של  הדגמות  המשפחה, 
זכוכית  ופיסול  ניפוח 
עם  בעבודה  והתנסות 

זכוכית חמה צבעונית 
9:00- מתי? חול המועד 

בתאום  סדנאות   .14:00

מראש.
הסדנאות  מחיר  כמה? 
220-55 ₪ לאדם. תלוי בסוג 

הסדנא ומס' המשתתפים.
איפה? סטודיו מנדרינה - 

מושב נטור
לפרטים: 04-6763619 

וולקני  פארק  המועד  חול  ימי  במהלך  מה? 
לסיורים  עלות  ללא  לקהל  פתוח  יהיה  אביטל 
ושילוט  מסבירונים  עמדות  במקום  עצמאיים. 

אינפורמטיבי.
מתי: ימי חול המועד, 10:00-16:00

כלכלית  חברה  באדיבות  עלות  ללא  כמה? 
גולן

איפה?  פארק וולקני אביטל

הפלשתים  לתרבות  במוזאון 
אשדוד  שבמוזיאון  ממן  קורין  ע"ש 
המועד  בחול  תתקיים  לאמנות, 
סדנה  הסוכה"  את  "מאירים  סוכות, 
ודקורטיבית  טבעית  תאורה  להכנת 
סגנונות  הילדים  יכירו  בה  לסוכה, 

תאורה שונים בטכניקה מפתיעה. כל 
עיצובו  לפי  טבעית  תאורה  יכין  ילד 
שלו.  האור  תוצר  עם  מהסדנה  ויצא 
לאחר הסדנה תתקיים הדרכה פתוחה 
לקהל הרחב בתערוכה "בורא מאורי 
וחידות  משימות  בליווי  האש", 

לקהל.
16.10- בתאריכים  ד-ה  ימי  מתי? 
11:00- הסדנה:  תחילת   ,17.10
לקהל  בתערוכה  הדרכה   ,12:00

בשעה 12:00
מחיר? הפעילות מתאימה לגילאי 

4 ומעלה. עלות: 35 ₪ לילד. מלווה 
ללא עלות. 

בהרשמה בראש בלבד במספר -08
6224799

היכן? רח' השייטים 16 אשדוד 

נפגשים  ועתיד  הווה  עבר 
קרב  מורשת  בחוויית 
מסעירה בסגנון חדר בריחה. 
באתר  סיור  כוללת  הפעילות 
בבונקר  פעילות  סאקי,  תל 
בריחה(,  חשוך/חדר  )ניווט 
ושיחת סיכום בחדר ההנצחה 

בלב הבונקר.
מתי? חול המועד בתיאום 

מראש. 
 ₪ מ-50  החל  כמה? 
איש   12 מינימום  לאדם. 

להזמנה. מגיל 12 ומעלה. 
דרום  סאקי,  תל  איפה? 

הגולן 
050- נוספים:  לפרטים 

 8432379
את  לקיים  ניתן  הערות: 
אוויר  מזג  בכל  הפעילות 
וכל שעות היממה. הפעילות 
מתקיימת עם נעליים סגורות. 
להביא  המשתתפים  על 

פנסים, כובע ומים.

לוחמי פלמ"ח יעברו  של  נחישות  עם 
אל  "הבריחה  הבריחה  חדרי  בין  המשתתפים 
של  סיפורם  בעקבות  אלון,  יגאל  שבבית  הגליל" 
לפני  רגע  הטריים,  המגויסים  הפלמ"ח,  צעירי 
והבריחה,  הפיצוח  משימות  המדינה. בין  הקמת 
יצטרכו המשתתפים לגלות אחריות, אומץ ושיתוף 
לוחמי  קבוצות  של  לנעליהם  ולהיכנס  פעולה, 

הפלמ"ח שעיצבו את פני המדינה. 
 24 של  מראש  בתיאום  הבריחה  חדרי  פעילות 
בסיס  ועל  הפעילות,  מועד  לפני  לפחות  שעות 

מקום פנוי בלבד. 
אלון,  יגאל  בית  בגליל-  אדם  מוזיאון  היכן: 

קיבוץ גינוסר. 
שעות פעילות: 10:00-16:00. 

)waze כתובת: קיבוץ גינוסר )בית יגאל אלון ב
לפרטים נוספים והזמנות: 04-672-7700. 

מחיר בימי חול המועד: 
4-6 משתתפים- 250 ₪. 7-10 משתתפים )מעל 
גיל 6( – 350 ₪. 10-15 משתתפים )מעל גיל 6(- 

.₪ 450

ת  כ ו ר ע ת ב
בגן  הרפתקאות 
בחוה"מ  המוזיאון 
מיצבי  כ־30  סוכות 
חיות  בדמות  ענק 
בתערוכה  מוצגים 
סוס,  אריה,  נחש,  דג,  חרגול,  פיל,  טווס,  ביניהם 
ועוד.  לטאה  שלמה,  גמל  ברווז,  צפרדע,  עז,  תנין, 
אריה,  בן  אהרל'ה  האמן  של  בדמיונו  נולדו  כולם 
כל  מטרים.  שישה  של  לגובה  מתנשאים  וחלקם 
יחד  שלהן  ההצבה  אולם  עצמה,  בפני  עומדת  חיה 
מזכירה שילוב בין גן חיות, אירוע אמנות אלטרנטיבי 
החיות  שליטה.  מכלל  שיצא  שעשועים  ופארק 
״מזמינות״ את הקהל להתהלך ביניהן, אולם, בניגוד 
האחרונה  עד  כולן,  ״רגילות״.  אמנות  לתערוכות 

וליצור  להזיז  לגעת,  למבקרים  מאפשרות  שבהן, 
יכול  ילד  כל  פשוטה,  בפעולה  אינטראקציה.  איתן 
או  פיהן  כנפיהן, לפתוח את  לגרום להן לפרוש את 
עולם  לחיים  יתעורר  ערב  בכל  כך  בזנבן.  לכשכש 
חדש ומופלא בגן המוזיאון – עולם שמשלב משחק 

והרפתקה, שעשוע ויצירה, דמיון ומלאכה.
בסדנת  ילד  לכל  חיות  ערכת  כוללת  התערוכה 

יצירה אמנותית וספרון מאויר לכל משפחה 
 | בן-אריה  אהרל'ה  יוצר:  אמן   | סער  יובל  אוצר: 

סופרת ומאיירת: עינת צרפתי
רביעי  שלישי  בימים  פתוחה  תהיה  התערוכה 
וחמישי | 15, 16, 17 באוקטובר | מהשעה 10:00 עד 

18:00
עלות: 60 ₪ | למחזיקי דיגיתל 35 ₪

מעל  התלוי  השביל 
נבנה  הבניאס  נחל 
בזלת  קניון  בתוך 
זו  בסוכות  מרשים. 
שלכם  ההזדמנות 
בואו  מקרוב.  לראותו 
ל  ע פ ת ה ל ו ל  י י ט ל
במפל  שוצפים  ממים 
מצמחיית  הבניאס, 
המועד  בחול  במינו.  וממסלע מיוחד  נחלים  גדות 

בה  ויצירה  הסברה  תחנת  המבקרים  לרשות  תעמוד 
תוכלו לשמוע על שלל חיות הבר שבחרו בשמורה 
להיות ביתן. עוד באתר: פעילות "פקחים צעירים" – 
מסע משפחתי של שאלות ותשובות. לעומדים בכל 

המשימות ייערכו טקסי הצהרה ויוענקו להם תגים.
היכן? שמורת טבע נחל חרמון )הבניאס(

מתי? חול המועד בשעות: 10:00 15:00-
הערות: ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, 

חינם למנויים.

בה  וססגונית  ענקית  סוכה  במוזאון  הוקמה  סוכות,  המועד  חול  לכבוד 
עמדות  יצירה,  מתחמי  המשפחה,  לכל  קופסה  ממשחקי  ייהנו  המבקרים 
צילום והפעלות לילדים. לונדע - מוזאון הילדים של באר שבע השייך לחברת 
'כיוונים'  הינו המוזאון הראשון בארץ, בו המתחמים הם רב-גילים ותוכננו 
במטרה לספק עניין משותף למשפחות שלמות יחד, על מנעד הגילים הרחב 

של ילדיהן. 
לעולם  נכנסים  בו  והמבקרים  ומסקרנת  אנרגטית  המקום  של  הצבעוניות 
אחר, עולם הילדים. על פני 3 קומות גדולות, בשטח כולל של 4,000 מ"ר, 
שונים  ומתקנים  מייצגים  מ-50  למעלה  בהם  ידע  מרחבי  שמונה  פזורים 
ומפתיעים, וכוללים משחקי חוץ ופנים. כל חלק עוסק בפן אחר של העולם 
השונים,  רבדיה  על  המציאות  את  לחוות  לילדים  ומאפשר  אותנו,  הסובב 
לגלות את עצמם ואת מקומם במרחב האישי, המשפחתי, הציבורי והחברתי, 

כפרטים וכחלק מקבוצה. בנוסף יש במקום שני 
שטחי חוץ מושקעים המשלימים את החוויה.

*יש להצטייד בגרביים – הכניסה למקום ללא 
נעליים

מתי: חול המועד בין השעות  09:30-18:30 
ימי שישי וערבי חג  09:30-14:30 – 

היכן: רחוב דוד הראובני 25, באר שבע
מחיר כרטיס למבקר )מגיל שנתיים(: 57 ₪, 

בחבילה משפחתית )4 כרטיסים ומעלה( 49 ₪ למבקר, מחיר מיוחד לתושבי 
כרטיסים   4( משפחתית  ובחבילה  שנתיים  מגיל  למבקר   ₪  42 שבע:  באר 

ומעלה( 37 ₪ למבקר
מומלץ להזמין כרטיסים מראש ובהנחה בטלפון:08-6226926  

לכל  סאפ  מגה  קייקים,  סאפ, 
וטיולי  השכרה  הדרכה  המשפחה. 
ו\או לאי הנעלם  סאפ למפל הנסתר 
מ-10 אנשים בתאום מראש. אפשרות 
לבננה וסירת טורנדו במקום או כולל 

טיולי ריינג'רים.
 08:00 משעה  המועד  חול  מתי? 

ועד 15:00 
כמה? השכרת סאפ 80 ₪ לשעה. 
השכרה והדרכה 120 ₪ לשעה. מגה 
לחצי   ₪  200 אנשים   10 עד  סאפ 
זוגי  60 ₪ לשעה.  שעה. קייק בודד 

ועד שלושה אנשים 120 ₪ לשעה. 
איפה? חוף האון. בצמוד לתחנת 
הנופש  כפר  בוויז  אלונית.  הדלק 

דריה.
לפרטים נוספים: 050-2023419 

הערות: סנדלים אפשרות ונעלי ים 
וביגוד מתאים למים. 

סדנאות יצירה ומשחקי רחוב לכל המשפחה. 
הכנת  מנדלות,  וציור  צביעה  בחימר,  יצירה 

מזוזות, ציור קריקטורות. 
מתי? חול המועד סוכות 15-18.10 בין השעות 

11:00 עד 16:00.
כמה? החל מ-30 ₪ )לכל פעילות מחיר שונה( 

איפה? כפר האמנים אניעם 
לפרטים: 052-4472798 

יש  פולק  חנה  אצל  קרמיקה  סדנת  הערות: 
לתאם מראש 052-8087733 

מוזיאון פתח תקוה מזמין אתכם לפעילויות אמנותיות, יצירתיות 
אמנות  סדנאות   - סוכות:  המועד  בחול  המשפחה  לכל  וירוקות 
בעץ,  בנייה  סדנת  במוזיאון:  היצירה  במתחם  ממוחזרים  מחומרים 
סדנאות אריגה בנול, ציורי חול ועוד! - סדנת קומיקס וקריקטורות 
 - מולד.  וניר  אנלבוגן  עמוס  האמנים  עם  ציור"  "בועת  בתערוכה 
 Deep" במוזיאון,  המרכזית  האמנות  בתערוכת  מודרכים  סיורים 

Feeling", העוסקת בבינה מלאכותית.
מתי: יום ג' 15.10.19 בין השעות 16:00 – 19:00, חול המועד סוכות

היכן: במוזיאון פתח תקוה, יד לבנים, רח' ארלוזורוב 30
מחיר כרטיס: 20 ₪ לילד, 10 ₪ למבוגר 

הפעילויות לגילאי 3-11. מספר המקומות מוגבל! 

ל  ו ח ב
ד  ע ו מ ה
גלריית  סוכות 
קאהן  העיצוב 
ה  נ י מ ז מ
להיות  אתכם 
ליום  מעצבים 
וליצור  אחד 
קרמיקה  דמויות   - "פונים"  לעצמכם 
דמויות  הן  הפונים  במינן.  יחידות 

במחשב  שתוכננו  וחלקות  מדוייקות 
והודפסו במדפסת תלת מימד, המקבלות 

פנים ואופי על ידי קולאז' של איורים. 
15- בימים   ייערך  ההפנינג  מתי: 

17/10, ימים שלישי עד חמישי
המייסדים  רח'  קאהן,  סטודיו  איפה: 

27, רמות השבים )ליד כפר סבא(.
אורך הפעילות: כשעה וחצי.הסדנאות 

מתאימות לגילאי 5 ומעלה.
להזמנת כרטיסים: 054-7880296

סיור לכל המשפחה בתערוכה ״סלע אדם״ 
ומייד אחריו, סדנת אמנות בסטודיו העירוני 

- בית ריבק. הסטודיו העירוני מארח סדנאות 
חגיגיות של עץ ונייר עם קולקטיב הבוש 

 יחד עם האמן והמאייר בוריס קרביץ. 
מתי? יום שלישי | 15.9 | 16:30-19:30 | 

רחוב  ריבק,  בת   - עירוני  סטודיו  איפה? 
הדדי 6, בת ים

בת  )לתושבי   3 גיל  מעל  ש״ח   15 מחיר: 
ים 10 ₪(

תמונות מתעוררות

מאת: הילה פלאח

מרכז רכיבה גיל גולן 

באווירה  והפעם  המשפחה  לכל  טיולים 
סתווית.  

מתי? חול המועד סוכות. בתיאום מראש. 
תלוי   ,₪  220  80- כמה? 
בגודל הקבוצה ואורך הטיול

איפה? אלוני הבשן
 052-8119505 לפרטים: 
סגורות  נעליים  הערות: 

ולבוש חם 

זמן הבילוי- ללא הגבלה
המקום ממוזג ונעים.

חניה בשפע
מתי? 

שעות פתיחה מיוחדות בסוכות: 
ג, ד, ה – 10:00-22:45

 ו – 8:00-16:00 
 מוצ"ש – שעה וחצי לאחר צאת 

השבת עד 23:45
היכן? איצטדיון טדי, מרכז 

הספורט, דוד איילון 1 ירושלים
יש עם מי לדבר?

לפרטים והזמנות: 02-6482264

מחפשים חוויה אתגרית המתאימה לכל 
המשפחה? יש לנו את הבילוי המהנה 

והמושלם עבורכם!
iclimb ירושלים מזמין אתכם למתחם 

הטיפוס לאתגר את עצמכם ולעמוד ביעדים 
שתגדירו. 

למעלה מ-750 מ"ר של מסלולים 
מדהימים המתאימים ומיועדים לכל 

הגילאים ולכל המטפסים, מתאים במיוחד 
לבחורי ישיבה.

חוויית הטיפוס משלבת הנאה וכיף לצד פעילות גופנית המהווה אתגר ותורמת 
לצמיחה אישית וחברתית מתוך חיזוק הביטחון העצמי, פיתוח דפוסים של 

נחישות והתמדה, חיזוק הישגיות אישית, התמודדות עם אתגרים, חשיבה ותכנון 
צעדים להצלחה. השילוב בין כיף לאתגר, הוא שילוב אמיתי ומתאים לכל אחד - 

בהתאם להצלחה האישית שלו. 
חוויה אישית, משפחתית וקבוצתית ממתינה לכם אצלנו ב- iclimb ירושלים.
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hila@kav-itonut.co.il :הילה פלאח
מתכונים לחג הסוכות ולימי חול המועד

עוגת גבינה, שוקולד 
לבן ומשמשים

רשת סולתם מעניקה לנו 
מתכון נפלא עם סדרת 

התבניות החדשה שלהם, 
בשיתוף עם מאיה דרין, מתוך 

הספר דיסקו מתוקים

החומרים לבצק:
200 גרם חמאה קרה, חתוכה 

לקוביות
1 ביצה

קליפה מגוררת מ – 1 לימון
¾ כוס )150 גר'( סוכר דמררה

1 ¾ כוס )250 גר'( קמח
1 כוס )100 גרם( פיסטוקים טחונים

למילוי:
6 כפות ריבת משמשים, 6 משמשים פרוסים

200 גרם שוקולד לבן, שבור לחתיכות
1 מיכל )250 מ"ל( שמנת מתוקה

4 כפות סוכר
500 גרם גבינה לבנה – %9-5 שומן

4 ביצים
2 כפות קורנפלור

לציפוי:
2 מיכלי שמנת חמוצה )200 גרם האחד(

4 כפות ריבת משמשים
3 כפות סוכר

 
אופן ההכנה:

לבצק – 
1. מחממים 
תנור ל- 170 

מעלות. 
2. במיכל 

מעבד מזון 
שמים את 

כל החומרים 
ומעבדים לבצק 

רך. 
3. משטחים 

על תחתית התבנית 
ומהדקים.

למילוי –1.  מורחים על הבצק שכבה נדיבה של 
ריבה ומסדרים עליה את פרוסות המשמשים.

2. במיקרוגל או בקלחת על להבה נמוכה 
ממיסים את השוקולד הלבן עם ½ כוס 

מהשמנת המתוקה לבלילה חלקה מאוד.
3. טורפים את יתרת השמנת המתוקה עם 

הסוכר לתערובת תפוחה, מקפלים פנימה את 
יתר חומרי המילוי. לבסוף מקפלים פנימה 

את תערובת השוקולד הלבן לקבלת תערובת 
אחידה.

4. יוצקים את המילוי על המשמשים ואופים 
כשעה עד שהעוגה מתייצבת. מוציאים מהתנור 

ומגבירים את החום של התנור ל – 220 מעלות.
5. מערבבים יחד את כל חומרי הציפוי ויוצקים 

על העוגה. אופים 8 דקות. מצננים ושומרים 
במקרר למשך הלילה.

סיגרים של בקלאווה עם 
אגוזים ברוטב שוקולד ודבש 

אוהבים בקלאווה? אל תפספסו את הקינוח 
הבא – סיגרים של בקלאווה עם אגוזים ודבש 

שמגישים עם רוטב עשיר ושוקולדי בניחוח 
עדין של דבש. קינוח נהדר לאירוח בחגים.

מתכון, צילום וסטיילינג: נטלי לוין עבור 
שוקולד פרה / זמן הכנה: שעה / רמת קושי: 

קל / כמות: 12 סיגרים

מצרכים למלית האגוזים:
100 גרם אגוזי מלך

100 גרם שקדים
40 גרם )שתי כפות( דבש

חצי כפית קינמון טחון
קורט מלח

לפילו:
6 עלי פילו )כ-3/1 חבילה(

80 מ"ל )3/1 כוס( שמן או חמאה מומסת

לסירופ להברשה:
50 גרם )רבע כוס( סוכר
60 מ"ל )רבע כוס( מים

1 כף דבש

לרוטב שוקולד ודבש:
100 גרם שוקולד פרה מריר

125 מ"ל )חצי כוס( שמנת להקצפה או קרם 
קוקוס או שמנת צמחית לגרסה פרווה

1 כף דבש

אופן ההכנה:
מלית אגוזים:

1. במעבד מזון עם להב פלדה טוחנים אגוזים 
ושקדים לפירורים דקים.

2. מוסיפים דבש, קינמון ומלח ומעבדים רק 
עד שמתקבלת תערובת אחידה, דביקה ומעט 

פירורית.

הכנת הסיגרים:
1. מניחים יריעה של בצק פילו על משטח 

עבודה ומברישים בשמן.
2. חוצים ל-2 חלקים ומניחים 

2-1 כפיות ממלית האגוזים 
בשליש התחתון של כל 

מלבן פילו קטן.
3. מגלגלים לצורת 

סיגר ומניחים על 
גבי תבנית עם נייר 
אפייה כאשר תפר 
הגלגול מונח כלפי 

מטה.
4. חוזרים על 

הפעולה עם עוד עלי 
פילו ומלית אגוזים.

5. מברישים את החלק 
העליון של המאפים בשמן.

אפייה:
1. מחממים תנור ל-180 מעלות.

2. אופים את הסיגרים במשך 18-12 דקות או 
עד שהם מקבלים גוון זהוב עמוק.

סירופ להברשה:
1. בסיר שמים סוכר, מים ודבש ומחממים עד 

לרתיחה. מבשלים ברתיחה עוד כמה דקות עד 
שהסירופ מעט מסמיך.

2. מברישים את הסיגרים בסירופ ומניחים להם 
להצטנן לטמפרטורת החדר.

רוטב שוקולד ודבש:
1. שוברים את השוקולד לקוביות ושמים 

בקערה.
2. מוסיפים שמנת ודבש וממסים 

יחד במיקרוגל או על בן מארי. 
מערבבים היטב עד 

המסה.
3. יוצקים את 

הרוטב על הסיגרים 
ממש לפני 

ההגשה. מגישים 
חם.

טיפ :
1. אפשר להכין 

את הסיגרים יום-יומיים 
מראש ולשמור בקופסה 

אטומה בטמפרטורת החדר.
2. אפשר לגוון ולהשתמש בכל סוג של אגוזים 

שאוהבים במלית.
3. במקום דבש אפשר להשתמש במייפל או 

סילאן באותה כמות. הטעם כמובן ישתנה 
בהתאם.

עוגת שוקולד 
חגיגית 

וצבעונית
מצרכים לעוגה 
לתבנית בקוטר 

24 ס"מ:
200 גר' שוקולד 

מריר שבור 
לחתיכות

2/1 כוס סוכר לבן
4/1 כוס סוכר חום דחוס

200 גר' חמאה חתוכה לקוביות
5 ביצים

5 כפות קמח תופח
 

לציפוי:
100 גרם שוקולד מריר שבור לחתיכות

3/1 כוס שמנת מתוקה
 2 חבילות וופלים אגו בטעם שאוהבים

מרשמלו בטעם שאוהבים
בייגלה מצופה שוקולד אגו בטעם שאוהבים

סוכריות על מקל בטעם שאוהבים
חופן מטבעות שוקולד 

 
אופן ההכנה:

1. מחממים תנור מראש ל-180. 
ממיסים שוקולד, שני סוגי סוכר וחמאה.  

2. מוסיפים את הביצים אחת, אחת ומערבבים, 

שהשוקולד לא שימו לב 
מידי.  יהיה חם 

3. מוסיפים את הקמח 
ומערבבים עד שהתערובת 

חלקה ללא גושים. 
4. מעבירים לתבנית 

משומנת ואופים כחצי 
שעה, עד שקיסם הננעץ 
במרכז העוגה יוצא עטוף 

פירורים לחים.
5. מצננים את העוגה לחלוטין, 

משחררים בזהירות מהתבנית 
והופכים על צלחת הגשה כך שהצד התחתון 

של העוגה יהיה עכשיו העליון. 
6. מביאים שמנת מתוקה לסף רתיחה, 

מוסיפים שברי שוקולד מריר, ממתינים דקותיים 
ומערבבים עד שמתקבל מרקם חלק של 

גנאש שוקולד. מורחים את הגנאש שוקולד 
על כל העוגה, כולל הדפנות. מדביקים ציפוי 
של וופלים מבסיס לעוגה כמו גדר. ממלאים 
את החלק העליון בשלל ממתקים צבעוניים 

ומשמחים.
יש לשמור את העוגה בטמפרטורת החדר, אך 
לשים לב שזאת לא תעלה על 30 מעלות. )לא 

לשמור במקרר, הממתקים יאבדו את הברק 
ויספגו לחות(

באדיבות: חברת כרמית

הודו אדום בתנור
מרכיבים:

כפית פפריקה
2 כפות חרדל )גרגרים או רגיל(

 2 כפות מיונז קל
1 ירך הודו אדום נקבה עם העצם

 מעט פלפל שחור ומלח
כף רוטב סויה

מעט קינמון
 שן שום קצוצה

אופן הכנה:
1. מוציאים את הירך מהמקרר ומניחים לה להגיע 

לטמפרטורת החדר. 
2. מערבבים יחד את כל חומרי הרוטב ומעסים 

היטב את נתח הבשר. 
3. אופים כשעה וחצי עד שעתיים בחום בינוני )200 

מעלות( מכוסה בנייר אלומיניום. 
4. מסירים את נייר האלומיניום וצולים כעשר דקות 

עד להזהבה.

באדיבות חלי ממן, קבוצות תמיכה לאורח חיים בריא
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סלט קוסקוס, תרד וכרישה
מאת: עורך השף הלבן / כמות מנות: 4

רכיבים:
2/1 חבילת קוסקוס להכנה מהירה

50 גרם שמן / מחמאה
2/1 בצל חתוך לקוביות 

בינוניות
1 כוס של כרישה 
פרוסה לטבעות 

מעט עבות
2 כפות יין לבן

1 כוס עלי 
תרד טריים 
קצוצים גס

מלח
פלפל לבן

פלפל לבן גרוס

כף שמן זית
1 תפוז קלוף חתוך לקוביות בינוניות ומסונן מנוזלים

2/1 פלפל אדום חתוך לקוביות קטנות

אופן ההכנה:
1. מכינים את הקוסקוס לפי הוראות היצרן 

ומפוררים היטב.
2. מחממים את המחמאה במחבת, מוסיפים את 

הבצל ומערבבים לצבע שחום.
3. מוסיפים את הכרישה, קורט פלפל לבן 

גרוס ו-2 כפות יין לבן ומטגנים לריכוך 
קל. מוסיפים את עלי התרד עם כף 
מים. מערבבים כ-3 דקות ומצננים. 

התרד צריך להתרכך מעט מאוד.
4. בקערה מערבבים את הקוסקוס 

עם תערובת הכרישה ומתבלים 
בקורט מלח, פלפל לבן, כף שמן זית, 
פלחי התפוז וקוביות הפלפל האדום.

5. ניתן להגיש כמנה אישית בצלחות 
הסועדים.

טירמיסו בכוס: 
בישקוטים, קרם 
גבינה-וניל, קרם 

קפה-וניל ואבקת 
קקאו 

טרמיסו, הקינוח 
האיטלקי הנודע, 

בגרסה קלה להכנה 
וקוצרת מחמאות והפעם 

הוא מוגש בכוסות 
אישיותמאת: עורך השף 

הלבן \ מקור מתכון : נעמה 
רן \ צילום : נעמה רן כמות 

מנות: 10-8

רכיבים:
200 גרם בישקוטים שבורים גס

2/1 כוס נס קפה )1 כפית נס קפה + 1 כפית 
סוכר + 4/1 כוס מים רותחים + 4/1 כוס חלב(

3 כפות ליקר אמרטו או ליקר קפה )לא חובה(
לקרם גבינה:

1 מיכל )250 מ"ל( שמנת להקצפת קרם וניל 
"השף הלבן"

1 גביע )250 גרם( גבינת מסקרפונה "השף 
הלבן", יש להוציא מהמקרר כחצי שעה לפני 

השימוש
2 כפות אבקת סוכר

לקרם קפה:
2 כפיות אבקת נס קפה

1 כף אבקת סוכר
1 מיכל )250 מ"ל( שמנת להקצפה קרם וניל 

"השף הלבן"
להגשה: אבקת קקאו

אופן 
ההכנה:

1. מכינים קרם גבינה: שמים את המרכיבים 
בקערת מיקסר ומקציפים לקרם יציב. מעבירים 

לשקית זילוף.
2. מכינים קרם קפה: מעבירים לקערת המיקסר 

את מרכיבי הקרם )אין צורך לנקות אותה 
משאריות קרם הגבינה( ומקציפים לקרם יציב. 

מעבירים לשקית זילוף.
3. מרכיבים את המנה: שמים בקערית משקה 

נס קפה וליקר. טובלים את הבישקוטים ומניחים 
בכוסות. מזלפים קרם גבינה שמים שכבה 

נוספת של בישקוטים טבולים בקפה, שוב קרם 
גבינה ולבסוף קרם קפה. בוזקים אבקת קקאו 

ומגישים או מכסים בניילון נצמד ומאחסנים 
במקרר עד ההגשה.

לביבות תפוחי אדמה, בטטה וגזר אפויות
מרכיבים:

 2 ביצים
 3/1 כוס קמח

 2 גזרים מגורדים
 1 בצל מגורד וסחוט

1  בטטה מגורדת
 2 תפוחי אדמה בינוניים מגורדים 

וסחוטים
 2 כפות שמן

 כפית מלח, פלפל שחור לפי הטעם
 תרסיס שמן

אופן הכנה:
1. מערבבים  בקערה היטב את כל החומרים 

– תפוח אדמה, בטטה, גזר, ביצים, קמח, בצל 
ושמן ומתבלים לפי הטעם. 

2. מרפדים תבנית אפייה ומשמנים במעט תרסיס שמן
3. קורצים 12 לביבות ומניחים בתבנית. 

4. אופים בתנור שחומם מראש ל 160 מעלות למשך 15 דקות עד להזהבה, הופכים ואופים את הצד השני 
כ – 15 דקות נוספות עד להזהבה.

באדיבות חלי ממן, קבוצות תמיכה לאורח חיים בריא

סלט ירקות עם ספגטי סלק 
2 מנות /  6 דקות הכנה

מצרכים לסלט חי:
5 עלי חסה קרועים ביד

1/2 ראש סלנובה אדומה קרועה ביד
מעט רוגולה

2 צנוניות פרוסות לחצי
4 מלפפוני בייבי פרוסים לטבעות

1 אריזה ספגטי עלי סלק חי

רוטב:
4 כפות שמן זית

4 כפות מיץ לימון / מיץ תפוזים סחוט
1 כפית חרדל

1 כף סילאן או דבש
קורט מלח

קורט פלפל

הגשה:
1. לערבב חומרי הרוטב בצנצנת ולמזוג מעל הסלט

2. אפשר גם לצרף קרוטונים או פריכיות אורז שבורות בהגשה

המתכון מוגש באדיבות שף ספי שם טוב ו"מרינה  - פטריות הגליל"

כדורי שוקו צי'פס 
מטוגנים

מרכיבים ל-20 כדורים:
בצק עוגיות:

100 גרם חמאה 
בטמפרטורת חדר
50 גרם )4/1 כוס( 

סוכר
50 גרם )4/1 כוס( סוכר 

חום בהיר
L 1 ביצה

175 גרם )4/1 1 כוסות( 
קמח 

קורט מלח
1 כוס שוקולד צ'יפס

ציפוי:
2 כוסות תערובת לציפוי נאגטס 

480 מ"ל )2 כוסות( מים 
שמן לטיגון

הגשה:
שוקולד מומס

אופן הכנה:
1. מכינים את בצק העוגיות: שמים את כל 

מרכיבי המתכון, למעט השוקולד צ'יפס, 
במיקסר עם וו גיטרה ומערבלים עד שמתקבל 
בצק רך וגמיש. מוסיפים את השוקולד צ'יפס 

ומערבבים שוב. 
2. מגלגלים בין הידיים כדורים בגודל אגוז 
ומסדרים על תבנית מרופדת בנייר אפייה. 

מקררים בערך שעה, או עד שהם מתייצבים 

לגמרי.
3. מחממים היטב )ל-180 מעלות( שמן עמוק 

בסיר.
4. מכינים את הציפוי: מערבבים בקערה את 

התערובת לציפוי נאגטס ומים עד שמתקבלת 
בלילה אחידה וסמיכה.

5. טובלים את הכדורים בבלילת הציפוי 
ומעבירים בזהירות לסיר עם שמן חם. מטגנים 

מכל הצדדים עד להשחמה יפה. מעבירים 
בעזרת כף מחוררת לצלחת מרופדת בנייר 

סופג.
6. מצננים טיפה ומגישים. אפשר לפזר מעל 

אבקת סוכר.

באדיבות המותג מאסטר שף
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סלט עוף וסלרי עם גרעיני חמנייה חריפים
סלט קריר, קליל ומשביע. גרעיני החמנייה המטוגנים מוסיפים לסלט 

פריכות ופיקנטיות
מאת: עורך השף הלבן \ מקור מתכון : דנית סלומון

רכיבים:
1 כפית שמן זית

8/1 כפית פתיתי צ'ילי
קורט נדיב של פפריקה מעושנת

קורט נדיב של מלח
4/1 כוס גרעיני חמנייה קלופים

8 גבעולי סלרי יפים ושטופים היטב
כמה עלי סלרי בהירים )מהגבעולים הפנימיים(

6 מלפפונים חמוצים בינוניים כבושים במלח
מארז )420 גרם( חזה עוף אמיתי בתיבול 

4/1 כוס חמוציות מסוכרות )רצוי מופחתות סוכר(
3 כפות עלי נענע קצוצים

2 כפות חומץ יין לבן
3 כפות מיונז משובח

1 כפית חרדל דיז'ון חלק

קופסה קטנה של נבטי צנונית

אופן ההכנה:
1. מתחילים בהכנת הגרעינים החריפים. במחבת קטנה 
מערבבים שמן זית ופתיתי צ'ילי, ומחממים מעל להבה 

בינונית. מוסיפים פפריקה מעושנת, מלח וגרעינים 
ומטגנים תוך ערבוב עד שהגרעינים מזהיבים. שופכים 

מיד לצלחת מרופדת בנייר סופג.
2. פורסים את גבעולי הסלרי לפרוסות בעובי 

5 מ"מ. קוצצים את עלי הסלרי. חוצים את 
המלפפונים החמוצים לאורכם ופורסים לפרוסות 

בעובי 3 מ"מ. מעבירים את הירקות לקערת ערבוב. 
חותכים את חזה העוף לריבועים של 1.5 ס"מ 

ומוסיפים לקערת הירקות. מוסיפים חמוציות ונענע 
ומערבבים.

3. בקערה קטנה טורפים יחד חומץ, מיונז וחרדל. 
מוסיפים לסלט ומערבבים בזהירות.

4. להגשה: מרפדים קערת סלט בנבטי הצנונית ועורמים 
עליהם את הסלט. זורים למעלה את הגרעינים החריפים. 

הגרעינים החריפים.

קרם מוקה קריר
כל כך פשוט להכנה וכל כך טעים. קינוח קציפתי קר ומענג ללא 

ג'לטין
מאת:  עורך השף הלבן /מקור מתכון : דנית סלומון / צילום 

ועיצוב : יהודה סלומון 
כמות מנות: 6 מנות

רכיבים:
1  כוס חלב "תנובה" %3

½1  כוסות )375 מ"ל( שמנת להקצפה %32 או %38 מסדרת "השף 
הלבן"

3  כפות סוכר
4  כפיות גבישי קפה נמס

3  כפות אבקת פודינג וניל לבישול או קורנפלור
2  כפות ליקר קפה )טיאה מריה, למשל, או אייריש קופי(

2  שקיקים סוכר וניל
שוקולד מגורר לעיטור )לא הכרחי(

אופן ההכנה:
1. יוצקים לסיר קטן חצי כוס חלב וחצי כוס שמנת להקצפה.

מוסיפים סוכר וגבישי קפה, ומערבבים היטב. 
2. בוחשים מעל להבה נמוכה עד שהסוכר וגבישי הקפה נמסים 

לגמרי. מביאים לסף רתיחה. בוללים את אבקת הפודינג בחצי כוס 
החלב הנותרת, ובוחשים לתוך תערובת החלב החמה. טורפים 

היטב מעל להבה בינונית עד שהתערובת סמיכה מאוד ומבריקה.
3. מסירים מיד מהאש, ומועכים את הרפרפת הסמיכה דרך 

מסננת לתוך קערה. מערבלים במערבל ידני במהירות בינונית עד 
שהרפרפת מצטננת כמעט לגמרי. מוסיפים את הליקר במהלך 

 הערבול.
4. בקערה שנייה מקציפים את השמנת הנותרת עם סוכר הווניל 

לקצפת יציבה. מוסיפים שליש מכמות הקצפת לקערת הרפרפת, 
ומערבלים במהירות נמוכה לתערובת אחידה. מוסיפים את 

הקצפת הנותרת, ומערבבים בתנועות קיפול - אם התערובות 
לא מתאחדות לגמרי, אפשר להשלים את האיחוד בערבול קצר 

 במהירות נמוכה.
5. מחלקים את הקרם בין 6 גביעי הגשה, ומעטרים בפירורי שוקולד 

מגורר. מכסים 
ומקררים במשך 

שעתיים 
לפחות )אם 

אוהבים 
קינוח קר־

קר, אפשר 
להכניס את 
גביעי הקרם 

למקפיא 
כחצי שעה 

לפני ההגשה(. 
הקינוחים נשמרים 

 במקרר יומיים־שלושה.

טיפ: לגרסה דלת סוכר, מחליפים את הסוכר ואת סוכר הווניל 
בכמות שוות ערך של ממתיק דל קלוריות )יש סוגים שהם כמעט 

נטולי טעם לוואי(, ומוסיפים לקצפת 1 כפית תמצית וניל. מחמירים 
יכולים להשמיט גם את הליקר.

סלט מקסיקני 
סלט צבעוני ומלא כל טוב 

בסגנון מקסיקני. אפשר 
לצרף לו נאצ'וס או טורטיות 

ולהפוך אותו לארוחה 
קלילה ומשביעה 

שמכינים בקלות. הפלפל 
החריף רק אם אוהבים
מאת: עורך השף הלבן 
\ מקור מתכון וצילום: 

נעמה רן 

רכיבים:
1 כוס תירס "סנפרוסט", מופשר 

ומסונן )אין צרך לבשל(
1 פלפל אדום חתוך לקוביות קטנות

1 כוס שעועית אדומה "סנפרוסט", מבושלת 
לפי ההוראות שעל גבי האריזה, מסוננת 

ומצוננת.
1 בצל סגול קטן קצוץ דק

2/1 כוס כוסברה קצוצה דק
2/1 פלפל ירוק חריף קצוץ דק דק
4/1 לימון קצוץ דק דק על קליפתו

4/1 כוס מיץ לימון
4/1 כוס שמן זית

מלח, פלפל

 1
אבוקדו חתוך לקוביות

אופן ההכנה:
1 מערבבים את כל מרכיבי הסלט למעט 

האבוקדו.
2. טועמים ומתקנים תיבול.

3.  מוסיפים את אבוקדו, מערבבים בעדינות 
ומגישים.

מרק עדשים חומות
מרק עדשים חומות בגרסה בשרית 

ובתוספת פרוסות חזה עוף מטוגן, מנה 
משביעה ומושקעת, לחג או לכל אירוע

מאת: עורך השף הלבן / כמות מנות: 
4

רכיבים:
2 כוסות עדשים חומות נקיות

בצל בינוני
4 גבעולי סלרי אמריקאי

2 גזרים בינוניים
3 שיני שום

50 גרם חזה עוף מטוגן
ליטר וחצי מים או ציר מרק בקר

מלח
פלפל

עלים מ-2 גבעולי טימין
4 עלי בזיליקום קצוצים

מיץ מחצי לימון טרי

אופן ההכנה:
1. קוצצים את הבצל, הסלרי, הגזר, השום 

והחזה לקוביות קטנות.
2. מטגנים בסיר, בכף שמן זית את הירקות 

והאווז 
ריכוך קל עד 

מוסיפים את הנוזל, של הירקות. 
העדשים, הבזיליקום והטימין, ומתבלים במלח 

ופלפל.
3. מבשלים 40 דקות בחום בינוני עד שעה 

לריכוך מלא של העדשים.
4. מרסקים בבלנדר כמות של כוס 1 מהמרק 

ומחזירים לסיר.
5. מוסיפים את מיץ הלימון, מרתיחים 

ומשלימים תיבול של מלח.
6. מעבירים לקערות ההגשה, קוצצים 2 עליי 

סלרי ירוקים דק, מעטרים את המרק ומגישים.
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פאי שוקולד פרווה עם קראנצ' אגוזים 
וקרמל

"משומשו", יצרנית תחליפי הגבינות הטבעוניות, יחד עם השפית 
אביגיל מייזליק, מציעה מתכון חלומי לפאי שוקולד טבעוני.

 
מצרכים לבצק: 

2  כוסות קמח
4 כפות קקאו 

100 גר' מרגרינה או שליש כוס שמן קוקוס 
2 כפות סוכר 

3 כפות מים
 

למלית: 
2 ממרח בטעם טבעי בסגנון גבינת שמנת פרווה %9 משומשו )400 

גרם(
2/1 כוס שמנת פרווה

100 גר' אבקת נוגט

2/1 כוס סוכר 
2 כפיות מיץ 

לימון טרי

לציפוי: 
100  גר' 
אגוזי לוז
2/1 כוס 

סוכר

אופן 
ההכנה:

 .1
להכנת 
הבצק: 

מערבבים 
עם יחד את הקמח, הקקאו והסוכר 

המרגרינה עד לקבלת פירורים אחידים. מוסיפים את המים ומעבדים 

לכדור בצק. מעבירים למקרר לחצי שעה.
2. מחממים תנור לחום של 180 מעלות. מרדדים את הבצק 

לעלה בעובי חצי ס"מ ומשטחים בתבנית פאי בקוטר 20 
ס"מ. דוקרים מעט בעזרת מזלג, מצפים בניר כסף 

ומניחים קטניות למשקולת ואופים למשך 15 דקות. 
מסירים את נייר הכסף ואופים עוד 5 דקות. מוציאים 

ומצננים מהתנור. 
3. אופים את אגוזי הלוז למשך 6-5 דקות, עד שהם 

מזהיבים. מוציאים מהתנור ומצננים. 
4. להכנת הציפוי: במחבת ממיסים את הסוכר 

לקרמל, קולפים את אגוזי הלוז, קוצצים גס ומוסיפים 
לקרמל. מערבבים עד להמסה של הקרמל ויוצקים על 

נייר אפיה משומן. מצננים וקוצצים גס. 
5. להכנת המלית: שמים את כל חומרי המלית במעבד מזון 

ומערבלים עד לקבלת קרם אחיד. טועמים ומאזנים מתיקות 
לפי הצורך. מעבירים את המלית לשק זילוף עם פיה חלקה 

ומזלפים עיגולים של המלית בצורה נאה על הבצק. 
6. מפזרים מעל המלית את פירורי קראנצ' האגוזים ומעבירים 

למקרר עד להגשה. ניתן גם להקפיא. 

במיה ברוטב עגבניות
מרכיבים:

8 שיני שום קצוצות
1 כפית שמן זית

4 עגבניות מגורדות
שקית במיה קפואה שטופה

1 כף רסק עגבניות
1 כוס מים

מלח, פלפל, כמון 

אופן ההכנה:
1. מחממים את כפית שמן הזית במחבת ומאדים 

בה את שיני השום הקצוצות
2. מוסיפים את העגבניות המגורדות ומבלים כחמש 

דקות
3. מתבלים

  

 .4
מוספים 

את הבמיה ואת רסק העגבניות ומבשלים יחד עד 
שהבמיה מתרככת

באדיבות חלי ממן – מייסדת קבוצות תמיכה לאורח חיים בריא 

מרק כדורי בשר ונודלס 
לילדים

מגוונים את מרק העוף הקלאסי 
עם כדורי בשר טעימים ושפע 

של ירקות
מאת: עורך השף הלבן / 
מקור מתכון : שף קובי 
פרסול / כמות מנות: 6

רכיבים:
150 גרם בשר עוף טחון

150 גרם בשר בקר טחון 
1 שן שום כתושה

2/1 כוס פטרוזיליה קצוצה
1 כף רוטב צ'ילי מתוק

מלח
כפית קמח

1 ביצה
פירורי לחם
4 קישואים

1 בטטה בינונית
3 גזרים

2 תפוחי אדמה
2/1 בצל לבן

4/3 כוס כרוב לבן, קצוץ
3 כפות שמן זית

2/1 כוס אפונה מוקפאת "סנפרוסט"
1 כפית כמון טחון

50 גרם נודלס צהוב
כוסברה )לא חובה(

אופן ההכנה:
1. מערבבים את בשר העוף והבקר עם השום, 

2 כפות פטרוזיליה קצוצה, כף רוטב צ'ילי 

מתוק, 
קורט מלח, כפית קמח, ביצה וכף פירורי לחם. 

לשים לעיסה אחידה ודביקה. מכסים ומעבירים 
למקרר לחצי שעה.

2. חותכים את הירקות לקוביות בינוניות.
3. בסיר גדול מחממים 3 כפות שמן זית מעל 

להבה בינונית ומטגנים את הירקות כ-10 דקות 
תוך ערבוב.

4. מוסיפים אפונה ומים עד כ-3 ס"מ מעל 
גובה הירקות, מתבלים במלח ובכפית כמון 

ומרתיחים.
5. בעזרת כפית מוציאים כדורים קטנים של 

בשר מהקערה ומורידים בעזרת האצבע לתוך 
סיר המרק הרותח.

6. מבשלים 25 דקות, מוסיפים את הנודלס 
וממשיכים לבשל עוד 5 דקות.

7. מוסיפים את הפטרוזיליה ואת הכוסברה 
ומגישים.

נסיכת הנילוס 
בתנור
מרכיבים:

3 שיני שום
2 עגבניות גדולות

1 בצל גדול
400 גרם דג נסיכת 

הנילוס
1 כפית שמן זית

1 לימון שלם על 
קליפתו

מלח ופלפל

אופן הכנה:
1. מרחו שמן זית על תבנית. 

לסדר לפי הסדר בפרוסות 
בצל, פרוסות עגבנייה, פזרו 

מעל שיני שום ופרוסות 
לימון טרי דקות עם 

הקליפה. 
2. על כל זה הניחו נתחי 

נסיכת הנילוס, לפלפל 
ולהמליחו. 

3. כסו בנייר כסף, שעה בתנור.

באדיבות: חלי ממן, קבוצות תמיכה לאורח חיים בריא

סלט חומוס ועשבי תיבול
סלט משגע בטעם רענן. מערבבים את גרגרי החומוס החמים 

לתוך הרוטב מיד עם תום הבישול, כדי להבטיח שהטעמים ייספגו 
לתוכם. את עשבי התיבול מוסיפים רק אחרי הצינון.

מאת: עורך השף הלבן \ מקור מתכון : דנית סלומון \ צילום : 
יהודה סלומון \ עיצוב : יהודה סלומון

רכיבים:
400 גרם גרגרי חומוס מוקפאים סנפרוסט

מלח
3 כפות מיץ לימון סחוט טרי

2 שיני שום כתושות

1 כפית תרכיז תפוזים קפוא %100 טבעי
1 כפית דבש

½ כפית כמון טחון
מלח ופלפל לפי הטעם

¼ כוס )60 מ"ל( שמן זית
½-1 כוס עשבי תיבול קצוצים 

גס - סוג אחד או תערובת 
)פטרוזיליה, כוסברה, נענע(

אופן ההכנה:
1. מרתיחים 2 ליטר מים עם 2 

כפיות מלח בסיר. מוסיפים את 
גרגרי החומוס, ומביאים לרתיחה. 
מכסים ומבשלים במשך 30 דקות 

מעל להבה נמוכה.
2. לקראת תום הבישול מכינים את הרוטב. 
בקערת ערבוב טורפים יחד מיץ לימון, שום, 

תרכיז תפוזים, דבש ותבלינים. מוסיפים את 
השמן בזרם דק, תוך טריפה מתמדת.

3. מסננים את גרגרי החומוס מהמים, 
ומוסיפים מיד לקערת הערבוב. מערבבים 

היטב ומשהים לצינון. מערבבים מדי פעם, כדי 
להבטיח ספיגה אחידה.

4. מוסיפים עשבי תיבול קצוצים ומערבבים. 
אפשר להכין את הסלט כמה שעות מראש ולשמור 

במקרר.



מוסיף לכל 
ארוחה
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