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  ?מה נשתנה הגיליון זה מכל הגיליונות

  ,ודברי צחות" ראשית דעת" צקי מחבר שבכל הגיליונות

  ".דברי צחות"ו" תן דעתך"-הגיליון הזה

  , ישראל מראיין את שאר זקני הכפרשבכל הגיליונות

  .כולו מספר זיכרונות -הגיליון הזה

  ,יש אולי מאמר אחד" חן ושכל טוב" בשבכל הגיליונות

  .שני מאמרים - יון הזההגיל

  , אנו עובדים בין יושבים לבין מעומדיםשבכל הגיליונות

  . כולנו מעומדים-הגיליון הזה

  

  .יש חדש בגיליו� הנוכחי, כפי שנראה מארבעת קושייתנו

  , "ראשית דעת"לאחר שהספיק להשחיז את מקלדתו בטורי 

         היעדר תחבורה : פונה צקי שלו לנושא שהכול דשי� בו

  .מושב בציבורית

  הרב , ברוכי� הבאי� לחיי� הופמ� שמעשירנו בחכמת רבו

  .על החלוקה בי� חג הפסח לחג המצות, יק'סולוביצ. ד.י

  עוקב ישראל עזריה אחר סיפור חייו " ב� פדהצור"בטורו 

  .   ל"ז, מעורר ההשראה של אפרי� לנגסנר

  מלכה כה� מטיבה לחרוט בתודעת קוראיה שחוט הזיכרו� 

  .דורי לא במהרה יינתק��הבי

  בעזרת : התברכנו כאמור בשני מאמרי�" ח� ושכל טוב"ב

  מעלה משה פרי על נס את השותפות , הסופר יהודה עמיחי

  עליזה משה . בי� ישראל לאביה� שבשמיי� בקריאת י� סו 

  הסופר (וחול ") שפת אמת"ה( קודש עדשתמביטה ב

  בטינו לעברכדי לחדד מ) הארגנטינאי חורחה לואיס בורגס

  . הדרכי� להעצי� את להבת הנשמה כדי לבער חמ# הפנימי

  מ בוח� את העלייה לרגל למקו�"הח" אור$ חיי� בימינה"ב

  . ומוסי  לקח טוב למקו� העבודה" העבודה"

  תופיני� המכוני� ברנה רוזנברג מקנחת " אשה משכנתא"ב

  .) כמוב�, לפסחי�כשר (מופיני�

              על  "דברי צחות"בו מלמדנ צקי שלו, ואחרו� חביב

  .ה"תשעבדור  "והגדת לבנ$"מלאכת  ב עליה�שיש לגשר הפערי�

  

  

 גיליו� זה הוא הראשו� היוצא לאחר הבחירות הכלליות

זמ� להעיר מספר הערות הלדעת המערכת זהו ג� . במשק

 המתבססותהערות , בונות לחברי הועד המקומי של המושב

חברי ועד משניי� שיחות ע� מספר מ תובנות שהופקוע$ 

  .מפלגות המרכיבות אותהה תמתו$ שלוש

, סיפור יציאת מצרי�, הזיכרו� הארגוני של ע� ישראל

�מוסד ההלכתי/עוג�מונחל בהצלחה מדור לדור הודות ל

  .   סדרההנקרא תרבותי 

 השאלות והתשובותהצגת , מעשי�התיאור : וכשמו כ� הוא

. רה ומפרהמאפשרות דיו� פוהת ימובנ בצורה י�מובא לה�

 שהדיוני� למדי�אנו :  הועדעבודתסדר במסתבר שחסר 

,  לחברי הועדסדר יו�מבלי להפי# מראש מתקיימי� 

אי� כ� תהלי$ האישור של פרוטוקולי הדיוני� אינו מסודר ו

 ,אפוא, אי� פלא. פרסו� שוט  של ההחלטות לציבור

 שלפחות חלק מההחלטות אינ� זוכות לבחינה הראויה לפני 

חבר במפלגה הוא מ "הח, כגילוי נאות. תקבלותמה� ש

אוכל : א$ היא הנותנת. השותפה לניהול הועד המקומי

דאגה ה שחלק מההסכ� הקואליציוני עסק בה טחילומר בב

אנו קוראי� לוועד .  הועדפעילותבניהול שקיפות לסדר ול

 ולקבוע סדרי מנהל ראויי� ולנקות חמ# זה משולחנ

הטיב ה� ול שלהפוטנציאל מלואשיסייעו לה� לנצל את 

 עשייהלשותפי� מלאי� כ ,ציבור שולחיה�, נולהיעזר ב

  .הציבורית

 לאהר� שבו עבור הגרפיקה ולחסיה גדיאל  שלוחותתודות

, פסחלהכנות היי� שעקב סד הזמ� של נצ. עבור ההגהה

יש , כ$ל�אי. מספר מאמרי� לא נמסרו לחסיה להגהה

  .כת בלבדמערהעל כתפי  כל מעידה לשונית לזקו 

  

  ,חג כשר ושמח

� מרי� בר( ומערכת הגמלידעה עור ראשי�אלי רוזנברג

  )וצקי שלו משה פרי , לב

  
  *חג הפסח וחג המצות

�  חיי� הופמ

ת ומצו: רותנוימאפיינות את זמ� ח שתי מצוות בסיסיות

   ת מרכיבו משקפושתיה�, **חמ# ומצהות וקרב� פסח ומצ
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 � לוקית ניסית � גאולה אגאולת מצרי� היתה.  בגאולהחשוב

  ְו(ֶ)� לא ":  כפי שהתורה אומרת,אד� בלי יוזמה של בני

  

: וג� בהגדה של פסח". .ֶקר ֵתְצא2 ִאי1 ִמֶ/ַתח ֵ.ית, ַעד

 ,שליח ולא על ידי ... לא על ידי מלא$�  ויוציאנו ממצרי�"

יוזמת . "... ועברתי: שנאמר,ה בכבודו ובעצמו"אלא הקב

   רו  נפש למות יפעילות אד� בח אבל, יתה לא ה אמנ�אד�

  7ֲַא1ֶר ִצ2ָה ,)קרב� פסח(ִי3ְָרֵאל  ַו5ְֵלכ2 ַו5ֲַע23 ְ.ֵני"  : התכ� הי

היתה סכנה לשחוט את אלילי  ".ֶאת מ1ֶה ְו(ֲהר� �7ֵ ָע23' ד

  .'ד  בכל זאת קיימו את דבר ה�אבל, מצרי� לעיני המצרי�

  

  

  

ִמ8ְִצַרִי� 7ְֵלי ֶכֶס  2ְכֵלי  2ְבֵני ִי3ְָרֵאל ָע23 7ְִדַבר מ1ֶה ַו1ְ5ֲִאל2"

וחוצפה שהעבד ידרוש  כא� סכנה ה  הית�  "ָזָהב 3ְ2ָמלת

  . 'אבל בני ישראל קיימו את ציווי ד, מאדוניו מתנות

מפני שעל ? דרש את שני הדברי� האלו מבני ישראל' ד למה

וזימ� את הגורמי�  את הדרכי�  א  שהוא עצמו הכי�

נעולי� עד  עדיי� שערי הגאולה היו, שהגאולה תלויה בה�

כי .  את נפש� על הצלת�ישראל הראו מוכנות למסורבני ש

אד� מישראל היא המפתח לשער  רק מסירות נפשו של

 וכבר. ה בבואו להציל את עמו"זה רצונו של הקב. הגאולה

 שלא נקרע הי� לפני ישראל אלא אחרי שנחשו� ,אמרו חכמינו

פסח לגבי הגאולה הוכמו שמצאנו בחג . כוב� עמינדב קפ# לתו

של ניסי�  גאולהב ,כ$ ג� בחג הפורי�, י�יבניסי� גלו

 עד שאסתר הקריבה עצמה לבוא לפני המל$ בסכנת :נסתרי�

   .היו נעולי� שערי הגאולה, חיי�

 וה לאכול בפסח מצה ולא חמ# מסמלת את חוסר יוזמתוהמצ

  בו,זמת יצירת האד�והחמ# הוא תכלית י. האד� בגאולה

מצה נוצרת , לעומת זאת. לשלמותה החיטה הטבעית מגיעה

גאולת מצרי� היתה בבחינת .  זה נעצר באמצעכאשר תהלי$

 ג� התחלה זו של א$ ,ה"התעוררות רק מצד הקב – מצה

 אפילו בלי ,והשתתפות של ישראל הגאולה דרשה התערבות

 הקרבת קרב� הפסח לעיני המצרי� מסמלת את. זמת�וי

  המוכנות של ישראל ללכת נגד הטבע ולפעול במסירות נפש 

  

ה צרי$ את "שהקב, רעיו� זה. גאולת עמוב' לדלעזור 

  ה ברא את "הקב.  מופיע כבר בבריאה,השתתפות האד�

ות מילה האד� מתק� את עצמו ומצ על ידיו ,האד� חסר

  . להיות של�

  

 יק בקשר'סולוביצ ד"הרב י  דבריו של ני� בהקשר זהמעניי

היורד , שמימי, טבעי�הקדושה תואר על אי�" ":הקדוש"ל

מתקדשי�  אי� הדברי�. חפ#מלמעלה למטה ונתקע באיזה 

, אילו היו הדברי� מקבלי� קדושה אוטומטית. מאליה�

. חס ושלו�, היהדות הופכת לדת מאגית הרי הייתה

ועל  ,האד� מחדש את אופייה. הקדושה היא יצירת האד�

הקדושה מביעה ; ידיו חלה קדושה על העול� החיצוני

; זמני� ידועי�בבמקומות ו עמדה רוחנית של האד�

 למודעות ]הנפשית [=כזת היא רק בתגובתו הפסיכיתמרו

  ).117' עמ דברי השקפה ("מיוחדת

  

ואי אפשר להגיע , מתקדשי� מאליה� דברי� אינ�

א�  ספר תורה אינו מתקדש כי. זמת האד�ולשלמות בלי י

הלוחות הראשוני� שהיו מעשה . על ידי כוונה מצד הסופר

� שנעשו ייאבל הלוחות השנִ  ,ה לא התקיימו"ידי הקב

שהלא משה שבר את הלוחות הראשוני� (זמת אד� ובי

ְ/ָסל ְלָ$ 1ְֵני ל@חת ֲאָבִני� : "ת לוחות שניי�עשייגר� ל ובכ$

 ְוָכַתְבִ)י ַעל ַהA@חת ֶאת ַהBְָבִרי� ֲא1ֶר ָהי2 ַעל ַהA@חת 7ִָרא1ִני�

 הר. נשארו בקדושת�, ובידי אד�, ")ֲאֶ%ר ִ%ַ#ְרָ  ָהִרא1ִני� 

 ה לע� ישראל ונת� לה� את התורה"הקב שעליו נגלה, סיני

ל שנתקדש ע ,מה שאי� כ� הר המוריה,  קדושתו התבטלה�

 �  על ידי אברה� אבינו בעקדת יצחק  �י בשר וד� יד

ואולי זאת הסיבה שבני ישראל לא . לעול� קדושתו עומדת 

 כי ;י� סו  כי א� בקריעת, אמרו שירה בניסי עשר המכות

.  נחשו� ב� עמינדב–זמת ב� אד� ו י� סו  היתה יבקריעת

אד� מישראל היא המפתח לשער  מסירות נפשו של

 .אותה זמתו מקדשתוי, הגאולה

 

    של ו, ל"יק ז'סולוביצ ד"נות של הרב יומבוסס על רעי  *

  .וארוכי� טובי� לחיי� בדל י שי–הרב יואל ב� נו�     

                     ;ניס� ב14 � ) יו� הקרבת קרב� פסח(חג הפסח * 
 .בניס� 15 � חג המצות   
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  בכוח האמונה 
  ל"ז לנגסנר אפרי� חיי רותקו מביא עזריה ישראל

  
  הקדמה

 הועיל אותו לראיי� ובקשתי סנרגלנ לאפרי� פניתי כשנה לפני

 אפרי� כי התקיי� לא אז הראיו�. מרתק חיי� ספור לו ויש

  .בספרו לעיי� לי הציעהוא . מתראיי� שאינו השיב

 בתו פרומה מליאורה קבלתי החרות חג ולקראת מותו לאחר

 קורות תמצית את דליתי וממנו" האמונה בכוח "הספר את

  .חייו

  

  השני� הראשונות

 ראש במוצאי, 1929, צ"תר בשנת נולד ל"ז לנגסנר אפרי�

  .הקרפטי� בהרי מרמורש בחבל רוסקובה בעיירה השנה

       ע� (כנסת בתי שני ע� מאורגנת היתה יתהיהוד הקהילה

 חברת, ומשניות ס"ש חברת, )בשבת מתפללי� 1200�כ

 לעניי� סעד קופת, חולי� ובקור נשי� עזרת ארגו�, תהילי�

  .יהודי עלמי� ובית קדישא חברה וכ�

  

 הציונית הפעילות החלה הראשונה העול� מלחמת לאחר

 וצעירי עקיבא בני, ציו� צעירי הנוער תנועות: סקובהובר

  .לפעול החלו מזרחי

, מותה לאחר חודשי� מספר. רחל אמו נפטרה, שנה ב� בהיותו

 בעיר הרופא. ידו כ  על אב� נפלה, הבית בחצר בהיותו

. האצבע את לכרות שיש קבע להרי� מעבר אשר יושודסוס

 לא. אצבעות תשע ע� חיי את לנהל למדתי, אפרי� כתב, מאז

  .הנחות לעצמי עשיתי

  

  תקופת השואה

. הקרפטי� באזור לשלוט שבו ההונגרי�, 1939, ט"תרצ בשנת

 ,ימי� שלשה אחרי .להרי� נסו לגורל� חששוש היהודי�

.  לבתיה� שבו ,רעות כוונות להונגרי� שאי� משהתברר

   את שינקו אלה בי� נחלקה מיתהמקו כלוסיהוהא

  

  

 ובשוויו� בשלו� שחיו לאלה, אמ� חלב ע� האנטישמיות

  .היהודי� ע�

  

 ועד 1500 ומשעה הצהריי� עד מקומי ס"בבי למד אפרי�

 קשי� היו שהלימודי� מעיד הוא. בחיידרלמד  2000

  .ומייגעי�

� היו� חיי, בעיצומה היתה השנייה העול� שמלחמת למרות

 כלל בדר$: לגמרי לא א$. כרגיל התנהלו סקובהובר יו�

. כרותי� עצי� מלאה שהיתה איטית מסע רכבת עברה

 עצי� ובמקו� לאיטה הרכבת עברה 1942 בשנת אחת בשבת

. בלויי� בבגדי� לבושי� רעבי� ביהודי� מלאה היתה היא

 אוכל, חלות, לח� לה� זרקו העיר שיהודי כותב אפרי�

! יהודי� תברחו: דישביי צעקו ברכבת ודי�ההי. ובגדי�

 שזו בדעתו העלה לא אחד א ! אותנו שוחטי��תברחו

  .המציאות

 האמינו ה� לאושווי# נלקחו ומשפחתו אפרי� כאשר ג� 

 עד �לה� שנאמר מה זה כי עבודה למחנה מועברי� שה�

 תקשורת של היתה הבעיה. בפניה� טפחה המציאות אשר

 העיירה בכל אחת רדיו מכשיר היה. ולקויה מאד מצומצמת

 האמת את ידעו לא. ומסול  מצומצ�, מגמתי היה והמידע

 יהודי כל ייח את ולהציל להרי� לברוח התארגנו לא ולכ�

: חשש כל ללא בודפשט לבירה לברוח יכלו ג� ה�. העיירה

 נשאר ובנו בקודש לשרת העירה עבר המקומית הקהילה רב

  .סקובהובר

 הכט בש� ודייה: נוכחתי בה שיחה, אפרי� כותב, לי זכור

 הוא". ?גורלית כזו שגיאה עשיתי אי$: "אבי ע� בדברו בכה

 לאר# חקלאי� של עלייה� צידקובי בעליית ארצה עלה

 ולהעלות נכסיו את לחסל כדי בנו ע� לרומניה ושב, ישראל

 וה� נחסמה י"לא חזרה הדר$ א$. שנותרו משפחתו בני את

  .ונרצחו לאושווי# נשלחו

. 1944, ב"תש סיוו� ח"בר לאושווי# וישו מגטו הגיע אפרי�

 ואחי את פגש הוא ש�. 5003 המספר ידו על הוטבע ש�

, כ� לפני . מסגר מקצוע בעל שהוא לגרמני� לומר לו שהציע

 המוביל למסלול אביו ע� הופנה אפרי�, מנגלה שער$ במיו�

" השני למסלול ל$ חזור "לו אמר פנימי קול. לקרמטוריו�

  .כ$ שרד שלשה מפגשי� ע� מנגלה ו.עקבותיו על שב והוא

  .הזר� נגד והל$

 הוא. המוות צעדת את מתחיל אפרי� 1945 לינואר 3�ב

 שהבטיח, במחנה העבודה מנהל – לרייכסדויטש נצמד

  .עליו לשמור
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הוא . פולני מיהודי מעיל קיבל לצעדהמהמחנה  צאתו לפני

. החיי� בי� היה לא שכבר בנו את לו הזכירכי  אפרי�דאג ל

עשרי� ואחד  במש$. 3 מגלייבי# המוות לצעדת יצאו 1240

   שכל ימי� ששה היו במהלכ�ו ובקור בשלג צעדו ימי�

  

 הגיעו ה� .והמי� האוכל היה השלג. שלג היתה תזונת�

 השבועיי� את .1240 מתו$ 139נותרו רק . לבוכנוואלד

 היה יו� בכל. שמצא לעצ� הודות שרד במחנה האחרוני�

 עשב ע� יחד זו עצ�. הפח� את ואוכל מעט ממנה שור 

  .בחיי� אותו החזיקו לשלג תחתמ שמצא

 ע�א$ , בלבד ג"ק 28  גופוכשמשקל, שני� 15.5 ב� בהיותו

אפרי� , לרכוש שנאל# חיי� חכמת מטע� גדול מאד של

 וגילו למחנה פרצו האמריקאי� כאשר. מהמחנה שתחררה

 ולא קטני� ילדי� כמו בכו ה�. בבכי כול� פרצו הזוועות את

 עוד הרעב, גדולה הייתה ההשמח השחרור ביו�. להירגע יכלו

 הבריאותי שמצב� השבויי� הרוסי� החיילי�. גדול יותר

 אדמה ותפוחי בשר תבשילי והכינו למטבח מיהרו סביר היה

 בו היה שלא חלש כ$ כל היה אפרי�.המחנה ליושבי וחילקו

 שזה אלא. התבשיל מ� אכל לא הואלכ� ו לאוכל לזחול כוח

 חלו כי מתו שאכלו ומאל רבי� כי מבחינתו נס עוד היה

   .המעיי� בטיפוס

. שרה אחותו את פגש ש�, סקובהובר הוריו לבית שב אפרי�

 היה, סקובהובר להישאר בקשה היא. 23 בת אז היתה שרה

  .התפוחי� מטע ע� המוכר ובבית חברותיה ע� נוח לה

 אחותו של רצונה את הבי� א$, ארצה לעלות רצה אפרי�

 המלחמה סיו� ע� .שידו$ אלמצו לה לסייע והחליט להישאר

 לכ�. שוני� גילאי� בני של ושכבות שלמות משפחות נהרסו

 החסר את במעט ולו ימלאוש משפחות להקי� עז רצו� היה

  .המלחמה מזוועות כתוצאה הגדול

 בלי נישואי� לה הציע בחורה שראה בחור, רבי� במקרי�, וכ$

 תחת שניה�כבר  עמדו ביניה� ולמחרת הגיל להבדלי קשר

 את לשאת קשוישב הבחורי� ומכל לשדכ� הפ$ אפרי�. חופה

  .אדלר שמעו� הדוד את לה תיא�, אחותו

  

  

  

  

  ארצה ההעלי

  

 השתל�, באוראדיה ועבודה תורה במחנה הכשרה לאחר

 ע� עלה 1947 בשנת .המקצוע רזי את ולמד מקומית בנגריה

 למי� התקרבו ה�. גאולה האוניה על הקבוצה

נשלטה ו פלשתינה אז שנקראה ישראל של הטריטוריאליי�

 ועצר צבת של בתנועה משחתות שתי ולפתע הבריטי� י"ע

  .לקפריסי� יושביה את ינוופ עליה ושתלטה, האוניה את

   

  

  

 מנגד "ורבנ משה אצל כמו, מאד קשההיתה  התחושה

  ".תבוא לא ושמה האר# את תראה

  

 אישור הגירה לקבל לו הותר) שזויי  (גילו בגלל

 ומש� עתלית למחנה גיעה הוא. ארצה ולעלות )סרטיפיקט(

   בחקלאות עסק ברעננה. ברעננה באוהלי� העולי� לבית

 . ישראל ממקווה מכתב קיבלש עד שבועות ששה במש$

  .ד"כ למחזור התקבל הוא

 זו במסגרת. ל"בנח ושירת ל"לצה התגייס 1948 באוקטובר

 את הכיר ג�ו חודשי� חמישה שהה ש� ,יבנה לקבוצת הגיע

 הגרעי� על שמע, יבנה בקיבו# בהיותו .לעתיד אשתו

  הצטר  אפרי�. גמליאל�בבית קרקע הלע לעלות המתארג�

 לע ועלה) משה יתיקר היו� (בזרנוגה בינתיי� שהיה לגרעי�

� בבית משק יחידת קיבל רי�אפ .1951 בשנת קרקעה

 ארצה שעלתה הדודה של לשלומה דאג הוא אול�. גמליאל

 שליד, קקו� למעברת ונשלחה ילדיה שני ע� 1952 בשנת

 לגור ולילדיה� ולדוד לדודה הציע אפרי� .ה'הרא כפר

 גורייאלצו ל א� לשלומ� חשש כי גמליאל�בבית במשק

 כא� רלגו באו אכ� ה�.כר� טול ע� לגבול קרוב במקו�

 העביר, בחקלאות ולעסוק גדול משק רצה כ$ שכל, והוא

  .לדודתו המשק על הבעלות את

  

 בית� את נוב וה� רחל את לאשה נשא אפרי� 1953 בשנת

 הרבי. מקרטשנ  הרבי בקרבת מגרש רכש הוא .ברחובות

  .הבניה במלאכת החל והוא ברכתו את נת�
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  כו�סידברי 

 מלווה ה'הקב כיצד הרגיש בחייו שלב שבכל כותב אפרי�

  .דרכו את ומנחה אותו

 ולמרות במחנות שהותו זמ� בכל כיצד להסביר דר$ אי�

 הצטננות לא אפילו. אחת פע� אפילו חלה לא הקשה החור 

  . שאכלהמועט והאוכל הדלי� הבגדי� למרות, קלה

  

 המסלול את לעזוב לו שקרא פנימי קול אותו להסביר אי$

 הסלקציה לפני שבדיוק להסביר אי$? משרפותל שיועד

   את להסביר אי$? מצטיי� לעובד נבחר מנגלה של השלישית

  

 לו נת� ולא אותו קיזשח ברור מסר ע� בחלו� אביו של בואו

  .האמונה חובכ לוהכ. יתבר$ השגחתו לוהכ ?לפול

  

               

  רגלינו פעמי שלוש

  אלי רוזנברג

 שמות" (ורתשמ המצות חג את. בשנה לי תחוגו רגלי� שלוש"

 המילה משמעות את להבי� אפשר, לכאורה).  טו�יד, כג

 בשנה פעמי� שלוש: "דברי� בספר מקביל מפסוק" רגלי�"

 ייראו ולא.. המצות בחג.. אלוקי$' ה פני את זכור$ כל ייראה

 ה� הרגלי� שלושת, כלומר). טז, טז דברי�" (ריק� פני

 א$. בשנה זמני� או פעמי� שלוש המתרחשי� החגי�

, פה ("פעמיו לדר$ ויש� יהל$ לפניו צדק "בתהילי� מהפסוק

 ואולי" (רגל"כ" פע� "המילה את להבי� שיש ברור, )יד

 תופעת [קרקע על הדריכה בעת הנשמע הקול ש� על, "צעד"כ

 לביטויי�.  להיפ$ ולא, "])בקבוק "במילה כמו, האונומטופיה

 במסכת הראשונה המשנה: הלכתית משמעות ג� יש אלה

 תו$ המקדש ראיית (בראייה חייבי� הכול"ש, מוסרת גהחגי

 פני ייראו ולא "המצווה רקע על, ראייה עולת קרב� הבאת

 יכול שאינו ומי והזק� והחולה הסומא, החיגר: מ חו#") ריק�

 מי על רק חל למקדש לעלות החיוב, כלומר". ברגליו לעלות

  .הבית להר ברגליו לעלות שמסוגל

 

  

 לפסוח רצוי ,כהלכתו  הפסח את לחגוג כדי, כ� א�

 להסתיי� העלולה מדי גסה מפסיעה ולהיזהר, בקלילות

  . לפיסח  אות$ תהפו$ שחלילה, במעידה

 א$. לרגל ייההעל מצוות את לקיי� זכינו טר�, לדאבוננו

, מדאורייתא הפטור למרות, שני� אלפי שבמש$ כפי

   הצטווינו

  

 לא שה� כדי ל"בחו בהיותנו המצוות את לקיי� מדרבנ�

 לשמר שחשוב נראה, ארצה כשנשוב בעינינו כחדשות יהיו

 שמ� הבית שהר בתקופה ג�, ברגל העלייה כושר את

  . ממקדש

 יו�ההיג ע� אגודל אחר עקב הול$ ההלכתי הכורח

 הצור$ שמלבד, מתברר האחרונות בשני�. הבריאותי

 למקו� מחו# לרוב הנעשית, המוכרת הגופנית בפעילות

 sedentary (היושבנ2ת: נוספת סכנה לנו אורבת, העבודה

lifestyle .(לפני ממושכת כישיבה כלל בדר$ מתבטאת זו 

 ביצוע א  שעל, גילה השנה שהתפרס� מחקר. המחשב

 עלולי� יושבניי� אנשי�, השגרתית הגופנית הפעילות

 אלו לעומת 90%1� ב גדול שהוא סוכרת לפתח בסיכו� להיות

  ! מרבצ� לקו� שמרבי�

  

  ברגל עלייה

 לחיזוק, האירובית הגופנית הפעילות להגברת חכ� פתרו�

 ובמיוחד בקניו�, בבית היושבנות ולהקטנת, השרירי�

 במקו� במדרגות ברגל לעלות הוא, העבודה במקו�

 פיזיולוגיי� יתרונות במדרגות לעלייה. בדרגנוע או עליתבמ

 למצב בהשוואה קלוריות יותר 9.6 פי שורפת היא: רבי�

 מכמות גדולה זו אנרגטית שהוצאה מסתבר א . מנוחה

 בסירה בחתירה או) jogging (בריצה הנשרפות הקלוריות

 את מאמנת במדרגות הירידה ג� אמנ�. דומי� זמ� במשכי

 מומל# ולכ� � קלוריות יותר 3�2 פי שורפת לייההע א$, הגו 

 ארוכי בריאותיי� יתרונות ג� הוכחו. שניה� את לבצע

 בוגרי אחר במעקב: בקביעות במדרגות שעלו לאנשי� טווח

 התמותה ששיעור נמצא, ב"בארה הרווארד אוניברסיטת

 פעמיי� קומות שתי קבוע באופ� לעלות שנהגו אנשי� של

 רוחת וכשחוזרי� העבודה יו� תחילתב עלייה, למשל (ביו�

  .2זאת עשו שלא אלו לעומת 10%�מ ביותר קט�) צהריי�

                                                 
1
 Biswas A et al. Sedentary time and its association with risk 

for disease incidence , mortality, and hospitalization in adults: 

a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med 

2015;162:123-32. 
2
 Lee IM, Pafferbarger RP. Associations of light, moderate, 

and vigorous intensity physical activity with longevity. Am J 

Epidemiology 2000;151:293-9. 
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   העבודה ולמקו� הציבורי למרחב המלצות

 הקוני� את לעודד כדי לעשות מעסיק או קניו� בעל יכול מה

   בקניוני� ממחקרי�? במדרגות יותר להשתמש העובדי� או

 ההיענות את להעלות עשוי וכרזות שלטי� ששילוב, נראה

  , ומעודד יפה זה. 6%3�ב דרגנועי� לעומת במדרגות לעלות

 אימו# בי� היא העבודה מקומות ברוב הבחירה עדיי� א$

 מסתבר. במדרגות רגליי� עמל לעומת במעלית ועלייה האצבע

 המעלית פיתוי על להתגבר יותר שקשה המדעית מהספרות

  .4הדרגנוע לעומת

 הכלכלה מדע באמצעות העכבות על להתגבר מנסי� המדעני�

  : המתפתח) behavioral economics (ההתנהגותית

 בנייני� בשני העובדי� ההתנהגות בי� השווה עדכני מחקר

 תמונות המדרגות בחדר הציבו בראשו�: קומות שלוש בעלי

 השני בבניי�. משאלות וכ� סיפורי� עליה� לכתוב היה שאפשר

 הראשו� שבבניי� מצאו ותשבוע 6 כעבור. שינוי כל עשו לא

  . 2.55 מפי יותר גדל במדרגות העולי� מספר

  

 
  

 לאור$ עבודה מקומות ששה בי� השווה יותר מעמיק מחקר

 הרגילה בשגרה המשיכו מקומות שלשה. שנתיי� של תקופה

 נעזרו ה�. במדרגות עלייה עודדו אחרי� ושלשה שלה�

 הציבו, אומנותיות כרזות תלו המדרגות בחדר: שיטות במגוו�

, מעלה כלפי שטיפסו ככל התגלה שפתרונ� רמזי� ע� חידות

 כרזות וא ) מוטיבציה (הנעה מעוררי מסרי� לקירות הצמידו

 מוסיקה ש� השמיעו כ� כמו. מפורסמי� מסרטי� תמונות ע�

   מבדר אופי בעל שילוט הציבו המדרגות לחדרי מחו#. תמגוונ

                                                 
3
 Webb OJ, Eves FF, Kerr J. A statistical summary of mall-based 

stair-climbing interventions. J Phys Act Health 2011;8:558-65. 
4
 Nocon M, Muller-Riemenschneider F, Nizschke K, Willich 

SN. Review article: Increasing physical activity with point-of-

choice prompts: a systematic review. Scand J Public Health 

2010;38:633-8. 
5
 Swenson T, Siegel M. Increasing stair use in an office worksite 

through an interactive environmental intervention. Am J Health 

Promot 2013;27:323-9. 

  

 בחברות. ברגל ולעלות המעלית על לוותר לעובדי� שהמלי#

 שטיפסו המדרגות מספר גדל השינויי� את שאימצו

 שהמשיכו שבחברות בעוד, 350� בכ יו� מדי העובדי�

 תקופת לאור$ מדרגות 125�כ של ירידה חלה בשגרה

  .6המחקר

 שילוב: 7המשולבת שבגישה התועלת את אושש נוס  מחקר

 בחדר שילוט תליית ע� יחד המעליות ליד מסרי� הצבת

 52%� ב במדרגות השימוש תופעת את הגדיל המדרגות

 שבחברה בעוד, האלה השינויי� את שאימצה בחברה

 הגיע השיפור המדרגות בחדר כרזות בתליית רק שהסתפקה

  .בלבד 24%�ל

 200� כ בת בחברה נבח� תיהתנהגו שינוי לעודד אחרת דר$

 לעובדי� כספיי� תמריצי� הוענקו. ב"ארה בדרו� עובדי�

 לאחר. במדרגות עלייה כולל, בריא חיי� אורח שאימצו

 פי המדרגות בחדר השימוש עלה התערבות חודשי ששה

� ב כמעט עלה במדרגות החדשי� המשתמשי� ומספר ששה

 הגיעה הפעילי� ששול� לאנשי� התמרי# עלות. 70%

 לציי� חשוב. לעובד, O 70�כ$, 17.55�ל רק ממוצעב

, למשל, אפשר. כלכליי� שאינ� תמריצי� ג� שקיימי�

 אותות ולהעניק מתחרות לקבוצות העובדי� את לחלק

 או, "קילומטרי�"ה מרב את הצוברי� לאלו הוקרה

  .ביותר הקצר בזמ�" אוורסט"ה לפסגת המגיעי�

  

  לסיכו�

 את לשפר ויעילה זולה ,זמינה דר$ היא במדרגות עלייה

 במקו� שינוי כסוכני לפעול רצוי, אפשר א�. הבריאות

 ואי�. אותו ולתמר# הנושא את להנגיש כדי העבודה

: רוחנו את לחזק כדי יפונה ב� כלב של האישית כדוגמתו

 כמצוות עולה הוא, 45�כ ב� בהיותו, במדבר השנייה בשנה

 לרוחבהו לאורכה ישראל אר# את וחוצה ובנגב בהר משה

 למחנה בשובו המרגלי� יתר ע� בוויכוח. המרגלי� כאחד

" לה נוכל יכול כי אותה וירשנו נעלה עלה", טוע� הוא

 ספר בתחילת, שנה ארבעי� כעבור והנה). ל, יג במדבר(

 חזק היו� עודני: "לה שזכה הברכה על מעיד הוא, יהושע

 עתה וככוחי אז ככוחי, משה אותי שלוח ביו� כאשר

  ! רצו� יהי כ�).  יא, יד יהושע" (ולבוא ולצאת למלחמה

                                                 
6
 Graham DJ, Linde JA, Cousins JM, Jeffery RW. 

Environmental modifications and 2-7ear measured and self-

measured stair-use: a worksite randomized trial. J Prim Prev 

2013;34:413-422. 
7
 Eves FF, Webb OJ, Griffin C, Chambers J, A multi-

component stair climbing promotional campaign targeting 

calorific expenditure for worksites; a quasi-experimental study 

testing effects on behavior, attitude and intention. BMC Public 

Health 2012;12:423 
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  בעצמנו הי� את לבקוע � לפסח מדרשיר

  פרי משה

 י� קריעת נס כי, להתרש� נית� ל"חז ובדברי בכתובי� בעיו�

 ואי�, הידיעה א"בה נס�ה זהו. הנסי� אבות לאבי נחשב סו 

  .ממנו גדול נס

  

 בעקבות ונפש גו  תשוש הוא בעוד, ממצרי� ישראל בצאת

 מצד באויב ומוק  לכוד הוא ובעוד, הרבות העבדות שנות

 בכוחו עוד אי� שאכ� נראה, השני הצד מ� אימתני ובי� אחד

  .הישועה בשורת את להביא יכול גמור נס ורק, דבר לעשות

 שאולי כפי בדיוק התרחש לא הזה הנס שדווקא מתברר, והנה

, סו  י� תקריע כבר א�, שכ�". בסרטי� כמו", רוצי� היינו

 בציורי שכמו לצפות היה סביר? מושל� יהיה שלא מדוע אז

 ויבש נקי, מפואר שביל, לצדדי� ייסוג פשוט הי�, $"התנ

 כול�. מצוחצחי� רכב כלי ימתינו ועליו המי� תחת יתגלה

. למזכרת שתצול� ובתמונה חגיגיות במחלצות לבושי� יעלו

 התסרוקותו שהבלוריות אי$ לראות אפילו נוכל המסע בתו�

  ...מ עתה זה יצאו כמו כנ� על נשארו

  !צמצו� עובר כביכול ההוא האדיר הנס, במקורותינו א$

  .אחת דוגמה להל�, כזו גישה משקפי� ל"חז מאמרי כמה

 הקיימת פנימית לסתירה בקשר תוהה בשלח בפרשת המדרש

  ": ביבשה הי� בתו$ ישראל בני ויבואו "הפסוק במלות

  ?הי� בתו$ למה, ביבשה וא�? ביבשה למה, בי� א�"

 לתוכו שבאו עד הי� לה� נקרע שלא, למד אתה מכא� אלא 

  )י כא פרשה רבה שמות."  (חוטמ� עד

  

 שנדרש מבלי סו  י� קריעת את קיבל לא ישראל ע�, כלומר

, ההוא הגדול ברגע למבח� עמד הוא! הגרביי� את להרטיב

   זה א� ג�, ממצרי� לצאת נחושה החלטה קיבל כאשר ורק

  

  

 הי� לבקיעת זכה אז רק, הקרי� המי� בתו$ בהליכה כרו$

 לאבותינו השאיר ה"הקב, כביכול. ביבשה נסית ולהליכה

 בנחישות�, (!)בעצמ� הי� תא בקעו אכ� וה� התפקיד את

  .ולמאמ# להקרבה ובמוכנות�

 חשוב חינוכי שיעור זהו, ההוא הנחשוני הדור צאצאי, לנו

 הגדולי� הרגעי� מ� דווקא ומופת דוגמה לנו הנה. ביותר

. הבורא לבי� בינו הברית וייסוד עמנו בניי� תחילת של

, גדולה דשמיא סייעתא של ערכי� על מיוסד הבניי�

 של ועצמאות נחישות, יוזמה ע� יחד א$ ,נסית התערבות

 בלי "ג� וארוכה קשה לדר$ לצאת באמת המוכני� אנשי�

  "!טובות

 ואני, מחט של) גרסאות שתי (כחודו/כחורו פתח לי פתחו"

 ההערה ונפוצה ידועה". אול� של כפתחו לכ� אפתח

 שאנחנו הפתח!". מפולש שיהיה א$ – קט� פתח: "הדרשנית

 מיעוט כפי קט� שיהא יכול, מתחילי� חנושאנ מה, פותחי�

 מוכנות ומתו$, אמיתי, רציני להיות חייב א$, יכולתנו

  .לנסי� ציפייה ללא ג�, בעצמנו אחריות לקחת

 מתכתבי� אלו ודברי� זה מדרש כיצד לראות נחמד כמה

  ...עמיחי יהודה של יפה שיר ע�

  

   יהודה עמיחי- נסים 

  מרחוק כל דבר נראה כמו נס

  .וב גם נס לא נראה כךאבל מקר

  סוף בבקיעת הים-אפילו מי שעבר בים

  ראה רק את הגב המזיע

  של ההולך לפניו

  ,ואת נוע ירכיו הגדולות

  ,במבט חטוף לצד, ולכל היותר

  ,דגים בשלל צבעים בתוך חומת המים

  .כמו במצפה ימי מאחורי קירות זכוכית

  

, מצרי� ויציאת הי� בקיעת אפילו, נס אפילו, כ� א�

  . האד� ומזיעת, ובלבני� בחומר קשה מעבודה ויי�עש

 אינו הנצח ע�. החירות אל ארוכה לדר$ יוצא ישראל ע�

 וא  והקרבה מאמ# לכל מוכ� הוא. ארוכה מדר$ מפחד

 צבעי� בשלל דגי�. אפורי� אולי חלק�, ארוכי� לימי�

 הייעוד ואת היעד את לו מזכירי� המי� חומת בתו$

  .אושר ליבו את וממלאי�
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  השלג נמס והמצה אביבית

  עליזה משה

  

  יס בורחסאחורחה לו/ רגעי� 

  לו יכולתי לחיות את חיי מחדש

  .עוד כהנה וכהנה הייתי מוסי  על שגיאות שעשיתי

  ,אנסה לא להיות כה מושל�

  , ושל�, ננוח יותר  וע� זאת

  ,ל ברצינות תהומיתואת הכ לא אקח

  

  ,אסתכ�, ארהיב עז, לא אהיה הגיוני

  וד מסעות וארבה בשקיעותאוסי  ע

  וטיפוס על הרי� ושחיה בנהר

  ,ואוסי  ואל$ למקומות שבה� לא הייתי עד הנה

  .כל יותר גלידהואתנזר מסיבי� וא

  כ$ יהיו לי יותר בעיות של ממש

  .ופחות דאגות שה� פרי הדמיו�

  כי נמניתי על סוג האד� כל דקה

  .בחייו פורייה ושקולה

  

  ,ילכמוב� שהיו לי רגעי אושר וג

  אבל א� אשוב ואחיה 

  ,כל חיי אשתדל כי רגעי השמחה והאושר יהיו

  .למקרה ששכחת�  כי ה� זאת היא תכלית החיי�

  , בלי מדחו� הייתי מאלה שלא יצאו מ� הבית

  .בקבוק ח� ומצנח, מטריה

  יח ,  אטייל קל�א� אחיה מחדש

  ,אעבוד מאביב ועד סתיו וארכב

  ע� ילדי� אשחק, אתבונ� בזריחות

  ...אחיה מחדשא� 

  

  .א$ אני ב� שמוני� וחמש וגוסס

  

, לארעיות חיינוהשיר של בורחס מחדד בנו את המודעות 

בחג . נות� לנו" בית"השיר מערער את תחושת הביטחו� שה

מוותרי� על הקירות , הסוכות אנו עוזבי� את הבית הבטוח

נפרדי� מהרגלי� וגרי� במש$ שבוע בדירה ארעית , היציבי�

חוסר הביטחו� שבתחושת הארעיות . שמי�תחת כיפת ה

אמור לחבר אותנו מחדש ע� תחושת הזמניות והדינמיות של 

מי שרוצה לחיות את . החיי� ולחבר אותנו אליה� באופ� מלא

כדאי לו לפתוח מדי פע� את החלונות , חייו בחדווה ובתשוקה

  .ולתת לרוח לערער קצת את הסדר במבצרו

  

  

ירועי� חד פעמיי� אלא  אינ� אמורי� להיות אהחגי�

שילוו את , תהליכי� רוחניי�ציוני דר$ הבאי� לעורר 

אלה מועדי ישראל אשר תקראו . "האד� לאור$ כל השנה

את� בבחינת את� , אל תקרי אות� אלא את�" ת�)ו(א

תקבעו את זמנ� ומקומ� ואת� תיצקו לתוכ� את 

  .התכני�

תפקיד ..) פיתגורס וארכימדס(בימי יוו� העתיקה 

. ילוסופי� היה לראות את האמת האבסולוטיתהפ

לא נית� להכניס את אותה רגל "הרקליטוס לעומת� טע� 

הכול נמצא , הנהר הוא תמיד זור�" פעמיי� לאותו נהר

  . בתהליכי זרימה ושינוי

  

  

שנה מלשו� לשנות לחזור (כ$ ג� המועדי� מידי שנה 

ויש את הרגל האישית , יש את השנה הנהר הזור�) לזרו�

? הפגישה מודעתהא� , כיצד הרגל נפגשת ע� הנהר. שלנו

מועדי� ביהדות � הרגלי�? הא� פגישה אחת שונה מחברתה

. נותני� בידינו כלי� להפו$ את הפגישה למודעת ומצמיחה

 לחוות אות� העקרונות קיימי� בקביעות א$ אנו צריכי�

מה העניי� של בדיקת . באופ� אישי בכל זמ� ומועד מחדש

  ?חמ( 

  

אור "מסכת פסחי� פותחת את הדיו� בדיני פסח במילי� 

המשפחה " בודקי� את החמ( לאור הנרלארבעה עשר 

. מתאספת ומחפשת בכל הבית שאריות חמ# לאור הנר

חכמי התלמוד שואלי� מני� שחיפוש זה נעשה דווקא לאור 

, ומציאה מחיפוש, למדנו מציאה ממציאה"ותשובת� . רהנ

והיה בעת ההיא אחפש "דכתיב ....וחיפוש מנרות ונרות מנר

בדר$ של , הווה אומר). 12צפניה א " (את ירושלי� בנרות

ל שכש� "היקש וגזירה שווה ממציאה למציאה לומדי� חז

 כ$ חיפשנו אחר ,� הוא בנרות� ה אחר י"שחיפוש הקב

ל פסוק נוס  "בסיו� הסוגיה מצטטי� חז. החמ# הוא בנר

  שמסביר מדוע נרות קשורי� לנר וזה בעזרת גזירה שווה 
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נשמת אד� ' נר ה"ונרות מנר דכתיב "...נוספת או פסוק נוס  

ל היא "הא� תשובת חז). 27משלי כ " (חופש כל חדרי בט�

? או שיש משמעות פנימית לדברי�" משחקי מילי�" "טכנית"

� לבי� �ה אחר י"ה הקשר בי� חיפוש הקבמ, יתירה מכ$

ומדוע ? מה חשיבות הנרות בחיפוש ? חיפושנו אחר החמ#

ל לפסוק השני למע� ההוכחה הטכנית שהחיפוש "הוצרכו חז

  ?נעשה בנרות

נראה שהתלמוד מנסה לרמוז שהחיפוש האמיתי הוא 

  .ושהנר מתקשר לנשמת האד�, בתחו� הנפש

  

  

מגדולי , הרבי מגור, הרב יהודה לייב אלתר" (השפת אמת"

ההוגי� של החסידות במאה התשע עשרה ידוע בכינויו 

ה " הקבנו שלשכמטוע� שמקו� ) על ש� ספרו" שפת אמת"ה

ימית נקודה פנ. בעול� לאחר גלות השכינה הוא נשמת האד�

ולכ� עלינו , גנוזה עמוק בנפש האד�, זו שהיא מקור החיות

  . לחפש אחריה בכל לב ונפש

הנר הוא הכלי שנית� לנו , במונחיו החסידיי� של השפת אמת

 הוא מפרש נר כראשי תיבות. לחיפוש אחר ירושלי� הפנימית

, הנפש מייצגת את הרובד הנפשי החיצוני ביותר, וחרפש נ

המקשרת בינה לבי� הרובד הנפשי והרוח היא החוליה 

הנפש והרוח בתוכנו אנחנו , בעזרת הנר. הנשמה�הפנימי

. את הנקודה האלוהית הפנימית בתוכנו, מחפשי� את הנשמה

תנאי ב שהמצוות נהפכות לנרמבקש השפת אמת להדגיש 

המצוות נעשות . שה� משולבות בהשקעה רגשית של האד�

' הנשמה היא נר ה. הכלי בידי הנפש והרוח כדי להגיע לנשמ

מעי� נציגות של הוויה רחבה יותר מקיומו האישי של , בתוכנו

  . היחיד

עלינו לגעת , אול� בטר� נוכל לחפש את הנשמה עצמה

לש� כ$ . ומקשות את הגישה אליה, בקליפות שנוצרו סביבה

  .עלינו להתחיל בחיפוש אחר החמ# ולטפל בו

  

  

  

 בלב במילי� בערב פסח מבערי� את החמ# ומבטלי� אותו

כא ברשותי דחמיתה ודלא יכל חמירא וחמיעא דא": אלה

 דחמיתה דבערתה ודלא דביערתה לבטיל ולהוי כעפרא

שראיתיו ושלא , כל חמ# ושאור שיש ברשותי" (= דארעא

ראיתיו שביערתיו ושלא ביערתיו יבטל ויהיה הפקר כעפר 

  ).האר#

חמ# הוא מאכל שנעשה מקמח שנלוש במי� ושהה עד 

 המביאה לדבר מהות החמ( היא השהיית יתר. י#שהחמ

כשעבר זמנו של דבר ואיננו . להתרחק מטבעו הבסיסי

. להפו$ ממועיל למזיק" להחמי#"זורקי� אותו הוא עלול 

במישור האנושי מדובר בתכני� נפשיי� בה� אנו מוסיפי� 

, ציפיות, אמונות: להחזיק ג� כשכבר אינ� מתאימי� לנו

לאד� יש נטייה להחזיק .  וכדומההרגלי� מנגנוני הגנה

ג� לאחר שהדבר הפסיק לשרת אותו , במה שמוכר לו

אנשי� חיי� ע� הרגלי� הרסניי� . ואפילו מזיק לו

ואינ� מסוגלי� להימנע מה� מפני , במהל$ חייה�" נקנו"ש

שאות� הרגלי� נטמעו בה� במהל$ השני� ומפני הפחד 

נואי� יש הנשארי� במקומות עבודה ש, למשל. משינוי

האנשי� . שזה זמ� רב אינ� ממשי� את עצמ�, עליה�

האלה אינ� מאמיני� בכוחות ההתחדשות הטמוני� 

, וכ$ נצמדי� למוכר, חוששי� מפני הבלתי נודע, בקרב�

עמדה כזאת מביאה . ונשארי� עבדי� לעבר�, לחמ#

  . ולפעמי� להחמי# חיי�, להחמי# הזדמנויות

  

, אות� האותיותהמילי� חמ# ומצה מורכבות כמעט מ

ומה שמבדיל ביניה� הוא קו קט� שהופ$ ' וצ' בשתיה� יש מ

בדיקת החמ# מדרבנת אותנו לאסו  את ...'לח' את הה

, ביעור החמ# הוא התרת הכבלי�. השלג דאשתקד שבתוכנו

עדיי� אנו רחוקי� מ� הכניסה . יציאת מצרי� בזעיר אנפי�

, $לאר# המובטחת כי התחלה חדשה מצריכה תהלי$ ארו

) פסח(בפסיחה , אבל לעיתי� עוזבי� את היש� בקפיצה

כמו שעוזבי� מקו� עבודה לפני , בטר� יודעי� לא� הולכי�

, שיקול הדעת הוא דבר חשוב מאוד, אמנ�. שמוצאי� אחר

א$ לעיתי� מרוב התחבטויות משהי� החלטות עד כדי 

השיקול הרציונלי יכול לתרו� א� . י� כולויהחמצת הענ

המצה מסמלת את . אינטואיציה ולנשמההוא מחובר ל

על שו� שלא הספיק בצק� של אבותינו "הגאולה שבחיפזו� 

ה "להחמי# עד שנגלה עליה� מל$ מלכי המלכי� הקב

אנו קופצי� אל הבריכה כמו נחשו� שקפ# אל הי� ". וגאל�

, מפנה מקו� לחדש ההשתחררות מ� היש�. קוד� שנחצה

המצה היא . ה נולדכתינוק שזה עת, להתחלה נקייה מאפס

  לח� "מינימו� , לוח חלק בלי תוספות מכבידות ומיותרות
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וג� האד� מתחיל מחדש , בחג האביב הטבע מתחדש". עוני

  .כמצה, כלוח חלק

  

כיוו� שקשה מאוד להבטיח שנמצא את כל החמ# בביתנו 

יש ". כעפרא דארעא"נוהגי� לבטלו ולהצהיר עליו שהוא 

אול� מעבר להיבט , ורמאותשרואי� בביטוי תכסיס זול 

 ביטול החמ# בלב מבטא את התובנה שעיקר ,ההלכתי

  .המעשה אינו פיזי אלא נפשי

הצור$ להבדיל בי� עיקר לטפל בחיינו ולהימנע מתלות בקיי� 

 .ינובעמדות ובמחויבויות הוא מוטיב חוזר במקורות, וברכוש

מוותר על בעלותו , בביטול החמ# האד� מפקיר את החמ#

  ביטול החמ( מזמי� אותנו לבדוק . עליו

  

ביעור החמ# מאל# את האד� . מה מיותר בביתנו ובחיינו

להיפטר מ� החמ# הפנימי בכל ימות השנה א$ כהקדמה לליל 

הסדר הוא מסמ� את התחלת התהלי$ המייחד את הלילה 

, י שטרנגר גבריאל"עפ. (הלוא הוא תהלי$ יציאת מצרי�, הזה

  .)�2004 �י, תהלי$ צמיחה ליל הסדר כ�מסע אל החירות

  

  

  גמליאל בבית ציבורית תחבורה

  צקי שלו

 כמוב� מתקבל דבר של ובסופו לטבע הופ$ הרגל כיצד מפתיע

 אוטובוסי� היו� כל מסתובבי� יבנה הסמוכה בעיר. מאליו

 ריקי�, )אפיקי� חברת של 6�ו 5, 4, 3, 2 ,1 קווי� (מלא בגודל

 ברכבת שמשתמש ימ כל. היו� שעות ברוב מאד� לחלוטי�

 הגלמודי� האוטובוסי� את רואה ביבנה מערב או מזרח

 בדד יושבי� משועממי� נהגי� ע�, ואנה אנה שועטי�

 בית של המפואר למחל  בכניסה, זאת לעומת. בקבינה

 סיבוב בקצה, מסוכנת בצורה, ולילה יו� � עומדי� גמליאל

, ונערות נערי�, וילדות ילדי� � הצרי� הכביש ובשולי חד

 עובדי�, נהיגה רשיו� משוללי, וזקנות זקני�, וחיילות חיילי�

 שירותי מחוסרי ושאר אריתראי� פליטי�, בית במשק

  . לישועה ומחכי�� בסיסיי� תשתית

  

  

  

  

 כמו לפחות" בסיסי מוצר "לא היא ציבורית תחבורה הא�

 בבית גרו בעבר? כא� מסוב$ מה'? קוטג או משקפיי�

, לאל  מעל יש היו�. מבוגרי� רוב�, נפשות 250�כ גמליאל

 אוטובוס הפעלת של בעלות כי ספק אי�. עירי�וצ נוער רוב�

 למושב שייכנס מיניבוס להפעיל נית� ביבנה אחד גדול

  . שעה חצי כל") פרדס"ול(

 התגובה, המושב חברי ע� בנושא משוחח כשאני

 ה� מי אז? באמת". רכב היו� יש לכול� "היא האוטומטית

, בנושא הצעירי� את שואל כשאני? במחל  העומדי� כל

 עוצרי� לא& *^@%#$ה הנהגי�: "רי�אומ ה�

 של ארצה�באנו�אנו בימי עדיי� אנחנו? הבנת�!" לטרמפי�

 שנכנסת תנובה של אחת חלב ומשאית, הדדית אחריות

 אמורה קס� של צורה באיזו. ביו� פע� הבוצי למושב

 להיפתר, חריפהו קיימת בוודאי שהיא, התחבורה בעיית

 מזל. הזולת ואהבת קהילתיי� רגשות באמצעות

   לא במושב והגינו� החשמל, ביובה, התאורה, שהמדרכות

 המעלה איש אי� א$, אלה כל היו לא פע�. כ$ פועלי�

  ".שיהיה הוא שהיה מה"ש בדעתו

 לי יש אבל; כס  שתפסיד תחבורה מחברת מצפי� איננו

 בתחבורה העקרה להשקעה שבהשוואה מבוססת די תחושה

, חכ� זמני� תכנו� ע�, מסחרית חברה יכולה ביבנה

 מכיוו�". פרדס/"גמליאל לבית י�/קו על להרוויח

 הפועלות ה�, התושבי� בתמיכת, המקומיות שהרשויות

 הרי, ציבורית תחבורה קווי בנושא התחבורה חברות מול

. התושבי�) טחו�יולב (לרווחת פתרו� לקידו� הכתובת שזו

  .קולכ� השמיעו, מסכימי� את� א�

  

 

  "לבנ והגדת" = סח פה = פסח

  ?זיכרו� יוצרי� כיצד

  כה� מלכה

  

 בי� מבדיל מה, היא פסח של בלילה העיקרית השאלה

 יציאת זכרו� – זיכרו� שמוליד סיפור לבי� רגיל סיפור

  .מצרי�

 בכל"? לע�, משפחתנו לבני קולקטיבי זיכרו� ניצור כיצד

 יצא הוא כאילו עצמו את לראות אד� חייב ודור דור

  ".ממצרי�
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  ?הצעיר לדור ג� חשוב יהיה, הראשו� לדור שחשוב מה מדוע

 מקבלי�, הרשע הב� דברי, "?לכ� הזאת העבודה מה"

  .ישראל באר# כא� דווקא משמעות

 זיכרו� לבנות צרי$. מענה לתת צריכה הסדר בליל העשייה

  .האישיות לעיצוב יותר חזק הוא. אפיזודי

 זה. אמוני ובירור שאלות העלאת ג� – דיבור של לילה זהו

 דתי להיות בחר הוא מדוע ויספר פיו את יפתח שהאבא הזמ�

 הקשיי� על 17� ה ב� הנער ישמע. בחיי� תקופות מיני בכל

 את אביו צולח כיצד הוא ג� ישמע. לפעמי� לאביו ג� שהיו

  ".מצוות עול נוע�"ב דרכו

 לילות על שיספרו, ולסבתא לסבא נית� בזיכרו� יפה מקו�

 כעולי� הראשו� הסדר ליל ועל ל"בחו השתתפו שבה� הסדר

  .סדר אי של בימי�, נער$ שבקושי" סדר "על. באר# חדשי�

  

  

, בו חוזרת הארבע תבנית. תבניות של לילה הוא הסדר ליל

. להתפרע אפשר – הסדר מ� היציאה את בחובו טומ� הוא אבל

). �"הרמב נוסח (ממצרי� יצאנו כאילו עצמנו את להראות

 על למקל קשורי� ובתרמילי� בגדי� במיני מתלבשי� כול�

 הלבוש הסדר עור$ כשבראש�, צועדי� כול�. כתפינו

 ישיבו" ?את� מי "לשאלה". במדבר "לכי�והו, "קיטל"ב

 הזו התשובה תהדהד ברקע". ישראל לאר# יהודי�: "הקטני�

 מי  "– האר# חופי בחולות כשנשאלו. לאר# ההעפלה מימי

  ".ישראל מאר# יהודי: "ענו, "?אתה

. האד� בחיי חשוב מקו� לו יש, אירוע ע� יחד שקורה זיכרו�

  .לאירוע מחוברת להיות צריכה היא בתודעה חוויה לצרוב כדי

 ייחודית היא מצרי� יציאת. כולה השנה על מקרי� הסדר ליל

 לקיו� ממשות תהיה לא, המסורת את נשמור לא א�. לנו

  .שלנו

 תמשול והיצירתיות, עלינו הטובה הדמיו� יד את נצר  כא�

 אחד כשכל, "?יודע מי אחד "בשיר בית לכל מאיור החל: בכל

. 'וכו" משנה סדרי ששה", שלו האיור את מרי� הילדי� מ�

 לשנה "השולח� סביב וריקוד, המשפחה כל של מיוחדת שירה

  ".בירושלי� הבאה

 תשובותיו שעל חידו�. הבית בני כל את לשת  מאד חשוב

 ילדי� של רצונות "– קוק הרב שאמר כפי, פרסי� מקבלי�

  ".גאולה של זרעי� ה�

  

  

  

 בכפר המורחבת המשפחה התכנסה, בילדותי, עברו בימי�

 משפחת "קייטרינג. לחג האוכל את לבשל, הדתי הנוער

, הדוד בנות כל, כשאנו, הקיטור במלוא עבד" אנזל

  ".קילופי�"ה על אחראיות

 היה שלא כאלו ג� כלל" משפחתי סדר "אצלנו, לדעת וזאת

. אנשי� הרבה, הרע עי� בלי, מנה הסדר. להיות היכ� לה�

 משפחת ע� הלכתי, בנוחות לישו� לכול� לאפשר כדי

  .חסידי� כפר שליד, רכסי� – השכ� יישובב לישו� הדודי�

  

 ואנו, חצות לאחר השעה. פסח ערב של מלא ירח ליל

 בית שוכ� בתוו$. היישובי� שני בי� המחברת בדר$ צועדי�

. הירח לאור מלבינות שמצבותיו פסטורלי מקו�. הקברות

 ניצול, דודי אבל. רעד בי העביר זה במקו� לעבור רק

   חשב, השואה

 שעלי וטע�, מחיר בכל האר# ילידות תא לחשל שצרי$

, אמר הוא כ$ –" לרו# צור$ אי�. "פחד בלא ראשונה לצעוד

 בית, השואה בזמ�". בעול� בטוח הכי המקו� זהו"

 הוא, מזה חו#. ביותר טוב מסתור מקו� שימש הקברות

  .קדימה. עליי$ שומר הש�. שימורי� ליל זהו, בחיו$ אמר

  

 של המקסימי� מהריחות ליהנות כוחי בכל ניסיתי אני

, הגבעה במעלה החורש בסב$ שגדל הרפואי הליבנה

 שמח חג ברכת השולחת הלבנה באור הבוהקי� ומהסלעי�

  .הנפלא" סדר"ה לאחר המנוחה אל להולכי�

 כל ובתו$, נפלא סדר מליל ליהנות השנה ג� שנזכה

 לשו� את, המסתתרת את, החמישית את ג� נחוש הרביעיות

  .הגאולה

 יציאת היא זו שהרי – החוש$ מ� היוצא האור את נחוש

  .מצרי�
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  לפסח כשרי� )muffins(י� פינומ
  רנה רוזנברג

  

  
  
  

  המצרכי�
  שמ� כוס 1/2
  סוכר כוס 1
  ביצי� 3

  אדמה תפוחי קמח כוס 1/4
  לעוגה מצות קמח כוס 1/2

  מלח קורט
  
  

�  ההכנה אופ
  בלילה שמקבלי� עד יחד החומרי� כל את לערבב .1

         את הבסיסית לבלילה להוסי  אפשר. חידהא
, חתוכי� תותי�, שוקולד פתיתי :אי�הב המרכיבי�

  חתוכי� ואגוזי� קינמו�

 או מנייר עשויי� י�פינולמ מיוחדות כוסיות לתו$ ערותל .2
 כדי הגובה חצי עד רק אחת כל למלא יש. אלומיניו�

 תפיחהב התחשבל

 מופי� כל על וקינמו� סוכר לפזר .3

     . מעלות 160 של חו�ב דקות 45�40 במש$ לאפות .4
  יבש/מוכ� כבר הפני� א� קיס� זרתבע לבדוק אפשר

  

                                    

                                       

  צקי שלו

  

 ל$ לעשות. "קל ניתוח לעבור עומדת, הגביר אשת, שרה

, הגברת עונה, "פתאו� מה. "הרופא שואל" ?מקומית הרדמה

  !"מיובאת רק בשבילי"

  

איזו מתנה תרצה ליו� הולדת$  ",האישה שואלת את בעלה

, עשוי מתכת וזכוכית, משהו מעוצב", מיד עונה הבעל". ?60� ה

אז היא קנתה לו ".  שניות3� ב100� ל0�מבריק ומגיע מ, נמו$

  .מאזניי� לאמבטיה

  

  

  

  

מה למדת� על ", דני הקט� חוזר מהג� ואמא שואלת אותו

עד למדנו שמשה רבנו הרבי# לפרעה ". "?חמודי, חג הפסח

כול� עשו על האש ע� לאפות ואז , ששחרר את ע� ישראל

משה לקח אות� לי� סו  וש� בנה גשר צ  ענקי שעליו 

ואז פוצ# אותו לפני שפרעה הספיק , עברו בני ישראל

. שואלת אמא" ???זה מה שלימדו אות$ בג�". "לעבור

אבל בחיי� לא תאמיני למה שבאמת ", עונה דני, "לא"

 ."לנו סיפרו

 

  

  


