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ֹמאָלם ְוַהַּמִים ָלֶהם חֹוָמה ִמיִמיָנם ּוִמֹּשְ

ַוָּיֹבאּו ְבֵני ִיְשָׂרֵאל ְּבתֹוְך ַהָּים ַּבַּיָּבָשׁה

ְּבָכל ּדֹור ָודֹור 
ַחָּיב ָאָדם

ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו 
ְּכִאּלּו הּוא
ָיָצא ִמִּמְצַרִים.

הגדת העליות והזהויות בחברה הישראלית היא מעין תעודת זהות עדכנית של החברה 
היהודית בישראל. היא קושרת בין הנרטיב המרכזי של היהדות, יציאת מצרים, לבין זה של 
הציונות בגרסתה הישראלית, עלייה ושאיפה לבניין חברת מופת בישראל. היא מביאה 
את סיפורם של 65 עולות ועולים מהתפוצות ומשלימה בכך פסיפס זהויות חברתי עשיר 
באוצרות תרבותיים. בצד נוסח ההגדה המסורתי מופיעים ביאור נגיש לכל קורא, איורים 
מאירי עיניים, פיוטים מסורתיים ושירים מודרניים. זוהי אחת הדוגמאות המובהקות 
לשליחותה של החברה למתנ"סים ליצירת דיאלוג בונה בין המסורת היהודית לחברה 
המודרנית ושיח בין הזהויות השונות, הגברת תחושת השייכות וחיזוק הערבות ההדדית. 
הגדה זו משמשת כלי בידיהם של הפעילים הקהילתיים במתנ"סים ואיתה חוגגים את 

הפסח בקהילה ובמשפחה.

המשרד לשוויון חברתי הוא גוף מטה בממשלה שֹשם לו למטרה לקדם שוויון חברתי בישראל. 
המשרד מטפל בתחומים הבאים: קידום אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל, קידום מעמד 
האישה – באמצעות הרשות לקידום מעמד האישה, פיתוח כלכלי של המגזר הערבי – באמצעות 
הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים, קידום אוכלוסיית הצעירים וקידום ויישום מדיניות 
לאומית לשימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת באמצעות המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית". 
הסיפורים המובאים בפניכם נאספו, בין היתר, במסגרת תוכנית ״הקשר הרב־דורי״ של המשרד 
לשוויון חברתי המבוצעת על ידי בית התפוצות. התוכנית מקדמת שיח בין־דורי בין אזרחים 

ותיקים לדור הצעיר באמצעות למידה וחקירה משותפות של המורשת המשפחתית.

החברה למתנ"סים )מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ( היא חברה ממשלתית בבעלות משרד 
החינוך שהוקמה בשנת 1969. 187 מרכזים קהילתיים הכוללים 800 שלוחות פועלים בכל רחבי 
הארץ: בערי פיתוח ובשכונות פריפריה, בערים גדולות, במועצות מקומיות ואזוריות, בחברה 
היהודית ובחברה הערבית. החברה למתנ"סים היא הארגון החברתי המוביל בישראל לבניית 
קהילות מקומיות ברשת ארצית, התורמות לעיצוב חברה חסונה ומתקדמת. תוכניות החברה 

מאפשרות לכל חבר בקהילה להיות ולהרגיש משמעותי ושייך.
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ָלֵכן ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ה', ְוֹלא ֹיאְמרּו עֹוד ַחי ה' ֲאֶׁשר ֶהֱעָלה ֶאת ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. ִּכי ִאם ַחי ה' ֲאֶׁשר ֶהֱעָלה ַוֲאֶׁשר ֵהִביא ֶאת ֶזַרע ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ָצפֹוָנה ּוִמֹּכל ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ִהַּדְחִּתים ָׁשם, ְוָיְׁשבּו ַעל ַאְדָמָתם. 

)ירמיהו כג ז-ח(

תניא, אמר להם בן זומא לחכמים: וכי מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח, 
והלוא כבר נאמר "הנה ימים באים נאום ה' ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה 
את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את זרע 
בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם"?! אמרו לו: 
לא שתיעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהא שעבוד מלכויות עיקר, 

ויציאת מצרים טפל לו... )ברכות יב ע"ב(

ביאור: הנביא ירמיה מבקש לטעת תקווה בלב הגולים שלאחר חורבן בית ראשון, לכן הוא 
מנבא גאולה גדולה מזו של יציאת מצרים. על כך אומרים הפרשנים: "האל שולח להם בזה 
העניין, על ידי נביאיו, פורענות ונחמה, כדי שלא יאמרו: אבדה תקוותנו" )רד"ק(; "יהיה 
נס של גאולה אחרונה גדול מנס של יציאת מצרים" )מלבי"ם(. חז"ל חוששים שיציאת 
מצרים תיָשכח לאור הגאולה הגדולה בעתיד. לכן הם קובעים: הגאולה הגדולה בעתיד, 
תהיה העיקר, ואילו יציאת מצרים טפל. יש מבני דורנו הרואים במדינת ישראל ובעליות 

ההמוניות מהתפוצות התגשמות נבואת ירמיה.

ִהְנִני ֵמִביא אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ְוִקַּבְצִּתים ִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרץ. )ירמיה לא ז(
ּוֵמֲאָרצֹות ִקְּבָצם ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב ִמָּצפֹון ּוִמָּים. )תהילים קז ו(
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למען הדורות הבאים
המשרד לשוויון חברתי פועל בשלל מיזמים 
להבאת סיפוריהן של קהילות ישראל לתודעה 
הציבורית, ובכללם סיפוריהן של קהילות שונות 

שלא סופרו דיים בקרב הציבור בישראל.

בהגדה זו, המוגשת לפניכם וכוללת שישים 
וחמישה סיפורי עלייה מתפוצות רבות שאליהן 
גלה העם היהודי וחי בהן במשך אלפיים שנה, 
יש ביטוי נוסף למפעליו אלו של המשרד למען 
סיפור ישראלי שלם יותר ולמען חברה המכוננת 

שוויון תרבותי בין קהילותיה.

יציאת מצרים היא במידה רבה האירוע המכונן 
בתולדות העם היהודי, ובה, לפי מסורת ישראל, 
נתהווה ישראל לעם. דור מייסדי ומייסדות 

המדינה זכה ליציאת מצרים משלו, שבה שב 
לארץ אבותינו ואימותינו לאחר אלפיים שנות 
נדודי גלות בֵנכר. בהגדה זו אנו מבקשים לתת 
ביטוי לסיפורי יציאת מצרים המודרנית, שסופם 

בהקמת מדינת ישראל ובבניינה.

לעם ישראל יש מורשת מפוארת, והמשרד לשוויון 
חברתי מבקש לתת לה ביטוי כמו גם להביאה 
בפני יושבי הסדר ולשומרה למען הדורות הבאים 

ועתיד מדינת ישראל.

חג חירות שמח,

ח"כ גילה גמליאל
השרה לשוויון חברתי

ממצרים לירושלים
חנה אשתי ואני יצאנו ממצרים.

זה היה די מזמן.

בכל שנה בליל הסדר אנחנו חוגגים את יציאתנו 
לחירות ואת הפיכתנו לבני חורין במדינה חופשית. 

בדרך בין מצרים לירושלים עברנו כמה תחנות:

משפחתי עברה בגרמניה, באוסטריה, בפינלנד 
ובנורבגיה. משפחתה של חנה עברה בדרום 

אפריקה, בארצות הברית, בליטא ובפולין.

כולנו עברנו דרך ארוכה של מאות שנים שהתחילה 
במצרים והסתיימה בירושלים.

כל תחנה ותחנה הטביעה את חותמה. צלקות 
וזיכרונות נחרטו בליבנו. אבל כל תחנה הצמיחה 

בנו עוד קומה ועזרה לנו לגדול ולהתעצם.

ליל הסדר הוא לילה שבו ביתנו פתוח לכל דכפין, 
לכל מי שרוצה לבוא ולשבת עימנו.

זה לילה שבו אנו מלמדים את ילדינו את המורשת 
המיוחדת שלנו ולומדים מאורחינו את המורשת 

המשפחתית שלהם.

הייתי רוצה לשבת בשולחן ארוך וגדול ובו נציגים 
של כל תושבי מדינת ישראל שנקבצו אליה 
מכשבעים גלויות ומארבע כנפות הארץ, אבל 
המקום הפיזי צר מהכיל, ובמקום לשמוע את 
סיפורי המספרים, עלינו להסתפק בקריאת 
החומרים, האגדות והמסורות שבאים מכל קצוות 

העולם היהודי.

לפיכך כתבנו בחברה למתנ"סים את ההגדה 
הזאת, ההגדה שנותנת מקום לכל תפוצה ולכל 

חלק בעם ישראל.

אנו מאחלים לכולם חג שמח ומחכים להמשך 
קיום דברי הנביא יחזקאל: "ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן 
ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם 

ֶאל ַאְדַמְתֶכם" )יחזקאל לו כד(.

חג שמח, 

אביעד פרידמן
יו"ר החברה למתנ"סים

ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום ְירּוָׁשַלִים ִיְׁשָליּו ֹאֲהָבִיְך. ַׁשְּבִחי ְירּוָׁשַלִים ֶאת ה' ַהְלִלי 
ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון. ִּכי ִחַּזק ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִיְך ֵּבַרְך ָּבַנִיְך ְּבִקְרֵּבְך. ּבֹוֵנה ְירּוָׁשַלִים ה' 
ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ְיַכֵּנס. ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִצּיֹון ִּתְבֶנה חֹומֹות ְירּוָׁשַלִים. 
ְירּוָׁשַלִים ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה ַיְחָּדו. ְירּוָׁשַלִים ָהִרים ָסִביב ָלּה ַוה' 
ָסִביב ְלַעּמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ֹעְמדֹות ָהיּו ַרְגֵלינּו ִּבְׁשָעַרִיְך ְירּוָׁשַלִים. 
ְּבַחְצרֹות ֵּבית ה' ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשַלִים ַהְללּו ָיּה. ָּברּוְך ה' ִמִּצּיֹון ׁשֵֹכן ְירּוָׁשַלִים 
ַהְללּוָיּה. ְיָבֶרְכָך ה' ִמִּצּיֹון ּוְרֵאה ְּבטּוב ְירּוָׁשַלִים ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך. ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך 
ְירּוָׁשַלִים ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני. ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם ֹלא ֶאְזְּכֵרִכי ִאם ֹלא 

ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשַלִים ַעל ֹראׁש ִׂשְמָחִתי. )לקט פסוקי תהילים(

ִמָּכל ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי ִּכי ֵעְדוֶֹתיָך ִׂשיָחה ִלי. ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן ִּכי ִפּקּוֶדיָך 
ָנָצְרִּתי )תהילים קיט צט-ק(.

נאמר: "ִמָּכל ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי" )תהילים קיט צט(. ממי למדתי ביותר? 
משיחת זקנים! שנאמר, "ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן" )שם ק(. מהי משמעות 
הביטוי "ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן"? הרבה כבוד ָחַלק הקב"ה לזקנים, בכך 
שלא הוציא את עם ישראל ממצרים, אלא רק לאחר שציווה את 
משה: "ֵלְך ְוָאַסְפָּת ֶאת ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל" )שמות ג טז(. ולא העניק את 
התורה לעם, אלא לאחר שציווה לאסוף אותם: "ַוִּיְקָרא ְלִזְקֵני ָהָעם 
ַוָּיֶׂשם ִלְפֵניֶהם ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה" )שם יט ז(. במקומות אחרים 
הוא מוסיף ואומר: "ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקן" )ויקרא יט 
לב(. "ְׁשַאל ָאִביָך ְוַיֵּגְדָך ְזֵקֶניָך ְויֹאְמרּו ָלְך" )דברים לב ז(. הכבוד שחולק 
הקב"ה לזקנים הוא שמביא לכך שאנצור את מצוותיו ופיקודיו. זוהי 

משמעות הביטוי: "ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן" )לפי מדרש תהילים קיט(.
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הנס המודרני
מדינת ישראל שלנו היא נס של התקופה 
האחרונה, התגשמות חזון נביאי ישראל: "שאי 
סביב עינייך וראי כולם נקבצו באו לך בנייך מרחוק 

יבואו..." )ישעיה מח יח(.

קשה להעלות על הדעת עוד תנועה לאומית 
שהצליחה, בפרק זמן כה קצר, לרכז גיאוגרפית 
קהילות מגוונות ושונות ולהתמודד עם מלאכת 
שילובם של אלו שעד שעלו היו יושבי ארצות 

שונות לאורך עשרות דורות.

הגם שאנו חיים את תוצאות נס זה יום יום, אין 
פרטי הדבר ידועים מספיק, לעיתים אף לא בתוך 
בתינו. זה נובע מהאתגר בקשר הבין־דורי, אבל 
גם מהעובדה שבשל הקושי להכיל את מכלול 
סיפורי העלייה השונים של כלל קהילות ישראל, 
על עושרם וגיוונם, לא תמיד צלחנו כחברה 
וכמדינה במלאכת הבאתם לידי ביטוי של כלל 
סיפורי העלייה המגוונים ומורשתם, מה שהופך 

את הסיפור היהודי לחסר ולא שלם.

על פי מצוות ה', משה רבנו מכין את העם לחירותו 
ולהפיכתו לעם הנצח. הוא איננו נואם באוזניהם 
על החירות, על המסע המפרך או על הארץ 
שהובטחה לאבותינו. הוא מדבר על הילדים: "והיה 
כי יאמרו אליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? 
ואמרתם..."; "והגדת לבנך ביום ההוא לאמור"; 

"והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור מה זאת"?.

משה רבנו מדבר לא על מחר, אלא על העתיד 
הרחוק. הוא איננו חוגג את רגע השחרור, אלא 
מבקש להבטיח ששחרור זה ייחרת בזיכרונו של 
העם עד קץ הימים ויבטיח כי השרשרת לא תינתק 

לעולם. הוא מבקש שכל דור ינחיל את הסיפור 
לדור שאחריו. הוא רוצה שההורים הישראלים 
יהיו מחנכים, ושילדי ישראל ישמרו על העבר 

למען העתיד.

משה רצה שנַלמד את ילדינו דבר מסוים - סיפור - 
ועל ידי זה נעזור לילדינו להבין מי הם, מאין באו, 
איך נעשו אבותיהם לאומה, ומה היו הרגעים 
המכוננים שעיצבו את חייהם ואת חלומותיהם. 

נסיים בדבריו של הרב יונתן זקס: "נהפוך את 
ההיסטוריה לזיכרון ואת הזיכרון לתחושת 
אחריות". אנחנו במשרד לשוויון חברתי נענינו 
לקריאה זו מבעד לדורות והחלטנו להביא לידי 
ביטוי סיפורי עלייה מהקהילות השונות בצורה 
שווה ומכבדת. בחרנו להביא לחברה הישראלית 
את סיפור "יציאת מצרים" של כל קהילה, על 
תלאות עלייתה לארץ ישראל, על מנת שכל אחד 
ואחת יזכו להגיד לבנו, לבתו, לנכדיו ולנכדותיו 
ביום ההוא גם את סיפור הנס האישי והלאומי 

בן זמננו.

כולי תקווה שהגדה זו תעזור לבני המשפחה 
לשוחח סביב שולחן הסדר ולהכיר את סיפור 
העלייה המשפחתי, וכי המסר של שוויון בין 
הקהילות אשר עלו ארצה יהדהד בכל בית שבו 

תישמר הגדה זו.

אבי כהן-סקלי
מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי

ְוָהָיה ִּכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִיֵּתן ה' ָלֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת 
ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת. ְוָהָיה ִּכי ֹיאְמרּו ֲאֵליֶכם ְּבֵניֶכם ָמה ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת ָלֶכם. 
ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַלה' ֲאֶׁשר ָּפַסח ַעל ָּבֵּתי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים 
ְּבָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת ָּבֵּתינּו ִהִּציל ַוִּיּקֹד ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו. )שמות יב כה-כז(

הגדת שנת היובל
מידה רבה של סמליות יש בכך שהחברה 
למתנ"סים בשיתוף המשרד לשוויון חברתי 
מפיקה הגדה מהודרת של פסח לרגל שנת 
היובל שלה. במשך השנים הארוכות הללו עמלה 
החברה למתנ"סים על בניית קהילות ועל העשרת 
החיים החברתיים ברוב היישובים בארץ. בשנים 
האחרונות בחרנו, בין היתר, להתמקד בדיאלוג 
שבין הזהויות המגוונות שבחברה הישראלית. 
סיפור יציאת מצרים בסדר ליל פסח הוא אחד 
המרכיבים המרכזיים בזהות היהודית של דתיים, 
חילוניים ומסורתיים כאחד, וליל הסדר מצוין על 

ידי מרב האנשים בעם ישראל.

סיפור יציאת מצרים אומנם התרחש לפני אלפי 
שנים, אך למעשה נמשך לאורך הדורות וקיבל 
בימינו ביטוי בהקמת מדינת ישראל ובעליות 
ההמוניות, הנמשכות עד ימינו ממש. לכל אחת 
מקבוצות העולים מהתפוצות השונות בעולם 
סיפור משלה. הגדה זו מבקשת להציג את 
הסיפורים הללו ובתוך כך את פסיפס הזהויות 
העשיר של החברה בישראל. הסיפורים האישיים 
של 65 עולות ועולים המוצגים בהגדה זו מרכיבים 
את הסיפור של כלל החברה היהודית בישראל. 
ככל שנכיר אלה את סיפורם של אלה, נצמצם את 

הניכור ונגביר את הלכידות החברתית.

נוסף על הסיפורים שבהגדה ישנם סיפורים 
חשובים לא פחות - הסיפורים של הקהילות 
ביישובים השונים. לכל קהילה אופי ייחודי, חזון 
משותף וגאוות מקום, שאותם החברה למתנ"סים 
מבקשת לטפח ולקדם. סיפורים אלו, שהגיעו 
מהשטח על ידי תושבים מתנדבים, הם ביטוי 

לרצון זה של החברה.

ההגדה חוזרת ומדגישה את מצוֹות "וִהגדת לבנך" 
ו"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו 
הוא יצא ממצרים". כדי שסיפור יציאת מצרים 
יעבור מדור לדור יש מקום ליצור את הפלטפורמות 

לספר את הסיפורים ולהאזין להם.

כדי לממש את השליחות החברתית שלה מפעילה 
החברה למתנ"סים כ־800 שלוחות במרכזים 
קהילתיים, המאוישים על ידי מיטב אנשי המקצוע 
ועל ידי קבוצות של מנהיגות מתנדבת. בכל אחד 
מהם הקהילות חוגגות אירועים סביב מעגל 
השנה ובתוך כך מגבירות את החוסן הקהילתי 

ואת הלכידות החברתית.

אנו מאחלים לכל בית ישראל חג חירות שמח.

רז פרויליך
מנכ"ל החברה למתנ"סים

ְוֶלָעִתיד ָלבֹוא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַכְנָסן, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִהֵּנה ֵאֶּלה ֵמָרחֹוק 
ָיֹבאּו ְוִהֵּנה ֵאֶּלה ִמָּצפֹון ּוִמָּים ְוֵאֶּלה ֵמֶאֶרץ ִסיִנים" )ישעיה מט יב(, 
ְוַהָּגֻלּיֹות ָּבִאים ִעָּמֶהם ְוַהְּׁשָבִטים ֶׁשֵהם ְנתּוִנים ִלְפִנים ִמן ַסְמַּבְטיֹון 
ְוֶׁשִּלְפִנים ִמן ָהֵרי חֶׁשְך, ֵהם ִמְתַּכְנִסין ּוָבִאין ִלְירּוָׁשָלִים. )במדבר רבה טז(
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Rabbi Shay Piron
Former Minister of Education
הרב שי פירון
)לשעבר( שר החינוך

מכתב ברכה

מאז ומעולם היה ליל הסדר אירוע משפחתי יוצא דופן המפגיש את כל בני המשפחה לשיחה ערכית 
על העבר, על ההווה ועל העתיד.

הנס הגדול שבהקמת מדינת ישראל הוביל ליצירתן של משפחות שיש בהן "נציגים" מארבעת קצוות 
תבל. כך, לא רק ארבעת הבנים, אלא גם ארבע יבשות יושבים יחד, מספרים ביציאת מצרים ומתפללים 

להמשך תקומת ישראל בארצו.

הגדה זו, המאגדת סיפורים של יהודים משישים וחמש קהילות שונות, מלמדת איך מרחק גיאוגרפי 
לא יכול לפגוע בחלום הגדול של היהודים: השיבה לציון.

עברתי על ההגדה, על ההנחיות ההלכתיות ועל הרעיונות, ואני  משוכנע שיש בה כדי לתרום 
להפיכת ַעם של גולים לעם אחד ומאוחד.

בברכה,

הרב שי פירון 

עם אחד ומאוחד המשרד לשוויון חברתי והקשר הרב־דורי

תוכנית הקשר הרב־דורי

המשרד לשוויון חברתי רואה חשיבות רבה בביצוע 
תוכניות בין־דוריות בין אזרחים ותיקים לבני הדור 

הצעיר ותוכניות לתיעוד מורשת, ובהן: 

הקשר הרב־דורי - חלק מהסיפורים המובאים 
בהגדה זו נאספו במסגרת תוכנית זו של המשרד 
ובביצוע בית התפוצות. התוכנית מקנה לתלמיד 
ולאזרח הוותיק חוויה חינוכית ערכית המאפשרת 
דיאלוג הממגר גילנות ודעות קדומות בנוגע 
לזקנה, חיזוק תחושת השייכות והגברת המודעות 
המשפחתית והקהילתית של הדור הצעיר 
לאזרחים הוותיקים. האזרח הוותיק לומד גם 
מיומנויות מחשב ואינטרנט, והתלמיד נחשף 
לסיפורו, לערכיו ולמורשתו של האזרח הוותיק. אנו 
מזמינים בתי ספר שעדיין לא הצטרפו לתוכנית 

לעשות כן.

כיתות ותיקים – מטרת התוכנית היא לקיים 
מסגרות לימוד והעשרה לאזרחים ותיקים בתוך 
חטיבות ביניים ותיכונים ובתוך כך לחזק את 

הקשר הבין־דורי שבין תלמידי בתי ספר לבין 
האזרחים הוותיקים.

ותיקים בתנועה – מפגשים בין־דוריים בין אזרחים 
ותיקים לנוער מכל תנועות הנוער במגוון רחב של 
פעילויות )בשיתוף משרד החינוך ותנועות הנוער(.

"רואים את הקולות" – מיזם )בשיתוף משרד 
החינוך, מכון יד בן צבי ובית התפוצות( לאיסוף 
עדויות מצולמות מיוצאי ארצות ערב ואיראן, בין 
היתר באמצעות אפליקציה המונגשת לציבור 
הרחב, לצד שימורן והנגשתן על גבי פלטפורמה 

דיגיטלית.

מוזמנים להתקשר למוקד לאזרחים ותיקים 
המופעל במשרדנו בטלפון 8840* לקבלת מידע 

על זכויות וביצוע בירור זכויות למעוניינים.

לפרטים על תוכניות אלו ועוד ניתן להיכנס לאתר 
האינטרנט של המשרד לשוויון חברתי.

התוכנית מופעלת בשיתוף המשרד לשוויון 
חברתי, משרד החינוך ומוזיאון העם היהודי 
בבית התפוצות. במסגרת מפגשי התוכנית, 
שמשתתפים בה אזרחים ותיקים ותלמידים 
בבתי הספר, מתועדים סיפורי הוותיקים ונשמרים 
במאגר סיפורי מורשת של העם היהודי בבית 
התפוצות. התוכנית מזמנת חיבור של הדור הצעיר 
לסיפורי המורשת באמצעות מפגש אישי ולמידת 
היסטוריה ממקור ראשון וכן תיעוד סיפור חיים 
ופרקים בהיסטוריה הלא כתובה בתהליך למידת 

חקר. הסיפורים הם תוצר של תהליך מתמשך  
של יצירת שיח בין־דורי בין אזרחים ותיקים 
לדור הצעיר באמצעות למידה משותפת ונתינה 
הדדית. המפגשים מזמנים חוויות משותפות 
התורמות להערכה הדדית בין הדורות, להבנה 
אלה של אלה ולהנצחת סיפורי התיעוד האישיים 
למשמרת לדורות הבאים. נוסף על הסיפורים 
בהגדת פסח זו, אתם מוזמנים להיכנס למאגר 
 www.ravdori.co.il :סיפורי המורשת בכתובת
ולקרוא סיפורי תיעוד נפלאים ומרגשים נוספים.

"ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבִּדי ָאָּתה ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר" )ישעיה מט ג(. אמר 
הקב"ה: אתם עשיתּוני חטיבה אחת בעולם... אף אני אעשה אתכם 
חטיבה אחת בעולם... ישראל אומרים: "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' ֱאֹלֵהינּו ה' 
ֶאָחד" )דברים ו ד(, ורוח הקודש אומרת: "ּוִמי ְּכַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד 

ָּבָאֶרץ" )דברי הימים א יז כא(. )ילקוט שמעוני מט(



הגדה לדורות
קווים מנחים בקריאת ההגדה

ההגדה של פסח היא אחד הספרים המודפסים 
ביותר אצל עם הספר מדי שנה בשנה. הגדות, 
בסגנונות אומנותיים רבים ובשלל פרשנויות, 
מופיעות חדשות לבקרים. לפיכך אתגר לא פשוט 
הוא להציג בפני הציבור הגדה שתחדש ותרענן 
במידה ניכרת סיפור ישן ומוכר מאוד. בהגדה זו 
בחרנו להתמקד בשלושה ממדים: האחד, הצגת 
סיפור העלייה האישי של עשרות רבות של עולים 
לארץ ישראל טרם הקמת המדינה ועד לימים 
אלה. לצד הרצון להביא לידי ביטוי את קולם 
החשוב של העולים לארץ ישראל ביקשנו להציג 
את מגוון הזהויות העצום של החברה היהודית 
בישראל. הדיאלוג הבונה שבין הזהויות השונות 
והמרובות והתמהיל המיוחד שהן יוצרות הם סוד 
הקסם הישראלי. הממד השני, הצגת נוסח ההגדה, 
כפי שנתקדש במסורת היהודית זה דורות. כאן 
בחרנו להימנע מהצגת החידושים הרבים של הזמן 
האחרון. אנו יודעים כי לכל קבוצת זהות תפיסה 
ייחודית של מסורת ישראל ושל נוסח ההגדה 
ומאמינים כי דברים אלה ממילא באים לידי ביטוי 
בׂשיח שבעל-פה על שולחן הסדר. במקומות 
שמצאנו שנוסחי ההגדה שונים בקהילות המזרח 
ובקהילות אשכנז, בחרנו להביא את שניהם זה 
לצד זה. "ֻּכָּלם ֲאהּוִבים, ֻּכָּלם ְּברּוִרים". הממד 
השלישי הוא הביאור הנלווה לנוסח ההגדה 
המסורתי. להבדיל משפע הביאורים, המסורתיים 
והחדשניים כאחד, ביאור זה מבקש להשיג מטרה 
עיקרית אחת: הבנה פשוטה של מדרשי ההגדה, 
הברכות והפיוטים שנכתבו בלשון רבנית עתיקת 
יומין, שנגישותה לציבור הרחב מצומצמת. כדי 
שסיפור הגדת יציאת מצרים שתיְקנו רבותינו 
יתרענן בתודעת כל אחד מאיתנו, עֵלינו בראש 
ובראשונה להבין אותו כפשוטו. כך חידושים 
העומדים בדיאלוג מעמיק עם המסורת ייעשו 

רבי־משמעות יותר ויותר.

ֵמעבר לניסיון המאומץ שלנו להבהיר את הדברים 
כפשוטם בעברית ישראלית, ביקשנו לשלב כמה 
ערכים חברתיים העומדים בתשתית המחשבה 
של החברה למתנ"סים, ובראשם חשיבות 

הנרטיב המעצב, הדיאלוג שבין הזהויות, הלכידות 
החברתית והקהילתיות. כפרפראות עסיסיות 
שילבנו במקומות אחדים קטעים מפיוטים 
הקשורים בסיפור חג הפסח. זו תרומתנו הצנועה 
לעידן פריחת הפיוט והשירה היהודית, שזכו 

לתחייה בקרב הדור הצעיר.

הגדה זו היא צעד חשוב נוסף של המחלקה 
לזהויות, העוסקת במעגל השנה העברי כאמצעי 
לבינוי קהילה בעשורים האחרונים. מתנ"סים 
בכל רחבי הארץ מציינים את מועדי ישראל, 
את החגים ואת ימי הזיכרון באמצעות חוברות 
עשירות בתכנים ובשיטות חדשניות בהפקת 
המחלקה - כל זאת מתוך כוונה להעניק חוויה 
יהודית רבת־משמעות, להעמיק את ההיכרות 
בין קבוצות הזהּות ולחזק את הערבות ההדדית. 

תודתנו מסורה לגופים ולאנשים שסייעו בתהליך 
הפקת ההגדה: המשרד לשוויון חברתי, הקשר 
הרב-דורי, בית התפוצות - מוזיאון העם היהודי, 
אור תורה סטון, שי בזק והפורום הישראלי 
למנהיגות  על ההשראה והייעוץ; עובדי החברה 
שעמלו על הפקתה: ד"ר יעקב מעוז – עריכה 
וביאור, רונית רביב – הובלת איסוף הסיפורים עם 
מתנדבי של"מ, ענבל סלפק – עריכת הסיפורים 
ודוד )דרסלי( אבֶטה - הבאת היוזמה והובלת 
הפקת ההגדה. יבואו על הברכה גם עובדי החברה 
שסייעו רבות בתהליך: שרה טסלר - מנהלת 
המחלקה לזהויות בקהילה, ליאת אלרט - מנהלת 
המחלקה לשותפויות עסקים בקהילה, רן יול - 
מנהל אגף הדרכה ופיתוח סגל, יואב יגול – מנהל 
אגף בינוי קהילה, אורנית דקל - מנהלת תנועת 
של"מ, גיל קול – דוברות ויח"צ, מוטי אהרוני 
– מעצב גרפי בִמנהל דיגיטל ופיתוח כלכלי; כל 
המסייעים באיתור סיפורי הקהילות ובהבאתם.

מוזמנים לשתף או ליצור איתנו קשר באמצעות 
.www.matnasim.org.il :האתר

חג של חירות, שלום ושמחה לכל אזרחי ישראל,

צוות ההפקה הבין־מחלקתי
החברה למתנ"סים

הסדר הקהילתי
כיצד עורכים סדר רב-משמעות בקהילה

הסדר הקהילתי הוא הזדמנות חברתית מן 
המעלה הראשונה. הוא קושר בין חברות וחברים 
בקהילה וביניהם לבין הזהות התרבותית שלהם 
באופן רב־ממדי. מטרתו המרכזית היא להעניק 
למשתתפים באירוע חוויית חג רבת-משמעות. 
חוויה שכזאת כוללת מרכיבים רבים וחשובים 
הסובבים על שני צירים מרכזיים: האחד - ציר 
התוכן, והאחר - ציר הקהילה. שני הצירים 
הכרחיים ומשלימים זה את זה, כפי שנראה 
להלן. על השליחות החברתית הזאת מופקדים 
עורכות ועורכי סדרים במרכזים הקהילתיים 
ברחבי הארץ. הדברים הבאים מכוונים אליהם.

מקום האירוע: לסידור אולם ההתכנסות השפעה 
מכרעת על אופי האירוע. המקום אמור להיות 
מזמין, מרווח, ממוזג ומקושט. רצוי להושיב את 
המשתתפים סביב שולחנות עגולים ולהבטיח 
שכל מרכיבי הטקס וההגדות של פסח כבר 

יימצאו על השולחנות.

קבלת פנים: עם כניסתם של המשתתפים לאולם 
מומלץ לעורכי הסדר לקבל את פניהם לשוחח 
איתם קלות ולברר איתם עד כמה הם מוכנים  
לשתף פעולה ולקבל תפקידים במהלך הסדר. 
רצוי לחלק את התפקידים מראש כדי לאפשר 

למשתתפים להתכונן.

נגישות לתכנים: עורכי הסדר אמורים לתווך בין 
המשתתפים לבין התכנים העתיקים שההגדה 
מדברת עליהם ולהסביר את הטקסים הקשורים 
בכל חלק וחלק. רצוי להעדיף את האיכות על פני 
הכמות ולהתמקד בעיקרי סיפור ההגדה מבלי 

להקפיד על קריאה של כל חלקיה.

זהות ושייכות: ההגדה מציגה את הסיפור המכונן 
של עם ישראל, יציאת מצרים. סיפור זה מקבל את 
משמעותו העמוקה כאשר דנים בו לאור הסיפור 
של החברה הישראלית ולאור הסיפור של הקהילה 
המקומית. שלושת המעגלים האלה הם מרכיבים 
מרכזיים בזהות התרבותית של המשתתפים, והם 

שמעניקים את תחושת השייכות לכלל.

השתתפות פעילה: להבדיל מפעולות קהילתיות 
אחרות שבהן הקהל הוא צרכן תרבות, בסדר פסח 
המשתתפים הם השחקנים והם הצופים. חלקם 
קוראים מן ההגדה, חלקם שרים ומספרים, וחלקם 
מקבלים אחריות על הטקסים הרבים בליל הסדר. 
השתתפות פעילה מגבירה את תחושת החוויה 

המשמעותית של החג.

אופי הקהילה: עורכי הסדר אמורים להיות 
רגישים לאופי הקהילה והמשתתפים. בָמקום 
שהקהילה שמרנית יותר או ליברלית יותר, רצוי 
להתאים את סגנון ההנחיה לאופייה. רצוי להימנע 
מהטפות לכיוון זה או אחר ולהתמקד בהענקת 

חוויה רבת-משמעות.

דיאלוג בקהילה: הישיבה סביב שולחנות עגולים 
מספקת למשתתפים הזדמנות להכיר אלה את 
אלה, לשוחח על התכנים העולים מן ההגדה ולחזק 
את הקשרים החברתיים בתוך הקהילה. עורכי 
הסדר יאפשרו את שיח הזהויות ואף יעודדו אותו.

רב-תרבותיות: המשתתפים בסדר הקהילתי 
באים מרקעים תרבותיים שונים. עובדה זו היא 
הזדמנות לעשות את הסדר הקהילתי לסדר 
רב־גוני המשופע במסורות תרבותיות שונות 
המעשירות את הסדר. עורכי הסדר יעודדו את 
המשתתפים להציג את המסורות, את המנהגים 
ואת הסיפורים המשקפים את החברה שממנה 

באו.

הסדר של כולם - גישה שוויונית: כל משתתף 
בסדר הקהילתי הוא שווה בין שווים. עורכי הסדר 
יזמינו כל אחת ואחד מהם לקחת חלק פעיל, 
לקרוא, לבצע טקס או לספר סיפור. למעשה, 
העורכים אינם רבנים או מורים, אלא  מנחות 
ומנחים שעיקר תפקידם הוא לאפשר את הטקס 

ולהעניק חוויה רבת־משמעות.

הגדת העליות: ספר זה משלב בין סיפור ההגדה 
המסורתי המקובל זה דורות לבין סיפור עלייתם 
של יהודים מכל תפוצות ישראל. בכל קהילה יש 
עולים, בנות ובני עולים. זוהי הזדמנות להרחיב את 
סיפור העליות שבספר ולהזמין את המשתתפים 
להציג את סיפור העלייה שלהם או של בני 

משפחותיהם.
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ביטול חמץ שלאחר שריפתו בבוקר יד בניסן

ָּכל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא, ְדִאָּכא ִבְרׁשּוִתי, ְּדֲחִזיֵתיּה ּוְדָלא 
ֲחִזיֵתיּה, ְדִבַעְרֵּתיּה ּוְדָלא ִבַעְרֵּתיּה ִלָּבֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר 

ְּכַעְפָרא ְדַאְרָעא.

תרגום

ָּכל ָחֵמץ ּוְׂשאֹור, ֶׁשֵּיׁש ִּבְרׁשּוִתי, ֶׁשְרִאיִתיו ְוֶׁשֹּלא ְרִאיִתיו, ֶׁשִּבַעְרִּתיו ְוֶׁשֹּלא ִּבַעְרִּתיו, 
ִיְתַּבֵּטל ְוִיְהֶיה ֶהְפֵקר ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ.

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך, ה' ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשְּתַרֵחם 
ָעֵלינּו ְוַתִּציֵלנּו ֵמִאּסּור ָחֵמץ, ֲאִפּלּו ְּבָכל ֶׁשהּוא, 
ְּבָׁשָנה זֹו ּוְבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה, ָּכל ְיֵמי ַחֵּיינּו, ָלנּו ּוְלָכל 
ְּבֵני ֵּביֵתנּו. ּוְכֵׁשם ֶׁשִּבַעְרנּו ֶהָחֵמץ ִמָּבֵּתינּו, ַּכְך ְּתַזֵּכנּו 
ְלַבֵער ַהֵּיֶצר ָהָרע ִמִקְרֵּבנּו ָּתִמיד, ָּכל ְיֵמי ַחֵּיינּו. ּוְתַזֵּכנּו 
ִלְדַּבק ְּבָך ּוְבתֹוָרְתָך ְוַאֲהָבְתָך, ְוִלְדַּבק ְּבֵיֶצר ַהּטֹוב 
ָּתִמיד. ֲאַנְחנּו ְוַזְרֵעינּו ְוֶזַרע ַזְרֵעינּו, ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם.

ֵּכן ְיִהי ָרצֹון, ָאֵמן.

ֶּפַסח ַנְקִריב ְּבמֹוֲעדֹו ְוָהֹעֶמר ְּכִמְצָותֹו
ּוֶבן ֵלִוי ַעל ִמְׁשַמְרּתֹו ָאׁשּוב ֶאְרֶאה ָּתׁשּור ֵעיִני
ָאָּנא הֹוַׁשע ָלָעם ַהֶּזה ָעִני ְוָכחּוׁש ְוָרֶזה
ַיֲעֹמד ַמֶּזה ֶּבן ַמֶּזה ּוֶבן ָּדִוד הּוא ֻׁשְלָטִני.

)מתוך "בנה לי זבול", ר׳ רפאל דוויק הכהן(

בדיקת חמץ
ברכה שלפני הבדיקה, אור ליד בניסן

ּו  נ י ֱאֹלֵה  , ה' ַאָּתה  ָּברּוְך 
ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו 
ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּונּו ַעל ִּבעּור 

ָחֵמץ.
ביטול חמץ שלאחר הבדיקה

ָּכל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאָּכא 
ִבְרׁשּוִתי ְּדָלא ֲחִמיֵתיּה ּוְדָלא 
ל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר  ִבַעְרֵּתיּה ִלָּבטִֵ

ְּכַעְפָרא ְדַאְרָעא.
תרגום

ָּכל ָחֵמץ ּוְׂשאֹור ֶׁשֵּיׁש ִּבְרׁשּוִתי, ֶׁשֹּלא ְרִאיִתיו 
ְוֶׁשֹּלא ִּבַעְרִּתיו, ִיְתַּבֵּטל ְוִיְהֶיה ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ.

ביאור: בערב הקודם לליל הסדר, 
אור ליד בניסן, מברכים "על 
ביעור חמץ" ובודקים באמצעות 
נר ונוצה אם נותר חמץ בחדרי 
הבית. יש ההופכים זאת למשחק 
חינוכי עם הילדים, שבו מניחים 
חמץ עטוף בנייר כסף במקומות 
שונים. הילדים יוצאים למסע 
חיפוש ומקבלים חיזוק על כל 
מציאת חמץ. לאחר הבדיקה 
הדקדקנית מבטלים בלב את 
כל החמץ שנשאר ולא מצאנו. 
כך אנו משחררים את עצמנו מן 
הדאגה שמא נותר גרגיר חמץ 
שלא איתרנו. בבוקר יום יד בניסן 
שורפים את החמץ בלבד, ללא 
חומרים המזהמים את הסביבה, 
ומנקים את השיירים. אנו שבים 
ומבטלים את החמץ, ויש הנוהגים 
לומר "יהי רצון". כאן מובא הנוסח 
של ר' מאיר אבן גבאי מספרו 

"עבודת הקודש".  מץ
 ח

קת
די

ב

ִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ֹּתאֵכלּו, ַאְך ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַּתְׁשִּביתּו ְּׂשֹאר ִמָּבֵּתיֶכם. )שמות יב טו(
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נר של יום טוב
ּו  נ י ֱאֹלֵה  , ה' ַאָּתה  ָּברּוְך 
ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו 
ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר 

ֶׁשל )ַׁשָּבת ְוֶׁשל( יֹום טֹוב.

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך 
ִקְּיָמנּו  ְו ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָינּו 

ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה.

ביאור: בעבר, כאשר לא היה 
חשמל בבתים, היו מדליקים 
נרות בערב שבת וחג כדי להאיר 
את הבית, כדי לכבד את השבת 
ואת החג וכדי להתענג עליהם 
וליהנות מאורם. עם הזמן הפך 
המנהג להלכה, ונקבעו תקנות 
מדויקות לכך )שבת ה א-ה(. 
"ָראּוי ֶׁשֹּלא ִלְפֹחת ִמְּׁשֵני ֵנרֹות, 
ֶנֶגד ָזכֹור ְוָׁשמֹור... ְוִיְהיּו ֲאֻרִּכים, 
ֶׁשִּיְדְלקּו ְלָכל ַהָּפחֹות ַעד ְלַאַחר 
ָהֲאִכיָלה. ִויַהֵּדר ִלְקנֹות ֵנרֹות ָיִפים" 
)קיצור שו"ע סימן עה, ב(. לפי 
נוסח הדברים, מצווה זו מוטלת 
על האיש. כיום מקובל שהנשים 
מדליקות נרות שבת וחג. הן 
אומרות את הברכה המקובלת על 
הנר, אך זוהי הזדמנות לתפילה 
ספונטנית ולהבעת משאלות 

לטובת הערכים היקרים להן.

ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ֵּבין ָהַעְרַּבִים ַיֲעׂשּו ֹאתֹו ַעל ַמּצֹות ּוְמֹרִרים ֹיאְכֻלהּו. )במדבר ט יא(ְּבַהֲעֹלְתָך ֶאת ַהֵּנֹרת ֶאל מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה ָיִאירּו ִׁשְבַעת ַהֵּנרֹות. )במדבר ח ב(

קערת הסדר
שלוש מצות: לחם העוני שאכלו  

אבותינו במצרים.

זרוע: ֵזכר לקורבן הפסח ולזרוע הנטויה 
שבאמצעותה הוציאנו הקב"ה ממצרים.

ביצה: ֵזכר לקורבן חגיגה בזמן בית 
המקדש ותבשיל אחד משניים שאנו 

מצּווים לאכול.

מרור )חסה(:  על שום שמיררו המצרים 
את חייהם של אבותינו העבדים.

חרוסת: ֵזכר לטיט שבו עבדו אבותינו 
ולהמתקת המרור.

כרפס: בֵמי לימון, דוגמה לְמתאבנים שהיו 
אוכלים אבותינו כאשר עשו סדר פסח.

חזרת: סוג נוסף של מרור המקובל יותר 
בקהילות אשכנז.

ביאור: קערת הסדר כוללת 
סמלים שסדר ליל פסח סובב 
סביבם. מהדרים בקערה ובכיסוי 
שעליה, שאותו מסירים ומחזירים 
לפרקים. קיימות גרסאות שונות, 
לפי עדות ישראל, למאכלים 
הסמליים. המרכיבים ההכרחיים 
בהלכה: "קערה, שיש בה שלושה 
מצות, ומרור, וחרוסת, וכרפס, 
מי  או  )וחומץ  ירק אחר  או 
מלח( ושני תבשילין, אחד ֵזכר 
לפסח ואחד ֵזכר לחגיגה, ונהגו 
בבשר וביצה" )שו"ע או"ח סימן 
תעג, ד(. חכמי הקבלה העניקו 
לסידור המרכיבים משמעות. ר' 
יצחק לוריא, האר"י, הציע לסדר 
אותם כסדר הספירות: שלוש 
המצות כנגד כתר, חוכמה ובינה. 
יתר המרכיבים כנגד חסד, דין, 
תפארת, נצח, הוד ויסוד. הקערה 
עצמה מסמלת את ספירת מלכות 

)פרי עץ חיים, חג המצות ו(.
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ברכה לילדים
ההורים מניחים את ידיהם על ראשי הילדים ומברכים 

את הבנות ואת הבנים:

ְיִׂשיֵמְך ֱאֹלִהים ְּכָׂשָרה, 
ִרְבָקה, ָרֵחל ְוֵלָאה. )בנות(

ְיִׂשיְמָך ֱאֹלִהים ְּכֶאְפַרִים 
ְוִכְמַנֶּׁשה. )בנים(

ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיְׁשְמֶרָך.

ָיֵאר ה' ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנָּך.

ִיָּשֹא ה' ָּפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵׂשם

ְלָך ָׁשלֹום.

ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל, ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם.

כפולה:  המשמעות  ביאור: 
ת  א ך  ר ב ל ם  י ג ה ו נ  , ת ח א ה
הילדים בהזדמנויות חגיגיות. 
השנייה, המסורת ְמַצווה לספר 
על יציאת מצרים לדור הבנות 
והבנים. לכן הטקס הארוך פותח 
בברכת הילדים. הברכה לבנות 
היא בהשראת הברכה לרות 
המואבייה: "ַוֹּיאְמרּו ָּכל ָהָעם... 
ִיֵּתן ה' ֶאת ָהִאָּׁשה ַהָּבָאה ֶאל ֵּביֶתָך 
ְּכָרֵחל ּוְכֵלָאה, ֲאֶׁשר ָּבנּו ְׁשֵּתיֶהם 
ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל" )רות ד יא(. 
הברכה לבנים היא בהשראת 
ברכת יעקב לבני יוסף: "ְּבָך ְיָבֵרְך 
ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר, ְיִׂשיְמָך ֱאֹלִהים 
ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה" )בראשית 
מח כ(. הברכה לבנות ולבנים 
היא ברכת הכוהנים: "ַוְיַדֵּבר ה' 
ֶאל מֶׁשה ֵּלאֹמר: ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהֹרן 
ְוֶאל ָּבָניו ֵלאֹמר, ֹּכה ְתָבְרכּו ֶאת 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" )במדבר ו כב-כז(. 
נוהגים להוסיף ברכות ספונטניות 
המאחלות הצלחה ובריאות לכל 

המשפחה.

רות )צימר( גדליה־פרחי נולדה בווינה, בירת אוסטריה, בשנת 1927 ועלתה לארץ עם הוריה 
ועם אחיה אריאל בשנת 1934, בגיל 7. במשך שנים עבדה רות כגננת, עד שגילתה את כישרון 
המשחק שלה. במהלך השנים, וגם היום, היא משחקת בסרטים )ביניהם "רשימת שינדלר"( 

ובתיאטרון ועוסקת בכתיבה ובמוזיקה.

באותן שנים חיו באוסטריה כמאה ותשעים אלף יהודים, קרוב למאה ושמונים אלף מהם 
בווינה. באותה תקופה הייתה באוסטריה פריחה תרבותית, גם בקרב היהודים האוסטרים. 
היו בהם סופרים, במאי סרטים ותיאטרון, מפיקים, אדריכלים, נגנים ומלחינים שזכו להכרה 

בין־לאומית. 

הוריה של רות הגיעו לאוסטריה אחרי מלחמת 
העולם הראשונה וגרו בווינה ברובע 20, שהיה הרובע 
העני שבו גרו יהודים רבים. הם היו ציוניים והיו 
בהכשרה ומאז חתונתם התכוננו לקראת העלייה 
לארץ. הם דיברו יידיש בינם לבינם, אך הקפידו 
לדבר עברית בבית, והילדים למדו עברית מגיל צעיר.

החינוך בבית היה קפדני. אביה של רות היה אדם 
חרוץ, איש מעשה שדרש שהילדים ינהגו בו בכבוד 
והקפיד על החינוך והלמידה. המשפחה ניהלה 
אורח חיים דתי, שכלל שמירת שבת, תפילות בבית 
כנסת וציון החגים כהלכתם, ביניהם פסח שבו היו 
קוראים את נוסח ההגדה הקיבוצית, הנינים רקדו 

וכולם המחיזו את השיר ״חד גדיא״.

העלייה לארץ נקבעה לחודש מאי 1934, וחגיגת 
הבר־מצווה של אחיה של רות הוקדמה כדי 
שהמשפחה תוכל לעלות במועד שנקבע. בארץ 

חיכו להם קרובי משפחה מצד האם. בני המשפחה הגיעו ליפו באונייה "פילסנה", ושם עלו 
על אוטובוס ונסעו לביתו של הדוד ברמת השרון. לאחר מכן התיישבה המשפחה בוואדי 

ניסנאס בחיפה בסביבה מעורבת של עולים וערבים נוצרים.

כארבע שנים לאחר שעלו לארץ, במאי 1938, הגיעו השמועות על סיפוח אוסטריה לגרמניה, 
על חוקי נירנברג ועל השמדת בתי הכנסת באוסטריה. שני שלישים מהיהודים שעזבו את 
אוסטריה עד 1941 ניצלו, אך רוב אלה שנשארו נספו בשואה. כיום מתגוררים בווינה כשמונת 

אלפים יהודים, והם חיים בקהילה יהודית שדואגת לספק שירותים קהילתיים. 

רות הקטנה עם משפחתה בווינה

אוסטריה

ֵמֵאל ָאִביָך ְוַיְעְזֶרָּך
ְוֵאת ַׁשַּדי ִויָבֲרֶכָּך

ִּבְרֹכת ָׁשַמִים ֵמָעל
ִּבְרֹכת ְּתהֹום
ֹרֶבֶצת ָּתַחת

ִּבְרֹכת ָׁשַדִים ָוָרַחם.
)בראשית מט כה(
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סימני הסדר
ַקֵּדׁש – מקדשים על היין ושותים כוס ראשונה הפותחת את הסדר.

ּוְרַחץ – נוטלים ידיים מבלי לברך כדי לאכול את הכרפס.
ַּכְרַּפס – טובלים כרפס במי מלח ולימון כמנה ראשונה המעוררת 

תיאבון.

ַיַחץ – חוצים את המצה האמצעית שבקערת הסדר, חלק לברכת 
המוציא וחלק לאפיקומן.

ַמִּגיד – מספרים ביציאת מצרים, מסיפורי ההגדה ומסיפורי 
המסובים ומסיימים בשתיית כוס שנייה.

ַרְחָצה – נוטלים ידיים עם ברכה כדי לברך ״המוציא״ על המצה. 
מֹוִציא – מברכים את ברכת ״המוציא״ ו״על אכילת מצה״. 
ַמָּצה – מסבירים מה מסמלת המצה ומדוע אוכלים אותה.

ָמרֹור – מסבירים מה מסמל המרור ומדוע אוכלים אותו.
ּכֹוֵרְך – משחזרים את מנהג ִהלל, שהיה כורך מצה במרור ואוכל 

בבת אחת.

ֻׁשְלָחן עֹוֵרְך – עורכים את השולחן לארוחת ערב חגיגית וסועדים. 
ָצפּון – מסיימים את הסעודה באכילת המצה שהוצפנה בתחילת 

הסדר כאפיקומן.

ָּבֵרְך – מברכים את ברכת המזון ושותים בסופה כוס שלישית.
ַהֵּלל – שרים את החלק השני של ההלל, מסיימים אותו ושותים 

כוס רביעית.

ִנְרָצה – מסיימים את סדר ליל פסח ומאחלים לעצמנו ״בשנה 
הבאה בירושלים״.

סטפן סאטלר, רופא שיניים וכירורג פה ולסת, נולד בשנת 1948 בפולין, עלה לארץ בשנת 
1971, בגיל 23, ומתגורר בירושלים.

אביו, חיים שלמה, שרד את השואה בפולין. אימו, פרימט, שרדה את מחנות העבודה "גולאג" 
שבסיביר. הוריו הכירו באירופה של אחרי המלחמה והפליגו משם אל צידו השני של העולם. 
הם התיישבו במלבורן שבאוסטרליה, ושם פתח אביו עסק וביסס את עצמו ואת משפחתו. 

ב־1952 נולד לסטפן אח, אלברט )אברהם יהודה(.

סטפן ואלברט למדו בבתי ספר 
יהודיים וסיימו את לימודיהם בתיכון 
"הר הצופים" במלבורן. סטפן למד 
רפואת שיניים וכירורגיית פה ולסת 
באוניברסיטת מלבורן והיה פעיל 
בתנועת ״בני עקיבא״ כחבר, כמדריך, 

כחבר הנהלה וכגזבר הארגון.

בשנות החמישים והשישים הייתה 
גנית,  הומו נה  מדי אוסטרליה 
והאנטישמיות בה הייתה נדירה. 
במהלך שנות השבעים והשמונים 
הייתה הגירה של מוסלמים מהבלקן 
ומהמזרח התיכון, ואט־אט חל שינוי 
ביחס ליהודים, ומעשים אנטישמיים 

כבר לא היו דבר נדיר כל כך.

הקהילה היהודית השתלבה היטב 
באוסטרליה, אך אחרי מלחמת ששת 
הימים החלו בני הקהילה לעלות 
לארץ מטעמים אידיאולוגיים. בשנת 
1971 עלה סטפן ארצה לבדו. הוא 
למד בערד, השלים לימודים נוספים 

באוניברסיטה העברית בבריאות הציבור והחל לעבוד כרופא שיניים וככירורג. אחר כך התגייס 
לצה"ל ושירת כקצין וכרופא.

בירושלים הכיר את אשתו לעתיד, דינה, שגם היא עלתה ארצה לבדה, מארצות הברית, בעקבות 
מלחמת ששת הימים. השניים קבעו את ביתם בירושלים.

הזוג סאטלר בביתם הראשון בישראל

אוסטרליה
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ַקֵּדׁש
מוזגים כוס ראשונה כאשר קערת הסדר שעליה המצות מכוסה במפה נאה.

בתום הקידוש, לאחר ברכת ״שהחיינו״, שותים בהסבה ולא מברכים ברכה אחרונה. 

בשבת: ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר, יֹום ַהִּׁשִּׁשי, ַוְיֻכּלּו ַהָׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל 

ְצָבָאם. ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ַוִּיְׁשּבֹת 
ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה. ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום 
ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹותֹו, ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו, ֲאֶׁשר ָּבָרא 

ֱאֹלִהים ַלֲעֹשֹות.

בחול: ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ה׳ ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש, ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם 

ְּבמֹוֲעָדם. ַוְיַדֵּבר מֶֹשה ֶאת מֹוֲעֵדי ה׳ ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.
הְמַקדש: ַסְבִרי ָמָרָנן.

המסובים: ְלַחִּיים.

ָּברּוְך ַאָּתה ה׳, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן.

ָּברּוְך ַאָּתה ה׳, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו 
ִמָּכל ָעם, ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל ָלׁשֹון, ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו. 
ַוִּתֶּתן ָלנּו ה׳ ֱאֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה )שבת: ַׁשָּבתֹות ִלְמנּוָחה ּו( 
מֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה, ַחִּגים ּוְזַמִּנים ְלָׂששֹוֹן )שבת: ֶאת יֹום 
ַהַׁשָּבת ַהֶּזה ְו( ֶאת יֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה ְזַמן ֵחרּוֵתנּו 
)שבת: ְּבַאֲהָבה( ִמְקָרא ֹקֶדׁש, ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ִּכי 
ָבנּו ָבַחְרָּת ְואֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל ָהַעִּמים. )שבת: ְוַׁשָּבת( 
ּומֹוֲעֵדי ָקְדֶׁשָך )שבת: ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון( ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂששֹוֹן 
ִהְנַחְלָּתנּו. ָּברּוְך ַאָּתה ה׳ ְמַקֵּדׁש )לשבת: ַהַׁשָּבת ְו( 

ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים.

במוצאי שבת: ָּברּוְך ַאָּתה ה׳, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. 

ָּברּוְך ַאָּתה ה׳, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלחֹול, 
ּוֵבין אֹור ְלחֶׁשְך, ּוֵבין ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים, ּוֵבין יֹום ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֶׁשת 
ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה. ֵּבין ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ִלְקֻדַּׁשת יֹום טֹוב ִהְבַּדְלָּת. ְוֶאת 
יֹום ַהְּׁשִביִעי ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ִהְקַּדְׁשָּת ְוִהְבַּדְלָּת. ְוִהְקַּדְׁשָּת 
ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשָתְך. ָּברּוְך ַאָּתה ה׳, ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש 

ְלֹקֶדׁש.

המסובים:

ָּברּוְך ַאָּתה ה׳, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָינּו 
ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה.

ביאור: בקהילות המזרח מתחילים ב"אלה מועדי" ובקהילות אשכנז - ב"סברי מרנן". 
אם חל בשבת, מתחילים ב"ויהי ערב" ומוסיפים את המיוחד לשבת, שאמור בסוגריים. 
אם חל במוצאי השבת, מברכים על הנר "מאורי האש" וברכת ״המבדיל״. לפני השתייה 
מן היין הטוב מברכים יחדיו "שהחיינו". בקידוש לשבת ולחג שני מרכיבים: יין ולחם. 
בקידוש, המשמש הפעם גם ככוס ראשונה, שתי ברכות - על היין ועל החג: "ָמְזגּו לֹו כֹוס 
ִראׁשֹון... ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ְמָבֵרְך ַעל ַהַּיִין, ְוַאַחר ָּכְך ְמָבֵרְך ַעל ַהּיֹום" )פסחים י ב(. תוכן 
הברכה מדגיש את רעיון הבחירה, את הלשון העברית ואת המצוות המקודשות. חגי 
ישראל נתפסים כמתנה מאהבת הקב"ה לישראל. חג הפסח מסמל את חירות ישראל, 
וזוהי תזכורת נוספת לנס יציאת מצרים. מאחר שהזמן מקודש, מסיימים בברכת "ְמַקדש 

הזמנים".

ְתִחָּלה ּוְבֹראׁשֹו ְיַקֵּדׁש ִקּדּוׁשֹו 
ָּבִראׁשֹון ִמּכֹוסֹו ְלֶגֶפן ַאֶּדֶרת 

ְוָיָדיו ַּבְּכִלי ְלצֹוֶרְך ִטּבּוִלי 
ְיִהי נֹוֵטל ִּבְבִלי ְּבָרָכה ֶנֱאֶמֶרת 

ְוִיְטּבֹול ַּכְרָּפסֹו ַּבחֹוֶמץ ּוְבֹראׁשֹו 
ְיָבֵרְך ֵאל עֹוׂשֹו ּופֹוֵטר ַאֶחֶרת. 

)מתוך "לבל ימוט נצח", ר׳ יהושע בנבנשת(

ׁש
ַקּד
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ּוְרַחץ
נוטלים ידיים ולא מברכים "על נטילת ידיים" עד 
לפעם השנייה שבה נוטלים ומברכים, לפני ברכת 
״המוציא״. נטילה זו נועדה לטהר את הידיים כדי 

שנוכל לגעת במנה הראשונה.

ביאור: חכמים למדו את עניין נטילת ידיים 
מן הכוהנים: "ְוָרֲחצּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו... ֶאת ְיֵדיֶהם 
ְוֶאת ַרְגֵליֶהם. ְּבֹבָאם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ִיְרֲחצּו 
ַמִים" )שמות ל יט-כ(. עד היום נוטלים 
הכוהנים בבית הכנסת את ידיהם לפני 
ברכת הכוהנים. מנהג זה הועתק אל שולחן 
האוכל. רחיצת הידיים אומנם נועדה לנקות 
אותן לפני טקסים ולפני הסעודה, אך יש לה 
גם משמעות טקסית. השימוש בכלי המיוחד 
"ַנְטָלה", מזיגת המים ולא הטבלתן, הברכה 
והניגוב משמשים כהכנה רוחנית לקראת 
הפעולה המקודשת במקדש, בבית הכנסת 
או בבית. כאמור, במקרה זה לא מברכים.

ַיַחץ
חוצים את המצה האמצעית מבין שלוש המצות 

ומצפינים לאפיקומן.

ביאור: לשלוש המצות שבקערת הסדר 
תפקידים רבים: אפיקומן - חוצים את 
המצה האמצעית משלוש המצות ומצפינים 
את מחציתה לאפיקומן; ייצוג לחם העוני 
שאכלו אבותינו; סיפור יציאת מצרים; 
ברכת "המוציא"; אמצעי לאזכור ציווי 
אכילת מצות שבעה ימים. בשלב זה 
שולפים את המצה האמצעית וחוצים 
אותה לשניים. חצי אחד עוטפים במפית 
נאה ומצפינים כאפיקומן עד לסיום 
הסעודה. ההסתרה מעוררת את סקרנות 
הילדים, והם מתחילים בחיפוש אחריו כדי 
לזכות במתנה. כך הם נותרים ערניים במשך 

הלילה ולומדים את תוכני החג.

ַּכְרַּפס
לוקחים כמות זעירה של כרפס, טובלים במי 
לימון עם מלח, מברכים "בורא פרי האדמה" 

ואוכלים.

ָּברּוְך ַאָּתה ה׳, ֱאֹלֵהינּו 
ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי 

ָהֲאָדָמה.

ביאור: חכמים התקינו לאכול מנת ירק 
קטנה בפתיחת הסדר כְמַתֲאֵבן, כדי 
שהסעודה תתנהל בניחותא של בני מלכים, 
ולא כאבותינו העבדים, שנאלצו לאכול 
בחיפזון. אכילת הכרפס אמורה להתמיה 
את הילדים, הרגילים לסעודת שבת, שבה 
לאחר הקידוש נוטלים ידיים ומברכים על 

הלחם. מכאן צצה שאלת "מה נשתנה".

חנה )אנה( פיסרב שלו נולדה בשנת 1958 בקייב, בירת אוקראינה, ועלתה לארץ עם משפחתה 
בשנת 1973, בגיל 25. היא עובדת כאחות טיפול נמרץ בבית חולים והתנדבה במסגרת תנועת 

של"מ בנתניה וכמנחה של "ריו אביירטו" )שיטת טיפול( למתנדבות ומתגוררת בכפר יונה.

כילדה ידעה חנה שהיא יהודייה, אבל הפחד מהמשטר הקומוניסטי הוביל לכך שרוב היהודים 
לא שמרו על המנהגים היהודיים. הילדים הלכו לבית ספר רגיל ולא הכירו את החגים 

היהודיים. בבתים לא החזיקו היהודים 
בספר תנ"ך, לא ידעו עברית ואפילו לא 
מלו את הבנים. היה ביניהם קשר, אבל 

לא היו חיים קהילתיים.

בזמן מלחמת העולם השנייה רבים 
מהיהודים לא נלקחו כלל למחנות 
השמדה; הם נרצחו בהמוניהם על 
אדמת אוקראינה. כמו יהודים רבים, גם 
משפחתה של חנה הצליחה להתארגן 
כמו  אחרים,  לאזורים  ולהתפנות 
אוזבקיסטאן וסיביר, וכך נשארה בחיים. 
יהודים כדוגמת סבה של חנה שירתו 

בצבא האדום ונלחמו בנאצים.

אחרי המלחמה חזרה המשפחה לקייב, 
לבית שעזבה. כעבור שנים אחדות 
התחתנו הוריה, וכעבור זמן־מה היא 
נולדה. רוב המשפחות היהודיות באזור 
היו קטנות: זוג הורים וילד אחד שבו 
הושקע הרבה מאוד הן בחינוך הפורמלי 

והן בבלתי פורמלי.

בתחילת שנות השבעים הגישה המשפחה בקשה לעלות לארץ. עם הגשת הבקשה פוטרו 
ההורים מהעבודה, וכל זכויותיהם נשללו מהם. הובהר להם שעליהם לעזוב את המדינה מייד, 
וכך בשנת 1973 טסה המשפחה מקייב לווינה ומשם לישראל. הרכוש היחיד שאותו שלחו היה 

מכולה עם ספרים. המשפחה נקלטה בהרצליה, וחנה נשלחה לפנימיית "הדסים".

המסורת האוקראינית משתמרת כיום במשפחה באמצעות המאכלים המסורתיים, הֹשיח 
ברוסית בבית וחג הנובי גוד, שמחבר לזיכרונות הילדות מאוקראינה.

אוקראינה

ַחץ
ּוְר

ַחץ
, ַי

ס
ְרּפ

ּכ

חנה בגיל שנה עם אימה סופי באוקריאנה

ֲהֵריִני ְמֻזָּמן ְלַהְצִניַע ֲאִפיקֹוָמן.
ַהְּמַאֵּתר ַהֶּנֱאָמן ִיְזֶּכה ְלִמְכָמן.
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ַמִּגיד
עורכי הסדר מגביהים את שלוש המצות ומספרים עליהן 

את הסיפור הבא:

ִּבְבִהילּו ָיָצאנּו ִמִּמְצָרִים
ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא, ִּדי ֲאָכלּו 
ַאְבָהָתָנא ְּבַאְרָעא ְדִמְצָרִים. 
ָּכל ִּדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹול. ָּכל 
ִּדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ָהַׁשָּתא 
ָהָכא. ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא 
ַעְבֵּדי,  ָהַׁשָּתא  ְׂשָרֵאל.  ִי ְד

ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבֵני חֹוִרין.
תרגום

בחיפזון יצאנו ממצרים. זהו לחם העוני 
שאכלו אבותינו בארץ מצרים. כל הרֵעב 
יבוא ויאכל. כל הנצרך יבוא וָיֵסב לסדר פסח. 
השנה אנו כאן, בגלות. בשנה הבאה - בארץ 
ישראל. השנה אנו משועבדים, בשנה הבאה 

ניעשה בני חורין.

ביאור: עתה מתחילים בסיפור 
יציאת מצרים באמצעות הכתוב 
בהגדה ובתוספת סיפורים ושירים 
משלנו. כל מה שיתרום להעמקת 
המשמעות, מבורך. ההגדה 
ְלדורות את  מבקשת לשֵמר 
הנרטיב המעצב של עם ישראל. 
כאשר מגביהים את המצות, 
הן מסמלות.  מסבירים מה 
ימים הייתה הלשון  באותם 
הארמית מובנת לרוב הציבור 
)יוצאי כורדיסטן משמרים אותה 
עד היום(. עורכי הסדר מסבירים 
שכך נרָאה לחם העוני שאכלו 
אימותינו ואבותינו: יבש, קשה 
ודחוס. כצאצאים של עבדים, אנו 
הראשונים להבין את נפש העניים 
והנצרכים, לכן אנו מזמינים אלינו 
כל רעב וכל נצרך לקיים איתנו 
את סדר הפסח כבני מלכים. אנו 
מאחלים לעצמנו, שאם אנו עדיין 
בגלות, בשנה הבאה נזכה לעלות 
למדינת היהודים העצמאית 
שבארץ ישראל, ובה ניעשה אנו 

האחראים הבלעדיים לגורלנו.

ֶאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה ְיָקָרה ֲחמּוָדה
ְלתֹוָרה ּוְתעּוָדה ִּתָּקֵרא ְדרּוָׁשה...
ַאְּת ַרַּבת ְּבָרכֹות ְּבתֹוְך ַעם ְסֻגָּלה
ָּבְך ֹיִפי ּוַמְלכּות ִּתְפֶאֶרת ּוְתִהָּלה

ֵמָאז ֵהם ַּבּגֹוָלה ַאְּת ַרַּבת ַהְּמהּוָמה
ְּכִאָּׁשה ׁשֹוֵמָמה ְמכּוָרה ְנטּוָׁשה.

)מתוך "ארץ הקדושה", ר' אברהם סלאמה(

אריק ורדי )אנריקה הכסינבורד אסטמן( נולד במונֵטוויֵדאו, בירת אורוגוואי, בשנת 1953 
ועלה לארץ עם חברתו, לימים אשתו, אדית ורדי, בשנת 1975, בגיל 22. מגיל צעיר היה חבר 
בתנועת נוער ולאחר מכן שימש מזכיר התנועה ומזכיר הפדרציה של "הנוער העובד והלומד" 

במחלקת העלייה של הסוכנות היהודית.

עוד לפני שעלה, בשנת 1970, הגיע 
אריק לארץ עם קבוצת חברים 
כמתנדב וכבר אז החליט לחזור לארץ 
כעולה. לאריק ולאדית ארבעה ילדים 
ושלושה נכדים. הקמת משפחה 
הייתה בעבורו סגירת מעגל, מכיוון 
שכל משפחתו של אביו נספתה 
בשואה, והוא המשיך את דרכה. 
בין השנים 1962 ל־1980 עלו לארץ 
כמעט כל בני משפחתו המורחבת. 
בשנות השמונים והתשעים היה 
אריק פעיל בקרב עולי דרום אמריקה 
בסניף אשדוד, ואדית אשתו היא 

מתנדבת פעילה בתנועת של"מ באשדוד. ארבעת ילדיהם מדברים ספרדית ונהנים מאוכל 
דרום אמריקאי. את חג הפסח נוהגת המשפחה המורחבת לחגוג עם מאכלים מסורתיים של 

תרבות פולין ועם יין מיוחד, שהסבא היה מכין בכל שנה.

קהילת אורוגוואי התרחבה בתחילת שנות העשרים של המאה הקודמת בעקבות הגירה של 
יהודים פליטים ממרכז אירופה אחרי שתי מלחמות העולם. בשנות השבעים חלה ירידה 
במספר היהודים שם בעקבות עלייה לישראל, הגירה למדינות אחרות והתבוללות. הקהילה 
סיפקה מסגרות ללימוד עברית לצד תוכניות לימודים הכוללות היסטוריה וידע עם. בשנות 

השישים יצא לאור העיתון היידי "היינט" ובו המדור הראשון בשפה העברית.

כיום הקהילה כוללת חמישה־עשר אלף איש, ורובם מתגוררים במונטווידאו. קהילה זו נחשבת 
אחת הקהילות הציוניות ביותר בעולם, דבר שמתבטא בשיעור עלייה גבוה ובחברותם של רוב בני 
הנוער בתנועות הנוער ובתוכניות שונות של הסוכנות היהודית כמו "תגלית" ו"מסע". הקהילה 
מציינת את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, את יום השואה והגבורה ואת יום העצמאות.

הקהילה מגובשת, אין בה הבדל בין הזרמים השונים, והיא התברכה בפעילות ענפה של 
תנועות נוער ציוניות, שהביאו לעלייה גדולה ואיכותית ממניעים אידיאולוגיים. עולי אורוגוואי 
בישראל נפגשים כל שנה בפארק במרכז הארץ ומוזמנים לשגרירות אורוגוואי לטקס יום 

העצמאות של המדינה.

אריק והוריו בחגיגת בר־המצווה

אורוגוואי

יד
ַמּג
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מוזגים כוס שנייה ומסירים את קערת הסדר מהשולחן.

ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל 
ַהֵּלילֹות. ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו 
אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה, ַהַּלְיָלה 
ל  ָכ ְּב ֶׁש ה.  ָּצ ַמ ֹו  ּל ֻּכ ה  ֶּז ַה
ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְׁשָאר 
ְיָרקֹות, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה )ֻּכּלֹו( 
ָמרֹור. ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ֵאין ָאנּו 
ַמְטִּביִלין ֲאִפילּו ַּפַעם ֶאָחת, 
ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְׁשֵּתי ְּפָעִמים. 
ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין 
ֵּבין יֹוְׁשִבין ּוֵבין ְמֻסִּבין, ַהַּלְיָלה 

ַהֶּזה ֻּכָּלנּו ְמֻסִּבין.

ביאור: זהו דיאלוג בין ילדים 
ם  י ש ח ם  י ד ל י ה  . ם ה י ר ו ה ל
בהבדלים בין לילה זה ליתר 
הלילות, ולכן שואלים במה הוא 
שונה מהם. ההורים משיבים 
בארבעה סעיפים הנוגעים לסוגי 
המזון ולאופן הישיבה בסדר. 
שלוש התשובות הראשונות 
מציינות את המצה, את המרור 
ואת הירק, שכבר הוגש כמתאבן. 
התשובה האחרונה מתארת 
את אופן הישיבה המרווח שבו 
סועדים: כולם ישובים על ספות 
ונשענים על כרים וכסתות, בדומה 
ַלדיַוואן בתרבות המזרחית. 
הסועדים נשענים )מסובים( על 
אחת הכריות, בדרך כלל לצד 
שמאל, וביד ימין מביאים את 
המזון אל הפה. הסבה נחשבה 
מנהג בני האצולה, ולכן כולנו 

מסובים.

אריאל בן טובים נולד בפרארה שבצפון איטליה בשנת 
1937, עלה לארץ עם הוריו, אחיו וסבתו בשנת 1938 וכיום 

מתגורר ברמת השרון.

בפרארה היו שלושה בתי כנסת. אבי־סבו של אריאל היה 
חזן, סבתו למדה בבית ספר יהודי, והמשפחה חגגה חגים 
יהודיים. אימו של אריאל הייתה חברה בתנועת הנוער 
הציונית וכתבה בירחון הנוער "ישראלינו" במילאנו, אך 
הייתה צריכה להצניע את פעילותה. היא בלטה בדעותיה 
האנטי־פשיסטיות והייתה מעודכנת בחיים בישראל 
באמצעות התכתבות עם חברה שעלתה לארץ. החל בשנת 
1922 שלט באיטליה הפשיזם, שבהשפעת הנאציזם אימץ 
עקרונות גזעניים. הגזירות הראשונות הוטלו על היהודים 
ב־1938. תחילה נסגרו בתי ספר יהודיים, ואחר כך החל 
להישלל מהיהודים העיסוק במקצועות יוקרתיים: הוראה, 

רפואה ועריכת דין.

יהודים רבים מפרארה ברחו לכפרים או מצאו מקומות מסתור בעיר. לסבו של אריאל היה 
מפעל משגשג לטקסטיל, "הצבי", שפירנס אלפי עובדים, וכל המשפחה עבדה בו.  כשעלו 
לארץ הוא נאלץ להשאיר את מפעל חייו לאחרים. לצד העבודה במפעל, היה אביו של אריאל 
פעיל בסוכנות היהודית ושם התיידד עם חיים ויצמן. ב־1938 הזהיר אותו ויצמן שהמשטר 
הפשיסטי עוקב אחריו, ובתוך שבוע חצתה המשפחה את הגבול לשווייץ בדרכה לישראל. הם 
הפליגו לארץ באונייה "פאטרייה" )כעבור שנתיים הטביעו אותה הבריטים( והופנו לקיבוץ 
גבעת ברנר, אך עד מהרה החליטה אימו של אריאל שהלינה המשותפת של הילדים והחינוך 

הסוציאליסטי אינם לרוחה, והמשפחה עברה לתל אביב ומשם לרחובות.

ב־1939 חנך אביו עם שותפים את בית החרושת "אביק", שלימים הפך למפעל משגשג. אריאל 
ניהל אותו עד פרישתו. לפני חמישים שנה, בעזרת תרומה ממשפחה איטלקית מרחובות, 
הקימה אימו של אריאל ביפו את "בית ויצ"ו איטליה", מרכז נוער לפעילות ילדים יהודים וערבים 
שמופעל על ידי מתנדבים יוצאי איטליה. אחרי שנפטרה ניהל אריאל את המקום בהתנדבות. 
אריאל התנדב רבות במהלך חייו ובין השאר הקים קבוצת הליכה לפנסיונרים ברמת השרון 
שפעילה כבר שמונה־עשרה שנה, ובכל שנה מעניק מלגת לימודים על שם תלמה אשתו. עד 
היום נשמרים במשפחה פריטי ריהוט וחפצים שהביאו מאיטליה, למשל ארגז נדוניה ושעון 
אורלוגין עתיק מ־1727, שכמוהו יש רק שבעה בעולם. את השעון, שעובד כל השנים, מותחים 

פעם בשבוע. המטבח, קוצ'ינה, איטלקי, ואת המתכונים מעבירים מדור לדור.

אריאל לצד שעון האורלוגין, כבר דור 
רביעי במשפחה

איטליה

יד
ַמּג

ַוַּתַען ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ַוֹּתאַמר... ִּתָּנֶתן ִלי ַנְפִׁשי ִּבְׁשֵאָלִתי ְוַעִּמי ְּבַבָּקָׁשִתי. )אסתר ז ג(
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מחזירים את הקערה לשולחן ומשאירים אותה גלויה 
במשך כל סיפור ההגדה על יציאת מצרים ועד לסעודה.

ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָרִים, 
ַוּיֹוִציֵאנּו ה׳ ֱאֹלֵהינּו ִמָּׁשם ְּבָיד 
ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה. ְוִאּלּו ֹלא 
הֹוִציא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת 
ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצָרִים, ֲהֵרי ָאנּו 
ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמֻׁשְעָּבִדים 

ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים.

ַוֲאִפילּו ֻּכָּלנּו ֲחָכִמים, ֻּכָּלנּו 
ְנבֹוִנים, ֻּכָּלנּו ְזֵקִנים, ֻּכָּלנּו 
יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה, ִמְצָוה 
ָעֵלינּו ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצָרִים. 
ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת 

ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח.

האגדה  סיפור  את  ביאור: 
מתחילים מן העובדה שַעם 
ישראל היה ַעם עבדים המשועבד 
למצרים. לאחר שנים ארוכות 
הקב"ה  התערב  עבדות  של 
בהיסטוריה הקשה ובכוח רב 
ומפליא חילץ את העם מידי 
המצרים. אלמלא עשה זאת, היינו 
נותרים עד היום, בכל שרשרת 
הדורות, עבדים למצרים. כדי 
לשמר את הנרטיב הזה עלינו 
לספר אותו בכל הזדמנות, בעיקר 
בליל הסדר. גם אם הסיפור ידוע 
לכאורה, וגם אם כולנו חכמים 
מספיק כדי להכיר אותו על בוריו, 
עדיין מוטלת עלינו המצווה לספר 
אותו. כל מי שמרחיב את הסיפור 
ומפרט אותו יותר, בפרשנות 
אקטואלית ובשירה, יש לעודד 

ולשבח אותו על כך.

ֵאל הֹוִציָאנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים.
ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשלֹוָׁשה ֳחָדִׁשים

ְלִסיַני ֱהִביָאנּו ֶּדֶרְך ְרִפיִדים,
ַוֵיֵּרד ָעָליו ְּבָעָנן ּוִבְרָעִׁשים.

ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ַאְרָּבִעים ָׁשָנה.
ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו מֹוָרָׁשה,

ָּתָנ"ְך, ִמְדָרׁש ְוַגם ִמְׁשָנה.
אֹות ַּבֵּמַצח ְּכֶאֶבן ָהֹראָׁשה.

)מתוך: "מקרא ביכורים", י. מ(

שהנז )שלום( רבני נולדה בשנת 1945 בגֹוְלַּפייָגאן שבאיראן ועלתה לארץ בשנת 1963, בגיל 18. 
כיום היא גרה בכפר סבא, מתרגמת שירים בהתנדבות ומופיעה כזמרת ליווי בעברית ובפרסית.

בגולפייגאן היו שבעה בתי כנסת, וסבא של שהנז, אדם דתי עשיר, היה אחראי לאחד מהם. 
הילדים למדו בבית ספר יהודי שש־שנתי, ובכל כיתה היו כשלושים תלמידים, אולם כשהחלה 
העלייה ארצה, ירד מספרם במידה ניכרת. הילדים נהגו להיפגש אחר הצוהריים למשחקים 

משותפים.

בחגים הקפידה משפחתה של 
שהנז על המנהגים השונים. 
בסוכות הגיעו כל מתפללי בית 
של  הגדולה  לסוכה  הכנסת 
המשפחה; בט"ו בשבט בירכו על 
הפירות והחלו בהנבטת קטניות 
כדי שבפסח יוכלו לשים את 
נבטיהן על שולחן החג; בפורים 
לבשו חליפות והלכו לבתי יהודים 
לבקש מתנות; ואת המצות לפסח 
הכינו הנשים יחד בתנור המיוחד 
לפסח, זו מותחת את הבצק וזו 

מניחה אותו בטבון.

כשנפטר הסבא, החליטה המשפחה לעלות לארץ, אך לפני העלייה קברו את כל ספרי התורה 
הפגומים בחצר בית הכנסת שהיה באחריותו.

לארץ עלו עשרה בני משפחה: ההורים, שבעה ילדים והסבתא. הם עלו בחנוכה, ולרגל החג 
קיבלה כל משפחה חנוכייה קטנה. עם הגעתם ארצה נישקו העולים את האדמה והועלו לטנדר 
שלקח אותם לשכונת קפלן שבכפר סבא. שם גרו כולם בחדר אחד, והשירותים והמקלחת 

היו בחוץ.

המשפחה משתדלת לשמר את המנהגים מארץ המוצא, בחגים אוכלים את המאכלים 
המסורתיים, הילדים דוברים פרסית, והצעירה שבהם אף שרה בפרסית.

אחת האחיות של שהנז כתבה יומן בפרסית המתעד את החיים בגולפייגאן, אך היומן עדיין 
לא תורגם לעברית.

אחת לשנה נפגשת קהילת יוצאי גולפייגאן בפארק הלאומי ברמת גן.

שהנז )מימין למעלה( עם אימה ואחיה באיראן

איראן

יד
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ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי 
ְיהֹוֻׁשַע ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה 
ְוַרִּבי ַטְרפֹון,  ְוַרִּבי ֲעִקיָבא 
ֶׁשָהיּו ְמֻסִּבין ִּבְבֵני ְבַרק, ְוָהיּו 
ְמַסְּפִרים ִּביִציַאת ִמְצַרִים 
ָּכל אֹותֹו ַהַּלְיָלה, ַעד ֶׁשָּבאּו 
ָלֶהם:  ָאְמרּו  ְו ַתְלִמיֵדיֶהם 
״ַרּבֹוֵתינּו, ִהִּגיַע ְזַמן ְקִריַאת 

ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית.״

ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה: 
״ֲהֵרי ֲאִני ְּכֶבן ִׁשְבִעים ָׁשָנה, 
ְוֹלא ָזִכיִתי ֶׁשֵּתָאֵמר ְיִציַאת 
ִמְצַרִים ַּבֵּלילֹות,״ ַעד ֶׁשְּדָרָׁשּה 
ֶּבן זֹוָמא: ֶׁשֶּנֱאַמר ״ְלַמַען ִּתְזּכֹר 
ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך״ )דברים טז ג(. ״ְיֵמי 

ַחֶּייָך״, ַהָּיִמים. ״ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך״, ַהֵּלילֹות. ַוֲחָכִמים 
אֹוְמִרים: ״ְיֵמי ַחֶּייָך״, ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ״ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך״, 

ְלָהִביא ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח )ברכות א ה(.

ביאור: חמישה חכמים גדולים 
מאוד שידעו את התורה היטב 
סיפרו ביציאת מצרים לילה 
שלם. הם היו שקועים כל כך, 
שלא הבחינו שהבוקר האיר. באו 
תלמידיהם והזכירו שהגיעה העת 
לקרוא את "שמע ישראל" של 
תפילת שחרית. הבכיר שבחבורה, 
ר' אליעזר הגדול, תמה איך ייתכן 
שמבוגר כמותו עדיין לא זכה 
לקרוא את סיפור יציאת מצרים 
בלילות. יתר החכמים לא מצאו 
תשובה לכך, עד שבא החכם בן 
זומא והסביר את הפסוק מֵספר 
דברים. הוא פירש שהביטוי 
"ְיֵמי ַחֶּייָך" מתייחס רק לימים, 
ומכאן שרק במהלכם קוראים 
את סיפור יציאת מצרים, ואילו 
הביטוי "ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך" מתייחס 
הן לימים והן ללילות, ומכאן שיש 
לקרוא אותו גם בלילות. חכמים 
אחרים מפרשים את הפסוק כך: 
הביטוי "ְיֵמי ַחֶּייָך" מתייחס לעולם 
הזה, ואילו הביטוי "ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך" 

מתייחס לימות הגאולה.

ָראּו ָבִנים ֶאת ְּגבּוָרתֹו ִׁשְּבחּו ְוהֹודּו ִלְׁשמֹו. 
ּוַמְלכּותֹו ְבָרצֹון ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם. 

מֶֹשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָך ָענּו ִׁשיָרה ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה.

)מתוך סידור התפילה(

אלבניה

יצחק יקואל נולד בשנת 1961 בעיר ְולורה שבאלבניה. הוא עלה לארץ עם בני משפחתו בשנת 
1991, בגיל 30, גר כיום בכרמיאל ומתנדב ב"פתחון לב".

הקהילה היהודית בוולורה כללה כמאתיים איש. כשרצו להתעדכן בנעשה בארץ, הם האזינו 
לרדיו האיטלקי מכיוון שלא בטחו בתקשורת האלבנית. השלטון הקומוניסטי אסר על ביטוי 
כל סממן דתי שהוא, ובית הכנסת האחרון שנותר הופצץ במלחמת העולם הראשונה. החגים 
נחגגו בצורה סמלית. מצות לפסח, למשל, נשלחו מארצות הברית עד שנת 1967, ומאז אפו 
אותן שומרי המסורת בביתם מקמח תירס. יצחק למד בבית הספר היסודי "ארבעת הגיבורים".

עוד מימי סבא חלמה משפחתו של יצחק לעלות לישראל, אך אלבניה הייתה מדינה סגורה. 
בשנת 1949, לאחר קום המדינה, קיבלה המשפחה דרכונים ישראליים, אבל בעקבות שינויים 
פוליטיים באלבניה בוטלה הזכות לעזוב. בשנת 1991 נפתחו השערים, וניתנה אפשרות להגיש 

בקשות רשמיות לדרכון עלייה. 
השלטונות אישרו את הבקשה, 
והסוכנות היהודית ושגרירות 
ישראל ביוון  סייעו בידי היהודים 
לקבל דרכון שהלאום שצוין בו 
היה "ישראלי". אחד התנאים 
לעלייה היה שבישראל יהיה מי 
שיקבל אותם, יסייע בקליטתם 
וידאג להם, ושר החוץ דאז, דוד 
לוי, שלח מברק המאשר את 
עלייתם ומזמין אותם לארץ. 
בפברואר 1991, בימי מלחמת 
המפרץ, עלו שלוש משפחות, 

עשרים ושמונה איש, על אוטובוס שֹשם פעמיו ליוון, הן עברו את הגבול ליוון ברגל ובשל 
מלחמת המפרץ לנו לילות אחדים בבית מלון. ב־26 בפברואר 1991 נחתו המשפחות בישראל, 

ואת פניהן קידמו אנשים במסכות אב"כ. הם הועברו למרכז קליטה בקריית ים.

העברית אינה השפה היחידה המדוברת בביתו של יצחק. בעבר שוחחו עם הסבים והסבתות 
באלבנית. עולי אלבניה משמרים כמה מנהגים, ובהם המנהג להזמין לאחר הלוויה את כל 
המשתתפים לארוחה במסעדה כדי לכבד אנשים שבאים מרחוק, וכן כיבוד מבוגרים, הנחשב 

אצלם ערך עליון.

בארץ קיים "ארגון עולי אלבניה", שנפגש פעם בשנה ביום העצמאות האלבני. 

הוריו של יצחק ביום נישואיהם
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ָּברּוְך ַהָּמקֹום, ָּברּוְך הּוא )מידות ה ד(, ָּברּוְך ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו 
ִיְׂשָרֵאל )מכילתא יתרו, א(, ָּברּוְך הּוא. ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָבִנים ִּדְּבָרה 
תֹוָרה: ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרָׁשע, ְוֶאָחד ָּתם, ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע 

ִלְׁשאֹול )ירושלמי פסחים ע, ב(.

ָחָכם, ָמה הּוא אֹוֵמר: ״ַמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר 
ִצָּוה ה׳ ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם״ )דברים ו כ(. ְוַאף ַאָּתה ֱאָמר לֹו, ְּכִהְלכֹות 

ַהֶּפַסח: ״ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן״ )פסחים י ח(.

ָרָׁשע, ָמה הּוא אֹוֵמר: ״ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ָלֶכם״ )שמות יב כו(. 
ָלֶכם, ְוֹלא לֹו. ּוְלִפי ֶׁשהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהְּכָלל, ָּכַפר ְּבִעָּקר. 
ְוַאף ַאָּתה ַהְקֵהה ֶאת ִׁשָּניו ֶוֱאֹמר לֹו: ״ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה׳ ִלי 
ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים״ )שמות יג ח(. ִלי ְוֹלא לֹו. ִאּלּו ָהָיה ָׁשם, ֹלא ָהָיה 

ִנְגָאל.

ָּתם, ָמה הּוא אֹוֵמר: ״ַמה ֹּזאת״ )שמות יג יד(. ְוָאַמְרָּת ֵאָליו: 
״ְּבֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו ה׳ ִמִּמְצָרִים, ִמֵּבית ֲעָבִדים״ )שם(.

ְוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול, ַאְּת ְּפַתח לֹו. ֶׁשֶּנֱאַמר, ״ְוִהַּגְדָּת 
ְלִבְנָך ַּביֹום ַההּוא ֵלאֹמר, ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה׳ ִלי ְּבֵצאִתי 

ִמִּמְצָרִים״ )שמות יג ח(.

ביאור: דוגמה נוספת לשימור נרטיב יציאת מצרים היא מדרש ארבעת הבנים. בארבע 
הזדמנויות נזכרת בתורה האפשרות שהבנים יעלו שאלה, וכאן מוצעות לה תשובות. 
החכם מעלה שאלה הנוגעת לטיבן של מצוות התורה, ומשיבים לו כהלכה: אין לסיים את 
סעודת הפסח בקינוחים. גם הרשע שואל לטיב מצוות התורה, אך רומז שאינן מחייבות 
אותו, אלא את הנשאלים. חכמים ראו במי שמוציא את עצמו מהקהילה מי שכופר 
בעיקר, במציאות האל ובמצוותיו, לכן התשובה שהוא מקבל אלימה: "רשע כמוך לא 
היה ראוי להיגאל ממצרים." שאלת התם פשטנית מדי. בתלמוד הירושלמי מכנים אותו 
״טיפש״. הבן האחרון נקרא "שאינו יודע לשאול", כי במקרים הקודמים מועלית שאלה, 
ואילו במקרה שכאן לא. ישנם ילדים שאינם מסוגלים להעלות שאלה, לכן על המבוגרים 
לפתוח את השיחה ביוזמתם. יש המוסיפים בנות ובנים המעלים שאלות נוספות על 

הימים ההם ועל הזמן הזה.

יהושע ודניז כספית נולדו באלג'יר, בירת אלג'יריה, הוא ב־1928 והיא ב־1929, למדו עד מלחמת 
העולם השנייה בבתי ספר צרפתיים, עלו לארץ עם ילדיהם רולנד, פטריסיה ואלי בשנת 1961 

וגרים כיום באשדוד. שניהם פעילים בקהילה: דניז ניגנה 
בהתנדבות באקורדיון במסיבות בבתי הספר ובגנים וכן 
אפתה עוגות חתונה ועיצבה שולחנות אירוח בהתנדבות 
למי שידו לא הייתה משגת, ואילו יהושע, שהיה שוער 
נבחרת אלג'יר בכדורגל, אימן בהתנדבות ילדים רבים. 

השניים התנדבו גם במשמר האזרחי באשדוד.

היהודים באלג'יר חשו צרפתים לכל דבר. הם היו בעלי 
אזרחות צרפתית, למדו, עבדו וגרו בגטאות הצרפתיים. 
החיים היהודיים לא היו גלויים בתקופתם של דניז 
ויהושע, והמשפחה חגגה את החגים היהודיים יחדיו, אך 
לא הגיעה לבתי הכנסת או למוסדות היהודיים המעטים 

שהיו מחשש להתנכלות הציבור המוסלמי. 

עם התגברות התנגדות התנועות הלאומיות האלג'יראיות 
לשלטון הצרפתי והדרישה לעצמאות חשו היהודים 
מאוימים מאוד, ובשנת 1961, משקיבלו האלג'יראים את 

עצמאותם והצרפתים עזבו את אלג'יר, עזבו גם יהודים רבים. יהושע ודניז הגיעו ממשפחות 
יהודיות גדולות, ותיקות ואמידות שעסקו במסחר, וכשנאלצו לעזוב במהרה את אלג'יר, החליטו 
משפחותיהם המורחבות להגר יחד לצרפת. יהושע ודניז, שהיו אז זוג צעיר, ואחותה של דניז,  
קמיל, היו היחידים שהחליטו לעלות ארצה ממניעים ציוניים. פטריסיה, בתם בת החמש, 
הייתה חולת לוקמיה, והם קיוו שהרפואה המתקדמת במדינת ישראל הצעירה והאקלים הנוח 
יטיבו עם מצבה. הם טסו למרסיי ומשם הגיעו באונייה לנמל חיפה ומשם לאשדוד, אך חצי 
שנה לאחר עלייתם נפטרה פטריסיה הקטנה. לימים רבים מיוצאי אלג'יר שעלו לארץ היגרו 
בחזרה לצרפת בשל קשיי קליטה. יהושע ודניז נשארו בארץ על אף הקשיים ואמרו תמיד: 

"פטריסיה הקטנה הביאה אותנו לארץ ישראל, וכאן נישאר." 

יהדות אלג'יריה הייתה אחת הקהילות הגדולות של יהדות ארצות האסלאם ובשיאה כללה 
כמאה ושלושים אלף נפשות, אך כיום נותרו במדינה יהודים ספורים.

את חג הפסח חגגו תחילה על ידי ציון ראש חודש ניסן בהדלקת כוסיות שמן שבתחתיתן 
מטבעות ותכשיטי זהב, ולאחר מכן המשיכו בהכנות המרובות לחג, ובראשן הניקיון והרחקת 
החמץ וההכנות לארוחת הסדר. ליל הסדר נחגג עם כל המשפחה המורחבת. סבא רבא של 
אימה של דניז ניהל את הטקס, כל הגברים לבשו גלביות לבנות חגיגיות, והסדר התקיים 

בעמידה סביב שולחנות נמוכים. את המצות אפו על פי רוב בעצמם.

יהושע ודניז דוברי צרפתית ולימדו את ילדיהם את השפה. הם ממשיכים לבשל מאכלים 
אלג'יראיים ולקיים מנהגים מסוימים עוד מימי ילדותם. בכל כינוס משפחתי יהושע שר 

לכולם שנסונים צרפתיים ומשירי אנריקו מסיאס.

יהושע ודניז במהלך טיול בשדירות 
האליזה של אלג'יר בשנת 1960

אלג׳יריה
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ָיכֹול ֵמֹראׁש ֹחֶדׁש?

ַּתְלמּוד לֹוַמר ״ַּבּיֹום ַההּוא״.

ִאי ַּבּיֹום ַההּוא, ָיכֹול ִמְּבעֹוד 
יֹום?

ַּתְלמּוד לֹוַמר: ״ַּבֲעבּור ֶזה״.

ַּבֲעבּור ֶזה, ֹלא ָאַמְרִּתי ֶאָּלא 
ְּבָׁשָעה ֶׁשֵיׁש ַמָּצה ּוָמרֹור 

ֻמָּנִחים ְלָפֶניָך.

ביאור: חכמים מבקשים לציין 
את הזמן המתאים ביותר לספר 
ביציאת מצרים, בליל ראשון של 
פסח על שולחן הסדר )ילק"ש, 
שמות יג(, ולשם כך מציינים 
את הפסוק "ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּביֹום 
ַההּוא ֵלאֹמר, ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה 
ה' ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים" )שמות 
יג ח(. הם שואלים: "האם ניתן 
לספר כבר בראש חודש ניסן?" 
ומשיבים, שלפי הפסוק יש 
לעשות זאת רק "ביום ההוא", 
רק בפסח עצמו. אם ממתינים 
לחג עצמו, עולה שאלה נוספת: 
"האם ניתן לעשות זאת לפני 
רדת הערב?" ומשיבים שהביטוי 
"בעבור זה" מתייחס למצה 
ולמרור, המונחים על שולחן 
הסדר. רק בשעה המסוימת 
הזאת ניתן להתחיל לספר את 
סיפור יציאת מצרים לפי כל כללי 

הסדר.

מה?

למה?

איך?

מתי?
היכן?

האם?

ְזֹכר ְימֹות עֹוָלם ִּבינּו ְׁשנֹות ֹּדר ָוֹדר, 
ְׁשַאל ָאִביָך ְוַיֵּגְדָך ְזֵקֶניָך ְוֹיאְמרּו ָלְך.

)דברים לב ז(

 23 יפה מנשה נולדה בי' בטבת תרפ"ט, 
1928, באפגניסטן ועלתה לארץ  בדצמבר 
בשנת 1950, בגיל 22. היא אם לחמש בנות, 
סבתא לאחד־עשר נכדים וסבתא רבתה לעשרה 
נינים. עוזיאל בעלה נפטר לפני שלושים שנה. 
שנים רבות היא עבדה בתעשייה ובעבודות 
כפיים. אומרים עליה שהתיאטרון בארץ החמיץ 

שחקנית דרמטית ומצחיקה. 

יפה חיה תמיד בצילו של האיש שלה, שהיה 
מנהיג טבעי בן אצילים ושימש כנשיא הקהילה. 
הוא זה שהביא את מרב היהודים מעיר ַּבלך 

)Balkh( שבאפגניסטן דרך פרס לארץ ישראל כנציג הסוכנות היהודית. כדי לממן את המסע 
לארץ ישראל מכרו בני הזוג את רכושם הפרטי ואת רכוש הוריו, שהיו עשירים ובמעמד גבוה, 
וכך מימנו גם את עלייתם של מעוטי יכולת. המסע נמשך כחצי שנה. את חייהם בארץ התחילו 
בצריף קטן בשכונת שפירא בתל־אביב עם הוריו ועם שלוש משפחות נוספות. לאחר שבתם 
השלישית נולדה, עברו לגור בצריף במעברת עמישב בפתח תקווה. גם בארץ תרמה המשפחה 

לחיים הקהילתיים בעמישב, בשכונת שעריה ובעיר פתח תקווה.

מאחר שבנות לא הורשו ללמוד באפגניסטן, יפה למדה לקרוא ולכתוב בעברית בשנות השישים 
והשבעים במסגרת התוכנית הלאומית "ביעור הבערות". מאז ומעולם היא אהבה לשיר עם בן 
זוגה, שידע לנגן, ולעיתים היא עדיין משמחת בתיפוף על דרבוקה. יפה נודעת גם כבשלנית מעולה.

הקהילה היהודית באפגניסטן, שברובה גרה בעיר בלך בשכונה סגורה כמעין גטו, הייתה קהילה 
מסורתית מאוד והתפרנסה בעיקר ממסחר וממלאכות שונות. המגורים היו במסגרת המשפחה 
המורחבת )חמולה(. בראש המשפחה עמד הסב המבוגר, וכל הסמכויות היו בידיו. השלטון לא 
ִהרבה להתערב בחיי היהודים, והקהילה נהנתה מאוטונומיה מלאה. בראש הקהילה עמד רב 
)דודה של יפה(, תפקיד שעבר בירושה מאב לבן. עם הבשורה על הקמת המדינה ועל האפשרות 
לעלות לארץ ישראל ניצתה הלהבה הציונית אצל עוזיאל, והוא החל להתארגן לקראת העלייה 
לארץ מתוך רצון להגשים את החלום הציוני. היה עליהם לארגן את כל המשפחות, למכור את 
כל הרכוש שהייתה אפשרות למכור, ולצאת עם מעט צידה דרך היבשה לפרס. בתם הייתה 
אז בת חודש בלבד. בפרס עלו על מטוס מקרטע שהביאם לישראל בשנת 1951. הם התקבלו 
בשער העלייה ועברו את תקופת הצנע בעוני ובדלות. המעבר ממעמד גבוה בקהילה למעמד 
של עובדי כפיים דלים באמצעים היה משברי, אך האמונה הגדולה בהגשמה הציונית והחיים 

בארץ ישראל, ארץ האבות, היא שהחזיקה אותם.

את ליל הסדר ערכו פעמיים וחגגו גם את החג השני. בערב החג לבשו כולם לבן, השולחן היה 
ערוך במיטב הכלים וכולו בהק ביופיו במשך כל החג. במוצאי חג הפסח חגגו את ערב השנה 

החדשה עם סמלי השפע, וכל המשפחה הגיעה לקבל את ברכתו של סב המשפחה.

יפה בלבוש מסורתי

אפגניסטן
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ִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה 
ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו, ְוַעְכָׁשיו ֵקְרָבנּו 
ַהָּמקֹום ַלֲעֹבָדתֹו. ֶׁשֶּנֱאַמר, 
״ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָּכל ָהָעם, 
ֹּכה ָאַמר ה׳ ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל, 
ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיְׁשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם 
ֵמעֹוָלם, ֶּתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם 
ַוֲאִבי ָנחֹור, ַוַּיַעְבדּו ֱאֹלִהים 
ֲאֵחִרים. ָוֶאַּקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת 
ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר ָואֹוֵלְך 
אֹותֹו ְּבָכל ֶאֶרץ ְּכָנַען ָוַאְרֶּבה 
ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֵּתן לֹו ֶאת ִיְצָחק, 
ָוֶאֵּתן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת 
ֵעָׂשו, ָוֶאֵּתן ְלֵעָׂשו ֶאת ַהר 
ֵׂשִעיר ָלֶרֶׁשת אֹותֹו, ְוַיֲעֹקב 
ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים״ )יהושע כד ב-ד(.

ביאור: ההגדה מציגה את תמצית 
סיפור הולדת עם ישראל ואת 
הנסיבות שבהן הגיע למצרים. 
אבות אבותינו, משפחת אברהם 
אבינו, היו עובדי אלילים, עד 
שהקב"ה קירב אותם לאמונה 
באלוהי ישראל. יהושע, ממשיכו 
של משה רבנו, הביא את העם 
לארץ המובטחת. ערב מותו  
הזמין אליו את מנהיגי העם 
וסיפר להם את קיצור תולדות 
עם ישראל. לפי יהושע, משפחתו 
של אברהם גרה על יד נהר פרת 
)אּור ַּכְׂשִדים -אּוְרָפה( וְכֶיתר בני 
העמים עבדה עבודה זרה. בא 
הקב"ה ולקח את אברהם אל ארץ 
כנען, שנעשתה לארץ ישראל ובה 
מתחילה שושלת אבות האומה 
היהודית: אברהם, יצחק ויעקב. 
כאשר ֵעָׂשו קבע את מושבו בהר 
ֵׂשעיר, החליטו יעקב ובניו לרדת 

למצרים, שבה ייעשו לעבדים.

ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך
ּוִמֵּבית ָאִביָך

ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך.
)בראשית יב א(

גיורא )חֹוְרֶכה( בן משי )זיידנברג( נולד בשנת 1942 בֵחֵנָרל רוקה )General Roca( שבמחוז 
ריו נגרו בפטגוניה, ארגנטינה, וסיים שם את לימודיו בתיכון. הוא עלה לארץ בשנת 1961, בגיל 
18, והגשים את חלומו בקיבוץ בית קשת. במהלך השנים ִעְבֵרת את שמו ואת שם המשפחה. 
כיום גיורא הוא גמלאי של משרד הביטחון, גר במצפה רמון מאז שנת 1976 וחבר הנהלת 

המתנ"ס ביישוב. בעבר כיהן כחבר במליאת המועצה המקומית.

גיורא הוא אידיאליסט ומתנדב למען הקהילה. הוא ויתר על לימודי העברית באולפן שבקיבוץ 
לטובת גיוסו לצה"ל במסגרת הנח"ל המוצנח, לחם במלחמת ששת הימים בגבעת התחמושת, 
היה שותף לשחרור ירושלים ובמלחמת יום הכיפורים נמנה עם הכוח הראשון שחצה את תעלת 
סואץ ככוח חלוץ של השריון. הוא רואה בכך זכות גדולה. כילד נמשך גיורא לרכיבה על אופניים 
ואף הגיע לדרגת אלוף הנוער המחוזי. את תחביבו המשיך גם בארץ: הוא הקים במצפה רמון 
בהתנדבות קבוצות של ילדים רוכבי אופניים, ואלה הגיעו להישגים בתחרויות רבות. הוא 
אף העביר בהתנדבות קורסים של עזרה ראשונה, התנדב במשמר האזרחי והדריך תלמידים 

בסיפורי מורשת קרב על שחרור ירושלים.

הקהילה היהודית בֵחֵנָרל רוקה - המקום 
הדרומי ביותר בגלובוס שיהודים הגיעו 
אליו באותם ימים - באה ברובה מאירופה, 
בעיקר מברית המועצות לשעבר, בתמיכתו 
של הברון הירש. המתיישבים הראשונים 
הגיעו כבר ב־1906. היישוב היהודי שם היה 
קטן לעומת המרכז היהודי הגדול בבואנוס 
איירס. לקהילה היו אולם גדול, ששימש 
בית כנסת, באולם שיועד לחגיגות בחגים, 
בטקסי בר־מצווה או באירועים אחרים 

של הקהילה. יש שם ספרייה וכיתות ללימודי היהדות, ובעבר למדו בהן בעיקר יידיש.

כבר בגיל 13 חלם גיורא לעלות לארץ ישראל. בגיל 18 הוא נסע בחשאי ברכבת למשרדי 
הסוכנות היהודית בבואנוס איירס, מרחק נסיעה של 1,300 קילומטר, ושם פגש באקראי 
ישראלי, שליח של תנועת "דרור", שהפנה אותו לחוות הכשרה באזור בואנוס איירס. אחרי 

הכשרה של כחצי שנה בחווה עלה גיורא לארץ והשאיר מאחור את כל המשפחה.

המסע לארץ באונייה "ירושלים" עבר דרך אירופה. חבריו מהגרעין נשארו לטייל שם, ורק 
גיורא המשיך במסע. לאחר חודש הגיע לנמל חיפה ומשם ֹשם פעמיו היישר לקיבוץ. אימו, 

אביו החורג ואחיו עלו בעקבותיו לאחר שלוש שנים.

הקהילה בארגנטינה של היום קטנה מאוד, ורובה מרוכזת בבואנוס איירס. נותרו שם יהודים 
המעוניינים לעלות, אך מתקשים לעשות זאת עקב המצב הכלכלי הבלתי יציב המאפיין את ארגנטינה.

ממסיבת הסיום של בית הספר היהודי בחנרל רוקה

ארגנטינה

יד
ַמּג
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ַׁשָּבת ֶזה ַׁשָּבת ַהָּגדֹול ּבֹו ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ִמְגּדֹול 
ֵהִאיר ּבֹו ָמאֹור ַהָּגדֹול ְלֶבן ְּבכֹור ָרם ְוָגדֹול 
ָׁשַלח מֶֹשה ָהִאיׁש ָּגדֹול ְוַאף ֵהן עֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול 
ָּפָדה ַעם ָעצּום ְוָגדֹול ְלִמָּקֹטן ְוַעד ָּגדֹול...  
ָאִׁשיָרה ָּנא ְלֵאל ָּגדֹול ְולֹו ֶאְקָרא ְּבקֹול ָּגדֹול 
ִּכי ַחְסְּדָך ָעַלי ָּגדֹול ִּכְפָרת ַהָּנָהר ַהָּגדֹול. 

)מתוך: "שבת זה שבת הגדול", ר' ששון מרדכי(

1978 בֵיֵרָוואן, בירת  יוליה רכטמן נולדה בשנת 
ארמניה, עלתה לארץ בשנת 1990, בגיל 12, וכיום 

גרה בהוד השרון.

יהדות ארמניה מורכבת מיהודים גאורגים, מיהודים 
אשכנזים ומסוּבותניקים, איכרים רוסים שהתגיירו. 
הוריה של יוליה נולדו בארמניה, אך משפחותיהם 
הגיעו מאוקראינה, לאחר שרבים מבניהן נספו בשואה. 

אביה עבד כמהנדס מכונות, ואימה - כביולוגית.

מספר היהודים בארמניה היה קטן אז ועמד על 
כשלושת אלפים איש. בשנות התשעים עלו לארץ 
כאלפיים מהם. כיום חיים בארמניה פחות מאלף 

יהודים, ומספרם קֵטן משנה לשנה.

בשל מספרם הקטן של היהודים בארמניה התחתנו  
רבים מהם עם קרובי משפחה רחוקים או עם ארמנים. 

יוליה ואחיה היו היהודים היחידים בבית הספר. שאר התלמידים בו היו ארמנים שלא ידעו 
מהו יהודי והתייחסו אליהם כאל רוסים בגלל צבע עורם הבהיר. רק קבוצה קטנה של רוסים 

שהכירו מהבית את המושג "יהודי" הפגינו כלפיהם גילויי גזענות. 

באותם הימים לא הייתה תשתית יהודית קהילתית, וסבה וסבתה של יוליה הסתירו את 
יהדותם בשל הפחד מפני גילויי אנטישמיות. בבית לא היו סממנים דתיים של יהדות, אבל 
זיקה ליהדות תמיד הייתה. שנתיים לפני שהמשפחה עלתה לארץ, התחיל האב לספר ליוליה 

על השואה ועל מדינת ישראל.

אביה של יוליה היה ציוני ורצה לעלות לארץ כבר בשנות השבעים, אך הדבר לא עלה בידו. עם 
הגשת הבקשה לעלות חויבו בני המשפחה לשלם סכומי כסף גדולים, אזרחותם הארמנית 
נשללה, והם הוכרזו אויבי המדינה. דרכם לישראל הייתה ארוכה: מארמניה טסו למוסקבה, 
ממוסקבה טסו להונגריה ומהונגריה טסו לישראל. הרוסית שדיברו הייתה שונה מהרוסית 
שדיברו העולים מברית המועצות. הם לא הכירו את הסלנג ואת האופי המודרני של השפה. 
את בת־המצווה שלה חגגה יוליה בארץ עם עוד בנות שעלו לארץ באותה עת. בשנותיהם 
הראשונות בארץ הקפידו בני המשפחה לאכול מאכלים שאכלו בארמניה, אך עם הזמן 
התזונה השתנתה, וכיום היא מותאמת יותר למאכלים הישראליים. אביה עדיין מדבר מעט 

בארמנית עם קרוביו.

הקשר עם הארמנים שיוליה גדלה איתם נוצר דרך הרשתות החברתיות. רבים מהם עזבו את 
ארמניה והיגרו לארצות הברית ולאירופה. בין היהודים שעלו מארמניה במהלך השנים יש 

קשר, רובו משפחתי.

יוליה, בת 4, בסטודיו לצילום בארמניה

ארמניה

יד
ַמּג

ֹו  ת ָח ָט ְב ַה ר  ֵמ ֹו ׁש ְך  ּו ר ָּב
 , א ּו ה ְך  ּו ר ָּב  , ל ֵא ָר ְׂש ִי ְל
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִחַּׁשב 
ֶאת ַהֵּקץ ַלֲעשֹוֹת ְּכָמה ֶׁשָאַמר 
ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ִּבְבִרית ֵּבין 
ַהְּבָתִרים. ֶׁשֶּנֱאַמר, ״ַוֹּיאֶמר 
ְלַאְבָרם ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה 
ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם, ַוֲעָבדּום 
ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה. 
ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעֹבדּו ָּדן 
ָאֹנִכי, ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרכּוׁש 

ָּגדֹול״ )בראשית טו יג-יד(.

ביאור: בדורו של יהושע השלימו 
יוצאי מצרים את המעגל שנפתח 
בימי אברהם אבינו. לאחר שהגיע 
לכנען, החל אברהם לתהות בנוגע 
לעתידו, לצאצאים שימשיכו את 
דרכו ולירושת הארץ לדורות. 
הקב"ה השיב: "ַהֶּבט ָנא ַהָּׁשַמְיָמה 
ּוְסֹפר ַהּכֹוָכִבים ִאם ּתּוַכל ִלְסֹּפר 
אָֹתם... ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעָך" )בראשית 
טו ה(. בברית בין הבתרים הבטיח 
הקב"ה לאברהם שלאחר גלות 
מצרים יעלו צאצאיו לארץ ישראל 
וישבו בה דרך ֶקבע. אנו יודעים 
שהקב"ה עמד בהבטחתו, ולכן 
משבחים אותו על כך. הוא תכנן 
את ההיסטוריה וידע לחשב 
מתי תסתיים גלות מצרים. 
האמונה שהקב"ה מסוגל לעמוד 
בהבטחתו, מעניקה לעם תקווה 
היסטוריות  בעיתות משבר 
נוספות. אברהם הוא הדגם 
לאמונה בהבטחה: "ְוֶהֱאִמן ַּבה' 

ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה" )שם ו(.
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בני גושן נולד בשנת 1974 בכפר שיקומג'ו שליד העיר מייצ'ו במחוז תיגרי בצפון אתיופיה, 
עלה ארצה עם משפחתו בשנת 1980, בגיל 6, נשוי למלכה ואב לתהל, ליהב ולנתנאל וגר 
ביבנה משנת 2003. בני שירת בצבא קבע במשך עשרים וחמש שנה כקצין בדרגת רב־סרן 
בחיל האוויר, וכיום הוא מנהל את תוכנית "סיפור על הדרך" בחברה למתנ"סים, מיזם המביא 

את סיפורה של יהדות אתיופיה לחברה הישראלית כולה.

יהדות אתיופיה היא מהקהילות היהודיות העתיקות. היישוב היהודי באתיופיה התקיים 
בשני אזורים מרכזיים בצפון אתיופיה: המרכז הגדול היה באמהרה שבחבל גונדר ואקסום, 
והמרכז הקטן יותר היה בטגראי. ליהדות אתיופיה מאפיינים ייחודיים מלבד גון העור. זוהי 

אחת הקהילות היהודיות היחידות, 
אם לא היחידה, אשר קיימה בגולה 
שלטון וממלכה עצמאיים וניהלה בה 

חיים יהודיים.

כבר בהיותו ילד קטן שמע בני על 
ירושלים – ירוסֵלם – ועל הכמיהה 
לשוב אליה ביום מן הימים. בסוף 
שנות השבעים הגיעה הבשורה 
שציפו לה במשך אלפי שנים: "הדרך 
לירושלים עוברת דרך סודן". עם 
הישמע הבשורה החלו משפחות 
להתארגן בחשאי, משום ששלטונו 
של מנגיסטו אסר על היציאה 

מאתיופיה, וכל אדם שפעל בניגוד להחלטה זו נחשב בוגד. באישון לילה אסף אביו של בני 
את כל המשפחה, ויחד יצאו למסע רגלי מהכפר לעבר הגבול עם סודן. נשים, זקנים וטף 
צעדו יחד לעבר הגשמת החלום ובדרך, חרף הסכנה הגדולה, חצו נהר שזרם בשצף. סמוך 
לגבול עם סודן חלו הוריו של בני במלריה, והמדריך דרש להשאיר אותם מאחור. לטענתו, 
סיכויי ההישרדות שלהם נמוכים והם יעכבו את הקבוצה. רק לאחר שקיבל שוחד, הסכים 
המדריך להמשיך איתם את המסע. לאחר תקופת המתנה במחנות הפליטים בסודן הצליחו 
ֶּבני ומשפחתו לעלות לארץ בחשאי בסיוע אנשי המוסד. הם טסו מסודן למדינה אירופאית 
וממנה במטוסי אל־על לישראל. כמעט כל משפחה שיצאה למסע איבדה קרוב משפחה בדרך 
לסודן או בסודן עצמה בשל מחלה, צמא, רעב או אלימות. יותר מארבעת אלפים מיהודי 
אתיופיה שיצאו למסע בחזרה הביתה לירושלים לא הצליחו להגשים את חלומם. את חג 
הפסח חגגו באתיופיה ככתוב במקורות. הם אכלו צלי בשר מקורבן הפסח, ואת כֵלי החרס 
שהשתמשו בהם לאורך השנה שברו והכינו כלים חדשים במיוחד. זקן המשפחה נהג לספר 

על יציאת מצרים על פי הכתוב במקורות ועל הכמיהה לשוב לירושלים.

בני ומשפחתו באתיופיה לפני עלייתם ארצה

אתיופיה
מכסים את המצות, מגביהים כוס היין ושרים יחדיו:

ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה

ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו. 

ֶׁשֹּלא ֶאָחד ִּבְלָבד 

ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו 

ֶאָּלא ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור 

עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, 

ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם.

ביאור: קודם שיבחנו את הקב"ה 
על שעמד בהבטחתו לאברהם 
וגאל את ישראל. הבטחה זו איננה 
חד־פעמית; היא מצב קיומי של 
עם ישראל. עד לימים שבהם 
נכתבה ההגדה, הספיק עם 
ישראל להיות משועבד בָגלויות 
נוספות. הפיוט הידוע "מעוז צור" 
מונה אותן לפי הסדר: מצרים, 
בבל, פרס, יוון. גם רבי יהודה 
הלוי מונה אותן בפיוט "ידידי 
ֲהָשכחָת": ֵׂשעיר, ֵקָדר, יוון, ָמָדי. 
הגלויות האלה הן הרָאיה לכך 
שבכל דור ודור מבקשים את 
רעתנו. מציאות זאת נמשכת 
עד ימינו ממש, והיא חלק מרכזי 
בזהות היהודית שלנו. הרדיפה 
הגיעה לשיאה בשואה, וההצלה 
הגיעה לשיאה בהקמת מדינת 
ישראל. גם עתה לא חסרים 
אויבים המבקשים את רעתנו, 

אך אנו מאמינים שנתגבר.

ַהִּתְקָוה ַעִּתיָקה ִמְּׁשנֹות ַאְלַּפִים, ִהיא נֹוְלָדה ְּכָבר ְּבָגלּות ִמְצַרִים,
ִלְהיֹות ַעם ָחְפִׁשי ִּבְּקׁשּו ֲעָבִדים, ּוְבגֶׁשן ִיְּסדּו ֶאת ְמִדיַנת ַהְּיהּוִדים. )יעקב מעוז(
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מניחים את הכוס על השולחן ומגלים את המצות.

ן  ָב ָל ִּבֵּקׁש  ַמה  ּוְלַמד  ֵצא 
ָהֲאַרִּמי ַלֲעשֹוֹת ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו. 
ֶׁשַּפְרֹעה ֹלא ָגַזר ֶאָּלא ַעל 
ַהְּזָכִרים ְוָלָבן ִּבֵּקׁש ַלֲעקֹור 
ֶאת ַהֹּכל. ֶׁשֶּנֱאַמר, ״ֲאַרִּמי 
ֹאֵבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה, ַוָּיָגר 
ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי 

ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב״ )דברים כו ה(.

ביאור: לבן הארמי, אביהן של 
לאה ורחל, מוצג כאויב גרוע 
מפרעה. זהו המשך הרעיון שבכל 
דור ודור קמים עלינו לכלותינו. 
יעקב המרּומה בורח מפני לבן, 
שרודף אחריו. הקב"ה מזהיר 
אותו: "ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ְּתַדֵּבר ִעם 
ַיֲעקֹב ִמּטֹוב ַעד ָרע" )בראשית לא 
כה(. כאשר הם נפגשים בגלעד, 
הם מחליטים לכרות ברית. לבן 
נשבע: "ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֵואֹלֵהי ָנחֹור 
ִיְׁשְּפטּו ֵביֵנינּו", ויעקב: "ַוִּיָּׁשַבע 
ַיֲעקֹב ְּבַפַחד ָאִביו ִיְצָחק" )שם נג(. 
אפשר ש"ארמי אובד אבי" הוא 
אברהם, שגדל בסביבה של עבודה 
זרה, ואפשר שזהו יעקב, שהיה 
נתון לעריצות לבן. מסע ראשית 
האומה מתחיל בפדן ארם, עובר 
בישראל ומסתיים במצרים. זוהי 
גרסה נוספת של קיצור הסיפור 
המכונן של ישראל: משפחה 
שכללה שבעים נפש ירדה למצרים 
והפכה שם לעם. הפסוק לקוח 
מתפילה בחג השבועות, "מקרא 

ביכורים" )סוטה ז ג(.

ְוַיֲעקֹב רֶֹעה ֶאת צֹאן ָלָבן.
)בראשית ל לו(

כורדיסטן

יונה מרדכי, מומחה ללשון הארמית ומחבר המילון הארמי־כורדי־עברי, נולד בעיר זאכו 
)Zaxo( שבכורדיסטן בשנת 1938, עלה לארץ בשנת 1950, בגיל 12, במסגרת מבצע "עזרא 
ונחמיה" ומאז גר בירושלים. את השכלתו היסודית רכש בתלמוד תורה שבזאכו, שבו למד 
פרקי תנ"ך בתרגום )ַׁשֶרע( וקריאה בטעמי המקרא. הנטייה הטבעית שלו לאוריינות הובילה 
אותו ללימודים באוניברסיטה העברית בתחומי ההיסטוריה, הספרות והלשון. את מיטב שנותיו 
השקיע בחקר יהדות כורדיסטן ופרסם שורה של ספרים, ביניהם "האובדים בארץ אשור", 
העוסק בתולדות יהדות כורדיסטן, מילון ארמי־כורדי־עברי בשני כרכים, אנציקלופדיה של 
יהדות כורדיסטן ועוד. בו־בזמן עבד בסוכנות היהודית ובהסתדרות הציונית ארבעים שנה 

כמנהל כוח אדם. כיום נחשב אחד ממנהיגיה הבולטים של העדה הכורדית.

בתקופת המנדט הבריטי בעיראק ובארץ 
ישראל סבלו היהודים מרדיפות ומפוגרומים, 
ומהם שעלו לארץ ברכיבה על חמורים 
ופרדות, תוך שהם משחדים שוטרים 
ופקידים בנקודות הגבול. ב־9 במרס 1950 
בקע מַמקלטי הרדיו ברחבי עיראק קולו 
של הקריין המבשר שהפרלמנט של עיראק 
אישר חוק המאפשר לכל יהודי לעזוב את 
המדינה, בתנאי שיוותר על נתינותו ורכושו. 
בׂשורת העלייה הלהיבה בעיקר את הצעירים, 
ובכך החל מבצע "עזרא ונחמיה". ההרשמה 
לעלייה נעשתה בבתי הכנסת. בתחילה 

נרשמו בעיקר משפחות מַדַלת העם, ואילו בני המעמד הבינוני והגבוה נמנעו מכך, שכן חששו 
לאבד את רכושם או חששו שמדובר בתרגיל ממשלתי לחשיפת הפעילים הציונים. לבסוף 
קמו כולם כאיש אחד מרצונם, השאירו הכול מאחור ועלו לישראל. כאמור, עולי כורדיסטן 
לא גורשו, והם הגיעו לארץ מטעמים אידיאולוגיים, תוך שהם נוטשים מאחוריהם פרי עמל 
של אלפי שנים. "כשעלינו למטוס," מספר מרדכי, "חשבנו: הייתכן שמטוס זה, השוקל טונות 
של ברזל ומלא באנשים רבים, יתרומם באוויר? כל הדרך נשאנו תפילה שנגיע למחוז חפצנו 
בשלום. בהגיענו לנמל התעופה בלוד, ירדנו מן המטוס, רַכנו על המסלול ונישקנו את אדמת 
ארץ ישראל." בנמל התעופה עלו על משאיות, ואלה הסיעו אותם למחנה הַמעבר "שער עלייה" 
ומשם למעברת תלפיות בירושלים. חמש שנים גרו במעברה בצריף קטן. זאת הייתה תקופת 

הצנע, תקופה קשה של מחסור במצרכי מזון שניתנו לעולים בקיצוב, בתלושים ובנקודות. 

יהדות כורדיסטן חוגגת מדי שנה את הסהרנה, חג האביב, המתקיים בימי חול המועד של פסח. 

#   סיפור העולה מכורדיסטן שובץ כאן בשל הזיקה שבין הלשון הארמית־כורדית למוצא הארמי של עם ישראל.

משפחת יונה בצריף מעברת תלפיות, ירושלים 1950 
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ַוִּיְהיּו ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ַּבֹחֶשְך ָראּו אֹור ָּגדֹול
ַוּיֹוִציֵאם ִּבְרכּוׁש ָּגדֹול ְּבמֹוְפִתים ּוְבמֹוָרא ָּגדֹול.

)מתוך "שבת זה שבת הגדול" ר' ששון ב"ר מרדכי(

אנג'לה )דומטוב( נודלמן נולדה בשנת 1963 בטשקנט, בירת אוזבקיסטן, עלתה לארץ בשנת 
1991, בגיל 28, וכיום גרה באשדוד.

היהודים באוזבקיסטן חיו יחד. משפחות שלמות גרו זו ליד זו והקפידו שילדיהן יתחתנו 
רק עם יהודים. מקור המשפחה של אנג'לה מבוכרה. שם היה סבה, שידע עברית, חזן בבית 
הכנסת. את החגים נהגו לחגוג יחד ולשמור על המנהגים הבוכריים. המשפחה דיברה בוכרית.

לפני פסח הייתה הסבתא מזמינה אליה את כל 
הנשים, ויחד היו כולן מכינות מצות עגולות. בחג 
הייתה מתכנסת כל המשפחה סביב השולחן 

הארוך שעליו כלי הפסח המיוחדים.

הילדים למדו בבית ספר רגיל, שלמדו בו רוסית, 
אנגלית ואוזבקיסטנית. היחסים עם התושבים 
בעיר היו טובים. אנג'לה למדה כלכלה וניהול 

באוניברסיטה.

במאי 1990 פוַצץ משחק כדורגל באצטדיון של 
אנדיז'ן. ההמון המשולהב יצא מן האצטדיון 
והחליט )יש אומרים הוסת( לפרוק את זעמו 
על תושביה היהודים והארמנים של העיר. 
ההמון התפרע ברובע היהודי וזרע הרס רב. 
כשישים בתים של יהודים וארמנים נשרפו כליל, 
ורבים אחרים נבזזו. דּווח גם על כמה מעשי 
אונס. אנג'לה הסתתרה עם בעלה ובנה בבית 
שעה שבתים נשרפו, והפחד היה גדול מאוד. 
כשהסתיים הפוגרום, החלו היא ויהודים רבים 

אחרים להתארגן לקראת העלייה לארץ.

אנג'לה עלתה לארץ עם בעלה ובנה בן השלוש ועם אחיה הצעיר. המסע היה ארוך: הוא החל 
ברכבת למוסקבה, נמשך ברכבת להונגריה והסתיים בטיסה לישראל. המשפחה התיישבה 
ברחובות ולאחר מכן עברה לניר גנים. בני המשפחה עבדו שם בקטיף ובמפעל עד שעברו 

לאשדוד, ואנג'לה התחילה לעבוד בבנק הפועלים.

הקשר עם החברים מטשקנט מתקיים דרך הפייסבוק. בארץ יש קשר בעיקר עם בני המשפחה, 
ולא עם בני הקהילה. אנג'לה מסכמת ואומרת: "אנחנו מרגישים ישראלים לכל דבר." 

אנג'לה וסבה בבוכרה

בוכרה )אוזבקיסטן(
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״ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה״, ָאנּוס ַעל ִּפי ַהִּדּבּור.

״ַוָיָגר ָׁשם״ )דברים כו ה(. ְמַלֵּמד, ֶׁשֹּלא ָיַרד ַיֲעֹקב ָאִבינּו 
ְלִהְׁשַּתֵּקַע ְּבִמְצַרִים ֶאָּלא ָלגּור ָׁשם. ֶׁשֶּנֱאַמר: ״ַוּיֹאְמרּו 
ֶאל ַּפְרעֹה ָלגּור ָּבָאֶרץ ָּבאנּו ִּכי ֵאין ִמְרֶעה ַלּצֹאן ֲאֶׁשר 
ַלֲעָבֶדיָך ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען, ְוַעָּתה ֵיְׁשבּו ָנא 

ֲעָבֶדיָך ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן״ )בראשית מז ד(.
ביאור: מעתה ואילך חכמים מפרקים כל אחד מהביטויים המופיעים בפסוק הנזכר בעמוד 
44. הם למדים שיעקב הוכרח על פי ההשגחה לרדת למצרים. כמו כן למדים שכוונת יעקב 
אבינו לא הייתה לגור שם באופן קבוע, אלא זמני. כדי לבאר פסוק אחד הם מביאים פסוק 
אחר. הפסוק מבראשית לקוח מסיפור המפגש של יעקב ובניו עם פרעה, בזמן שיוסף היה 
ִמְשֶנה למלך. פרעה קיבל אותם בסבר פנים יפות, והם ציינו בפניו שבאו להתיישב באופן 
זמני בעקבות הרעב שפקד את ארץ ישראל. לחכמים חשוב להדגיש שיעקב לא התכוון 
להשתקע שם, מפני שהיה אמור למלא את הייעוד שלו, להקים את עם ישראל בארץ ישראל.

״ִּבְמֵתי ְמָעט״ )דברים כו ה(. ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ״ְּבִׁשְבִעים 
ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאֹבֶתיָך ִמְצָרְיָמה, ְוַעָּתה ָׂשְמָך ה׳ ֱאֹלֶהיָך 

ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלֹרב״ )שם י כב(.
ביאור: כאן מבקשים לפרש את הביטוי "במתי מעט" ושוב נעזרים בפסוק אחר. זו השיטה 
הנהוגה בספרות המדרש, פסוק מבאר ופסוק מבואר. תפקיד הפסוק "בשבעים נפש" 
לבאר. הוא לקוח מהנאום הגדול של משה בספר דברים, ִמְשֵנה תורה. שם הוא מתאר 
את תולדות ישראל עד לעת ההיא וחוזר על הסיפור שבספר שמות, הנזכר למעלה, ולפיו 
הגיעה למצרים קבוצה קטנה שכללה שבעים אישה ואיש. היא הייתה כל משפחת יעקב 
אבינו, והיא הגרעין שממנו צמח עם ישראל לממדים גדולים מאוד, כמספר הכוכבים 
שבשמיים. אפילו כיום, בעידן חקר החלל, ברור שאנו רחוקים מן היכולת למנות את כל 

כוכבי השמיים בגלקסיות השונות.
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ביאור: בני משפחת יעקב הפכו 
במצרים ל"גוי", במובן של "עם". 
העם נבנה גם באיכות וגם בכמות. 
מבחינת האיכות, בני ישראל היו 
מצוינים. לא מצטיינים, אלא שהיו 
להם סימני זיהוי חיצוניים )עירובין 
נד, ע"ב(. הסימנים המיוחדים 
לישראל היו ארבעה: לא שינו את 
שמם, לא שינו את לשונם, לא 
דיברו לשון הרע ולא היו פרוצים 
בעריות )שהש"ר ד כה(. הזהות 
היהודית של אותה העת נמדדה 
על פי אמות מידה של שפה ושל 
קוד אתי. מבחינת הכמות, חכמים מביאים את הפסוק מספר שמות כדי לתאר עד כמה 
התעצם עם ישראל בגלות מצרים, עד שהתורה משתמשת בביטויים הדומים למעשה 
הבריאה: "ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים ֶׁשֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה... ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ַהַּמִים ַּבַּיִּמים ְוָהעֹוף ִיֶרב 

ָּבָאֶרץ" )בראשית א כ, כב(.

ְּבִׁשְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאֹבֶתיָך ִמְצָרְיָמה ְוַעָּתה ָׂשְמָך ה' ֱאֹלֶהיָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלֹרב.
)דברים י כב(

״ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי״ )דברים כו ה(. 
ְמַלֵּמד ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְמֻצָּיִנים 
ָׁשם. ״ָּגדֹול ָעצּום״ )שם(, ְּכָמה 
ֶׁשֶּנֱאַמר: ״ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּפרּו 
ַוִּיְׁשְרצּו ַוִּיְרּבּו ַוַּיַעְצמּו ִּבְמֹאד 
ְמֹאד, ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתם״ 

)שמות א ז(.

דולי סליקטר־וולברום נולדה בשנת 1947 בסופיה, בירת בולגריה, ועלתה לישראל עם הוריה 
וסבתה בשנת 1948, בגיל שנה. כיום היא מתגוררת ברמת השרון, פעילה ומתנדבת במועצת 

הנשים בעיר.

הייתה  לא  בבולגריה  היהודית  הקהילה 
אורתודוקסית, אך הייתה מסורתית וגמישה. 
רוב היהודים הבולגרים הם ממוצא ספרדי ודוברי 
לדינו, היו ביניהם אשכנזים דוברי יידיש, אך כולם 
דיברו גם בולגרית. הילדים למדו בגנים ובבתי 
ספר יסודיים יהודיים ובבגרותם - בבתי ספר 

תיכוניים כלליים.

בפרוץ מלחמת העולם השנייה ביקשו הגרמנים 
לשלוח את היהודים לערים הסמוכות לנהר 
הדנובה ומשם למחנות. הכנסייה האורתודוקסית 
התנגדה, ובזכותה ניצלו רוב יהודי בולגריה, למעט 
הקהילה היהודית בחבל תראקיה, שהייתה בחסות 
הטורקים. הבולגרים שנאו את הטורקים הכובשים 
והיו בחסותם שנים ארוכות. אחרי המלחמה 

הייתה בולגריה בחסות ברית המועצות ובשנת 1948 אפשרה ליהודים לעלות לארץ ישראל.

אחיה של דולי, שהיה מדריך בתנועת "החלוץ", עלה ראשון, עם קבוצה של נערים מסופיה. 
הוא וחבריו שהו זמן־מה בקפריסין ואז נשלחו לישראל וגויסו מייד לצה"ל. במשך שנתיים 
עלו לארץ כמעט כל יהודי בולגריה, למעט הקומוניסטים, כחמישים אלף איש. שאר בני 
המשפחה עלו לארץ בשנת 1948 והתיישבו בחיפה. האב והדוד עבדו בנמל, וכשאבא חושי 
נבחר לראשות העיר, נסעו אליו וסיפרו לו על תחומי התמחותם; האב היה כלכלן, והדוד היה 
עורך דין, והשניים התעניינו אם יש צורך בעובדים במקצועות הללו. אבא חושי הבהיר להם 
שבניית המדינה עומדת בראש סדר העדיפויות ושלח אותם להקים חברת בנייה ולבנות שכונה 
לעולים הבולגרים באזור כפר אתא. הם הקימו את חברת "עולה חדש", וכך הפכו השניים 

לקבלנים שברבות השנים הקימו שכונות נוספות ביפו, בבת־ים ובחולון.

בגיל 6 עברה דולי עם משפחתה לתל־אביב ולמדה בבית הספר "הכרמל" ובתיכון עירוני א'. 
במשך שלושים שנה הייתה מפיקה ומנהלת תוכניות בטלוויזיה החינוכית. במהלך השנים 

הזדמן לה לעשות סרט על יהודי תראקיה ובכך לסגור מעגל.

יהודי בולגריה נהגו להיפגש אלה עם אלה, ועד היום ניתן למצוא על שולחנם פלפלים ממולאים.

דולי בילדותה

בולגריה
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ביאור: לפירוש הביטוי "רב" 
ם  י ק ו ס פ ם  י א י ב מ ם  י מ כ ח
מיחזקאל. הנביא מתאר מעין 
דיאלוג בין הקב"ה לעם ישראל. 
העם נמשל לתינוקת שנולדה 
והושלכה אל השדה מבלי שיטפלו 
בה )כריתת חבל הטבור, רחיצה, 
פידור ועטיפה בחיתולים(. הקב"ה 
מוצא אותה מתבוססת בדם 
הִשליה ומודיע לה שכל ימי חייה 
ייצבעו בדם הזה )פסוק שנהוג 
לצטט לרוב ביום הזיכרון לחללי 
מערכת הביטחון(. התינוקת גדלה 
בחסותו של הקב"ה ומתרבה כמו 
שצמחים בשדה גדלים ומתרבים. 
עם הזמן היא הופכת לנערה 
מתקשטת, שלּה שדיים זקורים 
וְׂשער ערווה שצמח, אך היא עדיין עירומה, לכן הקב"ה מלביש אותה והופך אותה לאישה 
נאה שכל הגויים מתקנאים ביופייה. כשם שהתינוקת גדלה בתנאי שדה, כך העם גדל 

בתנאי עבדות מצרים.

״ָוָרב״ )דברים כו ה(. ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: 
״ְרָבָבה ְּכֶצַמח ַהָּׂשֶדה ְנַתִּתיְך 
ַוִּתְרִּבי ַוִּתְגְּדִלי ַוָּתֹבִאי ַּבֲעִדי 
ֲעָדִיים, ָׁשַדִים ָנֹכנּו ּוְׂשָעֵרְך 
ִצֵּמַח ְוַאְּת ֵערֹם ְוֶעְרָיה״ )יחזקאל 
טז ז(. ״ָוֶאֱעֹבר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך 

ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִיְך, ָואַֹמר ָלְך 
ְּבָדַמִיְך ֲחִיי ָוֹאַמר ָלְך ְּבָדַמִיְך 

ֲחִיי״ )שם ו(.

ָאז ְיַרד ָׂשִריד ְלַאִּדיִרים ָעם ה׳ ְיַרד ִלי ַּבִּגּבֹוִרים. )שופטים ה יג(

שרה אביהר נולדה בשנת 1950 בָלה ָּפס, בירת בוליביה, עלתה לארץ לבדה בשנת 1969, בגיל 
18, וכיום גרה באשדוד.

הוריה של שרה היו ניצולי שואה והגיעו ללה פס בשנת 1946 עם אחותה בת השלושה חודשים 
שנולדה במחנה העקורים ברייגינסבורג שבגרמניה עם סיום מלחמת העולם השנייה. רק 
הֵאם קבלה אשרה לעלות לישראל, אך ההורים החליטו שהם לא רוצים להיפרד שוב, ובני 
הזוג החליטו להגר לבוליביה, שבה חיה אחותו של האב. היציאה מגרמניה הייתה קלה יותר 

הודות למסמכים שהשיגה.

הקהילה היהודית בלה פס הייתה מגובשת מאוד. רוב היהודים היו ניצולו שואה והתנהלו 
כמשפחה אחת גדולה. בעיר היה בית ספר יהודי שבו למדו רבים מהילדים היהודים, אך שרה 
וכמה ילדים יהודים נוספים למדו בבית ספר אמריקני. שרה הייתה חברה בארגון "מכבי", 

שהתקיימו בו מגוון פעילויות 
חברתיות וספורטיביות.

לקהילה היהודית היה בניין משלה, 
שבו התקיימו חתונות ושמחות, 
מפגשים חברתיים ופעילויות שונות 
לילדים. שרה זוכרת במיוחד את חג 
פסח, את האורחים הרבים סביב 
שולחן החג, את הקראת ההגדה 
כולה,  את השמחה, את השירה 
ואת הרעש. היא זוכרת את עצמה 
בגיל 11-10 שואלת את הקושיות  
ושותה ארבע כוסיות יין כמיטב 

המסורת.

העלייה ארצה לא לוותה בקשיים 
טכניים. הקושי היחיד היה רגשי; עזיבת הבית והמשפחה לא הייתה קלה. כשעלתה ארצה, 
קיבלה את פניה אחותה הגדולה, שעלתה לפניה. שרה גרה אצלה בירושלים במשך שבועות 
אחדים עד שהצטרפה לאולפן בבאר שבע בעזרת הסוכנות היהודית. התקופה הראשונה בארץ 
לא הייתה פשוטה; היה קשה להיקלט בארץ חדשה, רחוק מהבית וללא ידיעת השפה, ושרה 
מצאה את עצמה מחפשת את חברת העולים החדשים שהיו באותו מצב. היום שרה היא חלק 
מקבוצת חברים שעלו מבוליביה כמוה. הם שומרים על קשר ונפגשים אחת לחודשיים. שרה 
הקפידה שילדיה ידברו ספרדית, ובביתה שומרים על המסורת כפי שהייתה נהוגה בבוליביה 

ואוהבים להיזכר במאכלים הבוליביאניים.

בוליביה

שרה אביהר )ראשונה משמאל( בהיותה בת 14,
בעת שאחותה הגדולה סיימה את הלימודים בתיכון
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ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבֹוָדה 
ָקָׁשה )דברים כו ו(.

״ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִּמְצִרים״ )שם(. ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ״ָהָבה 
ִנְתַחְּכָמה לֹו ֶּפן ִיְרֶּבה ְוָהָיה ִּכי ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה 
ְונֹוַסף ַּגם הּוא ַעל ֹשֹוְנֵאינּו ְוִנְלַחם ָּבנּו ְוָעָלה ִמן 

ָהָאֶרץ״ )שמות א י(.

ביאור: ההגדה מביאה את הפסוק העוקב מספר דברים, שהוא כאמור חלק מתפילת 
"מקרא ביכורים". פסוק זה מתאר את ההתנכלות של המצרים לעם ישראל, את העינויים 
ואת העבודה הקשה. כדי לפרש את הצירוף "וירעו אותנו המצרים" מביאים פסוק אחר 
מספר שמות, המתאר את החשש של המצרים מהעובדה שעם ישראל מתרבה עד כדי 
סיכון ביטחונם הלאומי. הם חוששים שאם תתרגש עליהם מלחמה מצד אויביהם, עם 
ישראל יצטרף אל האויבים, ולכן מחליטים להתחכם ולהקדים תרופה למכה. הצעד 

המקדים שלהם הוא להרע את מצבם של בני ישראל.

״ַוְיַעּנּונּו״ )דברים כו ו(. ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ״ַוָּיִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי 
ִמִּסים ְלַמַען ַעֹּנתֹו ְּבִסְבֹלָתם, ַוִּיֶבן ָעֵרי ִמְסְּכנֹות 

ְלַפְרֹעה ֶאת ִּפֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס״ )שמות א יא(.

״ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָׁשה״ )דברים שם(. ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: 
״ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶרְך״ )שמות א יג(.

ביאור: ממשיכים לבאר את הפסוק מספר דברים. את "ויענונו" מפרשים לפי ספר שמות: 
פרעה הפקיד על עם ישראל ממונים שינהלו את עבודות הכפייה, ובכך ידכאו את העם 
ויסירו את הסכנה הביטחונית עקב התעצמותו. העבדים בנו שתי ערים: ִּפתום ורעמסס, 
שבהן הופקדו אוצרותיה הכלכליים של ממלכת מצרים. את הביטוי "וייתנו עלינו עבודה 
קשה" מפרשים גם כן בעזרת ספר שמות. שם מציינים את עבודת הפרך, שבה העבידו 
המצרים את בני ישראל. רש"י מסביר: "בעבודה קשה המפרכת את הגוף ומשברתו". כיום 
אנו משתמשים בשורש פ-ר-כ במובנים שונים: להפריך טענה, בצק פריך ועוד. עבודת 

הפרך ּכּוונה לשבור את גופם של בני ישראל ולא פחות מזה - את רוח האומה.

רוזי דרורי נולדה בשנת 1950 בעיר אנטוורפן שבבלגיה, עלתה לארץ בשנת 1973, בגיל 23, 
וכיום מתגוררת בנצרת עלית, מנהלת אורח חיים חרדי ואם לשבעה ילדים. היא מתנדבת 

בתנועת של"מ בהוראת אנגלית למבוגרים ולבני נוער במסגרת תוכנית ״אנגלית מדוברת״.

הוריה של רוזי נישאו באנטוורפן, והיא ומשפחתה חיו ברובע היהודי שם. הגברים עבדו בתעשיית 
היהלומים, והנשים גידלו את הילדים. רוזי זוכרת שהייתה פעילות קהילתית משותפת לכל 
היהודים, שהקהילה הייתה חמה ומאוחדת, ושהשתלבו בה גם ניצולי שואה לאחר חזרתם 
אחרי מלחמת העולם השנייה. האירועים החשובים התקיימו בנוכחות כל הקהילה: חגיגות 
בר־מצווה התקיימו בבית הכנסת, ואילו חתונות התקיימו ברחוב. האירועים התקיימו בשעות 
הצוהריים המאוחרות, כדי שכולם יוכלו להשתתף בהם. רוזי למדה בבית הספר "בית יעקב". 

ילדי הקהילה היו פעילים בתנועות נוער, שהייתה בהן הפרדה בין הבנים לבנות.

בתקופת מלחמת העולם השנייה היו הוריה של 
רוזי בשווייץ. הסבתא, שניהלה מסעדה, נשארה 
עם הסבא, שהיה משותק. רבים נלקחו למחנות 

ורק אחרי המלחמה חזרו לעיר.

בגיל 23, בעת ביקור משפחתי בארץ, פגשה רוזי 
את מי שלימים יהיה בעלה ובזכותו עלתה לארץ. 

בני הזוג מגדלים את משפחתם בנצרת עלית.

אנטוורפן מכונה לעיתים השטעטל )עיירה יהודית, 
צורת התיישבות טיפוסית של יהדות מזרח 
אירופה( האחרונה במערב אירופה בשל הריכוז 
הגדול של יהודים אורתודוכסים וחרדים, שעדיין 
משמרים בה את אורח החיים המסורתי. היידיש 
נשמעת הרבה ברחוב ובבתים, גם מפי יהודים 

ילידי בלגיה.

הקהילה, שהגיעה בשנות החמישים לכעשרת 
אלפים נפש, הורכבה בעיקר מניצולי שואה ומשפחותיהם וממהגרים ממזרח אירופה שהשתייכו 
למגוון קבוצות חסידיות. ההשפעה שלהם על החיים היהודיים הייתה גדולה, והם המשיכו לנהל 
אורח חיים מסורתי כמו בעיירות בתקופה שקדמה לשואה. כיום חיים באנטוורפן שמונה־עשר 
אלף יהודים, כארבעים אחוז מהם חסידים, שהשפעתם רבה. כשמונים וחמישה אחוז מהילדים 
לומדים בבתי ספר יהודיים. זהו מהשיעורים הגבוהים של החינוך היהודי בתפוצות. רוזי דוברת 

פלמית וצרפתית ומשמרת את טעמי המטבח המשפחתי עם הצ'ולנט והגפילטעפיש.

רוזי בצעירותה בבלגיה

בלגיה
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ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶרְך. )שמות א יג(

ַוִּנְצַעק ֶאל ה׳ ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו, 
ַוִּיְׁשַמע ה׳ ֶאת קֵֹלנּו ַוַּיְרא ֶאת 
ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו 

)דברים כו ז(.

״ַוִּנְצַעק ֶאל ה׳ ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו״ 
ִהי  ְי ״ַו )שם(. ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: 

ַבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהם ַוָּיָמת ֶמֶלְך 
ִמְצַרִים ַוֵיָאְנחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ִמן ָהֲעֹבָדה ַוִּיְזָעקּו, ַוַּתַעל 
ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים ִמן 

ָהֲעֹבָדה״ )שמות ב כג(.

ביאור: בפסוק זה מתוארת 
הצעקה של בני ישראל לאביהם 
שבשמיים. הקב"ה שומע את 
הקולות ורואה את המראות, עד 
כמה הם עובדים בפרך ומדוכאים. 
גם את הפסוק הזה חכמים 
מפרקים לגורמים ומפרשים כל 
אחד מחלקיו, וגם כאן הם נעזרים 
בספר שמות. הפסוק מתאר מצב 
חדש: אותו פרעה, שמשה רבנו נס 
מפניו, מת )שמות ב טו(. באותה 
העת הגיעה מצוקתם של בני 
ישראל לשיאה, ולכן הם הגבירו 
את זעקתם לשמיים בבקשת 
ישועה. המדרש מקיש מהמילה 
"צעקה" שבספר דברים על 
המילה "זעקה" שבספר שמות. 

כך דרכו של מדרש.

אנה שימחוביץ' פרל נולדה בשנת 1986 במינסק, בירת בלרוס, ועלתה לארץ עם הוריה, 
אחותה וסבתה בשנת 1990, בגיל 4.

אימה של אנה, ליליה, עברה את המבחנים ללימודי הוראה, אך לא יכלה ללמד, משום שהעבודה 
כמורה הייתה מיועדת למקומיים בלבד. משום כך הלכה לעבוד במפעל אלקטרוניקה ושם פגשה 
את אביה של אנה, שעבד כמהנדס אלקטרוניקה. זו לא הייתה פגישתם הראשונה; עוד כנערים 
הם נפגשו בקייטנות הקיץ. הם נישאו ב־1979, ושנה לאחר מכן נולדה רימה, אחותה של אנה.

החיים במינסק לא היו קלים, שכן הייתה שם אנטישמיות סמויה. ב־1986, השנה שבה נולדה אנה, 
חל מפנה בחיי המשפחה בעקבות פיצוץ הכור האטומי בצ'רנוביל. על האנטישמיות וההרגשה 

שאין עתיד כלכלי וחברתי בבלרוס, התווסף כעת החשש מפני הנשורת הרדיו-אקטיבית.

הוריה של אנה החליטו לעלות 
לארץ ברגע שיתאפשר להם. 
כעבור ארבע שנים, עם פתיחת 
שעריה של ברית המועצות, בעידן 
שלטונו הליברלי של מיכאיל 
גורבצ'וב, עלתה המשפחה לארץ. 
שאר בני המשפחה המורחבת 

היגרו לארצות הברית.

אנה  ומשפחתה לא ידעו הרבה 
על מדינת ישראל או על היהדות. 
בקהילה היה ברור מי יהודי ומי 
לא, וסופר על הסבא רבא שהיה 
דתי, שבחג הפסח אכלו מצות 
בסתר בעוד לילדים סיפרו 

שאלה ביסקוויטים, ושביום כיפור נהגו לצום, אבל היהדות לא ניכרה כלפי חוץ. הדבר היחיד 
שהיה חשוב למשפחות היהודיות היה שהילדים יתחתנו עם יהודים.

בארץ בני המשפחה חוגגים את החגים היהודיים לצד נובי גוד )לציון יום השנה הראשון של 
השנה האזרחית(, שהיה החג היחיד שיכלו לחגוג בבלרוס. סבתא של אנה טוענת שהדג שהיא 
מכינה בחגים הוא גפילטע פיש ייחודי לאזור; אין המדובר בקציצות דג, כפי שמוכר, אלא בדג 
שלם ממולא. בני המשפחה מדברים ביניהם רוסית ועברית. כיבוד ההורים ממשיך להיות ערך 

עליון, ולצידו מתן האפשרות לתת לבנות לבחור בחופשיות את דרך החיים המתאימה להן.

קהילת בלרוס בארץ נוהגת להיפגש בחג השני של פסח לפיקניק משותף ביער בן שמן.

אנה כתינוקת בבלרוס

בלרוס
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ביאור: מבארים את הביטוי 
"וישמע ה' את קולנו" בעזרת 
ספר שמות. הקב"ה שומע את 
זעקת בני ישראל, ומתעורר בו 
רצון לפעול לטובתם מאחר 
ת  ש ו ל ש ם  ע ת  י ר ב ת  ר כ ש
האבות: אברהם: "ְלַזְרֲעָך ָנַתִּתי 
ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת" )בראשית טו 
יח(; יצחק: "ַאל ִּתיָרא, ִּכי ִאְּתָך 
ָאנִֹכי ּוֵבַרְכִּתיָך ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ַזְרֲעָך, 
ַּבֲעבּור ַאְבָרָהם ַעְבִּדי" )שם כו 
כד(; ויעקב: "ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ַאָּתה 
ֹׁשֵכב ָעֶליָה, ְלָך ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֶעָך" 
)שם כח יג(. חכמים מבינים את 
הביטוי "וירא את עוניינו" כמצוקה 
הקשורה ליחסי אישות )רש"י 
יומא עד, ע"ב(. למרות מצוקה 
זאת הצליחו בני ישראל בעמל 
רב להוליד בנות ובנים. על הבנים 
נגזרה כליה, המתתם באמצעות 
הטבעה בְיאור. בחלק האחרון 
שני הפסוקים מדברים על לחץ. 
חכמים מוסיפים ביטוי המסביר 
שמשמעות הלחץ היא דחק: 
המצרים דוחקים בבני ישראל 

להזדרז לעבוד בכפייה.

״ַוִּיְׁשַמע ה׳ ֶאת קֵֹלנּו״ )דברים כו ז(. 
ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ״ַוִּיְׁשַמע ֱאֹלִהים 
ֶאת ַנֲאָקָתם, ַוִיְּזֹּכר ֱאֹלִהים 
ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת 
ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב״ )שמות ב כד(.

״ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו״ )דברים שם(. 
זֹו ְּפִריׁשּות ֶּדֶרְך ֶאֶרץ. ְּכָמה 
ֶׁשֶּנֱאַמר: ״ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיַדע ֱאֹלִהים״ )שמות ב כה(.

״ְוֶאת ֲעָמֵלנּו״ )דברים שם(. ֵאּלּו 
ַהָּבִנים. ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ״ָּכל 
ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיאָֹרה ַּתְׁשִליֻכהּו 

ְוָכל ַהַּבת ְּתַחּיּון״ )שמות א כב(.

״ְוֶאת ַלֲחֵצנּו״ )דברים שם(. זֹו 
ַהְּדַחק. ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ״ְוַגם 
ָרִאיִתי ֶאת ַהַּלַחץ ֲאֶׁשר ִמְצַרִים 

ֹלֲחִצים ֹאָתם״ )שמות ג ט(.

ְׁשַמע קֹוִלי ֲאֶׁשר ִיְׁשַמע ְּבקֹולֹות
ְוָהֵאל ַהְּמַקֵּבל ַהְּתִפּלֹות...

ְוָהעֹוֶנה ְּבִמְצַרִים ְלַעּמֹו
ְוהֹוִציָאם ְלֵחרּות ִמְּסָבלֹות.

)מתוך: "שמע קולי", רב האי גאון(

לאה און נולדה בשנת 1952 בכפר סבא. כשהייתה בת 8, עזבה משפחתה לברזיל עקב קשיים 
כלכליים, ובשנת 1975, בגיל 22, החליטה לעלות לבד לישראל. כיום היא מתגוררת בחולון. 
בארץ הייתה לאה פעילה בתנועת "השומר הצעיר" ועבדה במגבית היהודית במחלקה שעסקה 
בהכשרת שליחים לברזיל. כיום היא מתנדבת ב"מרכז קשר" ובארגון "יד שרה" דרך מחלקת 

הרווחה במקום מגוריה.

הקהילה היהודית בעיר מגוריה הייתה חזקה ורבת־משמעות. מצבם הכלכלי של היהודים היה 
מצוין, ובאזור המסחרי היו להם עסקים וחנויות, בהן חנויות מזון שמכרו מגוון של מאכלים 
יהודיים־מסורתיים. היידיש נשמעה בכל מקום. בית הכנסת ריכז את הפעילות היהודית של 
הקהילה, וכמוהו גם תנועת "השומר הצעיר", שבמסגרתה התקיימו פעילויות רבות. בבית 

שמרו על המסורת, אם כי אביה של לאה, ניצול שואה, לא היה דתי.

בברזיל לא הרגישה לאה בבית. למרות הסביבה 
התומכת והמשפחה החמה היה ליבה בישראל. 
בשנת 1971 התחתן אחיה בישראל, ולאה, שלא 
הייתה בחתונה, נסעה לבקר אותו. זה היה ביקורה 
הראשון בארץ מאז עזיבתה. מייד כשנחתה 
הרגישה שכאן ביתה ושכאן היא רוצה לחיות, והיא 
חזרה לברזיל נחושה לעלות לארץ בקרוב. אביה 
נתן את הסכמתו לכך, אבל התנה את עלייתה 
לארץ בכך שתלמד מקצוע. כעבור ארבע שנים היא 
עלתה לארץ והמשיכה את לימודיה באוניברסיטה.

הקליטה בארץ לא הייתה קלה. אחיה גר רחוק 
ממנה, והחברה הישראלית לא האירה לה פנים, 
ושוב לאה לא הרגישה שייכת. מפגש עם עולים 
נוספים מברזיל הצליח בסופו של דבר להקל 
עליה. יחד, כקבוצה, הייתה השתלבותה בחברה 
הישראלית קלה יותר. לאחר זמן לא רב הרגישה 

לאה שמצאה את הבית שכל כך חיפשה.

המסגרת החברתית שלה כוללת אנשים שעלו מברזיל. הם נפגשים בקבוצות ובמפגשיהם 
מאזינים יחד למוזיקה, רוקדים ואוכלים מאכלים שמזכירים להם את המקום שממנו באו. 
המוזיקה הברזילאית מתנגנת תמיד בביתה. הקצב הברזילאי נמצא בנשמתה, ועל הקירות 
תלויות תמונות ססגוניות רבות. עם זאת, לצערה, לא הקפידה לדבר עם הילדים בפורטוגזית, 

ולכן אינם דוברים את שפתה.

לאה בימיה הראשונים בארץ

ברזיל
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ְוָאַמְרָּת ִּבְלָבֶבָך ֹּכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה. )דברים ח יז(

ַוּיֹוִצֵאנּו ה׳ ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה 
ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ּוְבֹמָרא ָּגֹדל, 
ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים )דברים כו ח(.

״ַוּיֹוִצֵאנּו ה׳ ִמִּמְצַרִים״ )שם(. 
ֹלא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, ְוֹלא ַעל ְיֵדי 
ָׂשָרף, ְוֹלא ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח, ֶאָּלא 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְכבֹודֹו 
ּוְבַעְצמֹו. ֶׁשֶּנֱאַמר: ״ְוָעַבְרִּתי 
ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה 
ֶאֶרץ  ְּב ְּבכֹור  ָכל  ִתי  י ֵּכ ִה ְו
ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה, 
ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה 

ְׁשָפִטים ֲאִני ה׳״ )שמות יב יב(.

ביאור: ההגדה מציגה פסוק נוסף 
מסדר "מקרא ביכורים" המתאר 
את שיא העלילה. הקב"ה מחלץ 
את עם ישראל ממצרים באופן 
מופתי, בכוח רב ותוך הטלת פחד 
גדול. חכמים למדים מהפסוק 
בשמות שהקב"ה הוציא את 
ישראל ממצרים בכבודו ובעצמו, 
ללא מלאכים או שליחים. את 
זה למדו מכך שהקב"ה מדבר 
בגוף ראשון: "ועברתי", "והכיתי". 
לחכמים חשוב להציג קשר ישיר 
עם הקב"ה, ללא מתווכים. יש 
זאת באה  סבורים שדרשה 
כמענה לנצרות, שבה הבן מתווך 
בין הכנסייה לאב. כדי להדגיש 
את הבלעדיות של הקב"ה על 
התהליך, שבה הדרשה על אותו 
הרעיון בפירוט, ולכל ביטוי מספר 
שמות היא מצמידה משמעות 
מדרשית. כך ניתן להכיר יותר 
את שיטת המדרש. בסוף חלק 
זה מסכמים: אני, הקב"ה, פעלתי 

באופן ישיר, אני ולא אחר.

שמואל אשר )סם( וורטסקי נולד בלונדון, בירת אנגליה, בשנת 1925, עלה לארץ בשנת 1957, 
בגיל 32, ומתגורר בירושלים. סם הוא רופא משפחה, מומחה ברפואה קהילתית וגריאטר.

סם גדל בבית ציוני מסורתי להורים דוברי עברית שהגיעו בתחילת המאה מצפון פולין. אביו 
היה מרצה לעברית מודרנית, וסם פגש כילד דמויות ציוניות, כגון: ביאליק ואבא אבן. הוא 

היה פעיל בתנועת ״הבונים״ וראה את עצמו עולה ארצה בהמשך.

עד מלחמת העולם השנייה הייתה בריטניה מוקד הפעילות של הציונות המדינית, ושם ישב 
מרכז הסוכנות היהודית. רוב היהודים לא היו שומרי מצוות, אך ההתבוללות הייתה מעטה. 
רובם התגוררו בלונדון, שבה התקיימו חיים יהודיים נפרדים למדי מן החברה הכללית. כמעט 
כל יהודי בריטניה השתייכו לבית כנסת כלשהו, אשר שימש גם מרכז ציבורי לקהילה. ליהודי 

בריטניה היה מגוון מוסדות חילוניים: איגודים 
מקצועיים, חיילים משוחררים, אגודות ספורט, 
אגודות צדקה, תנועות נוער, מועדונים, מועדוני 
נוער ואגודות סטודנטים. היו גם עיתונים 
 ,)Jewish Chronicle החשוב שבהם היה(

ספריות, ארכיונים וכו'.

בתקופת מלחמת העצמאות התנדבו מאות 
מיהודי בריטניה לעזרת היישוב במסגרת מח"ל. 
מעבר לזה העלייה מבריטניה התאפיינה בעלייה 

של יחידים או של קבוצות קטנות.

15 פרצה מלחמת העולם  כשסם היה בן 
השנייה, ומשפחתו נדדה מעיר לעיר בניסיון 
להימלט מההפגזות הגרמניות על לונדון. לאחר 
מכן למד סם רפואה באוניברסיטת קיימברידג' 

והתחייב לשרת בצבא הבריטי אחרי הלימודים. בשנים 1952-1950 הוא אכן שירת כרופא 
יחידתי במצרים, על גדות תעלת סואץ. במהלך שירותו במצרים הגיע פעמיים לבקר בישראל. 
בהמשך עבד כרופא פנימי בבתי חולים בלונדון ובשנת 1957 עלה לארץ והשתלב כרופא 
משפחה במרכז הבריאות הקהילתי בקריית יובל )״הדסה הקטנה״(, שבו ייסדו למעשה את 
תפיסת הבריאות הקהילתית בארץ. במסגרת תפקידו ערך ביקורי בית אצל משפחות עולים, 
שהחלו אז להסתגל לנורמות הרפואה המערביות. לאחר שנים מספר מונה למנהל מרכז 
הבריאות. בירושלים פגש את אשתו, נעמי, עולה חדשה מארצות הברית. בשנת 1977 עבר 

לעבוד במשרד הבריאות, באגף לגריאטריה, וכן ניהל את המחלקה למחלות ריאה ושחפת.

את הפסח חגג תמיד וקיים את כל מצוות החג: ביעור חמץ, תפילה בבית הכנסת ועריכת ליל 
הסדר עם המשפחה המורחבת.

שמואל בביקור בית בשכונות ירושלים

בריטניה

יד
ַמּג
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״ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה״, ֲאִני ְוֹלא ַמְלָאְך!  
״ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים״, ֲאִני ְוֹלא ָׂשָרף!  ״ּוְבָכל 

ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֱאֶעֶׂשה ְׁשָפִטים״, ֲאִני ְוֹלא ַהָּׁשִליַח! 
״ֲאִני ה׳״, ֲאִני הּוא ְוֹלא ַאֵחר!

״ְּבָיד ֲחָזָקה״ )דברים שם(. זֹו ַהֶּדֶבר. ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ״ִהֵּנה 
ַיד ה׳ הֹוָיה ְּבִמְקְנָך ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ַּבּסּוִסים ַּבֲחמֹוִרים 

ַּבְּגַמִּלים ַּבָּבָקר ּוַבֹּצאן, ֶּדֶבר ָּכֵבד ְמֹאד״ )שמות ט ג(.

״ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה״ )דברים שם(. זֹו ַהֶחֶרב. ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ם״ )דברי הימים א,  ״ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו ְנטּוָיה ַעל ְירּוָׁשלִָ

כא טז(.

״ּוְבמֹוָרא ָּגדֹול״ )דברים שם(. זֹו ִּגּלּוי ְׁשִכיָנה. ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: 
״אֹו ֲהִנָּסה ֱאֹלִהים ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו ּגֹוי ִמֶּקֶרב ּגֹוי ְּבַמּסֹת 
ְּבֹאתֹת ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע 
ְנטּוָיה ּוְבמֹוָרִאים ְּגֹדִלים, ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלֶכם ה׳ 

ֱאֹלֵהיֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך״ )דברים ד לד(.

״ּוְבֹאתֹות״ )דברים שם(. ֶזה ַהַּמֶּטה. ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ״ְוֶאת 
ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ִּתַּקח ְּבָיֶדָך, ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ֶאת ָהאֹתֹת״ 

)שמות ד יז(.

״ּוְבמֹוְפִתים״ )דברים שם(. ֶזה ַהָּדם. ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ״ְוָנַתִּתי 
מֹוְפִתים ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ״ )יואל ג ג(.

שופכים מעט מכוס יין לכוס מים ואומרים:

״ָּדם ָוֵאׁש ְוִתיְמרֹות ָעָׁשן״ )יואל שם(.

ָּדָבר ַאֵחר, ״ְּבָיד ֲחָזָקה״, ְׁשַּתִים. ״ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה״, 
ְׁשַּתִים. ״ּוְבֹמָרא ָּגֹדל״, ְׁשַּתִים. ״ּוְבֹאתֹות״, ְׁשַּתִים. 

״ּוְבֹמְפִתים״, ְׁשַּתִים.

ביאור: לביאור המונח "יד חזקה" מחפשים היכן נזכרת שוב היד של הקב"ה. בספר שמות 
מתוארת יד ה' המחוללת אסון במשק החי של המצרים, הלוא היא מכת הדבר. את "זרוע 
נטויה" מפרשים באמצעות ספר דברי הימים, שבו נזכרת ידו הנטויה של המלאך מחזיקה 
בחרב, לכן זוהי מכת חרב. את "מורא גדול" מפרשים לא במובן של יראה, אלא במובן של 
ראייה. הקב"ה שואל אם ראו איך מוציאים עם אחד )ישראל( מֶקרב עם אחר )מצרים( 
באופן מופתי שכזה. מכאן למדים שבני ישראל זכו להתגלּות הקב"ה לנגד עיניהם. את 
"אותות" מבינים כמטה הקסם של משה. נס יציאת מצרים נעשה גם באמצעות מטהו של 
משה. את "מופתים" מבינים כדם. בספר יואל נזכר בצד הביטוי "מופתים" הביטוי "דם". 
ההגדה מבודדת את הביטוי "דם אש ותימרות עשן" כדי לקשור אותו למנהג הטפת היין.

נהוג לטבול את הזרת פעם ביין ופעם במים כאשר מונים 
את המכות, המופיעות בעמוד הבא. המסובים אומרים על 

כל מכה ומכה ״שונאי ישראל״.

ִּכי ִתְקַרב ֶאל ִעיר ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה
ְוָקָראָת ֵאֶליָה ְלָׁשלֹום. )דברים כ י(

יד
ַמּג

ַהָּגָדה ְוַאָּגָדה, ַחד ֵהם.
ְׁשֵני ַהִּבּטּוִיים ִנְגָזִרים

ִמַּמֲאַמר ֲחָכִמים ָׁשִכיַח:
"ַמִּגיד ְלָך ַהָּכתּוב".

)פסחים כב, ע"א(
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אחד המסובים, גבר או אישה, לוקח שתי כוסיות: כוסית 
יין וכוסית מים, בכל אחת מן המכות טובל את הזרת 
ביין ולאחר מכן במים ואומר את שם המכה, והמסובים 

עונים: ״שונאי ישראל״.

ֵאּלּו ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֶׁשֵהִביא 
ל  ַע א  הּו ְך  רּו ָּב דֹוׁש  ָּק ַה
ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים. ְוֵאלּו ֵהן:

ָּדם. ְצַפְרֵּדַע. ִּכִּנים. ָערֹוב. 
ֶּדֶבר. ְׁשִחין. ָּבָרד. ַאְרֶּבה. 

חֶׁשְך. ַמַּכת ְּבכֹורֹות.

ַרִּבי ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָּבֶהם 
ִסָּמִנים:

   ְּדַצ״ְך
          ֲעַד״ׁש

                  ְּבַאַח״ב

ביאור: חכמים מציעים פרשנות 
אחרת לפסוק הנ"ל )דברים כו ח(, 
ולפיה הקב"ה נקט חמש שיטות: 
יד חזקה, זרוע נטויה, מורא גדול, 
אותות, מופתים. נכפיל אותן 
בשתי ידיו, והרי לנו רמז נוסף 
בתורה לעשר המכות, שאנו 
מונים בטקסיות: מכת דם פגעה 
בדגה וזיהמה את מי השתייה; 
מכת צפרדע הציקה למצרים 
בכל מקום אפשרי; מכת כינים 
הציקה לאדם ולבהמה; מכת 
ערוב הרי היא תערובת של חיות 
רעות ומזיקות; מכת דבר היא 
מחלה מידבקת וקטלנית באדם 
ובבהמה; מכת שחין היא מחלת 
עור הדומה לצרעת ולאבעבועות; 
מכת ברד היא שילוב של ברד כבד 
ואש תופת; מכת ארבה היא מכת 
מכרסמים חקלאית; מכת חושך 
היא אפילה מוחלטת במשך שלוש 
יממות; ומכת בכורות היא ההרג 
שהקב"ה עשה בבכורי האדם 
והבהמה. כדי להקל עלינו לזכור 
זאת המציא רבי יהודה ראשי 
תיבות: שלוש מכות ראשונות, 
שלוש שניות וארבע אחרונות 
)כל המכות נזכרות בספר שמות 

פרקים ז-יב(.

ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים
ָיִחיד עֹוֶטה אֹוָרה ְּדַצ"ְך ֲעַד"ׁש ְּבַאַח"ב

ַמּכֹות ֲעָׂשָרה ֲחרֹון ַאף ְוֶעְבָרה
ִהְׁשִליְך ִמָּׁשַמִים.

)מתוך "לצור גואלנו", ר' דוד חסין(

נולדה בכותאיסי  זיוה שמחי 
1961, עלתה  שבגרוזיה בשנת 
לארץ עם משפחתה בשנת 1972, 
בגיל 10.5, וגרה היום בכרכור. בעבר 
הייתה פעילה במסגרת תיאטרון 

קהילתי בשפה הגרוזינית.

בקהילה בכותאיסי היו כתשעת 
אלפים יהודים. החינוך היה מקומי 
והתנהל בשפה הרוסית, וחלק 
מהילדים למדו בבית את עיקרי הדת 
והתפילה. רוב הילדים למדו נגינה 

בקונסרבטוריון והשתתפו בחוגי ריקוד עממי גרוזיני. החגים נחגגו בחוג המשפחה המורחבת, 
לעיתים בהשתתפות שכנים וידידים גרוזינים. רוב היהודים לא עבדו בשבת והקפידו לשמור 
על יום כיפור ופסח. בית הכנסת שימש לא רק מקום תפילה, אלא גם מרכז חברתי. בכל בית 
כנסת היה "חכם", שהיה מנהיג ומדריך ושימש מלמד, גבאי, שוחט ופוסק. משפחות נזקקות 
קיבלו סיוע קבוע מקופות העזרה של הקהילה. המשפחה הייתה שומרת מסורת: האב היה 
מניח תפילין והולך לבית הכנסת, והנשים דאגו לשמור על בית כשר ועל ארוחות שבת וחג. 
כיום גרים בעיר כחמש מאות יהודים. הקהילה הייתה מגובשת מאוד ושמרה על קדושת 
שבת וחג וכן על יחסי שכנות טובים ועזרה הדדית עם הקהילה המקומית )גאורגים נוצרים(.

הקמת מדינת ישראל הייתה בעבור יהודי גרוזיה מקור לעידוד ותקווה, אולם העלייה הגדולה 
החלה רק בשנת 1969, לאחר ששמונה־עשרה משפחות מגרוזיה שלחו מכתב אל הוועדה 
לזכויות האדם באו"ם וביקשו שיעזרו להן לעלות לארץ. את המכתב קראה גולדה מאיר 

בישיבת הכנסת, ובעקבות הלחץ שהופעל נפתחה העלייה וכארבעים אלף איש עלו ארצה.

הציפייה לעלייה הייתה ארוכה. רוב בני המשפחה עלו לארץ, והיה אסור ליצור איתם קשר. 
המסע לארץ ארך חודשיים ועבר דרך מוסקבה, אוקראינה ווינה. את חג הפסח חגגו בני 
המשפחה בתנאים קשים באכסניה. במשך שבעה ימים שמרו עשר נפשות בסתר על מנהגי 
החג. הנשים בישלו מקמח תירס ואורז, ותפקידם של הילדים היה להתריע ולצעוק "כיפה 
אדומה" )אם שוטר חבוש כובע אדום התקרב(. לארץ הגיעה המשפחה במאי, חג הפועלים, 

בשירת "הבאנו שלום עליכם".

עד היום נוהגים לאכול בבית את האוכל העדתי בימי מועד וחג. קהילת יהודי גרוזיה נפגשת 
בכנס שנתי של מופעי פולקלור ושירה באשדוד, שבו משתתפים אומנים מהארץ ואומנים 

מגאורגיה. בארץ יוצא עיתון בשפה הגרוזינית.

תמונה משפחתית מגאורגיה

גאורגיה

יד
ַמּג
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ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר: ִמַּנִין 
ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשָּלקּו ַהִּמְצִרים 
ְּבִמְצַרִים ֶעֶׂשר ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים 
ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות? ְּבִמְצַרִים 
ֹּיאְמרּו  ״ַו ָמה הּוא אֹוֵמר: 
ַהַחְרֻטִּמם ֶאל ַּפְרֹעה ֶאְצַּבע 
ֱאֹלִהים ִהיא״ )שמות ח טו(. ְוַעל 
ַהָּים ָמה הּוא אֹוֵמר: ״ַוַּיְרא 
ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּיד ַהְּגדָֹלה ֲאֶׁשר 
ָעָׂשה ה׳ ְּבִמְצַרִים ַוִּייְראּו ָהָעם 
ֶאת ה׳, ַוַּיֲאִמינּו ַּבה׳ ּוְבמֶׁשה 
ַעְבּדֹו״ )שם יד לא(. ַּכָּמה ָלקּו 
ְבֶאְצַּבע? ֶעֶׂשר ַמּכֹות. ֱאמֹור 
ֵמַעָּתה, ְּבִמְצַרִים ָלקּו ֶעֶׂשר 
ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים 

ַמּכֹות.

ביאור: ר' יוֵסי מבקש להעצים 
את מספר המכות שניחתו על 
המצרים. הוא טוען שעל אדמת 
מצרים לקו בעשר מכות, כידוע 
מספר שמות, אך מוסיף שבעת 
חציית ים סוף לקו המצרים 
בחמישים מכות נוספות. הוא 
למד זאת מכך שפסוק אחד 
אומר שאצבע ה' חוללה את עשר 
המכות, ואילו פסוק אחר אומר 
שהיד הגדולה שלו הכתה את 
המצרים על הים. ביד ישנן חמש 
אצבעות, וכל אצבע שווה לעשר 
מכות, הרי לך חמישים מכות. 
דרשתו של ר' יוסי היא חלק 
מסדרה של דרשות המבקשת 
להרחיב ולהעצים את האירוע 
המופלא של יציאת מצרים ובכך 

לפאר את שמו של הקב"ה.

ָענּו ָכל ִיְׂשָרֵאל ְּבִפיֶהם ֻּכָלם ְּבִׁשיר ּוְתִהָּלה
ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאֹלַהי ַוֲארֹוְמֶמְנהּו

ְוָכבֹוד ֲאַעְּטֵרהּו ִּכי ֵאין ֱאלֹוַּה ִּבְלֵּתהּו...
ִמְרָים ְּבִׁשיָרה ָנָאה ָעְנָתה ִׁשיָרה ִנָּׂשָאה

ִׁשירּו לֹו ִכי ָגֹאה ָגָאה ִעם ָּכל ְנֵׁשי ְצָבָאּה
סּוס ְורֹוְכבֹו ַבָּים ָרָמה.

)מתוך "אל עליון", מחבר לא ידוע(

ליוויה שרה הורבט נולדה בשנת 1961 בפרנקפורט שבגרמניה, עלתה לארץ בשנת 1982, 
בגיל 21, וכיום גרה בתל־אביב.

ההורים: מרתה־מלכה ז"ל, ששרדה את אושוויץ, ויוסף ז"ל, שהיה במחנה עבודה פרק זמן 
קצר, עלו לארץ אחרי השואה ונפגשו בתל־אביב. הם התחתנו, ואחרי שלוש שנים החליטו 
הם ואחיהם להגר לארצות הברית. כדי להגיע לשם נדרשה עצירה בפרנקפורט לצורך בדיקות 
מעבר. ואולם יוסף, אביה של ליוויה, התברר כחולה שחפת, והוא נשלח לסנטוריום בשווייץ 
לשלוש שנים. אימה של ליוויה נשארה בפרנקפורט עם אחותו של האב ומשפחתה ובינתיים 
החלה לקבל פיצויים מהגרמנים. כעבור שלוש שנים חזר האב, וכל המשפחה קיבלה דרכון 

גרמני והחליטה להישאר בגרמניה.

ליוויה, שהייתה בת יחידה, נולדה לקהילה יהודית של כארבעת אלפים ניצולי שואה 
ממזרח אירופה, משפחות קטנות שהשקיעו הרבה בחינוך, ובילדותה למדה בבית הספר 

האנתרופוסופי ע"ש רודולף שטיינר. חלק 
מאנשי הקהילה נהגו ללכת לבית הכנסת 
בשבתות ובחגים, בעיקר לשם המפגש 
החברתי, ומהם שבחרו להתרחק מהדת 
לנוכח החוויות הקשות שעברו במלחמה. 
עם זאת ההורים שמרו שילדיהם לא 
יתחברו מדי עם ילדים גרמנים והעדיפו 
שילמדו בבית ספר יהודי. תנועות הנוער 
הפופולריות היו "איחוד הבונים" ו"הנוער 
הציוני בגרמניה", והמדריכים היו מהארץ. 
רוב הילדים היו פעילים בתנועות הנוער, 
ורבים מהם עלו אחר כך לארץ. ליוויה 

גדלה בבית ציוני, הוריה דיברו עברית, ומדי פעם התארחו אצלם חברים של ההורים מישראל. 
המשפחה נהגה לחגוג את חג הפסח, ולאביה היה חשוב לקרוא את ההגדה.

ליוויה עלתה לארץ לבדה בשנת 1982 דרך הסוכנות היהודית. עם הגעתה עלתה על אוטובוס 
שלקח אותה לקיבוץ גבעת חיים איחוד ושם למדה שנה באולפן. ההתאקלמות בישראל הייתה 
לא קלה; "שֹוק תרבותי", כך היא מכנה אותה. בהמשך החליטה לעבור לתל־אביב כדי ללמוד 
באוניברסיטה, והיא גרה בה גם כיום. "השפה הגרמנית היא שפת האם שלי,״ אומרת ליוויה. 

"אני קוראת בגרמנית וצורכת תרבות כחלק מהדרך שבה גדלתי."

בארץ פועלת עמותה של עולי גרמניה, ובמכון "גתה" מקיימים פעילות בגרמנית.

ליוויה )באדום( במסיבת פורים בגן היהודי עם חברותיה

גרמניה

יד
ַמּג
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ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ִמַּנִין ֶׁשָּכל 
ַמָּכה ּוַמָּכה ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש 
ים  ִר ְצ ִּמ ַה ַעל  הּוא  ָּברּוְך 
ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה ֶׁשל ַאְרַּבע 
ַׁשַּלח  ״ְי ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַמּכֹות? 
ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם 
י  ֵכ ֲא ְל ַמ ַחת  ְׁשַל ִמ ָרה,  ָצ ְו
ָרִעים״ )תהלים עח מט(. ֶעְבָרה, 
ַאַחת. ָוַזַעם, ְׁשַּתִים. ְוָצָרה, 
ָׁשֹלש. ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים, 
ַאְרַּבע. ֱאמֹור ֵמַעָּתה, ְּבִמְצַרִים 
ָלקּו ַאְרָּבִעים ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים 

ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות.

ביאור: ר' אליעזר מגדיל יותר את 
מספר המכות. המזמור בתהילים 
מונה את המכות ומסכם: "ְיַׁשַּלח 
ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, 
ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים" )תהילים 
עח מט(. על כל אחת מעשר 
המכות חל הפסוק שבו נזכרים 
ארבעה אופנים של כל מכה ומכה: 
ֶעברה, זעם, צרה ומשלחת רעה 
של מלאכים. מכפילים עשר 
מכות בארבעה אופנים, והרי לנו 
ארבעים מכות. אם נשלב את 
דברי ר' יוֵסי בדברי ר' אליעזר, 
יש לנו ארבעים מכות במצרים 
ומאתיים על הים )ארבעים כפול 
חמש(. בחלק הבא יגדל עוד יותר 

מספר המכות.

יהודית )Jytte( ישראל נולדה בשנת 1936 בעיר קופנהגן, בירת דנמרק, עלתה לישראל עם 
בעלה וארבעת ילדיהם בשנת 1981, בגיל 45, וגרה בזיכרון יעקב. היא מספרת בהתנדבות את 
סיפור הצלתם של יהודי דנמרק בזמן מלחמת העולם השנייה לתלמידי בתי ספר וכן לעיתונאים 

מחו"ל ומתנדבת עם ניצולי שואה המתגוררים במעונות לניצולי השואה בשער מנשה.

יהדות דנמרק הייתה קהילה קטנה יחסית, הראשונה מבין קהילות סקנדינוויה. היחס של הֵדנים 
ליהודים היה סבלני, אך ב־1943 הכריזו הכוחות הגרמניים שישבו בדנמרק על  משטר צבאי 
והחליטו לשלוח את היהודים למחנות ריכוז. הידיעה הודלפה לראשי הקהילה, וכל היהודים 
ירדו למחתרת והסתתרו בבתי שכניהם. בארגונה של המחתרת הדנית ובעזרת שיתוף פעולה 
של כל המוסדות הדניים )המשטרה, המלך כריסטיאן העשירי, מוסד הכמורה והאוניברסיטאות, 
שנסגרו לשבוע כדי שהסטודנטים יעזרו במבצע( הוסעו בתוך שלושה שבועות כשבעת אלפים 
ומאתיים יהודים )כתשעים אחוז מיהודי דנמרק( וכשבע מאות קרובי משפחה לא יהודים אל 
החוף המזרחי של המדינה ומשם הועברו בסירות דיג אל שוודיה הניטרלית. יהודית מספרת 

על שעות ארוכות שהיה עליהם לשבת 
בשקט בסירות. רוב היהודים אשר הוברחו 

לשוודיה שבו לדנמרק לאחר המלחמה.

כאמור, הקהילה היהודית בקופנהגן כללה 
כשבעת אלפים איש. הקהילה הייתה 
מחוברת למקורות היהודיים ובעלת קשר 
חזק לישראל. רבים מהצעירים נסעו 
לישראל להתנדב לצבא או לשנת שירות, 
ושיעור העלייה של קהילת דנמרק היה 
גבוה יחסית. חיי הקהילה סבבו סביב 
בית הכנסת, בית הקהילה, בתי הספר, 
הגנים ותנועת הנוער "בני עקיבא". 
בילדותה למדה יהודית בבית הספר 

היהודי בקופנהגן, ולימים, בזכות עבודתה כגננת בגן ילדים יהודי, התחברה לחיי הקהילה. 
בעלה של יהודית, שנפצע במלחמת העצמאות והפך לנכה צה"ל, שאף לעלות לישראל, 
וכשילדיהם הגדולים הביעו רצון לשרת בצבא, הוחלט שהגיע הזמן לעלות עם כל המשפחה. 
התאקלמות הילדים בארץ הייתה מהירה, אך בשל הקושי ברכישת השפה ובמציאת עבודה 
הייתה התאקלמותם של יהודית ובעלה קשה יותר. עם זאת המעטפת המשפחתית והחברתית 
סייעה רבות. בבית בישראל הקפידו לדבר עם הילדים ֵדנית ולהגיש מאכלים שמקורם בדנמרק 
באירועים משפחתיים. בארץ פועל ארגון בשם "ידידי דנמרק בישראל", אשר מארגן מפעם 

לפעם מפגשים בנושאים הקשורים לישראל ולדנמרק.

תמונה משפחתית משנת 1946 לאחר חזרת האב 
משנתיים מאסר במחנה בגרמניה

דנמרק

יד
ַמּג

ַוַּתַען ָלֶהם ִמְרָים ִׁשירּו ַלה' ִּכי ָגֹאה ָּגָאה
סּוס ְוֹרְכבֹו ָרָמה ַבָּים. )שמות טו כא(
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ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ִמַּנִין ֶׁשָּכל 
ַמָּכה ּוַמָּכה ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש 
ים  ִר ְצ ִּמ ַה ַעל  הּוא  ָּברּוְך 
ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה ֶׁשל ָחֵמׁש 
ַמּכֹות? ֶׁשֶּנֱאַמר: ״ְיַׁשַּלח ָּבם 
ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, 
ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים״ )שם(. 
ֲחרֹון ַאּפֹו, ַאַחת. ֶעְבָרה, 
ְׁשַּתִים. ָוַזַעם, ָׁשלׁש. ְוָצָרה, 
ַאְרַּבע. ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים, 
ָחֵמׁש. ֱאמֹור ֵמַעָּתה, ְּבִמְצַרִים 
ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים 
ָלקּו ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ַמּכֹות.

ביאור: ר' עקיבא סבור שכל 
אחת ממכות מצרים הייתה 
שווה לחמש מכות. הוא למד זאת 
מהפסוק בתהילים, אך מחלק 
אותו לחמש, ולא לארבע: חרון 
אף, עברה, זעם, צרה ומשלחת 
רעה של מלאכים. אצבע אלוהים 
חוללה עשר מכות, והאצבע הכתה 
בחמישה אופנים, לכן יש להכפיל 
עשר בחמש, והרי לנו חמישים 
מכות במצרים. אם לקו מאצבע 
אלוהים בחמישים מכות, ובים 
מיד האלוהים, שיש בה חמש 
מאתיים  לנו  הרי  אצבעות, 
וחמישים מכות. לסיכום: לשיטת 
ר' יוֵסי, עשר במצרים וחמישים 
על הים; לשיטת ר' אליעזר, 
ארבעים במצרים ומאתיים על 
הים; לשיטת ר' עקיבא, חמישים 
במצרים ומאתיים וחמישים על 

הים.

ַוֵּיט ַאֲהֹרן ֶאת ָידֹו ַעל ֵמיֵמי ִמְצָרִים ַוַּתַעל ַהְּצַפְרֵּדַע ַוְּתַכס ֶאת ֶאֶרץ ִמְצָרִים. )שמות ח ב(

רוי רייזל נולד בעיר ספרינגס שבדרום אפריקה בשנת 1946 ועלה לארץ עם רעייתו מרינה 
בשנת 2016, בגיל 70. מאז השניים מתגוררים בתל־אביב. בדרום אפריקה עסק רוי בפעילות 
התנדבותית בקהילה, בסיוע לבעלי חיים נטושים ובעזרה לקהילה האפריקנית. כיום הוא חבר 
בארגון "המסדר היהודי של ָדִוד", שמטרתו לאסוף תרומות לטובת עולים חדשים ובתי ספר. 

רוב החברים בארגון הם עולים מדרום אפריקה.

מגיל 7 ועד גיל 16 למד רוי בפנימייה נוצרית, וכשבגר התגייס לשירות צבא דרום אפריקה. 
במלחמת ששת הימים הגיע לארץ והתנדב במשך שישה חודשים בקיבוץ כפר הנשיא; הוא 

עסק באיסוף כלי נשק שנפלו שלל בידי צה"ל 
והיו פזורים ברחבי סיני ובשיקומם. השהות פה 
חיזקה את הקשר שלו לישראל ואת הידיעה 
שיום יבוא ויעלה לארץ. העלייה התעכבה עד 
שנת 2016, אז החליטו בני הזוג לעלות, תוך שהם 

משאירים מאחור את הבן ומשפחתו. 

קהילת היהודים בדרום אפריקה היא הקהילה 
היהודית הגדולה ביותר ביבשת אפריקה. זוהי 
קהילה אשכנזית ברובה המורכבת מיהודים 
שהגיעו מאירופה ונטו להיות חלק מציבור דוברי 
האנגלית. כיום האנגלית היא שפת האם שלהם, 
ורובם הגדול חברים בקהילות האורתודוקסיות. 
הנציגות שלהם מול השלטון היא במסגרת "ועד 
שליחי הקהילות". בתקופת קום מדינת ישראל 
כללה הקהילה בדרום אפריקה כמאה אלף 
יהודים וסייעה ברכישת קרקעות בארץ ישראל 
וברכישת ציוד. על פי השקפת בני הקהילה, 

העלייה לארץ היא עניין של הגשמה אישית. זאת ועוד: העובדה שהקהילה היהודית לא 
סבלה מאנטישמיות או מרדיפה הובילה לכך שממדי העלייה היו ונשארו נמוכים יחסית. 
לאורך השנים הגיעו לישראל מתנדבים לסייע בעיתות מלחמה ולתמוך ביישובים שבחזית. 
הקהילה הדרום אפריקנית פעלה כגוף מאורגן באמצעות מוסדות. היא הייתה חדורה זהות 
יהודית וציונית ושמרה על קשר חם ואוהד עם ישראל. עם השנים, כאשר המתח הבין־גזעי 
גבר, הצטמצמה הקהילה, והחלו הגירה לארצות דוברות אנגלית ועלייה לישראל. היום הקהילה 

כוללת כשבעים ושמונה אלף איש, ורובם חיים ביוהנסבורג רבתי.

לאחר העלייה לארץ

דרום אפריקה
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ַּכָּמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵלינּו:

ִאּלּו הֹוִציָאנּו ִמִּמְצַרִים, ְוֹלא ָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים ַּדֵּינּו.

ִאּלּו ָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים, ְוֹלא ָעָׂשה ֵבאֹלֵהיֶהם ַּדֵּינּו.

ִאּלּו ָעָׂשה ֵבאֹלֵהיֶהם, ְוֹלא ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם ַּדֵּינּו.

ִאּלּו ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם, ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם ַּדֵּינּו.

ביאור: חכמי ההגדה מבקשים 
להודות לקב"ה על הטּוב שהשפיע 
על עם ישראל. הם מונים חמש-
עשרה תחנות שונות הנזכרות 
בתורה במסע ממצרים לארץ 
ישראל: החטיבה הראשונה של 
התחנות היא זו של נס יציאת 
מצרים, החל במכות השונות 
ועד קריעת ים סוף; החטיבה 
השנייה עוסקת במסע במדבר 
ובמתן תורה; החטיבה האחרונה 
עוסקת בכניסה לארץ ישראל 
ובבניין בית המקדש. כאן הפכנו 
לעם חופשי על אדמתו. בכל 
אחת ואחת מתחנות אלה זכינו 
לחסדים, ועל כך תודתנו. הֲחזרה 
על הביטוי "דיינו" מלמדת שהיינו 
מוכנים להסתפק באחד מחסדיו. 
בחלק זה הערך החינוכי-חברתי 
תופס מקום חשוב: הכרת טובה 
למי שהטיב עימך והבעת נכונות 

להסתפק במועט.

ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו מֶׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת ַיֲעֹקב. )דברים לג ד(

יד
ַמּג

ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ְוֹלא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים ַּדֵּינּו.

ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים, ְוֹלא ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה ַּדֵּינּו.

ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה, ְוֹלא ִׁשַּקע ָצֵרינּו ְּבתֹוכֹו ַּדֵּינּו.

ִאּלּו ִׁשַּקע ָצֵרינּו ְּבתֹוכֹו, ְוֹלא ִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים 
ָׁשָנה ַּדֵּינּו.

ִאּלּו ִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ְוֹלא ֶהֱאִכיָלנּו 
ֶאת ַהָּמן ַּדֵּינּו.

ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן, ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַּׁשָּבת ַּדֵּינּו.

ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַּׁשָּבת, ְוֹלא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני ַּדֵּינּו.

ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ַּדֵּינּו.

ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוֹלא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַּדֵּינּו.

ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוֹלא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵּבית 
ַהְּבִחיָרה ַּדֵּינּו.

ביאור: הואיל והיינו מוכנים להסתפק במועט, רק באחד החסדים שהקב"ה העניק לנו, 
ובכל זאת זכינו לקבל את כולם, אנו חייבים לו תודה כפולה ומכופלת. בצד הרצון להרחיב 
את סיפור יציאת מצרים בהגדה חכמים מבקשים לחזק את ערך האמונה באלוהי ישראל. 
מלך העולם הוא אלוהנו, אלוהי עם ישראל. בחסדים שההגדה מונה מופיעים ערכים 
רוחניים, כמו: התורה והשבת. להיות בן חורין במלוא מובן המילה, משמע להיות פרט 
או חברה שיש להם עולם רוחני מלא. כל תהליך יציאת מצרים מכוון למטרה פשוטה: 

להיות עם חופשי בארצנו.
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ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה טֹוָבה ְכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת 
ַלָּמקֹום ָעֵלינּו.

ֶׁשהֹוִציָאנּו ִמִּמְצַרִים.
ְוָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים.

ְוָעָׂשה ֵבאֹלֵהיֶהם.
ְוָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם.

ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם.
ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים.

ְוֶהֱעִביָרנּו ְּבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה.
ְוִׁשַּקע ָצֵרינּו ְּבתֹוכֹו.

ְוִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה.
ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן.

ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַּׁשָּבת.
ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני.
ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה.

ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.
ּוָבָנה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו.

יוסף חי יוסף נולד בקוצ'ין בשנת 1950, עלה לארץ עם משפחתו בשנת 1953, בגיל 3, וגר 
במושב תעוז.

קוצ'ין, כיום קראלה, היא אחת מעשרים ותשע מדינות בתת־היבשת הודו, ובירתה היא טריוונדרום. 
קראלה של ימינו התגבשה ב־1956 מאיחוד המדינות קוצ'ין, מאלבאר וטראנבקור, ונותרו בה 

מעט מאוד יהודים. קוצ'ין היא 
מחוז, ולכן היהודים שחיים בה 
נקראים יהודים קוצ'ינים. השפה 
המדוברת בה היא מאליאלאם, 
המורכבת מסנסקריט וטמילית. 
קוצ'ין נחשבת המדינה המשכילה 

ביותר בהודו.

היהודים בקוצ'ין התרכזו בחמישה 
יישובים, בדרך כלל ברחוב מרכזי 

אחד וסביב בית הכנסת. הם שמרו בקנאות על יהדותם ועל קשר עמוק עם ארץ ישראל. 
הכמיהה לירושלים עלתה בכל תפילה והתכנסות. הם עלו לישראל מטעמי ציונות וערגה, ולא 
בגלל רדיפות ואנטישמיות, שכן יהודי קוצ'ין זכו לקיים את חייהם הדתיים המלאים הודות 

לסובלנותם וידידותם של ההינדים.

לאחר הקמת מדינת ישראל פנו ראשי הקהילה, שכללה אז כאלפיים איש, לראש ממשלת 
ישראל בבקשה לעלות לארץ. תשובת ממשלת ישראל באמצעות הסוכנות היהודית הייתה 
שעל הקהילה לשלם ממקורותיה את עלות העלייה. יהדות קוצ'ין הייתה מהקהילות היחידות 
ששילמה מכספה הפרטי את הוצאות העלייה. כמו כן, בארץ עלו חששות מהעברת מחלה 
טרופית מידבקת המצויה באזור קוצ'ין ומהתפשטותה, לכן כשהגיעו לארץ הפנו את בני 

הקהילה ליישובים חקלאיים מבודדים.

משפחתו של יוסף ורבים אחרים נסעו במשך שלושה ימים, בתנאים קשים, מקוצ'ין לבומביי 
ומשם טסו לארץ. עם הנחיתה בישראל לקחו אותם במשאיות ל״שער עלייה״, מרכז קליטה 
ליד חיפה. משם נשלחו למושב עלמה שליד צפת ובשנת 1954 התיישבו במושב תעוז. בתחילה 
היו להם דיר כבשים ועגלה עם פרד, אך בשל תאונת עבודה קיבל אביו של יוסף זיכיון למכור 
נפט לתושבי האזור. בהמשך בנתה הסוכנות היהודית לולים ליד בתי המגורים, והלול העסיק 
את כל בני המשפחה מגדול עד קטן. יוסף נישא לפנינה, ילידת המושב, ונולדו להם ארבעה 
ילדים. הורי שניהם חיו במושב עם האחים שלהם, כך שנוצרה קהילה משפחתית תוססת, 
בעיקר בשבתות ובחגים. בזכות ההורים נשמרה המסורת, התפילות היו מתנגנות, כמו בקוצ'ין, 

ועל השולחן הונחו המאכלים הייחודיים.

בית סבא וסבתא, אליהו ושרה חי יוסף ז"ל, משק 69
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ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר: ָּכל 
ֶׁשֹּלא ָאַמר ְׁשֹלָשה ְדָבִרים ֵאּלּו 
ַּבֶּפַסח, ֹלא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו, 
ְוֵאּלּו ֵהן: ֶּפַסח, ַמָּצה ּוָמרֹור.

ֶּפַסח, ֶׁשָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים 
ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה 
ַקָּים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום 
ֶׁשָּפַסח ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ַעל ָּבֵּתי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים. 
ֶׁשֶּנֱאַמר: ״ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח 
הּוא ַלה׳ ֲאֶׁשר ָּפַסח ַעל ָּבֵּתי 
ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ְּבָנְגּפֹו 
ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת ָּבֵּתינּו ִהִּציל, 
ַוִּיּקֹד ָהָעם ַוִיְׁשַּתֲחוּו״ )שמות יב כז(.

אוחזים את המצה ביד ואומרים עליה את המדרש הבא:

ַמָּצה זֹו ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶׁשֹּלא 
ִהְסִּפיק ְּבֵצָקם ֶׁשל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהֲחִמיץ, ַעד ֶׁשִּנְגָלה 
ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוְגָאָלם. 
ֶׁשֶּנֱאַמר: ״ַוּיֹאפּו ֶאת ַהָּבֵצק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים 
ֻעֹּגת ַמּצֹות ִּכי ֹלא ָחֵמץ, ִּכי ֹגְרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְוֹלא ָיְכלּו 

ְלִהְתַמְהֵמַּה ְוַגם ֵצָדה ֹלא ָעֹשּו ָלֶהם״ )שם לט(.

נשיא  גמליאל,  רבן  ביאור: 
הסנהדרין, אומר שיש להעניק 
ת  ש ו ל ש ל ת  ו ע מ ש מ ו ם  ע ט
הסמלים המרכזיים: פסח, מצה 
ומרור. חכמים פותחים בשאלה 
דידקטית על אחד הסמלים. 
הזרוע שעל שולחן הסדר מרמזת 
על קורבן הפסח, שהיו מקריבים 
בבית המקדש ואוכלים את בשרו 
בחבורות. הקורבן מסמל את נס 
מכת בכורות, שבו ָּפַסח הקב"ה 
על בתי ישראל, ומכאן שמו 
של החג. סימן הזיהוי של בתי 
היהודים היה דם קורבן הפסח 
שנתנו על המשקוף )שמות יב 
כא-כג(. המצה שאנו אוכלים 
בליל הסדר ובכל החג מסמלת 
את הלחם שיוצאי מצרים אכלו. 
הוא נאפה מבצק שלא הספיק 
לתפוח בגלל החיפזון לקראת 
היציאה, לכן הספיקו לאפות רק 
פיסות לחם קטנות המכונות 
״עוגות״. זו הייתה הצידה לדרך 

הארוכה במדבר.

לאה )לייני( בארי נולדה בשנת 1937בעיר חרונינג )Groningen( שבהולנד, עלתה לארץ עם 
הוריה ועם אחיה המאומץ בשנת 1951, בגיל 14, וכיום מתגוררת בבית יצחק. היא מתנדבת 
בעמותת "אלה", עמותה לעזרה פסיכו-סוציאלית לשורדי שואה ולדור השני, ובעמותת "ידיד 

לחינוך".

היהודים בחרונינג עסקו בעיקר במסחר בבקר 
ובבגדים. מספר היהודים בעיר מעולם לא עלה על 
אלפיים וחמש מאות בגלל ההגירה המתמדת למערב 
הולנד. בראשית מלחמת העולם השנייה כללו היהודים 

כשני אחוזים וחצי מכלל אוכלוסיית העיר.

בזמן המלחמה הופרדה לאה מהוריה והוחבאה בביתו 
של כומר באחד הכפרים. היא גדלה כנוצרייה במשך 
שלוש שנים, בעוד הוריה מסתתרים במקום אחר. 
המשפחה התאחדה ביום שחרור הולנד מעול הנאצים. 
באותו יום נכנסה שיירת טנקים לכפר, ומאחוריה רכב 

אביה על אופניים כשחיוך מאושר על פניו.

משפחתה של אימה נספתה בשואה, והוריה החליטו 
להרחיב את המשפחה ולאמץ ילד שהוריו נרצחו 
בשואה. בשנת 1948, כאשר הוריה שמעו על הקמת 
מדינת ישראל ושליחים הגיעו מהארץ להולנד לשכנע 
יהודים לעלות ארצה, הם החליטו לעלות. בשנת 

1950 טס אביה לישראל עם נבחרת יהודי הולנד למכבייה ושימש נציג של קבוצת פרטית של 
יהודים שרצו לבחון מקומות מתאימים להתיישבות. ב-4 באפריל 1951, אחרי הפלגה של 
שבעה ימים מנמל מרסיי באונייה ושמה "ארצה", הגיעה המשפחה לנמל חיפה. עם הגעתה 

שונה שמה של מלני ללאה.

המשפחה התיישבה במושב הדר ַעם ברחוב ההולנדים עם כל החברים מהולנד. איתם הגיע 
מהולנד משלוח של כל חומרי הבנייה הדרושים לבתים שייבנו. "העלייה שלי הייתה מוצלחת, 
וההתאקלמות הייתה מהירה. לימודים בבית ספר לאחיות ונישוַאי לבחור ישראלי תרמו לכך 

רבות," לאה אומרת.

בארץ קיים "ארגון עולי הולנד". סיפור השואה של לאה תועד ב"יד ושם" ובבית התפוצות. 
בעיר חרונינג הונחו אבנים לזכר דודה של לאה )אח של אימה( ורעייתו לפני הבית שהתגוררו 

בו, ונציגי המשפחה השתתפו בטקס המרגש.

הולנד

לאה בילדותה בהולנד

יד
ַמּג
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אוחזים את המרור ביד ואומרים עליו את המדרש הבא:

ָמרֹור ֶזה ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים, ַעל 
ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶׁשֵּמְררּו 
ַהִּמְצִרים ֶאת ַחֵּיי ֲאבֹוֵתינּו 
ְּבִמְצָרִים. ֶׁשֶּנֱאַמר: ״ַוְיָמְררּו 
ֶאת ַחֵּייֶהם ַּבֲעֹבָדה ָקָׁשה 
ְּבֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבָֹדה 
ַּבָּׂשֶדה, ֵאת ָּכל ֲעבָֹדָתם ֲאֶׁשר 
ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶרְך״ )שמות א יד(.

ָאָדם  ַחָּיב  ָודֹור  ְּבָכל ּדֹור 
ְּכִאּלּו  ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְראֹות 
הּוא ָיָצא ִמִּמְצָרִים. ֶׁשֶּנֱאַמר: 
״ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא 
ֵלאֹמר, ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה׳ 
ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים״ )שם יג ח(. 
ֹלא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִּבְלָבד ָּגַאל 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶאָּלא ַאף 
אֹוָתנּו ָּגַאל ִעָּמֶהם. ֶׁשֶּנֱאַמר: 
״ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָּׁשם, ְלַמַען 
ָהִביא ֹאָתנּו ָלֶתת ָלנּו ֶאת 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֵֹתינּו״ 

)דברים ו כג(.

ביאור: המרור )חסה או חזרת( 
מסמל את המרירות שאבותינו 
העבדים שבמצרים היו שרויים 
בה. הפסוק מתאר את עבודת 
הכפייה הקשה שהטילו עליהם, 
את חומרי הבנייה הכבדים 
מנשוא, את העבודה בשדה תחת 
השמש הקופחת ואת העבודה 
המפרכת. פסח, מצה ומרור 
נזכרים בפסוקים הבאים: "ְוָעָׂשה 
ֶפַסח ַלה'... ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום 
ֵּבין ָהַעְרַּבִים ַיֲעׂשּו ֹאתֹו, ַעל ַמּצֹות 
ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו" )במדבר ט י-יא(.

כל יהודי, בכל דור ודור, אמור 
לחשוב שהוא נגאל ממצרים 
באופן אישי, לכן נאמר: "ָעָׂשה 
ה' ִלי". כדי שהאירוע העתיק 
הזה לא יישכח, יש להחיות אותו 
בתודעה שלנו ושל ילדינו בכל 
פעם מחדש. כאשר אדם חש 
שהוא מעורב בתהליך היסטורי, 
הוא חש שייך ומחויב לקבוצת 
הזהות שלו. מטרת יציאת מצרים 
הייתה התיישבות קבע בארץ 
ישראל. מי שזכה לדּור בארץ, 
יודע להעריך היטב את סיפור 

יציאת מצרים.

הונגריה

שלום קליין נולד בדברצין שבהונגריה בשנת 1939. הוריו זרח הי"ד והניה ז"ל התפרנסו 
ממסחר ועשו מעשי חסד רבים.

הקהילה היהודית בדברצין הייתה פעילה, והיו בה בתי ספר, בתי כנסת, ישיבה ומוסדות 
יהודיים נוספים, בהם של שחיטה כשרה.

בשנת 1942 נלקח האב על ידי ההונגרים בשליחות הגרמנים לעבודת כפייה באוקראינה. מתוך 
קבוצה של מאות אנשים שרד רק אדם אחד, שסיפר איך הפשיטו את כולם בקור האוקראיני 
עד שכולם קפאו למוות. במרס 1944 נכבשה הונגריה על ידי הגרמנים, והשמדת יהדות הונגריה 

החלה. במהלך אותה שנה ועד סוף המלחמה הוכחדו יותר משני שלישים מיהודי הונגריה.

שנה שלמה חיה המשפחה בזכות 
ניסים. "היינו במקומות שהיהודים 
נשלחו מהם לאושוויץ ולטרזינשטט," 
שלום מספר. בראייה לאחור יכולנו 
לראות איך ההשגחה העליונה כיוונה 
אותנו למקומות ששרדנו בהם." 
את פסח תש"ד חגגו בני המשפחה 
בבית הסבא והסבתא בנירבאטור 
באווירת נכאים, ובתום החג נסעו 
האם והילדים בחזרה לדברצין. זמן 
קצר לאחר מכן הכניסו הגרמנים את 

כל מי שהיה בנירבאטור לגטו, ומשם העבירו אותם למחנה ההשמדה אושוויץ. רוב תקופת 
המלחמה עברה על המשפחה באוסטריה. החיים שם היו קשים, והמשפחה סבלה חרפת רעב, 
מכות והשפלות, אך בתום המלחמה חזרה לדברצין. ההחלטה לעלות לישראל התקבלה לאחר 
שהמשטר הקומוניסטי חייב את הילדים ללכת בשבת לבית הספר ואסר ללכת לבית הכנסת. 
גם שערי היציאה מהונגריה היו נעולים. הֵאם שכרה מבריח גבולות, אלא שהוא גנב את כספה, 
אך היא לא התייאשה ומצאה דרך אחרת לצאת מהונגריה. בליל שביעי של פסח תש"ט הם 
יצאו למסע שהסתיים כעבור ימים אחדים בווינה, בירת אוסטריה, הפעם כבני חורין. במשך 
קרוב לשנה שהתה המשפחה במחנה מעבר, ובאותה תקופה היו שניסו לשכנע את אימו 
של שלום להגר לארצות הברית, אך היא ענתה: "אני לא מחליפה גלות בגלות." המשפחה 
עלתה ארצה באונייה "אבזייה", שיצאה מאיטליה והגיעה לחופי נמל יפו. האם קבעה את 
מגוריהם בבני ברק. הבנים התקבלו לעליית הנוער ולמוסד לפליטי שואה בשם "בתי אבות" 
שליד ישיבת פוניביז', והבת התקבלה לבית הספר "בית יעקב". בשנת 1956, משהורם "מסך 
הברזל" בהונגריה, הגיעו בני משפחה רבים נוספים לארץ. במסיבת ההודיה לרגל חמישים 
שנה לעליית המשפחה לארץ העניקה הניה קליין ז"ל לכל צאצאיה סידור שבו כתבה: "בקשה 

לכל צאצאי, שלא ינטשו את הארץ שזכינו, בחסדי ה', לחזור אליה ולכונן את עפרה".

שלום ומשפחתו בהונגריה

יד
ַמּג

ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ָעֵלינּו ִלְזּכֹר
ִּכי ֶאת ַהְּדרֹור ִנָּתן ִלְׁשמֹר,

ִאם ִריב, ָמדֹון ּוַמָּצה ַנֲעצֹר
ְוַנְחסְֹך ִאיׁש ִמְרֵעהּו ָמרֹור.



79 78

אינגריד ורודי הולינגר עלו לארץ מוונצואלה בשנת 2003. אינגריד, ילידת שנת 1972, ורודי, 
יליד שנת 1967, חיו בוונצואלה בעיר הבירה קראקס.

אינגריד למדה בבית ספר ציבורי, ורודי 
למד בבית ספר יהודי. הם עלו לארץ 
ב־2005 עם בנם הבכור יונתן, שהיה אז 
בן חמישה חודשים, הגיעו למרכז קליטה 
ברעננה ובשנת 2008 עברו לכפר יונה.

רודי מספר שבזמן מלחמת העולם 
השנייה התירו הגרמנים לספינה גדולה 
ועליה מספר רב של יהודים לצאת 
מגרמניה. הספינה ביקשה מקלט 
ליהודים במדינות שונות. כולן סירבו, 

למעט ונצואלה.

לפני עליית הוגו צ'אבסו לשלטון חיו 
בקראקס בין עשרים ושמונה לעשרים ותשעה אלף יהודים, אך כאשר הוא עלה לשלטון, בשנת 

1998, עזבו רובם את ונצואלה. כיום חיים בה כחמשת אלפים יהודים.

הקהילה בעיר הייתה מבוססת מאוד, והיו בה לא מעט בתי כנסת גדולים. באחדים מהם 
היו מועדונים חברתיים שהתקיימו בהם פעילויות הקשורות לישראל וליהדות לצד פעילויות 
ספורט. לפני עלייתו של צ'אבס לשלטון נהגו נציגי הממשלה להגיע לבתי הכנסת בראש השנה 

וביום כיפור לברך את הקהילה היהודית.

בקראקס היו שלוש תנועות נוער: "השומר הצעיר", "בני עקיבא" ו"מכבי". רודי היה חבר 
בתנועת "השומר הצעיר" ובחופש הגדול שבסוף כיתה י"א הצטרף למשלחת לישראל כדי 
להכיר את המדינה. ההחלטה לעלות לארץ התקבלה במאי 2005, מייד לאחר לידת יונתן, 
בנם הבכור של רודי ואינגריד, בבית חולים בקראקס, ובאוקטובר של אותה השנה הם כבר 

היו בישראל. לפני עלייתם הם נעזרו בארגון "בית ונצואלה".

אינגריד ורודי מעידים שחבלי הקליטה הראשונים היו קשים, אף שקיבלו אותם יפה מאוד 
ועזרו להם לא מעט בתחילת הדרך. היום הם מרוצים מאוד. יש להם חברים טובים, גם 
הם מוונצואלה, שאותם הכירו במרכז קליטה ברעננה. בביתם מבשלים מאכלים אופייניים 
לוונצואלה, ביניהם אריפה, לחם דמוי פיתה שמכינים מקמח תירס והילדים מתענגים עליו. 
הם נוהגים לספר לשלושת ילדיהם על החיים שהיו בוונצואלה ומתגעגעים לתקופה שהחיים 

שם היו טובים, אבל בכל זאת אומרים: "תודה לאל שהחלטנו לבוא."

רודי ואינגריד במרידה, ונצואלה

ונצואלה
ביאור: לאחר שנס יציאת מצרים 
סּופר בהרחבה, כל אחד מאיתנו 
חש צורך להודות לקב"ה על החסד 
הגדול שעשה עימנו. אחת משירֹות 
ההודיה הגדולות של היהדות היא 
הַהלל. שירת זו נאמרת בימים 
מיוחדים, והיא תופסת מקום 
מרכזי בהגדה של פסח. ההלל 
מורכב משישה פרקי תהילים. 
כפתיחה או כהכנה לקריאת 
ההלל, חכמי האגדה מציינים 
שורה ארוכה של ביטויים נרדפים 
להלל: ֶשבח, פאר, רוממות, הידור, 
 )καλώς( ברכה, עילוי, קילוס
- כל זאת כתודה על הניסים 
של היציאה מעבדות לחירות, 
מעצבּות לשמחה, מאבלּות ליום 
חג, מֲחשיכה לאור גדול ומשעבוד 
לגאולה. לכן אנו פוצחים בשירת 
ההלל מַׂשמחת לבבות. בבית 
המקדש, נהגו הלוויים לשיר את 
ההלל בעת שהכוהנים קיימו את מצוות קורבן הפסח. זהו המקרה היחידי שבו מפצלים 
את קריאת ההלל לשניים. זה לא חצי הלל שקוראים בדילוגים. הפיצול מחקה את שירת 

הלוויים, כאשר סעודת הפסח, הבאה לאחר החלק הראשון, היא התחליף לקורבן.

ִׁשירּו ַלה' ָּכל ָהָאֶרץ ַּבְּׂשרּו ִמּיֹום ֶאל יֹום ְיׁשּוָעתֹו. )דברי הימים א טז כג(

מכסים את המצות, אוחזים את הכוס וקוראים את 
החלק הראשון של ההלל:

ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות, 
ְלַהֵּלל, ְלַׁשֵּבַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, 
ְלַהֵּדר, ְלָבֵרְך, ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס 
ּו  נ י ֵת בֹו ֲא ַל ָׂשה  ָע ֶׁש י  ִמ ְל
ְוָלנּו ֵאת ָּכל ַהִּנִּסים ָהֵאּלּו: 
הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות, 
ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום 
טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָּגדֹול, 
ּוִמִּׁשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה, ְוֹנאַמר 
ְלָפָניו ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה, ַהְללּוָיּה.

 א
ּלל

ַה
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שרה קידר, עקרת בית, אם לחמישה בנים, ילידת העיר דיארבקיר )Diyarbakır( שבדרום 
מזרח טורקיה, נולדה בשנת 1938, עלתה לארץ עם הוריה ושני אחיה הצעירים בשנת 1949, 

בגיל 11, ומאז גרה בירושלים.

שרה נולדה לאחר שני בנים והייתה מקור האושר של אביה. אף שלא היה נהוג לשלוח בנות 
ללמוד בבית הספר, אביה רצה שתרכוש השכלה יסודית, והיא למדה בבית ספר טורקי. שרה 
מספרת שהתלמידים היו מציקים לה בשל היותה יהודייה, ועד היום היא זוכרת איך אחד 

המורים היה מכה אותה עם סרגל על אצבעות ידיה. 

היהודים בדיארבקיר עסקו בעיקר במסחר, ורובם 
היו אנשים דלי אמצעים. הקהילה הקפידה על 
שמירת המסורת היהודית והמנהגים. חבריה נהגו 
להיפגש בבית הכנסת, בעיקר בשבתות ובחגים. 
עם זאת החיים לא היו קלים. מדי פעם נודע על 
תקריות אנטישמיות, ולכן הקפידו להתכנס בבתים 

לפני שעות החשיכה.

כאשר החלו להגיע שמועות על הקמת מדינה 
יהודית, החל אביה של שרה לתכנן את העלייה. 
אחיה הגדולים היו אז בגיל ההתבגרות והיה חשש 
שהם יגויסו לצבא הטורקי, לכן אביה החליט לשלוח 
אותם לארץ ישראל. בעזרת כסף שחסך הצליח 
לרכוש עבורם כרטיסים לאיסטנבול, ומשם הם 
המשיכו את דרכם באונייה. לאחר כשנה, ב־1949, 

הצטרפה שאר המשפחה. בשלב הראשון שוכנה המשפחה במחנה אוהלים ברעננה. אלה היו 
ימי חורף קר וגשום. הם אף עברו רגעים משפילים של ריסוס, כי חשדו שהביאו איתם מחלות 

מטורקיה. לאחר כשנה הם עברו לירושלים.

רוב אנשי הקהילה היהודית מהעיר דיארבקיר עלו לישראל באותה התקופה. הם לא גורשו, 
וכל משפחה עזבה בכוחות עצמה בתקווה שהחיים בארץ יהיו בטוחים יותר. רובם התיישבו 
בירושלים והשתלבו בעבודות בניין. בירושלים לא התאפשר לשרה ללמוד בבית ספר, והיא 
נאלצה לצאת ולעבוד לפרנסת המשפחה. לא הייתה מודעות ללימודים, והמשפחה שמה 
דגש בעבודה. מאז ועד היום שרה מקפידה לארח את בני המשפחה המורחבת ולבשל את 
המטעמים שהכירה בבית הוריה, מבלי לשכוח לרגע את חזונו של אביה שהעלה לארץ ישראל 
את כל בני משפחתו ועבד קשה לפרנסתו כדי שיוכלו לעמוד בזכות עצמם. שרה גאה לגדל 

בארץ את דור ההמשך. 

שרה בצעירותה

טורקיה
ַעְבֵדי ה׳,  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה, 
ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ה׳. ְיִהי ֵׁשם 
ה׳ ְמבָֹרְך, ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. 
ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו, 
ְמֻהָּלל ֵׁשם ה׳. ָרם ַעל ָּכל 
ּגֹוִים ה׳, ַעל ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹו. ִמי 
ַּכה׳ ֱאֹלֵהינּו ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבת. 
ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראֹות, ַּבָּׁשַמִים 
ּוָבָאֶרץ. ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל, 
ֵמַאְׁשּפֹת ָיִרים ֶאְביֹון. ְלהֹוִׁשיִבי 
ִעם ְנִדיִבים, ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו. 
מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית ֵאם 
ּה ָי לּו ְל ַה ָחה  ְׂשֵמ ים  ִנ ָּב ַה

)תהלים קיג(.

ביאור: הפרק הראשון של ההלל 
חוזר ומשתמש ברעיון התהילה 
שאומרים לפני הקב"ה. הוא פותח 
בקריאה כללית "הללו" ומכאן 
ואילך מפרט מי מהלל ועל מה. 
המהללים הם המאמינים בקב"ה 
ועובדים אותו. הם מברכים את 
שמו בממד הזמן - לנצח, ובממד 
המרחב - בכל העולם, שעליו 
זורחת השמש. כבודו נעלה 
מעל כל העמים עד לשמיים. 
הוא מסוגל לרומם את האדם 
עד לשמיים ואף להשפיל אותו 
עד לארץ. את העני הוא מסוגל 
לרומם מן העפר והאשפתות עד 
שֵישב בחברת נכבדי העם. כשם 
שעקרת בית שמחה בבניין ביתה, 
בכלכלת משפחתה ובהולדת 
הוא משמח את  כך  הבנים, 

המאמינים, המהללים אותו.

 א
ּלל

ַה

ַוִּתְתַּפֵּלל ַחָּנה ַוֹּתאַמר
ָעַלץ ִלִּבי ַּבה׳

ָרָמה ַקְרִני ַּבה׳...
ִּכי ָׂשַמְחִּתי ִּביׁשּוָעֶתָך.

)שמואל א ב ה(



83 82

אלברטו בר נוי )גטניו( נולד בשנת 1973 באתונה, בירת יוון, עלה לארץ לבד בשנת 1996, 
בגיל 23. כיום אלברטו גר עם משפחתו באלפי מנשה, ומתנדב בסיירת ההורים ״ציפורי לילה״.

בשנת 1973 התגוררו באתונה כאלפיים ושש מאות יהודים, כמחצית מיהודי יוון. רבים מהם 
עסקו במסחר, בתעשייה ובמקצועות 
חופשיים. בקהילה היו בית כנסת ספרדי, 
בית ספר ומוסדות ״אורט״. הקהילה 
נחשבה אורתודוקסית, אבל מלחמות 
פנימיות בתוך הקהילה גרמו להתפוררותה 
עם הזמן. אלברטו למד בבית ספר יסודי 
יהודי ובתיכון ציבורי לא יהודי. הקשר עם 
שאר הקהילה היהודית היה תלוי ברצון 
החופשי של כל משפחה, וזה הלך ופחת עם 
השנים. כנער גר אלברטו בקרבת משרדי 
המפלגה הניאו־נאצית היוונית ״שחר 
מוזהב״, והיו לו לא פעם היתקלויות עם 
פעיליה. עם סיום לימודיו במדעי המחשב 
באוניברסיטה החל להתעניין בעלייה לארץ 
גם בשל האווירה ששררה באתונה וגם 
בגלל היותו ציוני. ההבנה שתחום העיסוק 

שלו נדרש בארץ תרמה גם היא לכך.

אלברטו עלה לארץ באוקטובר 1996 עם 
עוד שתי בחורות, אך הן חזרו ליוון אחרי 
חצי שנה. בתחילה שוכן במרכז קליטה 
בטבריה. באותו זמן היו במרכז קליטה גם 
חמישים עולים מצרפת ומקנדה. החוויה 
בטבריה הייתה משונה לו. עיקר הקושי 

שלו היה להשתלב בחברה הישראלית המודרנית בתור עולה חדש עם מנטליות אירופאית. 
אחרי חצי שנה עבר למרכז והחל לחפש עבודה בתחום הנדסת תוכנה. במרכז פגש את מי 
שתהפוך לרעייתו, והשניים שילבו את שמות המשפחה שלהם, גטניו ובכר, ויצרו מהם שם 

משפחה חדש: בר נוי.

במשפחה נוהגים לאכול מאכלים מתרבות המוצא ובפסח מברכים בלדינו. בת דודתו כתבה 
שני ספרים על סלוניקי ועל המשפחה בתקופת השואה.

יוון

ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ֹעְבִרים ֶּבָחָרָבה ַעד ֲאֶׁשר ַּתּמּו ָּכל ַהּגֹוי ַלֲעֹבר ֶאת ַהַּיְרֵּדן. )יהושע ג יז(

ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים, ֵּבית 
ַיֲעקֹב ֵמַעם ֹלֵעז. ָהְיָתה ְיהּוָדה 
ְלָקְדׁשֹו, ִיְׂשָרֵאל ַמְמְׁשלֹוָתיו. 
ַהָּים ָרָאה ַוָּיֹנס, ַהַּיְרֵּדן ִיֹּסב 
ְלָאחֹור. ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים, 
ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן. ַמה ְּלָך ַהָּים 
ִּכי ָתנּוס, ַהַּיְרֵּדן ִּתּסֹב ְלָאחֹור. 
ְכֵאיִלים,  ִּתְרְקדּו  ֶהָהִרים 
ְּגָבעֹות ִּכְבֵני ֹצאן. ִמִּלְפֵני 
ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ, ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַּה 
ַיֲעקֹב. ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים, 
ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים )שם קיד(.

ביאור: הפרק השני של ההלל 
מתאר את יציאת מצרים באופן 
פיוטי. כאשר בני ישראל יצאו 
מארץ מצרים ובני יעקב נחלצו 
זר, הפכה קהילת  מתוך עם 
היהודים מקודשת לקב"ה, ועם 
ישראל קיבל את שלטונו העצמי. 
ניסים גדולים התרחשו: הים נבהל 
ונסוג מפניו, נהר הירדן זרם הפוך 
כדי לאפשר את מעבר בני ישראל, 
ההרים התנועעו והיה נדמה שהם 
מקפצים כאיילים, והגבעות ִנדמו 
כגדיים המתרוצצים בשמחה. 
המזמור שואל מפני מה התרחשו 
כל התופעות המוזרות האלה, 
ומשיב כי כולם משנים את טבעם 
מלפני האדון שחולל את העולם, 
הלוא הוא אלוהי ישראל, אותו 
האל שלמען העם הפך סלע 
לאגם ואבן קשה ביותר למעיין. 
את שירת ההלל נשלים לאחר 

הסעודה וברכת המזון.

סבא אלברטו גטניו, סבתא רחל ואביו מוריס )משה(

 א
ּלל

ַה
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מגביהים את הכוס עד ברכת הגפן ושותים בהסבה:

ָּברּוְך ַאָּתה ה׳ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ְּגָאָלנּו ְוָגַאל 
ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַרִים, ְוִהִּגיָענּו ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֶלֱאָכל 

ּבֹו ַמָּצה ּוָמרֹור.

ֵּכן ה׳ ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיִּגיֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים 
ֲאֵחִרים ַהָּבִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָׁשלֹום, ְׂשֵמִחים ְּבִבְנַין 
ִעיֶרָך ְוָׂשִׂשים ַּבֲעבֹוָדֶתָך ְוֹנאַכל ָׁשם ִמן ַהְּזָבִחים 
ּוִמן ַהְּפָסִחים )במוצ״ש אומרים: ִמן ַהְּפָסִחים ּוִמן ַהְּזָבִחים( ֲאֶׁשר ַיִּגיַע 
ָּדָמם ַעל ִקיר ִמְזַּבֲחָך ְלָרצֹון, ְונֹוֶדה ְלָך ִׁשיר ָחָדׁש ַעל 
ְּגֻאָּלֵתנּו ְוַעל ְּפדּות ַנְפֵׁשנּו. ָּברּוְך ַאָּתה ה׳ ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל.

ָּברּוְך ַאָּתה ה׳ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.
ביאור: ברכת הגאולה חותמת את השלב הראשון של קריאת ההגדה עד לכוס שנייה. אנו 
מודים לקב"ה על גאולת דור האימהות והאבות, בדומה לברכת ״שהחיינו״, ועל שהגיענו 
לזמן הזה, שבו אנו מקיימים את הסדר על מצה ומרור. אנו מייחלים שנזכה להגיע בריאים 
ושלמים גם לחגי ישראל האחרים, שיבואו עלינו לשלום, שנשמח בבניין ירושלים ושניהנה 
מהחירות לעבוד את הקב"ה בבית המקדש, שבו נקריב את הפסח. נוהגים לומר ברכה 
זו בכוונה גדולה ובשמחה עצומה. באמצעות שירה חדשנית אנו מודים על הפדיון מבית 
עבדים ועל הגאולה ממצרים. זו ברכה הנחשבת "ארוכה", מאחר שיש בה פעמיים "ברוך" 

)פסחים י ו(. ברכת הגאולה מזמנת לנו את שתיית הכוס השנייה לחיים ולשלום.

ֵאל ְּבָידֹו ָידֹו ָידֹו ִיְגַאל ִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו
ּוִבַּקְׁשִּתי ֵמַחְסדֹו ָאָנה ָּפָנה ּדֹוִדי ְלַבּדֹו...

ּוִבְזכּות ֵליל ִׁשּמּוִרים ִיְגַאל ַעם ַהִּנְבָחִרים
ְוַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים ְיִביֵאם ִעיר ְּכבֹודֹו.

)מתוך "אל בידו", ר' אליהו לניאדו(

רוני דוניץ נולד בשנת 1959 בעיר ינגסטאון באוהיו שבארצות הברית. הוא התחנך בבית הספר 
"ברנדייס", בית ספר יהודי מהזרם הקונסרבטיבי, עלה לארץ בשנת 1980, בגיל 21, וגר בקדימה.

כנער היה רוני פעיל בתנועת נוער, השתתף בתפילה בשבת ובקריאה בתורה ונכח בהפגנות 
למען ישראל ולמען מתן זכות עלייה ליהודי ברית המועצות.

אימו ציונה, בת למשפחה ירושלמית ותיקה, שירתה ב"הגנה", הייתה מזכירה במשרד ראש 
הממשלה ועבדה עם בן-גוריון ושֵרת. אביו הוא ניצול שואה מפולין, אשר התחנך בבית הספר 
"תרבות" בפולין והיה פרטיזן. הוריו התחתנו ב־1954 והיגרו לארצות הברית, ושם עסק האב 
בחינוך יהודי כמורה וכמנהל בית ספר במשך עשרים ותשע שנה. הבית היה ציוני מאוד, 

והתחושה הרווחת הייתה שישראל היא המקום 
הנכון למשפחה.

הקהילה הייתה מעורבת מאוד בחיים האמריקניים, 
אבל הנטייה הייתה להשתייך בעיקר למעגלים 
חברתיים של יהודים. בשנים שלאחר מלחמת 
ששת הימים היה לישראל מקום מרכזי בחיי 

הקהילה, וישראל הייתה גאוות היהודים.

כשהיה בן 17, הגיע רוני לארץ לשנה שבמהלכה 
הרחיב את ידיעותיו ביהדות, השתפר בעברית 
באמצעות לימודים באולפן והתנסה בחיים בקיבוץ. 
השנה הזאת שינתה את חייו, והוא החליט ללמוד 
חקלאות מדברית באריזונה שבארצות הברית ואז 
לעלות ארצה. הוא הצטרף למשפחתו, שעלתה 
שנתיים לפניו, וכעבור ארבעה חודשים התגייס 

לצה"ל.

בארץ יש קהילה גדולה למדי של יהודים אמריקנים, 
במיוחד בירושלים ובקיבוצים. הארגונים הקיימים 

מסייעים בעיקר לעולים חדשים.

"החלק האמריקני־יהודי שלי עשה עלייה ודי נעלם," מספר רוני. "זאת גם בשל העובדה שחיינו 
בית 'מעורב': בבית דיברנו גם אנגלית וגם עברית בזכות אימא שלי ובית הספר שלמדנו בו. יש 
בי פתיחות ומשיכה למסורת יהודית לא אורתודוקסית. היא ממלאת מקום חשוב בחיי. זה דבר 
שמאפיין תושבי חוץ יותר מאשר ישראלים שאינם דתיים. אני מרגיש בנוח בכל בית כנסת: 
אורתודקסי, קונסרבטיבי או רפורמי. אני זוקף את זה לסגנון החיים שהיה לנו בארצות הברית."

בחמש־עשרה השנים האחרונות רוני עוסק באימון אישי ועסקי )coaching( ועוזר לאנשים 
לקבל החלטות בחייהם. "אני מאמין שהרקע הבין־תרבותי והבין־לאומי תורם לי מאוד בעיסוק 

שלי, שאותו אני אוהב מאוד," הוא אומר.

רוני בדמות טוביה החולב בהצגה ״כנר על הגג״

ארצות הברית
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ביאור: לקראת סעודת החג אנו 
נוטלים ידיים בפעם השנייה. 
בפעם הראשונה נטלנו ידיים 
מייד לאחר הקידוש ולפני הטבלת 
הכרפס במי לימון. באותה הפעם 
עשינו זאת כדי לטהר את ידינו 
בטרם אכילת הכרפס כסוג של 
ְמתאבן. עתה אנו נדרשים ליטול 
ולברך, מפני שאנו עומדים לאכול 
מצה, שהיא סוג של לחם. מנהג 
נטילת הידיים עתיק מאוד. הוא 
נועד לטהר את הידיים מהזוהמה, 
"בעבור היות הידיים עסקניות" )רמב"ן שמות ל יט(, ומופיע כמצווה לכוהנים המשרתים 
בקודש: "ְוָעִׂשיָת ִּכּיֹור ְנחֶׁשת... ְוָנַתָּת ָׁשָּמה ָמִים. ְוָרֲחצּו ַאֲהֹרן ּוָבָניו ִמֶּמּנּו ֶאת ְיֵדיֶהם ְוֶאת 
ַרְגֵליֶהם" )שמות ל יח-יט(. מאחר שאנו מתייחסים לסעודה כאל עבודת קודש, אף אנו 

מצּווים לטהר את ידינו בטרם ניגע במזון.

חנה בן שבת נולדה בעמרוס שבלוב בשנת 1941, עלתה לארץ עם הוריה ואחיה יעקב ושרה 
בשנת 1949, בגיל 8, וגרה במזכרת בתיה. חנה מתנדבת בתנועת של"מ של החברה למתנ"סים 

בתוכנית זה"ב בגן.

תקופת השואה הייתה קשה ליהודים בלוב. האנטישמיות הייתה בכל מקום, והיהודים סבלו 
מהעם הלובי שערך פרעות בכל ריכוזי היהודים. לאחר שהאב כמעט נהרג באחת הפרעות, 

החליטה המשפחה לברוח לארץ.

המשפחה יצאה באישון לילה והשאירה 
מאחוריה את כל הרכוש, אורות דלוקים 
וכביסה על החבל. הם עלו על אונייה והפליגו 
למחנה עולים באיטליה ולאחר כחודש 

הגיעו לישראל.

בשנים הראשונות גרה המשפחה באוהלים, 
בתחילה במחנה ליד חיפה כחודש ימים, 
לאחר מכן בפרדסיה כשנה וחצי ואז שנה 
וחצי נוספות באוהל במושב יציץ. לאחר 
מכן בנתה להם הסוכנות בתים על פי גודל 

המשפחה.

לפרנסת המשפחה עבד האב בחקלאות 
והאם כתופרת, וחנה נשלחה ללמוד בבית 
ספר לראשונה בחייה בגיל 8. לאחר זמן־מה 
בנתה המדינה רפתות ביישוב, ואלה עזרו 

מאוד לפרנסה.

בשנת 1957 נישאה חנה, והמשפחה עברה 
למזכרת בתיה, ושם היא מתגוררת עד היום. 

המשפחה שומרת על המסורת מבית אבא ומתנהלת לפיה. בליל הסדר המשפחה יושבת בסלון 
על מחצלות המסודרות סביב שולחן נמוך שעליו סלסילת קש עגולה ובתוכה כל הברכות ושתי 
ביצים לכל נפש. בחג למוחרת נהגה אימא להכין מאכל מיוחד שנקרא בערבית "מזעמז", 

ביצים קשות שקולפו וטוגנו מעט, בושלו ברוטב חריימה וסודרו על צלחות כמו דגים.

באור יהודה יש מוזיאון של יהדות לוב שמלמד רבות על התרבות, האמונה והמסורת של 
קהילה זו. בכל חודש בית הכנסת שולח ליוצאי הקהילה חוברת )עדה( בשפה הערבית, שבה 

מתוארים המנהגים והמסורת של הקהילה.

חנה עם משפחתה בלוב

לוב

ַחְּזקּו ָיַדִים ָרפֹות ּוִבְרַּכִים ֹּכְשלֹות ַאֵּמצּו. )ישעיה לה ג(

ַרְחָצה
נוטלים ידיים ומברכים:

ּו  נ י ֹלֵה ֱא ה׳  ָּתה  ַא ְך  רּו ָּב
ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו 
ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת 

ָיָדִים.

ָצה
ַרְח
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מזי דוד ממו נולדה בשנת 1946 
בביירות, בירת לבנון, עלתה לארץ 
עם אחותה בשנת 1968, בגיל 22, גרה 
בקריית ביאליק ומתנדבת במסגרת 
תנועת של"מ - החברה למתנ"סים 
כמורה לצרפתית למתנדבים בקריית 

ביאליק.

אימה של מזי נולדה בלבנון, ואביה 
נולד ביוון. אימה נשלחה ללמוד 
בסמינר בירושלים ושם פגשה את 
אביה, והשניים נישאו וקבעו את 

מגוריהם בלבנון. כעבור שנתיים נולדה מזי. עד סוף חטיבת הביניים למדה מזי בבית הספר 
"אליאנס" ולאחר מכן למדה בתיכון צרפתי חילוני ואז באוניברסיטה.

הקהילה בביירות כללה כשבעה־עשר אלף יהודים, ובשכונת המגורים של המשפחה היו 
כעשרה בתי כנסת שבהם התקיימו מפגשי הקהילה. אחד מבתי הכנסת היה מיועד לנוער 
והוקם לשם מניעת התבוללות. היהודים בלבנון היו מסורתיים אך ללא סממנים חיצוניים 

והקפידו לחגוג את כל החגים.

רוב היהודים בביירות היו סוחרים, והיו להם שותפים מוסלמים ונוצרים. רובם חיו ברווחה. 
הם היו שווי זכויות, אך תמיד חיו בצל החשש ונמנעו מהתגרויות.

מזי גדלה בבית ציוני שבו האזינו לרדיו בעברית ובצרפתית, ואחרי מלחמת ששת הימים 
החליטה לעלות לארץ. מזי ואחותה עלו עם בני נוער נוספים דרך טורקיה, וההורים והאחות 
הקטנה עלו שנה אחר כך דרך יוון. כשההורים עלו הם קבעו את ביתם בחיפה. מזי עבדה 
כמדריכת גננות אפריקניות במש״ב חיפה, ע״ש גולדה מאיר, וליוותה אותן לעבודה מעשית 
באפריקה כמורה לצרפתית, כרכזת לימודי הצרפתית בבית הספר "אליאנס" ולאחר מכן 

כסמנכ"ל "אליאנס".

בלילות שבת המשפחה עושה קידוש, וכל הילדים והנכדים מגיעים לארוחת הערב. בחגים 
משמרים מנהגים עוד מלבנון. בבית ההורים דיברו עברית ועם הילדים דיברו צרפתית 
וערבית. מתוך רצון להכיר את המסורת במשפחת אביה יצרה מזי את הסרט "להיות יהודי, 
יווני, רומניוטי", שאפשר לצפות בו ביוטיוב, המספר את סיפורה של קבוצת אסירים יהודים 
שנשלחו על ידי טיטוס באונייה מירושלים לרומא ובעקבות סופה הורדו ממנה בצפון יוון 
ושם הקימו את הקהילה שלהם, שמשפחת האב השתייכה אליה. הקהילה מלבנון משמרת 
סיפורים על ביירות באתר שנקרא "גן עדן", ופעם בשנה מתקיים מפגש של חברות מביירות. 

מזי בתור רבקה אימנו בהצגה בבית הספר

לבנון
מֹוִציא ַמָּצה

לוקחים ביד את שתיים וחצי המצות, אומרים ״הינני 
מוכן״, ״עיני כול״ ו״ְמקדש הזמנים״, מברכים ״המוציא״ 
ו״על אכילת מצה״, בוצעים משתי המצות העליונות, 

טובלים במלח ואוכלים בתיאבון.

ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵּים ִמְצַות 
ֲאִכיַלת ַמָּצה. 

ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו, ְוַאָּתה 
נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו. 
ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל 

ַחי ָרצֹון )תהלים קמה טו-טז(.
ָּברּוְך ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִנים.
ָּברּוְך ַאָּתה ה׳, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך 
ָהעֹוָלם, ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן 

ָהָאֶרץ.
ָּברּוְך ַאָּתה ה׳, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך 
ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו 

ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה.

ביאור: בסעודות שבת וחג נוהגים 
לפתוח את הסעודה באכילת 
לחם ובברכת ״המוציא״. היין 
והלחם הכרחיים לסעודות כאלה 
ומעידים על הידור המצווה. 
למצה שאנו אוכלים בליל הסדר 
תפקיד כפול: היא משמשת הן 
הלחם של הסעודה והן אחד 
של  הסמליים  מהמרכיבים 
הסדר: פסח, מצה ומרור. למעלה 
למדנו מדוע אוכלים מצות בלילה 
הזה. להבדיל מסעודות אחרות, 
מברכים כעת ברכה כפולה: על 
הלחם ועל אכילת מצה. בקהילות 
רבות נהוג להוסיף שני פסוקי 
תהילים המציינים את העובדה 
שאומנם הלחם צומח על הארץ, 
אך מקורו בשמיים. כל ברואי 
עולם נושאים עיניהם לשמיים 
בבקשה למזון, והקב"ה מספק 
להם אותו בנדיבות. התוספות 
הללו באות להדר ואינן הכרחיות, 
בשתי  להסתפק  שניתן  כך 

הברכות על הלחם ועל המצה.

ַהּיֹום ְמֻכָּבד הּוא יֹום ַּתֲענּוִגים 
ֶלֶחם ְוַיִין טֹוב ָּבָׂשר ְוָדִגים 

ַהְּׂשֵמִחים ּבֹו ֵהם ִׂשְמָחה ַמִּׂשיִגים. 

)מתוך: "כי אשמרה שבת", ר' אברהם אבן עזרא(
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ָמרֹור
לוקחים פיסת מרור, טובלים בחרוסת ומברכים:

ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵּים ִמְצַות ֲאִכיַלת ָמרֹור. 

ָּברּוְך ַאָּתה ה׳, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו 
ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור.

ביאור: כזכור, תפקיד המרור לסמל את חייהם המרירים של אימותינו ואבותינו בגלות 
מצרים. באכילתו אנו אמורים לחוש בטעמו המר ולהזדהות עם אותו הדור. חכמים אומרים 
שיש להטביל את המרור בחרוסת מתוקה כדי לא להעיב על שמחת החג. התערובת 

המתקתקה מסמלת את הטיט לבנייה שהעבדים היו שקועים בו. 

ּכֹוֵרְך
לוקחים פיסה מהמצה השלישית, שנותרה שלמה עד כה, ופיסה של מרור, כורכים אותם זה בזה, 

מזכירים את מנהג הלל ואוכלים.

ַמָּצה ּוָמרֹור ְּבֹלא ְּבָרָכה, ֵזֶכר ַלִּמְקָּדׁש ְּבָיֵמינּו ְיֻחָּדש. 
ֵּכן ָעָׂשה ִהֵּלל ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים. ָהָיה 
ּכֹוְרָכן ְואֹוְכָלן ְּבַבת ַאַחת. ְלַקֵּים ַמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ״ַעל 

ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים ֹיאְכֻלהּו״ )במדבר טי יא(.
ביאור: ִהלל הזקן, נשיא הסנהדרין באותה העת, הוא מופת לבני דורות רבים עד ימינו. הוא 
זה שאמר: "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך" )שבת לא, ע"א(. הלל נחשב מלומד גדול 
הנוטה להקל בהלכה. לאחר אכילת המצה והמרור היה ִהלל נוהג לכרוך שלושה מרכיבים: 
בשר הפסח, מצה ומרור, ולאכול בבת אחת )רש"י, פסחים קטו, ע"א(. כיום מסתפקים 
בשני מרכיבים: מצה ומרור. במסורת הכורדית נהוג לכרוך מצה במרור, לטבול בחרוסת 
ולומר: "כורכן, טובלן ואוכלן." הנוסח שלפנינו הוא שילוב בין מה שמקובל בקהילות 

המזרח לזה המקובל בקהילות אשכנז.

דלית קליין נולדה בשנת 1947 בווילנה, בירת ליטא, עלתה לארץ עם הוריה בשנת 1971, בגיל 
24, וכיום גרה בקריית מוצקין ועובדת כמורה לאנגלית.

מיום שהיא זוכרת את עצמה, דיברו בביתה של דלית על העלייה לישראל. משפחתה הגישה 
אין־ספור בקשות עלייה, ללא הצלחה. המשרד שטיפל במתן אישורי עלייה ביקש שוב ושוב 

להמציא מסמכים חדשים ובלבד שלא ידונו בנושא.

למרות האנטישמיות שׂשררה נהנו יהודי וילנה מחיי תרבות. בעיר פעלו חוגים ללימוד יידיש 
וחוג דרמה שלימים הפך ללהקה יידית הכוללת מקהלה, תזמורת )אחותה ניגנה בה( ורקדנים. 
הלהקה הופיעה ברחבי ברית המועצות ואף צולמה לטלוויזיה. בראשית שנות השבעים עלו 

כל חברי הלהקה לישראל והקימו 
להקה בשם "אנחנו כאן". בבית חגגו 
את חגי ישראל. בפסח היו המצות 
ארוזות בנייר חום חלק ללא שום סימן 
היכר לתוכן החבילה. הואיל ונאסר 
על קיום טקסים דתיים, כאשר חנה, 
אחותה התאומה של דלית, התחתנה, 
נערכה החופה בסתר בביתם בנוכחות 
המשפחה בלבד, החלונות היו סגורים, 

והברכות נאמרו בלחש.

חנה קיבלה אישור עלייה לישראל לפני 
שאר בני המשפחה ופעלה מישראל 

בכל המרץ כדי לסייע להורים ולדלית לקבל אישור עלייה. היא כתבה לראש הממשלה דאז, 
גולדה מאיר, לאומות המאוחדות, לצלב האדום ולקונסוליות זרות בישראל. מאמציה ושינוי 
מדיניות הממשל הסובייטי נשאו פרי, וב־1971 קיבלה המשפחה סוף־סוף אישור עלייה לישראל.

ואולם, גם כשהאישורים כבר היו בידיהם, הם חוו אנטישמיות בתחנת הרכבת לאוסטריה. 
בבדיקת המזוודות נמצאה הדיפלומה המקורית של דלית מהאוניברסיטה, ומכיוון שהיה 
אסור להוציא מסמכים מקוריים, מסרה דלית את הדיפלומה למשפחה יהודית שהייתה 
במקום, לאחר שביקשה מהם שיעמידו פנים שהם קרובים. לאחר בדיקת המזוודות והעלאתן 
לרכבת ניגשו דלית והוריה למעבר לרכבת והציגו את הוויזות, אך חייל כיוון את נשקו אליהם 
ואיים שאם לא יזוזו משם, יירה בהם. אימה של דלית פרצה לחדרו של אחד הממונים, אדם 
בדרגת סגן אלוף, הניחה על שולחנו את הוויזות, נתנה לו עט ופקדה עליו לחתום. נחישותה 
ונימת הדיבור שלה גרמו לו לחתום, וכאשר הגיעו שוב לעמדת החייל, הוא נאלץ לתת לבני 

המשפחה לעבור, וכאיש אחד הם רצו ועלו לרכבת, שכבר התחילה לנסוע.

דלית וחנה, תאומות זהות

ליטא

ַּבָּמרֹור ִיְתַעֵּׁשת ְלַטֵּבל ַּבֲחרֹוֶסת
ְוַהְּכִריָכה ַנֲעֵׂשית ְּבַמָצה ַוֲחֶזֶרת.

)מתוך: "לבל ִימוט נצח", ר' יהושע בנבנשת(

ֵרְך
ּכֹו

ר, 
רֹו

ָמ
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ֻׁשְלָחן עֹוֵרְך
מגישים לשולחן את סעודת החג. יש הנוהגים לפתוח 

את הסעודה בביצה קשה.

חכמים קבעו שכדי להדר את סעודת החג יש 
צורך בשני מיני תבשילים לפחות )פסחים י ג(, 
וכדי להקל קבעו שאחד מן התבשילים יהיה ביצה 
שלוקה. בתום הסעודה אוכלים מהמצה שהוצפנה, 
המכונה אפיקומן. זהו התחליף לקינוחים המלוחים 
או המתוקים, שמטרתו שנישאר עם טעם המצה 

כל הלילה.

ָצפּון
בתום הסעודה לוקחים פיסה מהמצה שנשמרה מראש 
לטובת האפיקומן, אומרים את השורות הבאות ואוכלים. 
זה הזמן להעניק מתנה למוצא/ת האפיקומן. לפני אכילת 

האפיקומן יש לומר:

ֵזֶכר ְלָקְרַּבן ַהֶּפַסח, ַהֶּנֱאָכל 
ַעל ַהֹּשַבע.

ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָּמן ְלַקֵּים ִמְצַות 
ֲאִכיַלת ֲאִפיקֹוָמן.

ביאור: לסעודות משפחתיות 
או קהילתיות יש ערך חברתי 
שבה  הזירה  הן  רב־מעלה. 
מתנהלים דיאלוגים רבים שלא 
היו מתרחשים אלמלא ההזדמנות 
שבה כולם יושבים פנים אל פנים. 
בזמן הסעודה שורר לכאורה 
אי־סדר שהוא חלק מהסדר. זו 
העת לחלקים הלא פורמליים 
של הסדר. הם שמגבירים את 
ואת  וה  האחו את  האהבה, 
הלכידות החברתית. הסעודה 
גם הזדמנות  היא  החגיגית 
להדר את השולחן ולהרגיש 
לשעה קלה כמלכֹות וכמלכים. 
היא באה להמחיש את היותנו 
בני חורין, שהמזון שופע על 
שולחננו, ושאיננו אוכלים בחיפזון 
רק לשם קיומנו. מנהג הישיבה 
בהסבה על ספות, כרים וכסתות 
מוסיף לאווירה הזאת. רבים מן 
המאכלים העדתיים התנקזו אל 
שולחן החג הישראלי. זוהי חגיגה 
של ריבוי זהויות, והיא מוסיפה 

לבניין הזהות הישראלית.

ציפורה )פייגע שוורצמן( הדסי נולדה בשנת 1929 בעיר סקולען שבמולדובה ועלתה לישראל 
עם אימה אחיותיה ואחיה בשנת 1946, בגיל 17.

לאביה הרוסי דניאל ולאימה הרומנייה פרומה היו ארבעה ילדים. מאחר שמעבר הגבול בין 
המדינות היה חופשי, זוגות רבים נפגשו באמצעות שידוך שנעשה בין ריכוזי יהודים.

רוב התושבים בסקולען היו יהודים שעסקו במסחר. בעיר היו ארבעה בתי כנסת, ורוב היהודים 
שמרו שבת והקפידו ללכת לבית הכנסת בחגים. משפחתה של ציפורה לא הייתה דתית, אך 

שמרה מסורת. בעיקר היה חשוב לה שהילדים יתחתנו עם יהודים ולא יתבוללו.

בשנת 1941 נכנסו הגרמנים למולדובה, והמשפחה עברה להתגורר במרתף. הם לא ידעו דבר 
על המתרחש באירופה. למזלם, בזכות החזות הרומנית הּבהירה של האם ושל שתי הבנות הם 
ניצלו מהגרמנים. לימים נשלח אביה של ציפורה למחנה ברומניה, והאם, ילדיה והדודים צעדו 
ימים ארוכים לעבר העיר יאש. אוכל ושתייה כמעט לא היו. כשהגיעו לבית המעצר, העביר 

אותם ועד הקהילה היהודית לבית 
אבות, ושם שהו שלוש שנים, עד 

סוף המלחמה.

1944 התאפשר לשלוח  בשנת 
את הילדים לישראל. האחות 
הבכורה שרה והאח בנימין יצאו 
עם הקבוצה הראשונה והמתינו 
בבוקרשט. ציפורה יצאה אחריהם 
ובשנת 1946הצליחה להביא לשם 
בעורמה את האם ואת האחות 
הקטנה ריבה. הם עלו לארץ יחד 
בעלייה לא חוקית באונייה רעועה 
ואחרי הפלגה של שנים־עשר יום 

הגיעו לישראל ונשלחו לעתלית. הילדים פוזרו ברחבי הארץ במסגרות שונות: ציפורה נשלחה 
לכפר חסידים, כפר הנוער הדתי ברכסים, ולאחר מכן הצטרפה לאימה בחולון. אחיה של 

ציפורה, בנימין, נפל במלחמת השחרור.

ציפורה ממשיכה את המסורת המשפחתית. "אני מתנהגת כמו אימא שלי," היא אומרת 
בחיוך. יוצאי מולדובה נהגו להיפגש מדי שנה בתל־אביב, בין היתר כדי לשמוע פרטים על 
מי שניצל מהמלחמה ולנסות לאתרו. לזכר יהודי העיר סקולען הקימו מצבה בחולון לאחר 

שהובא עפר מקבר האחים בעיר.

ציפורה בימיה הראשונים בארץ, בגיל 17 לערך

מולדובה

ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחִּיים ׂשַבע ְׂשָמחֹות ֶאת ָּפֶניָך
ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח. )תהילים טז יא(

ָחן
ׁשְל

פּון
 ָצ

ְך,
ֹוֵר
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במסורת ספרד וקהילות המזרח נוהגים לשיר את הפיוט 
״צור משלו״ לפני ברכת המזון.

צּור ִמֶּׁשּלֹו ָאַכְלנּו, ָּבְרכּו ֱאמּוַני. 
ִּכְדַבר ה׳.  ְוהֹוַתְרנּו  ָׂשַבְענּו 
ַהָּזן ֶאת עֹוָלמֹו, רֹוֵענּו ָאִבינּו. 
ָאַכְלנּו ִמַּלְחמֹו, ּוִמֵּיינֹו ָׁשִתינּו. 
ּוְנַהְּללֹו  ֵּכן נֹוֶדה ִלְׁשמֹו  ַעל 
ְּבִפינּו. ָאַמְרנּו ְוָעִנינּו, ֵאין ָקדֹוׁש 
ַּכה׳. ְּבִׁשיר ְוקֹול ּתֹוָדה ְנָבֵרְך 
ֵלאֹלֵהינּו, ַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה 
ֶׁשִהְנִחיל ַלֲאבֹוֵתינּו, ּוָמזֹון ְוֵצָדה 
ִהְׂשִּביַע ְלַנְפֵׁשנּו, ַחְסּדֹו ָגַבר 
ָעֵלינּו, ֶוֱאֶמת ה׳. ַרֵחם ְּבַחְסֶּדָך 
ַעל ַעְּמָך צּוֵרנּו, ַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן 
ְּכבֹוֶדָך, ְזבּול ֵּבית ִּתְפַאְרֵּתנּו, 
ּוֶבן ָּדִוד ַעְבֶּדָך ָיבֹא ְוִיְגָאֵלנּו, רּוַח 

ַאֵּפנּו ְמִׁשיַח ה׳. ִיָּבֶנה ַהִּמְקָּדׁש, ִעיר ִצּיֹון ְּתַמֵּלא, ְוָׁשם 
ָנִׁשיר ִׁשיר ָחָדׁש ּוִבְרָנָנה ַנֲעֶלה. ָהַרֲחָמן ַהִּנְקָּדׁש ִיְתָּבַרְך 

ְוִיְתַעֶּלה, ַעל ּכֹוס ַיִין ָמֵלא ְּכִבְרַּכת ה׳.

ביאור: סיימנו לסעוד בשמחה 
ובטוב לבב, וכעת אנו נערכים 
לברכת המזון, אשר לה מקדישים 
את הכוס השלישית. בסעודות 
חגיגיות נהוג לשיר שירי הודיה 
לפני הברכה. בקהילות ספרד 
והמזרח שרים "צור משלו", 
ר  י ש "  - ז  נ כ ש א ת  ו ל י ה ק ב ו
המעלות". הפיוט "צור משלו" 
התחבר בימי הביניים בצרפת, 
ומחברו אינו ידוע. הוא זכה 
ללחנים רבים ומגוונים בקהילות 
המזרח והמערב. אומנים ידועים, 
יורגוס  כמו: ג'ון באייז וכמו 
דלאֶרס, השתמשו בלחן שלו 
לשירים בעלי תוכן אחר. תוכנו 
של הפיוט הוא הודיה על הלחם, 
על היין ועל ארץ ישראל שהקב"ה 
העניק לנו )"לאבותינו", בלשון 
המשורר שבגלות(. כמו פיוטים 
ישנן בקשות  רבים, גם כאן 
לגאולה, לבניין המקדש, לימות 
המשיח ולהתחדשות ירושלים, 

כסמל לעצמאות מדינית.

רבקה )ריטה( אנצלוביץ נולדה בשנת 1950 באלכסנדריה שבמצרים, עלתה לארץ עם הוריה 
ואחיה בסוף שנת 1956, בגיל 6, גרה בקריית אתא, עבדה כמורה עד הפרישה וכיום מתנדבת 

במוזיאון לתולדות היישוב בקריית אתא ובגן "יסמין" בתוכנית "זה"ב בגן".

כשהוקמה העיר אלכסנדריה, נוסדה בה גם קהילה יהודית גדולה. במהלך הדורות חיו יהודי 
מצרים בשלום עם שכניהם הערבים, דיברו שפות רבות ועסקו במסחר, בבנקאות ובמקצועות 
חופשיים. היו בתי ספר יהודיים ובתי כנסת מפוארים, אבל רוב היהודים התערו בתרבות שאפיינה 

את תושבי הערים ובילו באופרות, 
בקונצרטים ובפעילויות ספורט 
ונופש. את החגים היהודיים חגגו 
עם המשפחה המורחבת, שרובה 

גרה בשכנּות.

עם הקמתה של מדינת ישראל 
החל יחס עוין מצד שלטונות 
מצרים, ומלחמת סיני, ב־1956, 
הביאה להגירת רוב הקהילה 
היהודית. עד 1956 חיו במצרים 
כשמונים אלף יהודים, אך רק 
חמישה אחוזים מהם קיבלו 
אזרחות מצרית, לכן הם נאלצו 

לקבל אשרות ממדינות אחרות כדי שיוכלו לעזוב. הם גם נאלצו להשאיר מאחור את כל רכושם 
ולהצהיר שלא יחזרו שוב למצרים. מי שנחשד בפעילות ציונית, נלקח לבתי סוהר ולמחנות 

גירוש. בשנת 1957 נשארו במצרים שלושת אלפים יהודים בלבד.

משפחתה של רבקה לא גורשה. אביה עבד עם ערבים והיה אהוד עליהם. בני המשפחה יצאו 
לדרך עם מזוודה אחת לכל נפש באונייה שהפליגה לנפולי, ומשם הגיעו לישראל בעזרת אנשי 
הסוכנות היהודית. כל המשפחה המורחבת עזבה את מצרים, חלקה לארץ ישראל וחלקה 

למדינות אחרות בעולם.

בישראל המשיכו הוריה של רבקה להתראות עם עולים אחרים ממצרים. בביתם דיברו צרפתית 
ולדינו. רבקה למדה מהר עברית והתערתה בתרבות בארץ. היא לא הזדהתה עם ארץ המוצא 
שלה ואפילו התביישה בה. ידוע לה כי קיים ארגון של יוצאי מצרים, אבל היא לא פעילה בו. 
בביתה נשתמרו מאכלים וטעמים מהילדות, למשל תבלין שנקרא דואה העשוי משומשום 

ומכמון שמשמש תוספת לגבינות ולסלטים.

רבקה עם הוריה ואחיה בתמונה מהדרכון שאיתו עלו לארץ

מצרים

ְיַפת ֵעיַנִים ְוַתָּמה ַעד ָאָנה ִּתְהֶיה שֹוְמָמה
ָנאָוה ְוָיָפה ָלְך צֹוָפה ִנְכָסָפה ְוהֹוָמה

ְׁשַלח ּגֹוֵאל ַאל ִיְתַמְהַמּה ִחיׁש ָנא ּבֹא ָיבֹא ִבְמֵהָרה.

)מתוך: "עד אנה יונה", ר' יוסף חיים(
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ד"ר רחל שלי לוי־דרומר נולדה בשנת 1956 בסקוְּפֶיה, בירת מקדוניה, עלתה לארץ עם 
סבה וסבתה בשנת 1963, בגיל 7, גרה בקריית אונו, משמשת בתפקיד המזכיר האקדמי של 
אוניברסיטת בר־אילן ופועלת לשיקום בית הקברות היהודי בביטולה ולהחייאת זכרה של 

הקהילה הנכחדת.
קהילת יהודי מקדוניה היא אחת העתיקות באירופה. בעיר ּביטֹוָלה חיו יהודים יותר מאלף שנה. 
הקהילה כללה כעשרת אלפים איש, כעשרים אחוז מתושבי העיר, והייתה דתית־אורתודוקסית, 
ספרדית ודוברת לדינו. מסוף המאה התשע־עשרה הפכה הקהילה ציונית יותר ויותר. בעיר 
נוסד בית הספר "אליאנס" לבנים ולבנות, מורה לעברית הגיעה מישראל ללמד את הצעירים 
עברית, קמו תנועות נוער ציוניות, כמו: "השומר הצעיר", "תכלת לבן", "התחייה" ועוד, ולצד 

זאת התקיימו חיי תרבות וספורט. 
את השואה שרדו רק כמאה וחמישים יהודים ממקדוניה, מהם חמישים מביטולה. סבה של 
רחל, ד"ר חיים אברבנאל, היה אחד השורדים. הוא מונה למנהל בית החולים בעיר ביטולה 

אחרי המלחמה, ולמעשה משפחתו הייתה 
המשפחה היהודית היחידה בעיר.

רחל גרה עם הוריה בסקופיה. ב־26 ביולי 
1963 בשעה 05:17 התחוללה שם רעידת 
אדמה, והוריה של רחל, ד"ר סלבטור וד"ר 
רני לוי, וכן הדוד נספו. רחל ניצלה, מכיוון 
שהייתה בחופשה אצל סבה וסבתה 
בביטולה. סבתה החליטה מייד לעלות 
לארץ ולטמון את גופות ההורים והדוד 
בקיבוץ שער העמקים, שבו הייתה להם 
משפחה. ואכן, כחודש אחרי רעידת 
האדמה, באוגוסט 1963, הם עלו לישראל 

וגרו בבת־ים.
מאז עלייתם לישראל אין בביטולה אף לא משפחה יהודית אחת. כל בתי הכנסת הרוסים, 
והשריד היחיד הוא בית הקברות היהודי העתיק בן החמש מאות, שנקברו בו יהודים מאז 
גירוש ספרד ועד השמדת הקהילה בשואה. עד לפני שלוש שנים היה מצבו של בית הקברות 
קשה. בשלוש השנים האחרונות רחל פועלת לצד שגריר ישראל במקדוניה ומסייעת בקידום 
השיקום של בית הקברות ובהנצחת זיכרון הקהילה. ביתה של רחל הוא מיני־מוזיאון לבית 
סבה וסבתה בביטולה, ָהחל בפסנתר שעליו ניגנו סבתה, אימה ודודה והיום מנגנים עליו ילדיה, 
ַהמשך בריהוט העתיק ממקדוניה וַכלה בתמונות ובפריטים רבים נוספים. בבית שומרים על 
מנהגים, מכינים מאכלים מסורתיים ומשתמשים הרבה בביטויים בלדינו, בסרבית ובמקדונית.

רחל בטקס סיום לימודי הרפואה של אימה, ד"ר רני 
לוי־אברבנאל, במקדוניה, 1962

מקדוניה
במסורת קהילות אשכנז נוהגים לשיר את המזמור ״שיר 

המעלות״ לפני ברכת המזון.

ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב ה׳ ֶאת 
ִׁשיַבת ִצּיֹון, ָהִיינּו ְּכֹחְלִמים. 
ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו 
ִרָּנה, ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים, ִהְגִּדיל 
ה׳ ַלֲעשֹוֹת ִעם ֵאֶּלה. ִהְגִּדיל ה׳ 
ַלֲעשֹוֹת ִעָּמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים. 
 , ּו נ ֵת י ִב ְׁש ֶאת  ה׳  ָבה  ׁשּו
ַהֹּזְרִעים  ַּבֶּנֶגב.  ַּכֲאִפיִקים 
ְּבִדְמָעה ְּבִרָּנה ִיְקֹצרּו. ָהלֹוְך 
ֵיֵלְך ּוָבֹכה ֹנֵׂשא ֶמֶׁשְך ַהָּזַרע, 
ּבֹא ָיבֹא ְבִרָּנה, נֵֹׂשא ֲאֻלּמָֹתיו 

)תהילים קכו(.

ביאור: בתהילים חמישה־עשר 
מזמורים הפותחים במילים "שיר 
המעלות". המוטיב המרכזי בהם 
הוא ירושלים ובית המקדש. 
חכמים העניקו משמעות למספר: 
ִלים  ָב ְנ ִב ּו ּנֹורֹות  ִכ ְּב ם  ִּי ִו ְל ַה "ְו
ּוִבְמִצְלַּתִים ּוַבֲחצֹוְצרֹות ּוִבְכֵלי 
ִׁשיר ְּבֹלא ִמְסָּפר, ַעל ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה 
ַמֲעלֹות ַהּיֹוְרדֹות ֵמֶעְזַרת ִיְׂשָרֵאל 
ְלֶעְזַרת ָנִׁשים, ְּכֶנֶגד ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר 
ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ֶׁשַּבְּתִהִּלים, ֶׁשֲעֵליֶהן 
ְלִוִּיים עֹוְמִדין ִּבְכֵלי ִׁשיר ְואֹוְמִרים 
ִׁשיָרה" )סוכה ה ד(. המזמור 
הנוכחי עוסק בשיבת ציון שלאחר 
גלות בבל. הגאולה התרחשה 
במפתיע, ולכן הדברים נראים 
כחלום. כל העמים השתאו לנוכח 
המחזה, ואנחנו שמחנו מאוד. 
אנו מבקשים גאולה מהירה 
בדומה לנחלי הנגב השוצפים 
בשיטפונות. כשם שהזורעים 
טורחים בחריש, בזריעה ובהשקיה 
ובסופו של דבר קוצרים בשמחה, 
כך נזכה לשמוח במדינה עצמאית 

לאחר הסבל בגלות הארוכה.

ֹעד ָּכל ְיֵמי ָהָאֶרץ ֶזַרע ְוָקִציר ְוֹקר ָוֹחם ְוַקִיץ ָוֹחֶרף ְויֹום ָוַלְיָלה ֹלא ִיְׁשֹּבתּו. )בראשית ח כב(
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ָּבֵרְך
מוזגים כוס שלישית ומברכים עליה את ברכת המזון. בקהילות המזרח נוהגים להקדים דברים אלה 

לברכת המזון.

ֲאָבְרָכה ֶאת ה׳ ְּבָכל ֵעת, ָּתִמיד ְּתִהָּלתֹו ְּבִפי. סֹוף ָּדָבר 
ַהֹּכל ִנְׁשָמע. ֶאת ָהֱאֹלִהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור, 
ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם. ְּתִהַּלת ה׳ ְיַדֶּבר ִּפי, ִויָבֵרְך ָּכל ָּבָׂשר 
ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד 
עֹוָלם ַהְללּוָיּה. ַוְיַדֵּבר ֵאַלי, ֶזה ַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפֵני ה׳.

ביאור: בסיום סעודה שאכלנו בה לחם יש לומר ברכת המזון, נשים כגברים. לברכה זו 
קודם טקס קטן הנקרא זימון, שהוא הזמנה לשיתוף המסובים בברכה הנאמרת על דעתם 
וברשותם. כשיש בין שלושה לתשעה סועדים, הזימון קצר. כשיש עשרה ומעלה, הזימון 
ארוך יותר. הזימון מרכז את כולם סביב טקס הברכה. חכמים מסתמכים על הפסוק: 
"ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלְך" )דברים ח י(. הברכה 
היא על ארץ ישראל ועל המזון שהיא מצמיחה לנו בחסד האל. הברכה שלפנינו כוללת 
תוספות ההולמות חג ושבת. בחגים מוסיפים "יעלה ויבוא" וכן "ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה, ְּביֹום 
טֹוב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶּזה". בשבת מוסיפים את התוספות המיוחדות לה. אם מתארחים, יש 
לברך את המארחים. ישנן גם ברכות מיוחדות לשלום מדינת ישראל וחיילי צה"ל ולשלום. 
כאשר ישנם מסובים רבים, מקובל לומר את ברכת המזון על כוס יין ולסיים בברכת הגפן. 
במקרה שלנו תהיה זו הכוס השלישית, שגם אותה שותים בהסבה ובשמחה וללא ברכה 

אחרונה, כמקובל לאחר שתיית יין.

ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו, ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא 
ְיַבֵּׂשר ָלנּו ְּבׂשֹוָרה טֹוָבה, ְּדבֹוָרה ַהְּנִביָאה 
ָּתִׁשיר ָלנּו, ִמְרָים ַהְּנִביָאה ֵּתֵצא ְּבָמחֹול ָלנּו, 
ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ְיַנֵּגן ָלנּו, ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ַיִּגיד ָלנּו 

ָחְכָמה, ֹמֶשה ַרֵּבנּו ַיִּגיד ָלנּו ִּדְבֵרי תֹוָרה.

)מתוך "מה נאכל בסעודה הזו", מחבר לא ידוע(

מרדכי מרקוביץ נולד בשנת 1944 במקסיקו סיטי, עלה לארץ עם חברים מתנועת ״בני עקיבא״ 
בשנת 1961, בגיל 16, וגר היום בכפר עציון. היה פעיל בארגון ״פעמונים״, מַרכז תחום אחד 
לגילאי +50 במתנ"ס האזורי, סייע בהקמת בית כנסת לעולים חדשים בבני ברק והיה שותף 
לחוג ללימוד תורה לעולים ממקסיקו, חוג שמתקיים כבר יותר מחמישים שנה. המפגשים 

נערכים כל פעם בבית של אחד החברים וכוללים ארוחות ערב משותפות.

החיים בקהילה היהודית במקסיקו סיטי היו טובים. הקהילה הייתה חמה ותומכת, נערכו 
מפגשים קהילתיים רבים, התקיימו פעולות רבות לטובת מדינת ישראל, ונציגים מהארץ 

באו לביקורים.

בילדותו למד מרדכי בבית הספר ״יבנה״ והיה חניך בתנועת ״בני עקיבא״, שבה התגבשה 
אצלו ההחלטה לעלות לישראל ונרקם החלום הציוני.

שליח ״בני עקיבא״, מר אברהם 
ברקאי ז"ל, הגיע למקסיקו סיטי 
וארגן קבוצה שמטרתה לעלות 
ארצה אחרי התיכון ולהמשיך את 
הלימודים בארץ. מרדכי הצטרף 
לקבוצה זו ובשנת 1961 עלה על 
אוטובוס ובמשך שלושה ימים 
ולילות נסע עד ניו יורק. בניו 
יורק עלתה הקבוצה על האונייה 
״ישראל״ של חברת ״צים״. 
הדרך לארץ ארכה כשבועיים 
והייתה רצופה חוויות וטלטלות, 

ובסיומה הגיעו לנמל חיפה.

בארץ למד מרדכי שנה וחצי 
בישיבת ״כרם ביבנה״. לאחר 

מכן המשיך ללימודי תואר ראשון בכימיה באוניברסיטת ״בר אילן״.

במשפחה של מרדכי שומרים על מנהגים שונים ממקסיקו, מקשיבים למוזיקה אופיינית 
ומדי פעם מכינים מאכלים מקסיקניים.

מרדכי מקיים קשר עם עולים אחרים ממקסיקו. כל כמה שנים הם עורכים מפגש של עולים 
ממקסיקו ושומרים על קשר רציף שבעזרת קבוצת זו.

על האונייה ״ישראל״ בשנת 1961

מקסיקו

ֵרְך
ּב
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זימון נוסח קהילות המזרח
כאשר ישנם בין שלושה לתשעה משתתפים:

המזמן: ַהב ָלן ְוִנְבִריְך ְלַמְלָּכא 

ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא. 
המסובים: ָׁשַמִים.

המזמן: ִּבְרׁשּות ַמְלָּכא ִעָּלָאה 

ַקִּדיָׁשא, )ּוִבְרׁשּות ַׁשָּבת 
ּוִבְרׁשּות מֹוַרי  ַמְלְּכָתא(, 
ְוַרּבֹוַתי, ּוִבְרׁשּוְתֶכם, ְנָבֵרְך 

ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו.
המסובים: ָּברּוְך ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו 

ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.
המזמן: ָּברּוְך  ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו 

ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.

כאשר ישנם עשרה משתתפים ומעלה:

המזמן: ַהב ָלן ְוִנְבִריְך ְלַמְלָּכא 

ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא. 
המסובים: ָׁשַמִים.

המזמן: ִּבְרׁשּות ַמְלָּכא ִעָּלָאה 

ַקִּדיָׁשא, )ּוִבְרׁשּות ַׁשָּבת 
ּוִבְרׁשּות מֹוַרי  ַמְלְּכָתא(, 
ְוַרּבֹוַתי, ּוִבְרׁשּוְתֶכם, ְנָבֵרְך 

ֱאֹלֵהינּו ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו.
ּו  נ י ֹלֵה ֱא ְך  רּו ָּב המסובים: 

ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.
המזמן: ָּברּוְך ֱאֹלֵהינּו ֶׁשָאַכְלנּו 

ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.

זימון נוסח קהילות אשכנז
כאשר ישנם בין שלושה לתשעה משתתפים:

המזמן: ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך.

המסובים: ְיִהי ֵׁשם ה' ְמֹבָרְך 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם.

כאשר ישנם עשרה משתתפים ומעלה:

המזמן: ִּבְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבֹוַתי 

ְנָבֵרְך ֶאֹלֵהינּו ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו.
ּו  נ י ֹלֵה ֱא ְך  רּו ָּב המסובים: 

ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.
המזמן: ָּברּוְך ֱאֹלֵהינּו ֶׁשָאַכְלנּו 

ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. ָּברּוְך 
הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו.

שירת ההמנון "בנדיגמוס" נהוגה 
אצל צאצאי האנוסים מספרד 
לברכת  בסמוך  ומפורטוגל 
המזון. בימי הביניים הוא שימש 
תחליף לברכת המזון מַּפחד 
האינקוויזיציה. כאן מוצג הבית 
הראשון בלבד: ״נברך לאל עליון, 
לאדון המקיים אותנו, נעניק את 
תודתנו, על טובות שגמל עלינו״ .

Bendigamos al Altísimo,
Al Señor que nos crió,
Démosle agradecimiento
Por los bienes que nos dió.

אהרן כהן נולד בקזבלנקה שבמרוקו בשנת 1931 ולמד שם בישיבת "אם הבנים", עלה לארץ 
עם אימו ואחיו בשנת 1954, בגיל 23, וכיום גר בחיפה.

הקהילה היהודית בקזבלנקה הייתה קהילה מסורתית, חזקה ופעילה. היו בה בתי חולים, 
בתי כנסת ומסגרות חינוך. משפחות שלמות גרו יחד, הקשר בין האנשים היה טוב, 

העזרה ההדדית הייתה עניין שבשגרה, 
ובחגים היה נהוג לעזור לעניים. אחת 
לשבוע הגיעו עדכונים על המצב בארץ, 
והקהילה עקבה בדאגה אחרי הקמתה 
של המדינה והושפעה מהתהליכים 

שקרו בארץ. 

החיים בקזבלנקה לוו בתפילה יומיומית 
שבה בוטא הרצון לעלות לארץ, "ַהחזירנו 
במהרה לארצנו", אבל הגורם שהוביל 
בסופו של דבר לעליית המשפחה 
ארצה היה האנטישמיות. ריב עם 
אחד הבחורים הערבים הוביל לחשש 
גדול מלינץ' שיעשו חבריו, והמשפחה 
התארגנה במהירות ועזבה את העיר. 
באותה תקופה שלטה צרפת במרוקו, 
והמשפחה הפליגה למרסיי וכשלושה 
חודשים שהתה במחנה עם יהודים 
רבים נוספים. משום שאהרן דיבר שלוש 
שפות: עברית, צרפתית ומרוקאית, 
והיה נגר במקצועו, התאפשר לו לסייע 
לאנשים שם. ממרסיי הפליגה המשפחה 
לארץ ומשם הגיעה לעמיקם ושם חייתה 

ארבע שנים עד שעברה לחיפה. 

"אני שמח שעלינו לארץ," אומר אהרן, 
"בשבילי זוהי הגאולה. טעמתי את 

הגלות וזכיתי לגאולה. יש לי משפחה בארץ, ילדים, נכדים ונינה. כולם שירתו בצבא, והם 
חלק מהמדינה. את הקשר לקזבלנקה אנחנו משמרים דרך השפה, המאכלים והתפילות."

תמונת הדרכון של אהרן בעת עלייתו ארצה

מרוקו

ֵרְך
ּב
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ברכת המזון נוסח קהילות המזרח

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך 
ָהעֹוָלם, ָהֵאל ַהָּזן אֹוָתנּו 
ֻּכּלֹו ְּבטּובֹו  ְוֶאת ָהעֹוָלם 
ְּבֵחן ְּבֶחֶסד ְּבֶרַוח ּוְבַרֲחִמים 
ַרִּבים. ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר. 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְבטּובֹו 
ַהָּגדֹול ָּתִמיד ֹלא ָחַסר ָלנּו 
ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ָּתִמיד 
ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִּכי הּוא ֵאל ָזן 
ּוְמַפְרֵנס ַלֹּכל ְוֻׁשְלָחנֹו ָערּוְך 
ַלּכֹל ְוִהְתִקין ִמְחָיה ּוָמזֹון ְלָכל 
ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא ְבַרֲחָמיו 
ּוְבֹרב ֲחָסָדיו ָּכָאמּור, ּפֹוֵתַח 
ֶאת ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי 
ָרצֹון. ָּברּוְך ַאָּתה ה' ַהָּזן ֶאת 

ַהֹּכל.

ברכת המזון נוסח קהילות אשכנז

ָּברּוְך ַאָּתה ה׳ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך 
ָהעֹוָלם, ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, 
ְּבטּובֹו ְּבֵחן ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. 
הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר, 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְבטּובֹו 
ַהָּגדֹול ָּתִמיד ֹלא ָחַסר ָלנּו, 
ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם 
ָוֶעד. ַּבֲעבּור ְׁשמֹו ַהָּגדֹול. 
ִּכי הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל 
ּוֵמִטיב ַלֹּכל ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל 
ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא. ָּכָאמּור, 
ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל 
ַחי ָרצֹון. ָּברּוְך ַאָּתה ה׳ ַהָּזן 

ֶאת ַהֹּכל.

אברהם ביבי נולד בשנת 1935 בעיר נציבין שבטורקיה, עלה עם הוריו ואחיו לישראל 
ב־1943, בגיל 8, ומתגורר במושב שומרה שעל גבול הצפון. הוא חקלאי בעל משק מטילות 
ומטעי נשירים ופעיל בקבוצת יזמות חברתית קהילתית לאזרחים בוגרים ובמועדון "תלם" 
לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים. הוא גם אחד ממקימי משחקי ליגת הֵּפטאְנק )כדורת 

צרפתית( בצפון וגם כיום משחק להנאתו.

במהלך ילדותו עברה משפחתו של אברהם לקמישלי שבסוריה, על גבול טורקיה, ולאחר מכן 
לחֶלּב. אביו היה מלבין נחושת, וכילד עזר לו אברהם להפעיל את המפוח בתהליך הניקוי. 

בחלּב פעל שוק על בסיס יומי, והייתה רכבת 
חשמלית איטית מאוד שהילדים היו עולים עליה 

ויורדים ממנה לשם השעשוע.

בערב פסח היה אחד מבני המשפחה מגיע 
הביתה כשעל כתפו שק ובו האפיקומן ואומר: 
"תזכו לשנים רבות." היו שואלים אותו: "מאין 
אתה?" והוא היה עונה: "ממצרים." ואז היו 
שואלים אותו: "לאן אתה הולך?" והוא היה 

עונה: "לירושלים."

בשנת 1943 החליטו הוריו של אברהם לעלות 
לירושלים. הם שילמו כסף למבריחים, 
ואלה הסיעו את המשפחה לביירות. ערבים 
מקומיים, שגם להם שולם כסף, לקחו אותם 
לילה חשוך אחד אל קיבוץ כפר גלעדי. לאחר 
שהייה קצרה בקיבוץ המשיכו בדרכם לירושלים, 
אך במהלך המסע נתפסה המשפחה על ידי 
הבריטים ונשלחה לבתי כלא שונים ליד ירושלים: 
אימו של אברהם ואחיו הקטנים לכלא אחד, אביו 
למגרש הרוסים, ואברהם ושני אחיו הגדולים 

לעטרות. לאחר חודש וחצי בכלא התאחדה המשפחה ועברה לגור בשכונת הכורדים זיכרון 
יוסף בירושלים. בדירה היה חדר אחד לכולם, ששימש גם מטבח, ובלילה היו פורׂשים מזרנים 
על הרצפה וישנים "ראש ורגליים". בשנת 1954, בזמן שאברהם היה חייל, עזבו ההורים את 
ירושלים ועברו לגור במושב ירדנה שבעמק בית שאן כחלק מתוכנית שנקראה "מהעיר 
לכפר". בשנת 1959 נישא אברהם לשושנה ז"ל, ויחד עברו להתגורר במושב שומרה, ובו 

גידלו ארבעה ילדים.

שושנה ז"ל ואברהם ביום נישואיהם

סוריה

ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד. )תהילים קד טו(

ֵרְך
ּב
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מזרח

ַעל  ֱאֹלֵהינּו  ְלָך ה'  נֹוֶדה 
ֶׁשִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ 
ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ְּבִרית 
ַעל   . ן ּוָמזֹו ים  ִּי ַח ְותֹוָרה 
ֶׁשהֹוֵצאָתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים. ְוַעל 
ְּבִריְתָך ֶׁשָחַתְמָּת ִּבְבָׂשֵרנּו. 
ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו. ְוַעל 
ֻחֵּקי ְרצֹוָנְך ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו. ְוַעל 
ַחִּיים ּוָמזֹון ֶׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס 
אֹוָתנּו. ַעל ַהֹּכל ה' ֱאֹלֵהינּו 
ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים 
ֶאת ְׁשָמְך, ָּכָאמּור ְוָאַכְלָּת 
ה'  ֶאת  ָּת  ְכ ַר ֵב ּו ְעָּת  ָׂשָב ְו
ֱאֹלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה 
ֲאֶׁשר ָנַתן ָלְך. ָּברּוְך ַאָּתה ה' 

ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון.

אשכנז

ַעל  ֱאֹלֵהינּו  ְלָך ה׳  נֹוֶדה 
ֶׁשִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ 
ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה, ְוַעל 
נּו  י ֱאֹלֵה ה׳  ֵצאָתנּו  ֶׁשהֹו
ָתנּו  י ִד ְפ ּו ם  ִי ַר ְצ ִמ ץ  ֶר ֶא ֵמ
ִמֵּבית ֲעָבִדים, ְוַעל ְּבִריְתָך 
ַעל  ְו ִּבְבָׂשֵרנּו,  ֶׁשָחַתְמָּת 
ְוַעל  ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו,  ּתֹוָרְתָך 
ַעל  ְו  , ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו ֻחֶּקיָך 
ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד ֶׁשחֹוַנְנָּתנּו, 
ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָׁשַאָּתה ָזן 
ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָּתִמיד, ְּבָכל 
יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה. 
ְוַעל ַהֹּכל ה׳ ֱאֹלֵהינּו ֲאַנְחנּו 
מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך, 
ְּבִפי ָּכל ַחי  ִיְתָּבַרְך ִׁשְמָך 
ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ַּכָּכתּוב, 
ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת 
ה׳ ֱאֹלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה 
ֲאֶׁשר ָנַתן ָלְך. ָּברּוְך ַאָּתה ה׳ 

ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון.

ָנכֹון ִלּבֹו ִאיׁש הּוא ָיֵרא ָּכל ְנִתיבֹו ִמְצַות ּבֹוֵרא
ֶנֱאַמר ּבֹו ָּכתּוב ַאְׁשֵרי ָּכל חֹוֵסי בֹו ַאְׁשֵרי ׁשֹוְמֵרי
ַהְרֵאה ִנָּסן, ְּבֶיַרח ִניָסן, ָהֵרם ִנָּסן, ָּדר ְמעֹוִני

ַעם ְקדֹוִׁשים ֶנֱאָמן אֹוָרן ַהְזַרח קֹוִני.

)מתוך "נכון לבו", ר׳ נסים מצליח(

משה ליכומונוב נולד בשנת 1940 בעיר חארבין שבסין, בחבל מנצ׳וריה שעל גבול רוסיה, 
עלה לארץ עם הוריו בשנת 1950, בגיל 10, גדל בכפר לימן, למד הנדסאות בניין ומתגורר כיום 
בקריית מוצקין. רוסיה החליטה לבנות את קו מסילת הרכבת הטרנס־סיבירית דרך אדמות 
סין אל העיר ולאדיבוסטוק שלחוף האוקיינוס השקט. היהודים שהשתתפו בבניית קו הרכבת 

ראו בכך הזדמנות לברוח מהפוגרומים ברוסיה.

היהודים הגיעו לסין בשלוש תקופות בהיסטוריה: לפני אלף שנים הגיעו יהודים, בעיקר 
מאיראן ומהודו, בדרך המשי; בשנת 1842 הגיעה קבוצת יהודים מעיראק אל העיר שנחאי; 
קבוצה שלישית של יהודים הגיעה מרוסיה לחארבין. הוריו של משה, אריה וסוניה, הגיעו עם 

הקבוצה השלישית ונפגשו בסין.

העיר חארבין נוסדה עקב בניית קו הרכבת. תוך שנתיים מהקמתה כבר הייתה שם קהילה של 
אלפיים איש, בעיקר בעלי יוזמות וכסף. כך נבנתה וצמחה שם הקהילה היהודית. נבנו בתי 

כנסת, בתי ספר, בתי קברות. המשטר 
בסין לא רדף יהודים.

אביו של משה הגיע לשם בשנות 
השלושים, כשכבר היו שם כעשרים 

וחמישה אלף יהודים. 

רוב משפחות היהודים גרו באזור 
העיר התחתית, הגובל עם שפת הנהר 
סונחואה, שמעברו השני היו שדות 
ירוקים ובתי קיץ שהיהודים היו שוכרים 

למגורים בימי הקיץ החמים.

משה למד בבית הספר "תלמוד תורה" 
עד כיתה ג', כשמשפחתו החליטה 

לעלות ארצה. בבית הספר דיברו רוסית כי כולם היו מרוסיה, והוא עדיין מדבר היטב את 
השפה. כילד, הוא זוכר עיר אפורה ומלוכלכת, אך היום העיר נראית אחרת לגמרי, נקייה 
ופורחת. עליית יהודי חארבין ארצה החלה בשנת 1949 והסתיימה בתחילת שנות השישים. 

כשעלו לארץ בשנת 1950, השתכנו בכפר לימן, ושם גדל משה.

לפני כעשר שנים יזמה ממשלת סין את השיפוץ של כל המבנים שהיו שייכים לקהילה 
היהודית בחארבין: שני בתי כנסת, בניין הגימנסיה היהודית, בית הקברות היהודי ועוד. כולם 
עמדו מוזנחים במשך כחמישים שנה. כיום הם משמשים מוזיאון ואנדרטה להנצחת הקהילה 

היהודית, שתרמה רבות לפיתוח העיר חארבין במשך שישים שנות קיומה.

תלמידי כיתה ג' בבית הספר היהודי "תלמוד תורה" בסין. 
משה יושב בשורה הראשונה, קיצוני מימין

סין

ֵרְך
ּב



107 106

מזרח

ַרֵחם ה' ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ְוַעל 
ִיְׂשָרֵאל ַעָּמְך, ְוַעל ְירּוָׁשַלִים 
ִעיָרְך, ְוַעל ַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן 
ְּכבֹוָדְך, ְוַעל ֵהיָכָלְך, ְוַעל 
ְמעֹוָנְך, ְוַעל ְּדִביָרְך, ְוַעל 
ָּקדֹוׁש  ַה ְו ל  דֹו ָּג ַה ת  ִי ַּב ַה
ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמָך ָעָליו. ָאִבינּו, 
ְרֵענּו, זּוֵננּו, ַּפְרְנֵסנּו, ַּכְלְּכֵלנּו, 
ַהְרִויֵחנּו, ַהְרַוח ָלנּו ְמֵהָרה 
ִמָּכל ָצרֹוֵתינּו. ְוַאל ַּתְצִריֵכנּו 
ה' ֱאֹלֵהינּו ִליֵדי ַמְּתנֹות ָּבָׂשר 
ָוָדם, ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם. 
ֶאָּלא ְלָיְדָך ַהְּמֵלָאה ְוָהְרָחָבה, 
ָהֲעִׁשיָרה ְוַהְּפתּוָחה. ְיִהי ָרצֹון 
ֶׁשֹּלא ֵנבֹוׁש ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוֹלא 
ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ַהָּבא. ּוַמְלכּות 
ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיָחְך ַּתֲחִזיֶרָּנה 

ִלְמקֹוָמּה ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו.

אשכנז

ַעל  ֱאֹלֵהינּו  ה׳  ָנא  ַרֵחם 
ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך, ְוַעל ְירּוָׁשַלִים 
ִעיֶרָך, ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך, 
ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶחָך, 
ְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמָך ָעָליו. ֱאֹלֵהינּו, 
ָאִבינּו, ְרֵענּו, זּוֵננּו, ַּפְרְנֵסנּו, 
ְוַכְלְּכֵלנּו, ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח 
ָלנּו ה׳ ֱאֹלֵהינּו ְמֵהָרה ִמָּכל 
ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל ַּתְצִריֵכנּו ה׳ 
ֱאֹלֵהינּו ֹלא ִליֵדי ַמְּתַנת ָּבָׂשר 
ָוָדם, ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, ִּכי 
ִאם ְלָיְדָך ַהְּמֵלָאה, ַהְּפתּוָחה, 
ַהְּקדֹוָׁשה ְוָהְרָחָבה, ֶׁשֹּלא 
ֵנבֹוׁש ְוֹלא ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד.

ַלּמֹוֶלֶדת ׁשּוִבי ָרִּני ַצֲהִלי ַּבת ְיֵפהִפָּיה
ְּבתֹוֵכְך ֶאֵתן ִמְׁשָּכִני ָּבנּוי ַעל ַהר ַהּמֹוִרָּיה

אֹוִרי ָנאָוה ִּכי ָבא אֹוֵרְך ְוִׁשְכִחי ְיֵמי ִׁשְפלּוֵתְך
עּוִרי ָיָפה ִׁשיִרי ִׁשיֵרְך ִּכי ַתּמּו ְיֵמי ָּגלּוֵתְך

ּוְבֵנה אּוַלָּמְך ּוְדִביָרְך ָׁשָּמה ַעל ֶאֶרץ ְצִבָּיה.

)מתוך "למולדת שובי רוני", ר' אשר מזרחי(

1938 בפרשוב  נולדה בשנת  יוליאנה גרו 
שבסלובקיה, גרה בהוד השרון, מתנדבת ומלווה 
קשישה במפגש שבועי ומספרת את סיפור 

ילדותה בשואה במסגרת "זיכרון בסלון".

בסלובקיה היו שתי קהילות יהודיות עיקריות: 
ניאולוגית רפורמית ואורתודוקסית. משפחתה 
של אימה השתייכה לקהילה האורתודוקסית, 
לקהילה  השתייכה  אביה  של  ומשפחתו 
הניאולוגית. לכל קהילה היו בתי כנסת ומוסדות 
יהודיים משלה. בשואה נרצחו שמונים אלף מיהודי 
סלובקיה, וכיום יש בה קהילה קטנה של שלושת 

אלפים יהודים שרשומים בקהילות.

הדור הצעיר היה ציוני. שלושה אחים של אביה 
עלו ארצה עוד לפני השואה לקיבוצים של "השומר 
הצעיר", הקימו משפחות וסללו להם את הדרך.

אחרי השואה חזרה המשפחה לעיר, ואביה שינה 
את שם משפחתם מרוזנברג לרודק, ֵשם עם גוון 

סלובקי יותר. יוליאנה למדה בבית הספר היסודי בפרשוב שהמורות בו היו נזירות, וכשהייתה 
בת 10, עברה עם משפחתה לעיר קושיצה ושם המשיכה ללמוד בתיכון ולאחר מכן פנתה 
ללימודי רפואה. היא החלה לעבוד כרופאה בבית החולים האוניברסיטאי בקושיצה, ובעלה, 
שסיים לימודי הנדסה בטכניון בברטיסלבה הבירה, עבד בטכניון בקושיצה כמרצה. באותו זמן 
כבר הייתה יוליאנה בהיריון, והם גרו אצל הוריה. בילדותו היה בעלה של יוליאנה חבר בתנועת 
הנוער "השומר הצעיר" וכבר אז נשבע שיעלה לארץ ישראל בהזדמנות הראשונה. ההזדמנות 
הגיעה בזמן הפלישה של הצבא הסובייטי לצ'כוסלובקיה והגבולות נפתחו. יוליאנה ובעלה עלו 
לארץ עם שני ילדיהם בעזרת הסוכנות היהודית. בישראל חיכו להם מאתיים וחמישים קרובי 
משפחה, שעטפו אותם בחום. כאקדמאים למדו עברית באולפן "עציון" בירושלים, והילדים 
השתלבו במערכת החינוך בעיר. כשבעלה התקבל לעבודה באשקלון, עברו לגור שם, ויוליאנה 
עבדה כרופאת משפחה ב"אפרידר" במשך שלושים וחמש שנה. לאחר שבעלה נפטר, עזבה 
את אשקלון ועברה לגור בהוד השרון ליד הילדים. בביתה עדיין שמורים אביזרים אחדים 
שהביאו מסלובקיה, כמו מגדל ְּבׂשמים להבדלה של משפחתו של בעלה והשעון של אימו, 
שנרצחה בשואה. הסיפור האישי של יוליאנה על ילדותה בשואה וקורותיה בהמשך תועדו 

.Shoa Visual History Foundation בסרט שהופק על ידי

יוליאנה ואימה

סלובקיה
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ויקטוריה וולך ניסים נולדה בשנת 1957 בברצלונה שבספרד, עלתה לארץ בשנת 1976, 
בגיל 19, גרה ברמת השרון ועובדת כרכזת חוגים במתנ"ס נוף ים בהרצליה.

בראשית שנות העשרים החלו יהודים לחזור לספרד, ובהם הוריה של ויקטוריה: אביה הגיע 
מיוון, והמשפחה של אימה הגיעה מטורקיה. בשנות החמישים הגיעו לספרד גם יהודים 

ממרוקו, ואחרי השואה הצטרפו ניצולים ממזרח 
אירופה. בברצלונה הייתה קהילה יהודית מסורתית, 
והמשפחות נהגו ללכת לבית הכנסת ולחגוג יחד 
את החגים. מאחר שהמרחק מהבית לבית הכנסת 
היה גדול, את הדרך אליו ובחזרה עשו באוטובוס. 
רוב הילדים היהודים למדו בבית ספר פרטי מגיל גן 
ועד סוף התיכון. זה היה בית הספר היחיד בברצלונה 
שבו לא חויבו התלמידים ללמוד לימודי דת קתוליים. 
בתוכנית הלימודים שולבו שיעורי תורה ועברית 

שהועברו על ידי נציג מהקהילה, מורה במקצועו.

ויקטוריה הייתה חלק מקבוצת הצעירים של הקהילה. 
את הקבוצה הדריכו בתחילה בני נוער מתוך הקהילה, 
ולימים - מדריכים שהגיעו מתנועת "בני עקיבא" 
בישראל. אלה עוררו בסיפוריהם את האהבה לארץ, 

וזו הובילה לאחר מכן לעלייה של חלק מהם.

שמואל ניסים, אחיה של ויקטוריה, עלה לארץ לפניה, החל את לימודיו בטכניון וכעבור זמן 
נישא לישראלית והקים איתה משפחה בירושלים. בשנת 1976 עלתה ויקטוריה לארץ עם 
חמישה צעירים נוספים מברצלונה. ארבעה מהם נשארו בארץ, ושניים חזרו לעזור למשפחתם. 
זו הייתה עלייה מתוך אידיאולוגיה; לכולם היו בתים מסודרים וטובים, אך הרצון להקים בית 
בישראל גבר. הוריה של ויקטוריה נשארו לבדם בברצלונה ובשנת 2004 הביעו רצון לעלות 
ולגור ליד ילדיהם ומשפחותיהם. שמואל נסע לעזור להם להתארגן ובארץ כבר המתינה להם 
דירה, אולם יום לפני העלייה לארץ נפטר האב. המשפחה החליטה להביא אותו לקבורה 
בישראל, וכך קרה שבאותה טיסה הגיעו לארץ גם האם וגם האב: האם עלתה לארץ, והאב 
הגיע כדי להיטמן בארץ. אימה של ויקטוריה חיה בישראל לצד ילדיה ונכדיה עד שנפטרה, 
בשנת 2008. הקהילה היהודית בספרד השתלבה בארץ במהירות. אחיה נישא לישראלית, 
וויקטוריה התחתנה עם בחור שעלה לארץ מארגנטינה. לוויקטוריה יש קשר עם החברים 
שלמדו איתה בברצלונה, מהם שעלו לארץ, מהם שנשארו שם, ומהם שהיגרו למקומות אחרים 

בעולם. ויקטוריה ואחיה גרים בשכנות צמודה ברמת השרון.

109 108

מזרח

ְוַהֲחִליֵצנּו ה'  בשבת: ְרֵצה 

ֱאֹלֵהינּו ְּבִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות 
יֹום ַהְּׁשִביִעי, ַהַּׁשָּבת ַהָּגדֹול 
ְוַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה. ִּכי יֹום ָּגדֹול 
ְוָקדֹוׁש הּוא ִמְּלָפֶניָך. ִנְׁשּבֹות 
ּבֹו ְוָננּוַח ּבֹו ְוִנְתַעֵּנג ּבֹו ְּכִמְצַות 
ֻחֵּקי ְרצֹוָנְך. ְוַאל ְּתִהי ָצָרה 
ְוָיגֹון ְּביֹום ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו 
ְּבֶנָחַמת ִצּיֹון ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. 
ִּכי ַאָּתה הּוא ַּבַעל ַהֶּנָחמֹות. 
ְוַגם ֶׁשָאַכְלנּו ְוָׁשִתינּו ָחְרַּבן 
ֵּביְתָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֹלא 
ָׁשַכְחנּו. ַאל ִּתְׁשָּכֵחנּו ָלֶנַצח 
ְוַאל ִּתְזָנֵחנּו ָלַעד ִּכי ֵאל ֶמֶלְך 

ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ָאָּתה.

אשכנז

ְוַהֲחִליֵצנּו ה׳  בשבת: ְרֵצה 

ֱאֹלֵהינּו ְּבִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות 
יֹום ַהְּׁשִביִעי ַהַּׁשָּבת ַהָּגדֹול 
ְוַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה. ִּכי יֹום ֶזה ָּגדֹול 
ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶניָך ִלְׁשָּבת 
ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו ְּבַאֲהָבה ְּכִמְצַות 
ְרצֹוֶנָך. ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו 
ה׳ ֱאֹלֵהינּו ֶׁשֹּלא ְתֵהא ָצָרה 
ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְּביֹום ְמנּוָחֵתנּו. 
ְוַהְרֵאנּו ה׳ ֱאֹלֵהינּו ְּבֶנָחַמת 
ִצּיֹון ִעיֶרָך ּוְבִבְנַין ְירּוָׁשַלִים 
ִעיר ָקְדֶׁשָך ִּכי ַאָּתה הּוא ַּבַעל 

ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהֶּנָחמֹות.

ויקטוריה בילדותה בספרד

ספרד

ָאז ִּתְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת ַׁשְּבֹתֶתיָה... ָאז ִּתְׁשַּבת ָהָאֶרץ ְוִהְרָצת ֶאת ַׁשְּבֹתֶתיָה. )ויקרא כו ל(

ֵרְך
ּב
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מזרח

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה 
ְוָיבֹא ַיִּגיַע ֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ִיָּׁשַמע 
ִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵננּו ְוִזְכרֹון 
ֲאבֹוֵתינּו, ִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים 
ִעיָרְך, ְוִזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד 
ַעְבָּדְך, ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית 
ִלְפֵלָטה  יָך,  ֶנ ָפ ְל ְׂשָרֵאל  ִי
ְלטֹוָבה ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים 
ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום. ְּביֹום 
ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה, ְּביֹום טֹוב 
ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶּזה, ְלַרֵחם ּבֹו 
ָעֵלינּו ּוְלהֹוִׁשיֵענּו. ָזְכֵרנּו ה' 
ֱאֹלֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו 
ִלְבָרָכה, ְוהֹוִׁשיֵענּו בֹו ְלַחִּיים 
טֹוִבים ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. 
ַרֵחם  ְו ל  ֲחמֹ ַו נּו  ָחֵּנ ְו חּוס 
ָעֵלינּו, ְוהֹוִׁשיֵענּו ִּכי ֵאֶליָך 
ֵעיֵנינּו ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום 
ָאָּתה. ְוִתְבֶנה ְירּוָׁשַלִים ִעיָרְך 
ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ָּברּוְך ַאָּתה 

ה', ּבֹוֵנה ְירּוָׁשָלִים, ָאֵמן.

אשכנז

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה 
ְוָיבֹא ַיִּגיַע ֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ִיָּׁשַמע 
ִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵננּו ְוִזְכרֹון 
ֲאבֹוֵתינּו, ִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים 
ִעיָרְך, ְוִזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד 
ְך, ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית  ַעְבדֶָ
ִלְפֵלָטה  יָך,  ֶנ ָפ ְל ְׂשָרֵאל  ִי
ְלטֹוָבה ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים 
ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום, ְּביֹום ַחג 
ה׳  נּו  ֵר ְכ ָז ַהֶּזה,  ַהַּמּצֹות 
ֱאֹלֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו 
ִלְבָרָכה, ְוהֹוִׁשיֵענּו בֹו ְלַחִּיים, 
ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, חּוס 
ְוָחֵּננּו, ְוַרֵחם ָעֵלינּו, ְוהֹוִׁשיֵענּו 
ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ִּכי ֵאל )ֶמֶלְך( 
ּוְבֵנה  ְוַרחּום ָאָּתה.  ַחּנּון 
ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִּבְמֵהָרה 
ְבָיֵמינּו. ָּברּוְך ַאָּתה ה׳, ּבֹוֵנה 

ְבַרֲחָמיו ְירּוָׁשָלִים, ָאֵמן.

ַיֲהלֹוָמה ַיֲהלֹוָמה ַיֲהלֹוָמה ַיֲהלֹוָמה
ַאְרֵצנּו ַהֶּנֱחֶמֶדת ַאְרֵצנּו ַהְּקדּוָמה...

ָיִחיד ְוֵאין ָלְך ֵׁשִני ְּדֵלִני ְוָׁשְמֵרִני
ַּבֶּדֶׁשא ַתְרִּביֵצִני יֹוֵדַע ַּתֲעלּוָמה.

)מתוך "יהלומה יהלומה", ר׳ אברהם דוויק כלוצי(

שירלי אפשטיין נולדה בשנת 1961 בעיר גלזגו שבסקוטלנד, עלתה לארץ ב־1979, בגיל 18, 
וכיום מתגוררת ביישוב אלון שבות שבגוש עציון ומתנדבת בעמותת ״אור ירוק״ ובתוכנית 
נתי"ב )גיור כהלכה(, שבה היא מסבירה לחיילים איך להתחיל בגיור ומנסה לעודד אותם 

בתהליך שהם עוברים.

רוב היהודים בקהילת סקוטלנד הגיעו אליה מאירופה בסוף המאה התשע־עשרה־תחילת 
המאה העשרים. סבא של שירלי מצד אביה נולד בסקוטלנד ב־1898. הקהילה בסקוטלנד 
הייתה ציונית, אך לא דתית. כמו רוב היהודים למדה שירלי בבית ספר לא יהודי )עדיין יש בית 
ספר יהודי אחד, לא דתי, עד כיתה ו'(, ואחרי הלימודים הלכה ל"חדר", שבו למדו על היהדות, 

על חגי ישראל וכדומה. בסקוטלנד היו 
הרבה בתי כנסת )הגיעו אליהם במכוניות(, 
ובחגים התפוסה הייתה מלאה. היו גם 
שתי תנועות נוער ציוניות: "בני עקיבא" 
ו"הבונים". בני הקהילה הזדהו מאוד 
עם ישראל. במלחמת יום הכיפורים 
עברו מדלת לדלת לגייס כסף למד"א, 
ובמלחמת ששת הימים ביטלו רבים את 

חופשותיהם ותרמו את ֹשוויין לישראל.

4, עלתה משפחתה של  כשהייתה בת 
שירלי לישראל והתגוררה בקריית גת. 
כעבור שנה חזרה המשפחה לסקוטלנד 
בידיעה שיום יבוא והיא תחזור לישראל. 

הלימודים בסקוטלנד מסתיימים בגיל 17, ואביה של שירלי לא התיר לה לעלות לארץ עד 
שימלאו לה 18. משום כך עם סיום לימודיה עבדה שירלי עשרה חודשים כדי לחסוך כסף 
לכרטיס טיסה, ולאחר שמלאו לה 18, במוצאי פסח 1979, עלתה לישראל ונשלחה לקבוצת 
יבנה. הייתה לה קליטה מוצלחת, ובתוך חודשים אחדים היא יצאה ללימודי אחיות בירושלים. 
הלימודים התקיימו מול לשכת הגיוס, ובאחד הימים נכנסה שירלי ללשכה, סיפרה על לימודיה 
ועל משאלתה לשרת בצבא. ואכן, היא שובצה במסלול עתודה ונשלחה לעבור קורס חדר 
ניתוח. היא עבדה בחדר ניתוח הן כחלק משירותה הצבאי והן במשך שלושים השנים הבאות, 

באזרחות. בתוך חמש שנים מאז עלייתה לבדה הצטרפו אליה ועלו לארץ גם אחיה והוריה.

בזמן הקידוש בלילות שבת אוהבים בני המשפחה של שירלי לשתות ויסקי סקוטי ולהאזין 
למוזיקה סקוטית, המוכרת היטב גם לילדיה וגם לנכדיה. בינואר הקהילה מציינת את יום 
הולדתו של המשורר הסקוטי רוברט ברנס בסעודה בעלת תוכנית מסורתית )גם התפריט 

בה מסורתי( שבה שרים משיריו ושותים הרבה ויסקי.

תמונה משפחתית: שירלי בת השנתיים עומדת בין אימא 
לסבתא מצד אבא

סקוטלנד

ֵרְך
ּב
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אסתר דותן נולדה, על פי המשוער, בשנת 1938 בבלגרד, בירת סרביה, עלתה לארץ עם אביה 
ושניים מאחיה בשנת 1948, בגיל 10, וגרה במושב גנות. היא נציגת התושבים הוותיקים של 
המושב במועצה, מתנדבת בוועדת תרבות ואחראית לקישוט הכיכר היחידה במושב. אסתר 

היא אימא לארבעה ילדים וסבתא לאחד־עשר נכדים.

את תאריך יום הולדתה, 28 באוגוסט 1938, נתנה אסתר לעצמה, מאחר שלא היו מסמכים 
מתקופת ילדותה. על פי הסיפורים, במשפחתה היו שנים־עשר אחים, אימה נפטרה משחפת 
כשאסתר הייתה קטנה, ולפני המלחמה מסר אותה אביה לזוג נוצרים שגרו בכפר וגידלו אותה 

עד גיל 10.

אביה, שהיה בעל חזות גרמנית וידע 
שפות אחדות, עבד כמנהל תחנת 
הרכבת. הוא הגיע לבקר אותה במהלך 
השנים ולקח אותה למקומות שונים 
בעיר ולפגוש את אחיה. המשפחה 
שאצלה גדלה השקיעה בה מאוד; מאחר 
שלא הייתה בגן או בבית ספר, הם הקנו 
לה השכלת יסוד, ואף שהצטרפה אליהם 
לכנסייה, דאגו להזכיר לה שהיא יהודייה 

ואף לקחו אותה לבית כנסת.

כשאסתר הייתה כבת 10, הגיע אביה 
לקחת אותה. הפרידה מהמשפחה 

שגידלה אותה הייתה קשה, וכבר באותו היום הם עלו על האונייה "קפלוס" בדרכם לישראל. 
איתה עלו עוד שני אחים שנפגעו בזמן המלחמה, אחות שהפכה חירשת ואח שהפך גיבן. 

האונייה הייתה גדולה וצפופה, והיו בה כשלושת אלפים איש.

כשהגיעו לארץ, נשלחו בני המשפחה למעברה בפרדס חנה, ומשם העבירה אותה עליית 
הנוער לכפר הנוער "אלוני אבא". אסתר אהבה מאוד את החיים שם. היא נחשפה למסגרת 
של חינוך ותרבות, השתתפה במקהלה והופיעה בקונצרטים, ועד היום היא מנגנת בחליל. 
בשנת 1957 התגייסה אסתר לצבא ושירתה בחיל המודיעין ושם גם פגשה את בעלה ז"ל. 
לא מכבר השתתפה בפגישת מחזור של התלמידים מכפר הנוער, שהתקיימה שישים וחמש 

שנה לאחר סיום הלימודים.

אסתר לא מכירה אנשים מֶסרביה שגרים בארץ, אולם, להפתעתה, כשהייתה בביקור שם 
הבינה את השפה, תיקשרה עם אנשים ואפילו זכרה מקומות בעיר.

תמונת ילדות מסרביה

סרביה
מזרח

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך 
ָהעֹוָלם, ָלַעד ָהֵאל ָאִבינּו 
ַאִּדיֵרנּו. ּבֹוְרֵאנּו.  ַמְלֵּכנּו 
ּגֹוֲאֵלנּו. ְקדֹוֵׁשנּו. ְקדֹוׁש 
ַיֲעֹקב. רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְׂשָרֵאל. 
ַהֶּמֶלְך ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ַלֹּכל. 
ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב 
ָלנּו. הּוא ֵמִטיב ָלנּו. הּוא 
ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו. הּוא 
גֹוְמֵלנּו. הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ֵחן 
ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוֵריַוח ְוַהָּצָלה 

ְוָכל טֹוב. ָאֵמן.

אשכנז

ָּברּוְך ַאָּתה ה׳ ֱאֹלֵהינּו, ֶמֶלְך 
ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָאִבינּו, ַמְלֵּכנּו, 
ֹּגֲאֵלנּו,  ַאִּדיֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו, 
יֹוְצֵרנּו, ְקדֹוֵׁשנּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב, 
רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְׂשָרֵאל, ַהֶּמֶלְך 
ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ַלֹּכל, ֶׁשְּבָכל 
יֹום ָויֹום הּוא ֵהיִטיב, הּוא 
ֵמיִטיב, הּוא ֵייִטיב ָלנּו, הּוא 
ְגָמָלנּו, הּוא גֹוְמֵלנּו, הּוא 
ִיְגְמֵלנּו ָלַעד, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד 
ַהָּצָלה  ֶרַוח  ּוְל ּוְלַרֲחִמים 
ְוַהְצָלָחה, ְּבָרָכה ִויׁשּוָעה, 
ַכְלָּכָלה  ְו ַּפְרָנָסה  ֶנָחָמה, 
ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום, ְוָכל 
טֹוב. ּוִמָּכל טּוב ְלעֹוָלם ַאל 

ְיַחְּסֵרנּו.

ְוָכל ּתֹוָרה
ֶׁשֵאין ִעָּמּה ְמָלאָכה,

סֹוָפּה ְּבֵטָלה
ְוגֹוֶרֶרת ָעֹון.
)אבות ב ב(

ֵרְך
ּב
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מזרח

ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַּתַּבח ַעל ִּכֵּסא 
ְכבֹודֹו. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַּתַּבח 
ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. ָהַרֲחָמן הּוא 
ָּבנּו ְלדֹור ּדֹוִרים.  ִיְׁשַּתַּבח 
ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעּמֹו ָיִרים. 
ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָּפַאר ָּבנּו ָלֶנַצח 
ְנָצִחים. ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו 
ְּבָכבֹוד ְוֹלא ְבִבּזּוי ְּבֶהֵּתר ְוֹלא 
ְבִאּסּור ְּבַנַחת ְוֹלא ְבַצַער. 
ָהַרֲחָמן הּוא ִיֵּתן ָׁשלֹום ֵּביֵנינּו. 
ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַלח ְּבָרָכה ְרָוָחה 
ְוַהְצָלָחה ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו. 
ָהַרֲחָמן הּוא ַיְצִליַח ֶאת ְּדָרֵכינּו. 
ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשּבֹור עֹול ָּגלּות 
ְמֵהָרה ֵמַעל ַצָּואֵרנּו. ָהַרֲחָמן 
הּוא יֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות 
ְּבַאְרֵצנּו. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְרָּפֵאנּו 
ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְרפּוַאת ַהֶּנֶפׁש 
ּוְרפּוַאת ַהּגּוף. ָהַרֲחָמן הּוא 
ִיְפַּתח ָלנּו ֶאת ָידֹו ָהְרָחָבה. 
ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ָּכל ֶאָחד 
ְוֶאָחד ִמֶּמּנּו ִּבְׁשמֹו ַהָּגדֹול ְּכמֹו 
ֶׁשִּנְתָּבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם 
ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ַּבּכֹל ִמֹּכל ֹּכל. 
ֵּכן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ַיַחד ְּבָרָכה 
ְׁשֵלָמה. ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר 
ָאֵמן. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפרֹוׂש ָעֵלינּו 

ֻסַּכת ְׁשלֹומֹו.

אשכנז

ָעֵלינּו  ְמלֹוְך  ִי ָהַרֲחָמן הּוא 
ְלעֹוָלם ָוֶעד. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָּבַרְך 
ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. ָהַרֲחָמן הּוא 
ִיְׁשַּתַּבח ְלדֹור ּדֹוִרים, ְוִיְתָּפַאר 
ָּבנּו ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים, ְוִיְתַהַּדר 
ָּבנּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. 
ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹוד. 
ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשּבֹור ֻעֵּלנּו ֵמַעל 
ַצָּואֵרנּו, ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות 
ְלַאְרֵצנּו. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַלח 
ָלנּו ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ַּבַּבִית ַהֶּזה, 
ְוַעל ֻׁשְלָחן ֶזה ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליו. 
ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַלח ָלנּו ֶאת 
ָזכּור ַלּטֹוב,  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו 
ִויַבֵּׂשר ָלנּו ְּבֹשֹורֹות טֹובֹות 
ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות. ָהַרֲחָמן הּוא 
ְיָבֵרְך ֶאת )ָאִבי מֹוִרי( ַּבַעל ַהַּבִית 
ַהֶּזה, ְוֶאת )ִאִּמי מֹוָרִתי( ַּבֲעַלת 
ַהַּבִית ַהֶּזה, )אֹוִתי, ְוֶאת ִאְׁשִּתי, 
ְוֶאת ַזְרִעי( אֹוָתם ְוֶאת ֵּביָתם 
ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם, 
אֹוָתנּו ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלנּו, ְּכמֹו 
ֶׁשִּנְתָּבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם 
ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ַּבּכֹל ִמּכֹל ּכֹל - ֵּכן 
ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ֻּכָּלנּו ַיַחד ִּבְבָרָכה 
ְׁשֵלָמה. ְוֹנאַמר ָאֵמן. ַּבָּמרֹום 
ְיַלְּמדּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות 
ֶׁשְּתֵהא ְלִמְׁשֶמֶרת ָׁשלֹום. ְוִנָּׂשא 
ְבָרָכה ֵמֵאת ה׳, ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי 
ִיְׁשֵענּו, ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵׂשֶכל טֹוב 

ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם.

ידגר כדורי נולד בשנת 1938 בבגדד, בירת עיראק, ועלה לארץ בשנת 1951, בגיל 13.

השכלה יסודית רכש בבית ספר יהודי בבגדד שבו למד עברית ותורה. את ילדותו בילה בעזרה 
לאביו, שהייתה לו מתפרה בשוק של בגדד.

יהודי עיראק קיוו תמיד שיום אחד תקום מדינה יהודית לעם היהודי בפלסטין. כשקמה מדינת 
ישראל ב־1948, ניסו קומץ של יהודים לעלות לישראל דרך ירדן, טורקיה ופרס. רובם נתפסו 

על ידי השלטונות, חלקם שוחררו, וחלקם נעצרו.

שאר היהודים לא מיהרו לעלות, הן בשל חוסר הוודאות לגבי רמת החיים בארץ ישראל והן 
מכיוון שהחיים בעיראק היו נוחים. בתחילה לא אפשרו השלטונות ליהודים לעלות ארצה, 
ובעקבות זאת היו עימותים בין היהודים לשלטון. בשלב מסוים הודיעה ממשלת עיראק 
שהיהודים יכולים לעלות לארץ ישראל ללא רכושם. בשנת 1950 החלה העלייה מעיראק 
לישראל. אז התאספו בבגדד יהודים מכל רחבי המדינה, התנהלו בצפיפות וללא פרטיות 

והתקיימו על מעט מזון ושתייה שקיבלו מהמוסדות היהודים בבגדד.

חלק מיהודי עיראק היגרו לאנגליה, 
לאירופה ולארצות הברית וחלק 
גדול עלו לארץ ישראל. יום העלייה 
של משפחתו של כדורי נקבע ליום 
ראשון. ערב קודם לכן, במוצאי 
שבת בחצות, החרימה הממשלה 
את כל רכושם של היהודים, ואת 
הלילה האחרון הם העבירו בבית 
הכנסת "מסעודה שם־טוב". ביום 
א', למוחרת, עזבו את ביתם עם 
מזוודה אחת גדולה לתשע נפשות 

ובתחושת תסכול.

"הארגון היהודי העיראקי" הסיע 
אותם לנמל התעופה בגדד, ובהתרגשות רבה טסו לארץ ישראל. ב־12 באוגוסט 1951 נחתו 
בנמל התעופה בן גוריון. בארץ השתכנה המשפחה במעברה באור יהודה, וכדורי למד בבית 
ספר על־יסודי. הלימודים כללו גם שיעורי ערב, ובהם הכיר את אשתו עליזה. בנעוריו היה 
מדריך בתנועת הנוער בית"ר וממקימי הקן במעברת אור יהודה. לאחר לימודיו התגייס לגרעין 
נח"ל. עם שחרורו מהצבא החל לעבוד בענף הבנייה כמנהל אתרי בנייה. לכדורי נולדו שבעה 

ילדים, ויש לו עשרים וארבעה נכדים וארבעה נינים.

הדרכון העיראקי המשפחתי

עיראק

ֵרְך
ּב
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בשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו 

עֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה 
ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים. ָהַרֲחָמן הּוא 
ַיִּגיֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים 
ֲאֵחִרים ַהָּבִאים ִלְקָראֵתנּו 
ְלָׁשלֹום. ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו 
ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב. ָהַרֲחָמן 
הּוא ִיַּטע ּתֹוָרתֹו ְוַאֲהָבתֹו 
ְּבִלֵּבנּו ְוִתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל 
ָּפֵנינּו ְלִבְלִּתי ֶנֱחָטא, ְוִיְהיּו 

ָכל ַמֲעֵׂשינּו ְלֵׁשם ָׁשָמִים.

אשכנז

בשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו 

יֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה 
ָהַרֲחָמן  י ָהעֹוָלִמים.  ְלַחֵּי
ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו  הּוא 
ָארֹוְך.  ֶׁשֻּכלֹו  ְליֹום  טֹוב. 
ים  ְׁשִב ֹו י ים  ִק י ִּד ַּצ ֶׁש ֹום  י
ְּבָראֵׁשיֶהם  ַעְטרֹוֵתיֶהם  ְו
ְוֶנֱהִנים ִמִּזיו ַהְּׁשִכיָנה, ִויִהי 
ֶחְלֵקינּו ִעָּמֶהם. ָהַרֲחָמן הּוא 
ְיַזֵּכנּו ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ּוְלַחֵּיי 

ָהעֹוָלם ַהָּבא.

ם.  ּוָבאּו ָהֹאְבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים, ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלה׳ ְּבַהר ַהֹּקֶדׁש, ִּבירּוָׁשלִָ
)ישעיה כז יג(

רחל אקשטיין, ילידת העיר טרנובז'ק, נולדה 
בשנת 1935, עלתה לארץ עם הוריה בשנת 1948, 

בגיל 13.

טרנובז'ק של לפני המלחמה הייתה עיירה שרוב 
תושביה יהודים, רבים מהם חסידים המתהדרים 
בהיותם צאצאים לשושלת מכובדת של רבנים. 
מיקומה על הגדה המזרחית של נהר הוויסלה 
הביא רבים מתושביה לעסוק במסחר. אביה של 

רחל היה סוחר יערות מצליח.

בחודש ספטמבר 1939 פרצה מלחמת העולם 
השנייה והגרמנים כבשו את פולין. בחול המועד 
סוכות הופיעו הגרמנים בעיר ופקדו על כל היהודים 
לאסוף את מיטלטליהם ולהתאסף בכיכר השוק. 
רחל זוכרת שאביה החביא בחצר הבית את כל 
התכשיטים ודברי הערך, בתקווה שיחזרו בקרוב 

לביתם. משפחתה של רחל, הורים וחמישה ילדים, הגיעו לעיר טרנופול שבמזרח פולין, שבה 
הייתה קהילה יהודית גדולה עם בתי כנסת ובתי ספר, והיות שהמשפחה הייתה דתית, הם 
השתלבו בה והמשיכו לשמור על אורח חיים דתי. רחל החלה ללכת לגן ילדים, אחותה הלכה 

לבית ספר יהודי, והאחים הגדולים עזרו בפרנסת המשפחה.

בחודש יוני 1940, בהוראת המשטר הסובייטי, גורשה המשפחה עם עוד כעשרת אלפים יהודים 
למחנות העבודה בסיביר בשל סירובם לקבל על עצמם אזרחות רוסית. גם שם הם הצליחו 
לשמור על המסורת היהודית. בתום המלחמה, בשנת 1946, בחרו לחזור לפולין, לבית הולדתם.

מפולין העבירו אותם במשאיות למחנה מעבר בברלין, ובמשך שנתיים השתלבה רחל במסגרת 
ה״קיבוץ״, שארגנה הסוכנות היהודית, שבו התקבצו כל ילדי הפליטים. אנשי הסוכנות ו״הפועל 
המזרחי״ לימדו אותם עברית והכינו אותם לקראת העלייה ארצה. לקראת העלייה עברה 
המשפחה למרסיי שבצרפת, ומשם שטו לארץ באונייה. בארץ פגשו רחל והוריה את אחיה, 
שהגיעו לארץ במסגרת עליית הנוער. היות שהיו להם קרובים שהגיעו לארץ לפני המלחמה 
והיו בעלי ממון, הם זכו לעזרה והתיישבו בעיר תל־אביב. רחל החלה ללמוד ב״מוסד עלייה״, 
בית ספר חקלאי שלמדו ועבדו בו. לאחר מכן עבדה בסוכנות היהודית ולמדה לימודי ערב 
בתיכון ״גבע״. בני המשפחה שמרו על קשר עם אנשי הקהילה של העיר טרנובז'ק שזכו להגיע 

לארץ, ואביה של רחל הקפיד ללכת מדי שנה לאזכרה שערכו לנרצחי העיר.

רחל בצעירותה

פולין

ֵרְך
ּב
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ַמה ָּנאוּו ֲעֵלי ֶהָהִרים ַרְגֵלי ְמַבֵּׂשר ָׁשלֹום ְּבִבְנַין ִעיֵרְך
קֹול צֹוַפִיְך ִיְׂשאּו קֹול ִרָּנה ִהְתַנֲעִרי ִמּתֹוְך ְמִגָּנה
ַעִין ְּבַעִין ִּתְרִאי ְשִׁכיָנה ְוָׁשבּו ָבַנִיְך ִלְגבּוֵלְך.

)מתוך "מה נאוו עלי", ר' שמעון ב"ר נסים(

מזרח

האורח: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת 

ַהֻּׁשְלָחן ַהֶּזה ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליו 
ִויַסֵּדר ּבֹו ָּכל ַמֲעַדֵּני עֹוָלם 
ְוִיְהֶיה ְכֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם 
ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום. ָּכל ָרֵעב 
ִמֶּמּנּו ֹיאַכל, ְוָכל ָצֵמא ִמֶּמּנּו 
ִיְׁשֶּתה, ְוַאל ֶיְחַסר ִמֶּמּנּו ָּכל 
טּוב ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, 
ָבֵרְך  ְי ָהַרֲחָמן הּוא  ָאֵמן. 
ֶאת ַּבַעל ַהַּבִית ַהֶּזה ּוַבַעל 
ַהְּסֻעָּדה ַהֹּזאת, הּוא ּוָבָניו 
ְוִאְׁשּתֹו ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו, ְּבָבִנים 
ֶׁשִּיְחיּו ּוִבְנָכִסים ֶׁשִּיְרּבּו. ָּבֵרְך 
ה' ֵחילֹו ּוֹפַעל ָיָדיו ִּתְרֶצה, 
ְוִיְהיּו ְנָכָסיו ּוְנָכֵסינּו ֻמְצָלִחים 
ּוְקרֹוִבים ָלִעיר, ְוַאל ִיְזַּדֵּקק 
ְלָפָניו ְוֹלא ְלָפֵנינּו ׁשּום ְּדַבר 
ן, ָׂשׂש  ָעוֹ ִהְרהּור  ְו ֵחְטא 
ְוָׂשֵמַח ָּכל ַהָּיִמים ְּבעֶׁשר 
ְוָכבֹוד ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם, 
ֹלא ֵיבֹוׁש ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֹלא 
ִיָּכֵלם ָלעֹוָלם ַהָּבא, ָאֵמן ֵּכן 

ְיִהי ָרצֹון.

אשכנז

האורח: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַלח 

ָלנּו ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ַּבַּבִית ַהֶּזה, 
ְוַעל ֻׁשְלָחן ֶזה ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליו. 
ְיִהי ָרצֹון ֶׁשֹּלא ֵיבֹוׁש ַּבַעל 
ְוֹלא  ַהֶּזה,  ַהַּבִית ָּבעֹוָלם 
ִיָּכֵלם ָלעֹוָלם ַהָּבא, ְוִיְצַלח 
ְמאֹד ְּבָכל ְנָכָסיו, ְוִיְהיּו ְנָכָסיו 
ּוְנָכֵסינּו ֻמְצָלִחים ּוְקרֹוִבים 
ָלִעיר, ְוַאל ִיְׁשֹלט ָׂשָטן ֹלא 
ְּבַמֲעֵׂשי ָיָדיו ְוֹלא ְּבַמֲעֵׂשי 
ָיֵדינּו, ְוַאל ִיְזָדֵּקק ֹלא ְלָפָניו 
ְוֹלא ְלָפֵנינּו ׁשּום ְדַבר ַהְרהֹור 
ֵחְטא ַוֲעֵבָרה ְוָעוֹן ֵמַעָּתה ְוַעד 

עֹוָלם.

אינסיו )אניסיו( שטינהרדט נולד בשנת 1933 בליסבון, בירת פורטוגל, עלה לארץ עם אשתו 
ובנו בשנת 1976, בגיל 43, וגר בגני תקווה.

אינסיו ומשפחתו היו חלק מקהילת יהודי פורטוגל, המורכבת מצאצאים של בנים למהגרים 
הראשונים ממרוקו ומגיברלטר וממהגרים שהגיעו כפליטים ממרכז אירופה וממזרחה לפני 
השואה ואחריה. הקהילה הוקמה אחרי מאות שנים שבהן חיו היהודים בסתר כאנוסים, 

כשהם סובלים מְּפרעות ומָידה הקשה של האינקוויזיציה.

הוריו של אינסיו נישאו בתחילת שנות השלושים, ואינסיו היה בנם היחיד. באותם הימים 
התחנכו הילדים היהודים במסגרות חינוך ציבוריות ואת החינוך היהודי קיבלו בבית. רוב יהודי 

הקהילה פקדו את בית הכנסת הספרדי 
הגדול. הקהילה היהודית הייתה בקשר עם 
מדינת ישראל שקמה, תרמה כספים לקק"ל, 
ומשפחות שהיו בהן בנות נהגו לשלוח אותן 

לארץ כדי שיתחתנו עם יהודים.

בשנת 1945 נמצאו בפולין שלושה קרובי 
משפחה של אביו של אינסיו ששרדו את 
השואה. כדי שהם יוכלו לעלות לארץ, 
נדרש איחוד משפחות, וכך בשנת 1949 עלו 
אינסיו והוריו לישראל, אך בשנת 1952 חזרו 
לפורטוגל. אינסיו, שלמד בארץ עברית, חזר 

לקהילה ושימש, בין היתר, מורה לעברית.

בשנת 1974 התחוללה מהפכה בפורטוגל. 
רמת ההשכלה ירדה, והיהודים החלו לשלוח 
את ילדיהם ללימודים גבוהים בברזיל או 
בישראל. גבריאל, בנו בן ה־17 של אינסיו, 

החליט לעלות לארץ וללמוד באוניברסיטת תל־אביב. בשנת 1976 עלו ארצה אינסיו ורעייתו. 
באותם הימים החלה הסוכנות היהודית לארגן אגודות ידידים, וכך קמה אגודת ידידי ישראל־

פורטוגל, ששלמה שמגר היה מייסדה ונשיאה הראשון. אחרי מותו של שמגר כיהן אינסיו כנשיא 
אגודת הידידים במשך אחת־עשרה שנים ואף קיבל עיטור על כך מנשיא פורטוגל. במשך שנים 
רבות עבד אינסיו במפעל הנייר בחדרה ולצד זאת שימש כתב של סוכנות החדשות הפורטוגלית 
בארץ. הוא אף סופר ומידען שחקר ולמד את ההיסטוריה היהודית בפורטוגל, מומחה ליהדות 
בסתר, כתב מאמרים והיה שותף בהפקת סרט על היהודים האנוסים בבלמונטה. הקהילה 
היהודית בליסבון כוללת כיום כחמש מאות איש. בנו של אינסיו, גבריאל שטיינהרדט, מתגורר 

שם עם משפחתו ומכהן כנשיא הקהילה.

אינסיו בצעירותו

פורטוגל

ֵרְך
ּב

ִיְתָּבְרכּו ַהְּמָאְרִחים
ְּבַמֲעִׂשים ֻמְצָלִחים
ּוִבְנָכִסים ְמֻׁשָּבִחים.
ָּכל ַחֵּייֶהם ְמֻרָּוִחים
ּוְבִריִאים ְוִנּנֹוִחים.

ְּבֵני ֵּביָתם ְׂשֵמִחים,
ּוְבִגָּנָתם ִיְרּבּו ְּפָרִחים.
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מזרח

ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ָּכל 
ַהְמֻסִּבין ַּבֻּׁשְלָחן ַהֶּזה, ְוִיֵּתן 
ָלנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ָּכל 
ְלטֹוָבה.  ִלֵּבנּו  ִמְׁשֲאלֹות 
ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵּיינּו ִויַזֵּכנּו 
ַהָּמִׁשיַח  ִלימֹות  יָקְרֵבנּו  ִו
ּוְלִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוְלַחֵּיי 

ָהעֹוָלם ַהָּבא.

מנהג ישראל והציונות

ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ְמִדיַנת 
ִיְׂשָרֵאל, ֵראִׁשית ְצִמיַחת 
ְּגֻאָּלֵתנּו. ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך 
ֶאת ַחָּיֵלי ַצַה"ל ָהעֹוְמִדים 
ַעל ִמְׁשַמר ַאְרֵצנּו. ָהַרֲחָמן 
הּוא ַיְׁשִּכין ָׁשלֹום ֵּבין ְּבֵני ַעּמֹו 

ּוֵביָנם ְלֵבין ָהַעִּמים.

ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ִהֵּנה ַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים 
ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיַחד. ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש
יֵֹרד ַעל ַהָּזָקן ְזַקן ַאֲהרֹן ֶׁשּיֵֹרד ַעל ִּפי ִמּדֹוָתיו.

ְּכַטל ֶחְרמֹון ֶׁשֹּיֵרד ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון
ִּכי ָׁשם ִצָּוה ה' ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם.

)תהילים קלג(

ָאַמר ְׁשמּוֵאל: ֵאין ֵּבין ָהעֹוָלם ַהֶּזה ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח, ֶאָּלא ִׁשָעּבּוד ַמְלֻכיֹות ִּבְלַבד.
)ברכות לד, ע"ב(

קרן נעמי שטדל נולדה בשנת 1988 בָאסּוְנִסיֹון, בירת פרגוואי, עלתה לארץ לבדה בשנת 
2014, בגיל 26, נשואה וגרה במבשרת ציון.

קרן גדלה במשפחה מעורבת: האב סנטיאגו הוא יהודי ממשפחה שהגיעה מאיטליה, והאם 
לוס־אור היא ילידת פרגוואי. הם גרו בקהילה קטנה, שלא היו בה הרבה יהודים, וָלרוב היה 
רק אחד מבני הזוג יהודי. לקרן שני אחים: ישראל וקטרין. בבית התנהלו לפי דתו של האב. 

המשפחה שמרה שבת וחגגה את החגים היהודיים במסגרת המשפחתית.

קרן למדה בבית ספר רגיל בעיר עם ילדים מהשכונה. מאז צעירותה רצתה מאוד לחיות 
בארץ, במקום שבו 
כולם יהודים; היא 
הרגישה שישראל 
היא המקום שלה. 
המשפחה קיבלה 
ה  ת ט ל ח ה ת  א
ץ  ר א ל ת  ו ל ע ל
בשמחה, והוריה 
מקפידים להגיע 
לבקר אותה אחת 
לשנה. שני אחיה 

נשארו בפרגוואי.

תחילה הגיעה קרן 
למדה  לישראל, 
באולפן בירושלים 
ובמהלך הלימודים 

עברה תהליך של גיור. לאחר מכן חזרה לפרגוואי ואז עלתה בצורה מסודרת לישראל והגיעה 
למגדל עוז, שבה משפחתו של רב היישוב הייתה המשפחה המאמצת שלה.

קרן היא עורכת דין בהשכלתה. היא נשואה לשי ועושה רבות לשיפור העברית שלה. היא לא 
מכירה התארגנות של עולים מפרגוואי. "אני אוהבת הכול בישראל," היא אומרת. "האנשים 

כאן שמחים, חזקים ולא מפחדים, ואני רוצה לבנות כאן את החיים שלי."

פרגוואי

ֵרְך
ּב

קרן עם הוריה בפרגוואי
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מזרח

ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֶֹׂשה 
ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו 
ְּכִפיִרים ָרׁשּו  ַעד עֹוָלם. 
ְוָרֵעבּו ְוֹדְרֵׁשי ה' ֹלא ַיְחְסרּו 
ָכל טֹוב. ַנַער ָהִייִתי ַּגם ָזַקְנִּתי 
ְוֹלא ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו 
ְמַבֶּקׁש ָלֶחם. ָּכל ַהּיֹום חֹוֵנן 

ּוַמְלֶוה ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה.

ַמה ֶּׁשָאַכְלנּו ִיְהֶיה ְלָׂשְבָעה, 
ּוַמה ֶּׁשָּׁשִתינּו ִיְהֶיה ִלְרפּוָאה, 
ּוַמה ֶּׁשהֹוַתְרנּו ִיְהֶיה ִלְבָרָכה, 
ְּכִדְכִתיב, ַוִּיֵּתן ִלְפֵניֶהם ַוּיֹאְכלּו 
ַוּיֹוִתרּו ִּכְדַבר ה'. ְּברּוִכים 
ַאֶּתם ַלה' עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. 
ָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבה' 
ְוָהָיה ה' ִמְבָטחֹו. ה' עֹז ְלַעּמֹו 
ִיֵּתן ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום. 
עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא 
ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו 
ְוַעל ָּכל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו 

ָאֵמן.

אשכנז

ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו, ְועֶֹׂשה 
ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו, ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו 
ָׁשלֹום  ֹעֶׂשה  עֹוָלם.  ַעד 
ִּבְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום 
ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל. ְוִאְמרּו 
ָאֵמן. ְיראּו ֶאת ה' ְקדָׁשיו, ִּכי 
ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו. ְּכִפיִרים 
ָרׁשּו ְוָרֵעבּו, ְוֹדְרֵׁשי ה' ֹלא 

ַיְחְסרּו ָכל טֹוב.

הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם 
ֶדָך,  ָי ֶאת  ֵתַח  ּפֹו  . ַחְסּדֹו
ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ָּברּוְך 
ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבה', ְוָהָיה 
ה' ִמְבַטחֹו. ַנַער ָהִייִתי ַּגם 
ָזַקְנִּתי, ְוֹלא ָרִאיִתי ַצִּדיק 
ֶנֱעָזב, ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחם. 
ה' ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן, ה' ְיָבֵרְך 

ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום.

ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵּים ִמְצַות 
ּכֹוס ְׁשִליִׁשי ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות.

ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא. ּוְבֵׁשם ה׳ ֶאְקָרא.
ַסְבִרי ָמָרָנן.

ָּברּוְך ַאָּתה ה׳ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן.
שותים בהסבה

אנג'י גוטליב טסלר נולדה בלימה שבפרו בשנת 1977, הבת הצעירה מבין שלוש בנות. אביה 
עלה לישראל מרומניה, אך היגר לפרו בשל עסקים שהיו לאביו ז"ל בדרום אמריקה, נישא 
לאישה מקומית לא יהודייה ונשאר בפרו. הידיעה שאביה הגיע מישראל והעובדה שיש לה 
סבתא בישראל היו בתודעתה במשך כל שנות נעוריה, והיא חלמה להגיע לארץ ישראל. גם 

אביה שאף תמיד שלפחות אחת מבנותיו תחזור לישראל ותסגור את המעגל בעבורו.

כשהייתה בת 7, עברו אנג'י, אימה ואחיותיה תהליך של גיור באמצעות הרב של ארגנטינה, 
שהיה מוסמך לגייר )בפרו לא הייתה סמכות כזו(, והמשפחה החלה לנהל  חיים יהודיים. 
אנג'י למדה בבית הספר היהודי, "לאון פינלו" בלימה, השוכן עד היום בשכונה היהודית סן 

איסידרו, וגם הייתה חברה בתנועת הנוער הציוני. 
"קשה לומר שהייתי פעילה במיוחד, אבל זה 
היה המסלול של המשפחות היהודיות בלימה," 
היא אומרת. שנתיים לאחר סיום לימודי התיכון 
פנתה אנג’י לשליח העלייה, שהגיע לפרו לשווק 
את העלייה לארץ. אנג'י עמדה על כך שהתהליך 
יתחיל מייד, והשליח הזמין אותה למשרדו. 
שם היא מילאה את הניירת ובסיוע הסוכנות 
היהודית עלתה לארץ דרך ארצות הברית. מתוך 
ארבעים התלמידים בכיתתה, עשרה עלו לארץ 
ושמונה נשארו בארצות הברית. לאנג'י אין ספק 
שלבית הספר היהודי הייתה השפעה גדולה על 

ההחלטה לעלות ארצה.

בנמל התעופה בישראל חיכתה לה מונית 
לירושלים, ושם החלה אנג'י ללמוד עברית באולפן 
ולאחר מכן השלימה מכינה לאוניברסיטה. את 
לימודיה האקדמיים עשתה באוניברסיטת 

תל־אביב. לאחר מות סבתה נותרה אנג'י לבדה בארץ, עבדה לפרנסתה וחיפשה את דרכה 
בחברה הישראלית, השונה כל כך מזו שהכירה בפרו. שתי אחיותיה היגרו לארצות הברית, 

והן חיות שם עד היום.

כחמש שנים אחרי עלייתה לארץ פגשה את רעי טסלר )בנם של שרה ומאיר טסלר(, שחזר 
מטיול ארוך בדרום אמריקה ודיבר ספרדית, ובמאי 2009 הם נישאו ובנו את ביתם בארץ. היום 

הם חיים ַּבהרחבה של מושב לוזית, במועצה האזורית מטה יהודה, ויש להם שלושה ילדים.

אנג׳י )משמאל( עם חברתה ללימודים במכינה 
באוניברסיטה העברית בירושלים )1998-1997(, 

בסמוך לעלייתה ארצה

פרו

ֵרְך
ּב
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יש הנוהגים לומר דברים אלה לפני שמוזגים כוס אליהו הנביא:

ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב, 
ִויַבֶּׂשר ָלנּו ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות. ָּכָאמּור: 
ִהֵּנה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלָּיה ַהָּנִביא, ִלְפֵני ּבֹוא יֹום 
ה׳ ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא. ְוֵהִׁשיב ֵלב ָאבֹות ַעל ָּבִנים ְוֵלב 
ָּבִנים ַעל ֲאבֹוָתם )מלאכי ג כג-כד(. ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא. ֵאִלָּיהּו 
ַהִּתְׁשִּבי. ֵאִלָּיהּו ַהִּגְלָעִדי. ִּבְמֵהָרה ָיבֹוא ֵאֵלינּו ִעם 
ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד. ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ְּבִביַאת 
ַהָּמִׁשיַח ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּיְתַמְהֵמַּה ִעם ָּכל ֶזה ֲאַחֶּכה ּלֹו 

ְּבָכל יֹום ֶׁשָּיבֹוא.

מוזגים כוס אליהו הנביא ופותחים את הדלת בזמן קריאת השורות הבאות:

ְׁשפֹוְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֹלא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכֹות 
ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך ֹלא ָקָראּו. ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו 
ֵהַׁשּמּו. ְׁשָפְך ֲעֵליֶהם ַזֲעֶמָך ַוֲחרֹון ַאְּפָך ַיִּׂשיֵגם. ִּתְרּדֹוף 

ְּבַאף ְוַתְׁשִמיֵדם ִמַּתַחת ְׁשֵמי ה׳.

ביאור: אליהו הנביא קשור להגדה בכמה מובנים: הוא נחשב מבשר הגאולה )מלאכי ג 
כג(; מספר הכוסות שיש לשתות בליל הסדר היה שנוי במחלוקת שלא הוכרעה, והחליטו 
להשהות את ההחלטה עד לבוא אליהו, לפיכך מוסיפים את כוס אליהו; הוא ידוע כמי 
שכילה את זעמו במנהיגי עבודה זרה )מלכים א יח מ(, וכאן מבקשים לכלות את הזעם 

באויבי ישראל. 

הקטע "שפוך חמתך" בנוי מפסוקים שונים בירמיה )עט ו-ז(, בתהילים )סט כה( ובאיכה 
)ג סו(, המבטאים את הכעס הרב של יהודי אירופה בעת שמסעי הצלב החריבו את 
עריהם, אנסו, בזזו ורצחו אותם. ר' שמשון ורטהיימר מציג  גישה סובלנית יותר: "שפוך 
אהבתך על הגויים, אשר ידעוך. ועל ממלכות אשר בשמך קוראים. בגלל החסדים שהם 
עושים עם זרע יעקב. ומגינים על עמך ישראל מפני אוכליהם. יזכו לראות בסוכת בחיריך, 

ולשמוח בשמחת גוייך".

יוסף דימנשטיין, מנהל הלשכה לקשרי ישראל וצ'ילה, נולד בשנת 1951 בעיר סנטיאגו של 
צ'ילה )Santiago de Chile(, עלה לארץ עם הוריו ושתי אחיותיו בשנת 1970, בגיל 19, וכיום 

מתגורר בנתניה.

בהיותו בצ'ילה למד יוסף בבית 
הספר היהודי ע"ש חיים ויצמן 
שבעיר סנטיאגו. נקודת המפנה 
בחייו חלה עם פרוץ מלחמת 
ששת הימים. המלחמה עוררה 
אצלו את הזיקה הציונית, וזו 
הובילה אותו לפנות אל שגרירות 
ישראל. ב־1968 מילא יצחק רבין 
את תפקיד שגריר ישראל באו"ם. 
הוא הגיע לבקר בצ'ילה והרצה 
בבית הכנסת הגדול של סנטיאגו. 

בסוף ההרצאה פנה לצעירים וקרא להם לעלות לארץ, להתגייס לצבא ולעזור לביטחון ישראל 
ולכלכלת ישראל. שנתיים לאחר מכן עלתה המשפחה לארץ. לימים, כעובד במשרד הביטחון 
וכאחראי לקשר של המשרד עם מדינות דרום אמריקה, שב יוסף דימנשטיין ונפגש עם יצחק 
רבין, שכבר היה שר הביטחון. יוסף ציין בפניו: "עשיתי מה שביקשת. היום אני מגן על מדינת 

ישראל ומחזק בתפקידי את כלכלת המדינה."

קהילת יהודי צ'ילה מורכבת הן מקבוצות של יהודים שהגיעו מאירופה לפני מלחמת העולם 
הראשונה ולאחר מלחמת העולם השנייה והן מקבוצה קטנה של יהודים ספרדים. רוב 
התושבים מתגוררים בסנטיאגו הבירה, ומיעוטם - ברחבי המדינה. רובם במצב סוציואקונומי 
בינוני ומעלה. בית הספר היהודי ע"ש חיים ויצמן בסנטיאגו ריכז במשך שנים רבות את עיקר 
הפעילות היהודית והיה הגורם המאחד. לצידו פעל בית הכנסת הגדול, שאליו הגיעו בעיקר 

מתפללים אורתודוקסים.

בשנת 1970 עלו לשלטון סלבדור איינדה וממשלתו המרקסיסטית, מה שהניע גל של עלייה 
לארץ, הן עליית יחידים והן עליית משפחות. חלק מהעולים נשארו בארץ, אך מהם שחזרו 
לצ'ילה. עד שנות השבעים חיו בצ'ילה כשלושים אלף יהודים, ואילו כיום חיים בה כחמישה־

עשר אלף. אחת לשנה, ב־18 בספטמבר, יום העצמאות של צ'ילה, נוהגת קהילת יהודי צ'ילה 
להיפגש בפארק הירקון למפגש חברתי המשלב הווי, תרבותי ואוכל מקומי. כמו כן העמותה 
לקשרי תרבות ישראל־צ'ילה מקיימת פעילות מגוונת שנועדה להפגיש את הציבור הישראלי 

עם תרבות צ'ילה באמצעות מופעי מחול, תערוכות ומפגשים עם אֹומנים.

יוסף, אימו ואחותו בצ'ילה

צ׳ילה

הּו
ִלּי

 ֵא
ס

ּכֹו
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ַהֵּלל
מוזגים כוס רביעית וגומרים עליה את ההלל: 

ֹלא ָלנּו ה' ֹלא ָלנּו ִּכי ְלִׁשְמָך ֵּתן ָּכבֹוד, ַעל ַחְסְּדָך 
ַעל ֲאִמֶּתָך. ָלָּמה ֹיאְמרּו ַהּגֹוִים, ַאֵיּה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם. 
ֵואֹלֵהינּו ַבָּׁשָמִים, ֹּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה. ֲעַצֵּביֶהם 
ֶּכֶסף ְוָזָהב, ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם. ֶּפה ָלֶהם ְוֹלא ְיַדֵּברּו, 
ֵעיַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְראּו. ָאְזַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְׁשָמעּו, ַאף 
ָלֶהם ְוֹלא ְיִריחּון. ְיֵדיֶהם ְוֹלא ְיִמיׁשּון ַרְגֵליֶהם ְוֹלא 
ְיַהֵּלכּו, ֹלא ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם. ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם, ֹּכל 
ֲאֶׁשר ֹּבֵטַח ָּבֶהם. ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח ַּבה', ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם 
הּוא. ֵּבית ַאֲהֹרן ִּבְטחּו ַבה', ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא. ִיְרֵאי 
ה' ִּבְטחּו ַבה', ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא. ה' ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך ְיָבֵרְך 
ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹן. ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ה', 
ַהְּקַטִּנים ִעם ַהְּגֹדִלים. ֹיֵסף ה' ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל 
ְּבֵניֶכם. ְּברּוִכים ַאֶּתם ַלה', עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. ַהָּׁשַמִים 
ָׁשַמִים ַלה', ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם. ֹלא ַהֵּמִתים ְיַהְללּו 
ָיּה, ְוֹלא ָּכל יְֹרֵדי דּוָמה. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד 

עֹוָלם ַהְללּוָיּה )תהילים קטו(.

ביאור: עתה משלימים את סדר קריאת ההלל שבו פתחנו לפני הסעודה. במזמור זה 
אנו מבקשים מהקב"ה שיעשה למען שמו, אם לא למעננו, כדי שהעמים האחרים לא 
יטענו נגדנו, היכן אלוהי ישראל. לנו ברור כי אלוהינו הוא כול יכול, בניגוד לאלילים שלהם, 
המיוצרים מכסף ומזהב בידי האדם. הם דוממים, ואין לבטוח בהם, ואילו אנו בוטחים 
בקב"ה, העוזר לנו והמגן עלינו. הוא יברך את כל ישראל מגדול ועד קטן. אנו, החיים, 

מסוגלים לברך אותו לנצח.

יהודה איל )פולדו( נולד כליאופולד פישר בעיר קרלובה וארי בצ'כיה בשנת 1937, עלה לארץ  
עם אחותו הגדולה רות ואחיו הקטן אריק בשנת 1949, בגיל 12, גר כיום בתל מונד ומתנדב 

בגני ילדים בנושא בטיחות בדרכים.

בגיל 3 עבר עם משפחתו לעיר פראג, ובה גרו עד שעלו לארץ. להורים פרדיננד ומינה, ניצולי 
השואה, היו חמישה ילדים. המשפחה הייתה מסורתית, אך בבית חגגו לצד החגים היהודיים 

גם את החגים הלא יהודיים, בעיקר כדי לא למשוך תשומת לב.

הקהילה היהודית בפראג הייתה מאורגנת 
וכללה מרצים, רופאים, מוזיקאים, עורכי דין. זו 
הייתה קהילה חשובה שקיבלה הגנה מתושבי 
העיר הלא יהודיים. כן היה ועד קהילתי גדול, 
שהיה אחראי לכל הפעילויות של הקהילה. 
בסוף שנות השלושים הגיעו לפראג פליטים 
רבים מגרמניה ומאוסטריה, אולם המלחמה 
הגיעה לפראג בשנת 1941, כשהוקם מחנה 
הריכוז טרזין )50 ק"מ מפראג(, ולשם נשלח 
אביו של פולדו בשנת 1944. לימים נשלחה 
לשם גם אימו בטרנספורט של נשות אסירים, 
אך הרכבת הותקפה על ידי פרטיזנים, והאם 
נפצעה. פולדו, שהיה בן 7, עבר את המלחמה 
במחבואים שונים: בארגז בחצר הבית, במנזר 
ובבור באדמה בחצרו של איכר צ'כי, שסיכן 
את משפחתו בעצם הסתרת פולדו. בתום 
המלחמה ברחו ההורים מטרזין, וכל המשפחה 

נפגשה בפראג.

עד 1949 חי פולדו בפראג ולמד בבית ספר. אביו, שהיה ציוני, ריכז את תנועת הנוער ״הצופה 
העברי״ בצ'כיה ובהונגריה. פולדו עלה לארץ עם עליית הנוער בשנת 1949 דרך איטליה באונייה 
״גלילה״. בתחילה נשלח למוסד "אונים" ולאחר מכן הועבר עם עוד חמישה־עשר נערים ונערות 
לקיבוץ מרחביה. לאחר שסיים את לימודיו שם, התגייס לצה"ל, השתתף במלחמות ישראל 

ולימים חזר לקיבוץ והתחתן עם לאה, הצברית, בת הקיבוץ.

לפולדו ולאשתו ארבעה ילדים, ויש להם עשר נכדות. עד היום הוא מתנהל על פי החינוך הצ'כי 
שקיבל. הוא נוהג לבקר בפראג עם נכדותיו ומתענג שם על האוכל הצ'כי.

פולדו בילדותו

צ׳כיה

 ב
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ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְׁשַמע ה׳ ֶאת קֹוִלי ַּתֲחנּוָני. ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו 
ִלי, ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות, ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול 
ְמָצאּוִני, ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא. ּוְבֵׁשם ה׳ ֶאְקָרא, ָאָּנה ה׳ 
ַמְּלָטה ַנְפִׁשי. ַחּנּון ה׳ ְוַצִּדיק, ֵואֹלֵהינּו ְמַרֵחם. ֹׁשֵמר 
ְּפָתִאים ה׳, ַּדּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע. ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי, 
ִּכי ה׳ ָּגַמל ָעָלְיִכי. ִּכי ִחַּלְצָּת ַנְפִׁשי ִמָּמֶות ֶאת ֵעיִני ִמן 
ִּדְמָעה, ֶאת ַרְגִלי ִמֶּדִחי. ֶאְתַהֵּלְך ִלְפֵני ה׳, ְּבַאְרצֹות 
ַהַחִּיים. ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר, ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד. ֲאִני 
ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי, ָּכל ָהָאָדם ֹּכֵזב. ָמה ָאִׁשיב ַלה׳, ָּכל 
ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי. ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא, ּוְבֵׁשם ה׳ ֶאְקָרא. 
ְנָדַרי ַלה׳ ֲאַׁשֵלם, ֶנְגָּדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו. ָיָקר ְּבֵעיֵני ה׳, 
ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו. ָאָּנה ה׳ ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָך ֲאִני ַעְבְּדָך 
ֶּבן ֲאָמֶתָך, ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי. ְלָך ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה, 
ּוְבֵׁשם ה׳ ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַלה׳ ֲאַׁשֵּלם, ֶנְּגָּדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו. 
ם ַהְללּוָיּה )תהלים קטז(. ְּבַחְצרֹות ֵּבית ה׳ ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשלִָ
ַהְללּו ֶאת ה׳ ָּכל ּגֹוִים, ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים. ִּכי ָגַבר 

ָעֵלינּו ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת ה׳ ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה )תהלים קיז(.

ביאור: במזמור קטז הפרט מביע את אהבתו לקב"ה, המקשיב לתחנוניו. הוא קורא לקב"ה 
בימים שבהם הוא שרוי בצרות ובסכנת מוות, וברחמיו ובחסדיו הוא מחלץ אותו מהן, וכך 
נפשו יכולה להירגע ולהיות בטוחה שיש מי שמגן עליו. אין הקב"ה מעוניין במות חסידיו, 
אלא בחייהם. הדובר מבקש מהקב"ה להתיר את השלשלאות הכובלות אותו ומבטיח 
לשלם את כל נדריו אליו לעיני כל העם ובתוך ירושלים. במזמור קיז אנו קוראים לכל 
העמים יחדיו להלל את ה' ולהתלכד סביב אמונת הייחוד, בדומה לדברי הנביא: "ְוָהָיה 
ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ֵּבית ה' ְּבֹראׁש ֶהָהִרים ְוִנָּׂשא ִמְּגָבעֹות ְוָנֲהרּו ֵאָליו ָּכל ַהּגֹוִים. 
ְוָהְלכּו ַעִּמים ַרִּבים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה' ֶאל ֵּבית ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ְוֹיֵרנּו ִמְּדָרָכיו ְוֵנְלָכה 

ם״ )ישעיה ב ב-ג(. ְּבֹאְרֹחָתיו ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ה' ִמירּוָׁשלִָ

גבי אלוני נולד בשנת 1941 בעיר נים במחוז גרד שבצרפת. הוא למד בבית הספר ״אלפונס 
דודה״ ועלה לארץ עם הוריו בשנת 1950, בגיל 9. כיום גבי מתגורר במזכרת בתיה ומתנדב 

במסגרת תנועת של"מ – החברה למתנ"סים בהדרכת מחשבים ל"גיל הָּפעיל".

הקשר של משפחתו לישראל החל עוד בשנות השלושים. הוריו של גבי עלו לארץ, כל אחד 
בנפרד, ומאחר שהיו פעילים פוליטית גורשו על ידי הבריטים והתגוררו בבלגיה בסתר.

כשהגרמנים פלשו לחוף למנש בצרפת, עברו 
ההורים לצרפת והגיעו לנים, שבה נולד גבי, 
ומשם עברו לאביניון עקב הגזרות של ממשלת 

וישי.

כדי להציל את בנם מסרו ההורים את גבי 
למשפחה נוצרית בתשלום, והוא שהה אצלה 
במשך שנה וחצי, חונך על ברכי הנצרות וביקר 
בכנסייה. בתום המלחמה הוא הושב למשפחתו, 

ויחד הם חזרו לנים.

הקהילה היהודית בנים הייתה מצומצמת מאוד. 
החיים הקהילתיים סבבו סביב בית הכנסת, 
שלצידו בית קברות יהודי, ושם נקברה אחותו 

של גבי.

ההורים, שהיו ציוניים וחדורי אידיאולוגיה, רצו 
לעלות לארץ. הם ידעו שמקומם אינו באירופה, 
אך המתינו שהבריטים יעזבו את הארץ. אחרי 
מלחמת העצמאות, בשנת 1950, התאפשרה 

העלייה של המשפחה. ההורים עברו לשער עלייה, מחנה עולים במערב חיפה, וגבי נשלח לדודתו 
ומשם למשך שנתיים לקיבוץ שריד. לאחר מכן התאחדה המשפחה ועברה לגור יחד ברמת גן.

הקשר לתרבות הצרפתית מלווה את המשפחה לאורך השנים. כל בני המשפחה דוברים 
צרפתית, גם הילדים והנכדים, לכולם יש דרכון צרפתי, והמשפחה מקפידה לקיים קשר שוטף 
וחם. גל העלייה הגדול מצרפת הוביל לפריחה של פעילות תרבותית מגוונת בצרפתית, אך 

גבי בחר שלא להשתלב בה.

גבי נשוי באושר, הוא גמלאי של התעשייה האווירית, ולו ולרעייתו יש חמישה ילדים, 
שנים־עשר נכדים ונינה אחת.

גבי בן ה־8 על טנק של כוחות השחרור בצרפת

צרפת

 ב
ּלל
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הֹודּו ַלה׳ ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ֹיאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ֹיאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהֹרן, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ֹיאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ה׳, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָיּה, ָעָנִני ַבֶּמְרַחב ָיּה. ה׳ ִלי ֹלא ִאיָרא, 
ַמה ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם. ה׳ ִלי ְּבעְֹזָרי, ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבׂשְנָאי. 
טֹוב ַלֲחסֹות ַּבה׳, ִמְּבֹטַח ָּבָאָדם. טֹוב ַלֲחסֹות ַּבה׳, 
ִמְּבטַֹח ִּבְנִדיִבים. ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני, ְּבֵׁשם ה׳ ִּכי ֲאִמיַלם. 
ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני, ְּבֵׁשם ה׳ ִּכי ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ִכְדבִֹרים 
ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים, ְּבֵׁשם ה׳ ִּכי ֲאִמיַלם. ָּדחֹה ְדִחיַתִני 
ִלְנּפֹל, ַוה׳ ֲעָזָרִני. ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה, ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. קֹול 
ִרָּנה ִויׁשּוָעה ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים, ְיִמין ה׳ עָֹׂשה ָחִיל. ְיִמין 
ה׳ רֹוֵמָמה, ְיִמין ה׳ ֹעָׂשה ָחִיל. ֹלא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה, 
ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה. ַיֹּסר ִיְּסַרִּני ָיּה, ְוַלָּמֶות ֹלא ְנָתָנִני. 
ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק, ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיּה. ֶזה ַהַּׁשַער 

ַלה׳, ַצִּדיִקים ָיֹבאּו בֹו )תהילים קיח א-כ(.

ביאור: המזמור מונה קבוצות שונות המהללות את הקב"ה על חסדיו הנצחיים: עם 
ישראל, הכוהנים והמאמינים, וממשיך בגוף ראשון: בעת שאני בצרה, אני קורא אליו, 
והוא נענה לי ומציל אותי. אני בוטח בו, ולא בבני האדם, כי הוא מגן עלי מפני אויַבי. גם 
כאשר כולם מתנפלים עלי כנחיל דבורים, אני מצליח לחסל אותם בעזרתו. הוא מקור 
כוחי, והוא מושיעני. הצדיקים שמחים בחלקם ושרים על מידת העוצמה הרבה של יד 
ימינו של הקב"ה. כל עוד אני חי, אספר את גדולתו וכך אצטרף לקבוצת הצדיקים הבאים 

בשערי הצדק של הקב"ה.

אהובה )Luba( מילגרם נולדה בשנת 1950 בעיר מריאנאו שבקובה ועלתה לארץ בשנת 
1961, בגיל 11. היא נשואה לאלי, ולה שני ילדים וארבעה נכדים. אהובה עבדה כמורה למלאכה 
וכמורה למדע וטכנולוגיה במשך שלושים וחמש שנים. כיום היא מתנדבת במתנ"ס רמת 
ורבר פתח תקווה. בתוכנית זה"ב בגן, מנחה מתנדבים ביצירות הקשורות בבטיחות בדרכים 

ומתנדבת בגן "חברות" בפתח תקווה.

משפחתה מצד אביה יצאה מפולין לפני מלחמת העולם השנייה במטרה להגיע לארצות 
הברית, אך זו סגרה את שעריה באותה תקופה. כאשר האונייה שהפליגו בה עגנה בקובה, 

הם ירדו ונשארו במקום.

בקובה למדה אהובה בבית הספר 
היהודי "תחכמוני". בבוקר למדו 
בספרדית לימודי ליבה ואחר הצוהריים 
למדו את ההיסטוריה של העם היהודי 
ביידיש. אביה היה ציוני, והוריה פעלו 
רבות למען ארץ ישראל, אספו תרומות 
והיו פעילים בקהילה היהודית. לאביה 
היה קשר הדוק עם מנחם בגין, שביקר 
בביתם כשהיה מגיע לקובה. הקהילה 
היהודית הייתה גדולה, שמרה על 
המסורת וחגגה את החגים היהודיים. 
החברים בה היו מתאספים בפטרונטו 
)אולם גדול ובית כנסת מרכזי בהוואנה( 

ושם חגגו את החתונות היהודיות וערכו את התפילות בשבתות. היהודים שנותרו בקובה 
זוכרים עד היום את משפחת קוזולציק. היהודים בקובה היו במעמד גבוה, עזרו זה לזה בעת 

צרה ותרמו הרבה כסף לארץ. בשנת 1959 הכול השתנה כאשר פידל קסטרו עלה לשלטון.

יום אחד, בזמן שאביה ואחותה הגדולה היו בארצות הברית, נכנסו שני חיילים מהממשל 
לחנות של אימה, דרשו את מפתחות החנות וביקשו מאימה לצאת משם. כך היה גם עם 
שאר היהודים. באותו יום השתנו חייהם. אהובה נשארה בקובה עם אימה ואחותה הצעירה. 
האוכל היה קצוב, חילקו תלושים, והן נאלצו לעמוד בתור לקבלת מצרכים. הקהילה היהודית 
הצטמצמה באותה תקופה כי רוב היהודים עזבו לארצות הברית. אביה הציוני של אהובה 
החליט לעלות לארץ ישראל. אימו רצתה למות בארץ, ואכן כחודש לאחר עלייתה ארצה נפטרה.

ב־26 בספטמבר 1961, אחרי ששלוש פעמים בוטלה יציאתם, הצליחו לעלות על המטוס 
האחרון שיצא לישראל דרך ספרד בעזרת הסוכנות היהודית, ממשלת קובה וממשלת ישראל 

)על פי הסכם סמוי, שלחו מהארץ לקובה כבשים בתמורה ליהודים שיעלו לישראל(.

סדר פסח בקובה

קובה

 ב
ּלל
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שירת מעֶנה. המברך, גבר או אישה, קורא פסוק-פסוק, וכל המסובים חוזרים אחריו לפי הסדר שלהלן:

אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני, ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה.  מברך: 

אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני, ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה.  מסובים: 

ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים, ָהְיָתה ְלֹראׁש ִּפָּנה.  מברך: 

ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים, ָהְיָתה ְלֹראׁש ִּפָּנה.  מסובים: 

ֵמֵאת ה׳ ָהְיָתה זֹאת, ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו.  מברך: 

ֵמֵאת ה׳ ָהְיָתה זֹאת, ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו.  מסובים: 

ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ה׳, ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו. מברך: 

ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ה׳, ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו. מסובים: 

ָאָּנא ה׳ הֹוִׁשיָעה ָּנא, ָאָּנא ה׳ הֹוִׁשיָעה ָּנא. מברך: 

ָאָּנא ה׳ הֹוִׁשיָעה ָּנא. ָאָּנא ה׳ הֹוִׁשיָעה ָּנא. מסובים: 

ָאָּנא ה׳ ַהְצִליָחה ָּנא, ָאָּנא ה׳ ַהְצִליָחה ָּנא. מברך: 

ָאָּנא ה׳ ַהְצִליָחה ָּנא, ָאָּנא ה׳ ַהְצִליָחה ָּנא. מסובים: 

ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ה׳, ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ה׳.  מברך: 

ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ה׳, ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ה׳.  מסובים: 

ֵאל ה׳ ַוָּיֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעבִֹתים, ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח.  מברך: 

ֵאל ה׳ ַוָּיֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעבִֹתים, ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח.  מסובים: 

ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך, ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּך.  מברך: 

ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך, ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּך.  מסובים: 

הֹודּו ַלה׳ ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  מברך: 

הֹודּו ַלה׳ ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. מסובים: 

)תהלים קיח כא-כט(

ביאור: אני מודה לקב"ה על כי הושיע אותי. אף על פי שנחשבנו אבן בזויה, הגענו לראש 
המגדל. אנו שמחים על הניסים המפליאים שהוא מחולל בעבורנו. אנו מתפללים לישועה 
ולהצלחה. אנו מברכים את כל מי שבא לבית מקדשו. אנו קושרים את קורבנות הבהמה 
כדי לשמור עליהם עד שיגיעו למזבח בבית המקדש, שבו אנו שרים לו, מודים ומרוממים 

על חסדו הנצחי איתנו.

פאולה יהודית גוטמן נולדה בבואנוס איירס, בירת ארגנטינה, בשנת 1953. לאחר נישואיה 
עברה לגור בקולומביה, שבה גידלה את שני ילדיה, ועבדה כמורה לספרדית ולספרות כללית. 
כיום היא גרה בשכונת נווה יוסף שבחיפה, פעילה ומתנדבת במתנ"ס המקומי. גם כאן היא 
מלמדת ספרדית ואף עוזרת לעולים חדשים מדרום אמריקה בצעדיהם הראשונים בארץ. 
פאולה יהודית משתתפת בתוכנית "שיחון של"מ", שכחלק ממנה היא נפגשת עם מתנדבת 

לשיחות כדי לשפר את הדיבור והקריאה שלה בעברית.

מאז ילדותה חלמה פאולה יהודית לעלות לישראל. היא חיכתה עד שהילדים יגדלו ויסתדרו 
ואז פנתה לסוכנות היהודית בבוגוטה וביקשה לעלות ארצה. "בכל יום שאני מתעוררת בבית 
שלי, אני שותה מאֶטה, אוכלת ריבת חלב עם פנקייק, משקיפה על הים דרך החלון ומודה 

לאלוהים על שזכיתי לחיות כאן, בישראל."

עד גיל 23 גדלה פאולה יהודית בבואנוס איירס. הוריה נולדו שם, ולימים היה אביה חבר 
בתנועת "השומר הצעיר" שם. את האהבה למסורת היהודית קיבלה מבית סבה וסבתה. אצלם 

חגגו את החגים ואכלו ארוחות ערב 
ואיתם הייתה הולכת לבית הכנסת. סבה 
של פאולה יהודית היה חבר ב"אמיה" 
)AMIA(, ארגון המאגד את כל יהודי 
ארגנטינה. הבניין של הארגון פוצץ על 
ידי טרוריסטים ב־18 ביולי 1994, אירוע 
שפאולה יהודית לא תשכח לעולם 
הואיל והייתה ממש בקרבת הבניין בעת 
הפיגוע. בסופי השבוע נהגו הילדים ובני 
הנוער ללכת למועדונים של הקהילה, 

שבהם היה גם תיאטרון יידיש.

ימים קשים עברו על הקהילה בזמן 
שלטונו של הנשיא ֵּפרון, שקלט במדינה 

את הפושעים הנאצים. לא היה קל גם בימי שלטון החונטה הצבאית, שהעמידה את הקהילה 
בסכנה. אנשים נחטפו ונרצחו, והפחד שרר ברחובות העיר. פאולה יהודית הייתה פעילה 
פוליטית, ומשפחתה לא ראתה זאת בחיוב. מה שהציל אותה הוא העובדה שבגיל 23 הכירה 
את בן זוגה הלא יהודי, ושניהם עברו לגור בקולומביה. לדבריה, הוריה שמחו יותר שעזבה את 
ארגנטינה ושמחו פחות שנישאה ללא יהודי. הקהילה בבוגוטה עשירה ומסוגרת ולא האירה 
פניה לזרים, משום כך החליטה פאולה יהודית להגשים את חלומה ולעלות לארץ ישראל בשנת 
2015, תוך שהיא מוותרת על זכויותיה הכלכליות ומשאירה מאחור את ילדיה, שנישאו אף 
הם ללא יהודים. אף על פי כן הם שומרים על המסורת היהודית, ובכל יום שישי היא מדליקה 

איתם נרות שבת באמצעות הסקייפ.

משפחתה של פאולה בקולומביה
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תוספת המקובלת בקהילות אשכנז:

ְיַהְללּוָך ה׳ ֱאֹלֵהינּו ַעל ָּכל 
ַמֲעֶׂשיָך, ַוֲחִסיֶדיָך ַצִּדיִקים 
עֹוֵׂשי ְרצֹוֶנָך, ְוָכל ַעְּמָך ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל, ְּבִרָּנה יֹודּו ִויָבְרכּו 
ירֹוְממּו  ִו יָפֲארּו  ִו יַׁשְּבחּו  ִו
ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקִּדיׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת 
ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד. ִּכי ְלָך טֹוב 
ְלהֹודֹות ּוְלִׁשְמָך ָּנֶאה ְלַזֵּמר, 
ִּכי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָּתה 
ֵאל. ָּברּוְך ַאָּתה ה׳ ֶמֶלְך ְמֻהָּלל 

ַּבִּתְׁשָּבחֹות.

לקראת סיום ההלל  ביאור: 
י  י ביטו והולכים  מתגברים 
ההערצה לאל. בעמוד זה מופיעה 
שורה ארוכה של פעלים נרדפים: 
להלל, לרנן, לברך, לשבח, לפאר, 
לרומם, להעריץ, לקדש, להמליך, 
להודות, לזמר ולשבח. בעמוד 
הבא מסיימים את כל הסדרה 
ב"הלל הגדול" )פסחים קיח, 
ע"א(, שבו ישנן עשרים ושש 
הודיות על גדולתו של הקב"ה 
ועל חסדיו, על שהוא האל העליון, 
על נפלאות הבריאה, השמיים 
והארץ וכל צבאם, על נס יציאת 
מצרים, על הכאת המצרים ועל 
סלילת הדרך בים ובמדבר לארץ 
ישראל, על המלחמה במלכים 
ובעמים שלהם, שהפריעו לעם 
ישראל להתנחל בארץ, על שהציל 
אותנו מידי אויבינו, ולבסוף על 
המזון שהוא זן ומפרנס אותנו בו.

ּוְכֶׁשִּנְגָלה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהָּים, ֵהם ִהִּכירּוהּו ְּתִחָּלה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר: ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו. )שמות רבה א יב(

סילביה פינארו־בולק נולדה בשנת 1986 בישראל, אך בשנת 1988, כשהיא בת שנתיים, היגרו 
הוריה לקוסטה ריקה. היא עלתה לישראל בשנת 2003, בגיל 17, גרה ברמת הגולן, עובדת 

במחלקת השיווק בחברה בין־לאומית שמפתחת 
טכנולוגיית מים, נשואה, ויש לה שני ילדים.

אביה של סילביה הגיע לארץ בשנת 1967 כמתנדב 
במלחמת ששת הימים. בין עיסוקיו היה גם שליח 
מטעם הסוכנות היהודית ועזר ליהודים רבים לעלות 
ארצה. אחת העולות הייתה אימה של סילביה. השניים 

הקימו משפחה בישראל, אך עקרו לקוסטה ריקה.

הבית שסילביה גדלה בו היה ציוני. הוריה לימדו 
את הבנות היסטוריה ומורשת יהודית, והן היו גאות 
ביהדותן. סילביה ואחותה למדו בבית ספר ספרדי 
בין־לאומי והיו שתי היהודיות היחידות בו. עובדה זו 
חיזקה אצלן את הזהות היהודית, והן הרגישו כשליחות 
של העם היהודי. בתקופת לימודיהן בבית הספר דאגו 
השתיים בכל חג ובכל הזדמנות להסביר ולספר על 
המנהגים היהודיים ולכבד את המסורת. בבית דיברו 

ספרדית, אך ההורים דיברו ביניהם עברית.

באותה עת כללה הקהילה היהודית כשלושת אלפים יהודים. זו הייתה קהילה חזקה חברתית, 
כלכלית ופוליטית. רוב היהודים הגיעו מפולין כשהם חסרי כול ועם מטען נפשי ממלחמת 
העולם השנייה, ודווקא בשל כך בער בהם הרצון להצליח. ואכן, עד היום רובם מכהנים 
במשרות בכירות כפרופסורים וכדיפלומטים, ומהם שעוסקים גם במסחר. לקהילה היהודית 
היה בית כנסת גדול שבו היו נפגשים בחגים ובשבתות. הייתה גם פעילות בתנועת "השומר 
הצעיר". בשנת 2000 החלה בארץ האינתיפאדה השנייה, ואז החלו גם ניצני אנטישמיות. 
באותה תקופה החליטה סילביה להגיע לארץ, בתחילה רק לשנה, לֵשם לימודים. היא למדה 
ִממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבין־תחומי. שנה עברה, אבל סילביה התאהבה בארץ 
והחליטה להישאר ולהתגייס לצה"ל. היא שירתה במכללה לביטחון לאומי ושם הכירה את 

בעלה, והשניים הקימו בית בישראל.

היום הקהילה היהודית בקוסטה ריקה פעילה בגיוס תרומות ובעזרה לישראל. בקוסטה ריקה 
יש מתחם גדול, ובו בית כנסת ומוזיאון יהודי הפתוח לקהל הרחב. שגרירות קוסטה ריקה 
בישראל שכנה בעבר בירושלים, אך עברה לרמת גן. בארץ יש היום כמאה יהודים מקוסטה 

ריקה, והם שומרים על קשר ביניהם באמצעות השגרירות ומקפידים להיפגש מדי שנה.

קוסטה ריקה

 ב
ּלל

ַה

סילביה בתלבושת חגיגית בקוסטה ריקה



137 136

המשך ההלל בכל קהילות ישראל. המסובים עונים: ״כי לעולם חסדו.״

הֹודּו ַלה׳ ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
הֹודּו ַלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ְלֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּגֹדלֹות ְלַבּדֹו, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
ְלֹעֵׂשה ַהָּׁשַמִים ִּבְתבּוָנה, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ְלֹעֵׂשה אֹוִרים ְּגֹדִלים, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ֶאת ַהָּיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹות ַּבָּלְיָלה, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
ְלַמֵּכה ִמְצַרִים ִּבְבכֹוֵריֶהם, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ַוּיֹוֵצא ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ְלֹגֵזר ַים סּוף ִלְגָזִרים, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
ְוֶהֱעִביר ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוכֹו, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגֹדִלים, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
ַוַּיֲהֹרג ְמָלִכים ַאִּדיִרים, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 

ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ַוִיְפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשָמִים, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

)תהלים קלו(   סיום ההלל

ילנה יגורוב נולדה בשנת 1976 בעיר טאש־קומיר שבקירגיזסטן, עלתה לארץ עם בעלה ובתם 
בשנת 2005, בגיל 29, מתגוררת בראשון לציון ומשמשת בתפקיד רכזת קליטה של יוצאי ֶחבר 

העמים במתנ"ס רמת אליהו.

בילדותה למדה ילנה בבית הספר ע"ש ניקולאי 
אוסטרובסקי. בשנת 1991, בזמן נפילת ברית 
המועצות, החלו דוברי הרוסית לעזוב את 
קירגיזסטן, ומשפחתה רצתה לעלות לישראל, 
אבל אחיה נפצע, והעלייה נדחתה. בשעה שאחיה 
החלים, נסעה ילנה ללמוד לתואר בהנדסת 
תקשורת באוניברסיטה שבעיר הבירה בישקק. 
בשנת 2002 התחתנה ונולדה לה בת, והרצון 
לעלות למדינת ישראל התעורר, במיוחד לנוכח 
האנטישמיות הגוברת והמצב הכלכלי הקשה.

קירגיזסטן היא מדינה מוסלמית, ובתקופת 
השלטון הקומוניסטי בה היה אסור להראות 
סממנים דתיים, לחגוג את החגים או לדבר 
עליהם. בעיירה שהתגוררה בה הייתה קהילה 
קטנה מאוד של יהודים, שכללה משפחות 
ספורות. משפחתה של ילנה חגגה את חנוכה 

ואת פסח בסתר. אומנם לא נערך ליל סדר כהלכתו, אך סבתה הכינה מצות וגפילטע פיש 
ודיברו על יציאת מצרים. לשאר החגים נחשפה רק בזמן לימודיה בעיר הבירה, שבה הייתה 

הקהילה היהודית גדולה יותר.

בשנת 2005 עלתה ילנה ארצה עם משפחתה ועם קבוצה מֶחבר העמים במסגרת תוכנית "בית 
ראשון במולדת" של הסוכנות היהודית. הדרך לארץ הייתה ארוכה. לא הייתה טיסה ישירה 
מקירגיזסטן, לכן נסעו במונית שירות עד קזחסטן במשך שעות רבות, משם טסו למוסקבה 
ואז לארץ. כשירדה מהמטוס הרגישה שהגיעה הביתה. בתחילה הגיעו בני המשפחה לקיבוץ 
עין זיוון שברמת הגולן ושם למדו באולפן ולמדו כיצד חוגגים את כל החגים. לאחר חצי שנה 

עברו לרמת אליהו שבראשון לציון, התחברו לכל המשפחה, ונולדה בת נוספת.

כיום הם חוגגים את כל החגים במסגרת המשפחתית. הקהילה בארץ לא גדולה, פזורה בכל 
הערים ואינה מגובשת בארגון, אך ילנה בקשר טוב עם כמה מהמשפחות מהקבוצה שאיתה 
עלתה ארצה. ֵמעבר לתפקידה כרכזת קליטה במתנ"ס, היא עוזרת ליוצאי חבר העמים להיקלט 

בארץ ולהכיר טוב יותר את המדינה.

קירגיזסטן

ילנה ובני משפחתה

 ב
ּלל

ַה
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ביאור: "ִּבְרַּכת ַהִּׁשיר" )פסחים 
י ז( חותמת בסידור התפילה 
את החלק של "פסוקי ְדִזְמָרה" 
ומסכמת בלשון מליצית ובביטויי 
שבח רבים את כל החלק של 
חכמי  והתשבחות.  הִשירֹות 
ההגדה בחרו לחתום בה את 
ההלל. הברכה פותחת ברעיון שכל 
יצורי עולם מברכים את הקב"ה על 
חסדיו ועל עזרתו. היא מונה את 
יכולותיו המפליאות, כמו: להחיות 
מתים, לרפא חולים וכדומה. אנו 
מבקשים להודות על כל אלה, אך 
היכולת שלנו כבני אדם מוגבלת. 
גם לּו הייתה היכולת שלנו דומה 
לעולם ומלואו, לא היה די בכך 
כדי לתאר את רבבות חסדיו של 
הקב"ה איתנו, שהגדול שבהם הוא יציאת מצרים והליווי לארץ ישראל, לכן אנו מודים לו 
בכל אחד מאיברי הגוף שלנו, בכל תעצומות הנפש ובכל היכולות הלשוניות שלנו. כולם 

כיחידה אחת מונים את שבחיו של מי שאמר והיה העולם.

ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֶאת ה' ִמן ַהָּׁשַמִים ַהְללּוהּו ַּבְּמרֹוִמים...
ַהַחָּיה ְוָכל ְּבֵהָמה ֶרֶמׂש ְוִצּפֹור ָּכָנף. )תהילים קמח א-י(

ִנְׁשַמת ָּכל ַחי ְּתָבֵרְך ֶאת 
ִׁשְמָך, ה׳ ֱאֹלֵהינּו, ְורּוַח ָּכל 
ָּבָׂשר ְּתָפֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך, 
ַמְלֵּכנּו, ָּתִמיד. ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד 
ָהעֹוָלם ַאָּתה ֵאל, ּוִמַּבְלָעֶדיָך 
ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוִׁשיַע, 
ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ְועֹוֶנה ּוְמַרֵחם 
ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלנּו 
ֶמֶלְך עֹוֵזר ְוסֹוֵמְך ֶאָּלא ָאָּתה.

רחל נבקה נולדה בשנת 1949 בתל־אביב וכילדה עברה עם משפחתה לקנדה. בשנת 1989 
עלתה מטורונטו שבקנדה עם האיש שלה ושלושת ילדיה, ומאז היא גרה ביישוב קרני שומרון. 

רחל מתנדבת בבית "איזי שפירא" שברעננה ומשמשת רכזת תנועת של"מ בקרני שומרון.

הקהילה היהודית בטורונטו רבתי היא 
הגדולה בקנדה וכוללת כמאה ושבעים אלף 
נפש. גלי הגירה של יהודים הגיעו לעיר החל 
בראשית המאה העשרים, בעיקר ממזרח 
אירופה. המהגרים הקימו מוסדות יהודיים, 
בתי כנסת, ישיבות, ארגוני עזרה וסעד, 
מרכז ללימודי השואה, את בית החולים 
״מאונט סיני״ ואוניברסיטאות. אף שרוב 
יהודי טורונטו חילונים, יש בה כשישים 
בתי כנסת, המשרתים את הזרמים השונים 
בעיר, שבראשם הזרם האורתודוקסי, הזרם 
הקונסרבטיבי והזרם הרפורמי. החיים של 
היהודים בעיר עשירים בפעילות בבתי כנסת 
ובתנועות הנוער, אך למרות זאת שיעור 

ההתבוללות גבוה מאוד.

כיהודייה שומרת מסורת הייתה רחל עטופה 
בכל המסגרות הדרושות: בתי ספר ובתי 

כנסת. הקהילה נהגה לחגוג יחד חגים ואירועים שונים ולפני כל חג נהגה לבקר בבתי אבות 
ולהביא שי ולארגן מסיבות למבוגרים ולילדים. את חג הפסח נהגה כל המשפחה המורחבת 
לחגוג יחד במשך יומיים )יום טוב שני של גלויות(. גילויי האנטישמיות היו מעטים ולא השפיעו 

על תפקוד הקהילה.

הּכתבות הרבות על ישראל בחדשות בסוף שנות השמונים עוררו את רצון המשפחה לקחת 
שנת שבתון ובמהלכה לגור בארץ עם שלושת ילדיהם, שלמדו בטורונטו בבית ספר יהודי ציוני. 
המשפחה נקלטה בהצלחה ברעננה, ואחרי חודשים אחדים הודיעו הילדים שהם לא מוכנים 
לחזור לקנדה. הבן אף החליט להתגייס לצבא ובכך קיבע את התיישבות המשפחה בארץ 
ישראל. המשפחה המורחבת הגיעה לביקור והחליטה אף היא לעלות, ולאחר כמה שנים עלו 
גם ההורים. משפחתה של רחל נמצאת בקשר עם משפחות רבות נוספות שעלו מקנדה. הן 

נוהגות להיפגש כמה פעמים בשנה ומשמשות זו לזו מעין קהילה של יוצאי קנדה.

קנדה

רחל בת ה־11 עם שני אחיה בפורים

יר
ש
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ת
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ליביה רוטקובסקי נולדה בשנת 1947 בניקוסיה )Lefkosia(, בירת קפריסין. היא בעלת 
תואר שני בחינוך ובִמנהל חינוכי. ליביה עסקה עשרות שנים בחינוך לגיל הרך וכיום פעילה 
חברתית וסביבתית, יוזמת, מובילה ומקדמת בהתנדבות פרויקטים בעיר ראשון לציון. היא 
עלתה לארץ בגיל חודשיים, ביוני 1947, כמעפילה עם הוריה, לילי ויוסף מרקו ז"ל, שניהם 
ילידי פיאטרה ניאמץ שברומניה. בתקופת השואה ברומניה נאלצו הוריה לענוד את הטלאי 
הצהוב, והאב נשלח לעבוד במחנות הכפייה. לאחר נישואיהם ארזו ההורים את חפציהם 
המעטים בתיק גב והתכוננו לעלייה ארצה. בדרך לא דרך הגיעו לזאגרּב שביוגוסלביה ושם 
עלו על אוניית המעפילים "כנסת ישראל", כאשר האם נושאת את ליביה ברחמה. האונייה 
היטלטלה שלושה שבועות במימי הים התיכון, עד שהתגלתה על ידי הבריטים סמוך לנמל 
חיפה. הבריטים שלחו את המעפילים למחנה המעצר פמגּוְסטה שבקפריסין, ושם שהו כשנה. 

החיים במחנה לא היו קלים, המים ניתנו במשורה, 
והמזון - בהקצבה. ההורים חלקו אוהל עם ארבעה 
זוגות נוספים. כדי לשמור על פרטיות מינימלית 
תלתה כל משפחה שמיכות סביב החלק שבו גרה. 
המחנה היה בנוי ברובו מאוהלים אוסטרליים בעלי 
שלוש שכבות: העליונה בצבע חאקי, הפנימית בצבע 
כחול, והאמצעית ברזנט בצבע לבן. מיתרי האוהל 
היו עשויים חוט שזור לבן. האוהלים נוצלו עד תום: 
מהחאקי תפרו חולצות, מהכחול – מכנסיים, מהלבן 
– לבנים, והחבלים שנפרמו שימשו לסריגת סוודרים 

וגרביים.

כשאימה של ליביה כרעה ללדת אותה, הזעיקו את 
אביה ממשחק כדורגל של המעפילים נגד הבריטים. 
הם נסעו בקומנדקר צבאי במשך כשעה וחצי בדרך 
לא דרך מפמגוסטה לבית החולים שבניקוסיה בליווי 
חיילים בריטים חמושים. בחג הפסח תש"ז נולדה 

ליביה, ובהיותה כבת חודשיים שוחררו המעפילים והורשו לעלות ארצה. זה היה חג החירות 
האמיתי של המשפחה!

הודות ליחסים הטובים שבין ישראל לבין קפריסין יצאו באחרונה לאי השכן כמה מחזורים 
של מסע מורשת ההעפלה. בין המשתתפים הרבים היו גם תינוקות שנולדו שם ובגרו, ואליהם 
התלוו בני משפחותיהם. גם ליביה השתתפה במסע המרגש זה ואף זכתה לקבל תעודת לידה 

ממשרד הפנים הקפריסאי.

קפריסין
ֱאֹלֵהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ֱאלֹוַּה ָּכל ְּבִרּיֹות, ֲאדֹון ָּכל ּתֹוָלדֹות, 
ָּבחֹות, ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ְּבֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו ְּבַרֲחִמים.  ְשׁ ַהְּמֻהָּלל ְּבָכל ַהתִּ
ִקיץ  ִנים ְוַהמֵּ עֹוֵרר ְיֵשׁ ן. ַהמְּ ַוה' ֱאֹלִהים ֱאֶמת, ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייָשׁ
ִנְרָּדִמים, ְמַחֶּיה ֵמִתים, ְורֹוֵפא חֹוִלים, ּפֹוֵקַח ִעְוִרים, ְוזֹוֵקף ְּכפּוִפים. 
ִשׂיַח ִאְּלִמים, ְוַהְמַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים, ּוְלָך ְלַבְּדָך ֲאַנְחנּו מֹוִדים. ַהמֵּ

יָרה ַּכָּים, ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ַּכֲהמֹון ַּגָּליו, ְוִשְׂפתֹוֵתינּו  ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִשׁ
ֶמׁש ְוַכָּיֵרַח, ְוָיֵדינּו  ׁ ַבח ְּכֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע, ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ַּכשֶּ ֶשׁ
ָמִים, ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ָּכַאָּילֹות. ֵאין ֲאַנְחנּו  ֵרי ָשׁ ְפרּוׂשֹות ְּכִנְשׁ
ְמָך ַמְלֵּכנּו, ַעל  ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְלָך, ה' ֱאֹלֵהינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת ִשׁ
ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְורֹוב ִרֵּבי ְרָבבֹות ְּפָעִמים, ַהּטֹובֹות 
ְצַרִים  נּו ְוִעם ֲאבֹוֵתינּו. ִמְּלָפִנים ִמִמּ ָעִשׂיָת ִעמָּ ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ֶשׁ
נּו, ּוְבָשָׂבע  נּו ה' ֱאֹלֵהינּו, ִמֵּבית ֲעָבִדים ְּפִדיָתנּו, ְּבָרָעב ַזְנתָּ ְּגַאְלתָּ
נּו, ּוֵמֳחָלִאים ָרִעים  נּו, ִמֶּדֶבר ִמַּלְטתָּ נּו, ֵמֶחֶרב ִהַּצְלתָּ ִּכְלַּכְלתָּ
ְוַרִּבים ִּדִּליָתנּו. ַעד ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך, ְוֹלא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך. ַעל 
ָּנַפְחתָּ ְּבַאֵּפינּו, ְוָלׁשֹון  ָמה ֶשׁ ִּפַּלְגתָּ ָּבנּו, ְורּוַח ּוְנָשׁ ֵּכן ֵאָבִרים ֶשׁ
ְמָך  ְּבחּו ִויָפֲארּו ֶאת ִשׁ ר ַשְׂמתָּ ְּבִפינּו. ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַשׁ ֲאֶשׁ
ֵּבַח, ְוָכל ַעִין  י ָכל ֶּפה ְלָך יֹוֶדה, ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ְתַשׁ ַמְלֵּכנּו ָתִמיד. כִּ
ֲחֶוה.  תַּ ְלָך ְתַצֶּפה, ְוָכל ֶּבֶרְך ְלָך ִתְכַרע, ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתְשׁ
ֶּנֱאַמר:  ֶמָך, ַּכָּדָבר ֶשׁ רּו ִלְשׁ ֶרב ְוַהְּכָליֹות ְיַזמְּ ְוַהְּלָבבֹות ִייָראּוָך ְוַהקֶּ
ּנּו, ְוָעִני  אַמְרָנה ה' ִמי ָכמֹוָך ַמִּציל ָעִני ֵמָחָזק ִממֶּ ָּכל ַעְצֹמַתי ֹתּ

ְוֶאְביֹון ִמֹּגְזלֹו.
ליביה כתינוקת עם אימה לאחר העלייה לארץ

ָאִשיָרה ָנא ַחְסֵדי ֵאל ְּבתֹוְך ְקַהל ִיְׂשָרֵאל
ִּכי ָבם ָרָצה ַוּיֹוֵאל ִמָּכל ּגֹוי ּוַמְמָלָכה
ָּכל ַעְצמֹוַתי ֹּתאַמְרָנה ה' ִמי ָּכמֹוָך.

)מתוך: "אשירה נא חסדי אל", ר' יוסף הלוי(
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עוזי מונטאג נולד בשנת 1940 בזאגרּב, בירת קרואטיה )שהייתה חלק ממדינות יוגוסלביה 
לשעבר(, עלה לארץ עם משפחתו בשנת 1948, בגיל 8, התגורר בעכו ולמד בבית הספר החקלאי 
בנהלל. בזמן מלחמת העולם השנייה, כאשר היה כבן שנה, הוסתר אצל משפחה בכפר ליד 
זאגרב. הוא שהה אצלה עד תום המלחמה, כשכבר היה בן 5. החיים כילד בכפר השפיעו על 
גישתו החיובית לחקלאות ובהמשך חייו הפך לאגרונום מקצועי. הוא עדיין בקשר עם צאצאי 
המשפחה שאצלה הוסתר, ותורם מניסיונו המקצועי כאגרונום לפעילות החקלאית שלהם 
בכפר. כיום עוזי גר בקריית ביאליק, חבר בהתאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר, משתתף לעיתים 
במפגשים שההתאחדות מארגנת הן לזכר קורבנות מלחמת העולם השנייה והן לשמירת 

הפולקלור והתרבות של יוגוסלביה ומשמר את השפה הקרואטית.

הוריו של עוזי התנגדו למשטר הקומוניסטי 
ביוגוסלביה שלאחר מלחמת העולם השנייה 
והחליטו לעזוב את המדינה. באותה העת כיהן 
כיו"ר הפרלמנט היוגוסלבי יהודי בשם משה 
פאידה, פרטיזן לשעבר, והוא דאג לאישורי 
עלייה ליהודים. הקהילה המקומית התארגנה 
לעלייה, ומשפחתו של עוזי עלתה על האונייה 
"ראדניק", שהפליגה לארץ והגיעה לחיפה 

בדצמבר 1948.

ביוגוסלביה לא התגוררו היהודים בשכונות 
נפרדות. הם השתלבו עם בני המקום ועסקו במגוון מקצועות. אומנם מספר היהודים הרשאים 
ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה הוגבל, אבל הדברים מעולם לא הגיעו לכדי אלימות. בכל 
עיר פעלה קהילה יהודית בתיאום מלא עם השלטונות המקומיים. הקהילה, שהייתה מורכבת 
מספרדים ומאשכנזים, התמקדה בנושאים הדתיים, כמו לימודי קודש, תפילות, נישואים 
וקבורה. בין האשכנזים לספרדים לא שרר כל מתח, וכולם נחשבו יוגוסלבים. משפחתו של 
עוזי הייתה חילונית ועד שהגיעה לארץ לא חגגה את חגי ישראל. פסח, למשל, היה חג שבו 
בני המשפחה, ולעתים גם חברים, ישבו סביב השולחן יחד, קראו בהגדה ונהנו מהמאכלים 

המיוחדים שהוכנו לקראת החג. הייתה אווירת חג.

התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר קמה ב־1935 על ידי דור המייסדים במטרה לַשֵמר ולטפח 
את התרבות, את הספרות, את המסורת, את מנהגי העם ואת לימוד קורותיהן של קהילות 
ישראל יוצאות יוגוסלביה. לאחרונה יזמה ההתאחדות הפקת סרט בשם "הנשכחים", המספר 
על השמדת יהודי יוגוסלביה. ביער בן־שמן מתקיים טקס שנתי המאורגן על ידי התאחדות 

עולי יוגוסלביה.

עוזי בילדותו בקרואטיה

קרואטיה
נוסח קהילות המזרח

ַׁשְוַעת ֲעִנִּיים ַאָּתה ִּתְׁשַמע, ַצֲעַקת ַהַּדל ַּתְקִׁשיב ְותֹוִׁשיַע. ְוָכתּוב 
ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּבה', ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהָּלה.

ְּבִפי ְיָׁשִרים ִּתְתרֹוָמם.
ּוְבִׂשְפֵתי ַצִּדיִקים ִּתְתָּבַרְך.
ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ִּתְתַקָּדׁש.
ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִׁשים ִּתְתַהָּלל.

ְּבִמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵּכן חֹוַבת ָּכל ַהְיצּוִרים 
ְלָפֶניָך, ה' ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְלהֹודֹות, ְלַהֵּלל, ְלַׁשֵּבַח, ְלָפֵאר, 
ְלרֹוֵמם, ְלַהֵּדר ּוְלַנֵּצַח ַעל ָּכל ִּדְבֵרי ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי 

ַעְבְּדָך ְמִׁשיֶחָך.

נוסח קהילות אשכנז

ִמי ִיְדֶמה ָּלְך, ּוִמי ִיְׁשֶוה ָּלְך, ּוִמי ַיֲעֹרְך ָלְך, ָהֵאל ַהָּגדֹול, ַהִּגּבֹור 
ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ.

ְנַהֶּלְלָך ּוְנַׁשֵּבֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת ֵׁשם ָקְדֶׁשָך. ָּכָאמּור ְלָדִוד, 
ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ה', ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֹו.

ָהֵאל ְּבַתֲעֻצמֹות ֻעֶּזָך. ַהָּגדֹול ִּבְכבֹוד ְׁשֶמָך. ַהִּגּבֹור ָלֶנַצח ְוַהּנֹוָרא 
ְּבנֹוְראֹוֶתיָך.

ַהֶּמֶלְך ַהּיֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ָרם ְוִנָּׂשא. ׁשֹוֵכן ַעד ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ְׁשמֹו. 
ְוָכתּוב ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּבה', ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהָּלה.

ְּבִפי ְיָׁשִרים ִּתְתַהָּלל, ּוְבִדְבֵרי ַצִּדיִקים ִּתְתָּבַרְך, ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים 
ִּתְתרֹוָמם, ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִׁשים ִּתְתַקָּדׁש.

ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְּבִרָּנה ִיְתָּפַאר ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו 
ְּבָכל ּדֹור ָודֹור. ֶׁשֵּכן חֹוַבת ָּכל ַהְיצּוִרים, ְלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי 
ֲאבֹוֵתינּו, ְלהֹודֹות, ְלַהֵּלל, ְלַׁשֵּבַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵּדר, ְלָבֵרְך 
ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס, ַעל ָּכל ִּדְבֵרי ִׁשירֹות ְוִתְׁשְּבחֹות ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ַעְבְּדָך 

ְמִׁשיֶחָך. 

יר
ש
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ת
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פרדי שביט נולד בשנת 1937 בבוקרשט, בירת רומניה, עלה לארץ בשנת 1948, בגיל 11, גר 
בחיפה ומאז שנת 1951 פעיל מאוד במכבי חיפה.

הקהילה היהודית בבוקרשט פרחה בין מלחמות העולם. היו בה כמה מרכזים רבניים חשובים, 
וחיי הקהילה היו עשירים מאוד. בתי הכנסת היו מלאים, ומשפחתו של פרדי נהגה לפקוד את בית 

הכנסת הגדול טמפלו קורל, שקיים 
עד היום, וכמו כולם הקפידה לחגוג 
את החגים היהודיים כהלכתם. פרדי 
למד בבית הספר היהודי "מוריה".

השנים הראשונות לחייו של פרדי 
היו בצל ההפגזות הבלתי פוסקות 
1941 נכנסו  על בוקרשט. בשנת 
הגרמנים לעיר ופשטו על שכונות 
היהודים. רוב בני המשפחה נתפסו 
ונשלחו למחנות או ברחו ונעלמו. 
פרדי ואימו נדדו במשך שלוש 
שנים דרך ארבע מדינות באירופה 
ובתוך כך החליפו את שמם ואת 

שם משפחתם.

בתום שלוש שנים הגיעו לצרפת 
ומשם עלו יחד לארץ באונייה 
"עצמאות" במסגרת המוסד לעלייה 
ב'. האונייה עגנה בנמל חיפה, וכל 
מי שהיה עליה הועבר למחסן 15, 
שבו עברו חיטוי די־די־טי ואחריו 
נשלחו למעברה בפרדס חנה. אחרי 
זמן קצר במעברה הם עברו לחיפה 
ושכרו דירה קטנה. פרדי התחיל זו 

הפעם הראשונה ללמוד במקום מסודר, בבית הספר "בסמ"ת", ותוך כדי לימודיו עבד כדי 
לכלכל אותו ואת אימו.

בארץ מתקיימת פעילות של יהודי רומניה, אבל פרדי לא משתתף בה. בביתו נשמר הטעם 
הרומני, ומאכלים רומניים מונחים על השולחן דרך קבע, במיוחד בחגים.

רומניה

ּוַבֵּׂשר ְּבׂשֹוָרה טֹוָבה ַקל ִּבְמֵהָרה
ַעל ַיד ִאיׁש ִּתְפָאָרה ֵלאֹמר ִהֵּנה ָבא יֹום

ִזְמָרה ְוקֹול ִׂשְמָחה ַהֵּלל ִׁשיר ּוְׁשָבָחה
ָנס ָיגֹון ַוֲאָנָחה ְיִגילּון ָּכל ַהּיֹום.

)מתוך "אודה אל חי", ר' יהודה קצין(

פרדי בצעירותו
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נוסח קהילות המזרח

ּוְבֵכן, ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמָך ָלַעד ַמְלֵּכנּו, ָהֵאל ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש 
ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ, ִּכי ְלָך ָנֶאה, ה' ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם 
ָוֶעד, ִׁשיר ּוְׁשָבָחה, ַהֵּלל ְוִזְמָרה, עֹז ּוֶמְמָׁשָלה, ֶנַצח, ְּגדּוָלה, ְּגבּוָרה, 
ְּתִהָּלה ְוִתְפֶאֶרת, ְקֻדָּׁשה ּוַמְלכּות. ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול 

ְוַהָּקדֹוׁש. ּוֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאל. 

ְיַהְללּוָך ה' ֱאֹלֵהינּו ָּכל ַמֲעֶׂשיָך, ַוֲחִסיֶדיָך ְוַצִּדיִקים עֹוֵׂשי ְרצֹוֶנָך, 
ְוַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ֻּכָּלם ְּבִרָּנה יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו ֶאת 
ֵׁשם ְּכבֹוֶדָך. ִּכי ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות, ּוְלִׁשְמָך ָנִעים ְלַזֵּמר, ּוֵמעֹוָלם 
ְוַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאל. ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֶמֶלְך ָּגדֹול ּוְמֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחֹות.

נוסח קהילות אשכנז

ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמָך ָלַעד ַמְלֵּכנּו. ָהֵאל ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַּבָּׁשַמִים 
ּוָבָאֶרץ. ִּכי ְלָך ָנֶאה, ה' ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ִׁשיר ּוְׁשָבָחה, 
ַהֵּלל ְוִזְמָרה, עֹוז ּוֶמְמָׁשָלה, ֶנַצח, ְּגֻדָּלה ּוְגבּוָרה, ְּתִהָּלה ְוִתְפֶאֶרת, 

ְקֻדָּׁשה ּוַמְלכּות, ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות, ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם.

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֵאל ֶמֶלְך ָּגדֹול ַּבִּתְׁשָּבחֹות, ֵאל ַההֹוָדאֹות, ֲאדֹון 
ַהִּנְפָלאֹות, ַהּבֹוֵחר ְּבִׁשיֵרי ִזְמָרה, ֶמֶלְך ֵאל ֵחי ָהעֹוָלִמים.

ביאור: הנוסחים השונים של קהילות המזרח ואשכנז הם בעלי תכנים זהים. האל ראוי 
לֶשבח על המידה הצודקת שבה הוא מנהל את החברה האנושית, ובעיקר מתקן את מצבם 
של העניים. אנו מודים לו באמצעות פרקי תהילים, שאותם, לפי המסורת, חיבר דוד מלך 
ישראל. יש מי שמחלק את הקטע "שיר ושבחה, הלל וזמרה" וכן הלאה לשלושה־עשר 
חלקים, כנגד שלוש־עשרה המידות של הקב"ה. הקטע מסתיים בברכה שלפיה הקב"ה 

בעצמו בוחר בשירי זמרה, מאחר שראוי לשבח אותו באופן פואטי.
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שותים כוס רביעית ואחרונה

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן.

ברכה אחרונה שלאחר שתיית יין

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל 
ְּפִרי ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּתנּוַבת ַהָּׂשֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה 
ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָת ְוִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹול ִמִּפְרָיּה 
ְוִלְׂשּבֹוַע ִמּטּוָבּה. ַרֶחם ָנא ה' ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל 
ַעֶּמָך ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך 
ְוַעל ִמְזְּבֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך. ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהֹּקֶדׁש 
ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִבְנָיָנּה 
ְונֹאַכל ִמִּפְרָיּה ְוִנְׂשַּבע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִּבְקֻדָּׁשה 
ּוְבָטֳהָרה. )ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום ַהַׁשָּבת ַהֶּזה( ְוַׂשְּמֵחנּו 
ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה. ִּכי ַאָּתה ה' טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל 
ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן. ָּברּוְך ַאָּתה ה' 

ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַגְפָנּה.

ְוָׁשָּמה ַעל ָּכל ִמְדָרְך. ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ֵּבַרְך.
ָחֵבר ִּתְהֶיה ְמֹבָרְך. ְּבָכל ָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה...

ְוֹלא ִנָּכר ָהִעְבִרי. ִלְפֵני ָאִחיו ַהֲהָגִרי.
ִאם ִעירֹוִני אֹו ַּכְפִרי. רּוַח ֻּכָּלם ְנכֹוָנה.

)מתוך "אתם יוצאי מערב", ר' דוד בוזגלו(

נעמי )לודמילה( ברנר נולדה בשנת 1944 במוסקבה, בירת רוסיה, עלתה לארץ עם בעלה 
מיכאל ז"ל ועם בנם הבכור, שהיה אז בן 8, בשנת 1972, בגיל 26, ומתגוררת כיום ביישוב אלעזר 
שבגוש עציון. היא מעבירה בהתנדבות הרצאות לנוער ולמבוגרים על נושא ה"סירובניקים". 
נעמי למדה במכללה להנדסאות בניין ברוסיה, ומיכאל למד כלכלה באוניברסיטת מוסקבה. 

יהודי ברית המועצות לשעבר לא ידעו הרבה על ישראל עד 1967, אבל אחרי מלחמת ששת 
הימים חלה בקרבם התעוררות עצומה. המשטר לא ִאפשר כל גילוי של דת: היה אסור לחגוג 

את החגים, היה אסור ללמוד עברית, והיה 
אסור לקיים כל טקס יהודי שהוא. מי שהעז 
לעשות דבר־מה בעל אוריינטציה יהודית, 
הסתכן בעונש קשה. יהודים התחילו לחפש 
זה את זה והחלו לקיים מפגשים שנקראו 
"מפגשי מטבח", ישיבות חשאיות שבהן 

דיברו על ישראל ועל העלייה לישראל.

אלא שכדי לעלות ארצה היה צריך לעבור 
דרך חתחתים. ההחלטה לעלות הייתה 
בגדר צעד בלתי הפיך, שבגינו הסתכנו 
במאסר או בהגליה לסיביר. מי שהגיש 
בקשה לעלייה, נדרש להביא אישורים 
רבים, ובהם אישורים מההורים המבוגרים, 

שמרשים לילדיהם לעזוב אותם, ואישור ממקום העבודה, שעל עצם בקשתו "זכה" המבקש 
בפיטורים מיידיים ובנזיפות. למגישי בקשה לעלייה לא הייתה עבודה, הם נדרשו להחזיר 

למדינה סכומי עתק ולוותר על האזרחות, והם חיו מן היד אל הפה, לפעמים לאורך זמן.

נעמי ובעלה מכרו את כל רכושם, ובכלל זה את אוצרות המשפחה, את הרהיטים ואפילו את 
הווילונות. הם גייסו כספים מכל הקרובים כדי לעמוד בסכום הגדול שהשלטונות ביקשו. דוד 
של נעמי, אחיו של אביה, אליהו לויטין, שהגיע לקיבוץ כפר גלעדי אי־שם בשנות העשרים, 
שלח להם הזמנה לעלות ארצה. זמן קצר לפני עלייתם חלה הבן בדיזנטריה ואושפז, ונעמי 
ובעלה הבריחו אותו מבית החולים כדי שיוכל לטוס עימם לישראל. הפרידה מההורים לוותה 
בכאב לב גדול. אחת הסבתות אפילו כעסה מאוד על שעזבו אותה, אך בסופו של דבר עלתה 

ארצה בשנות התשעים, כשמסך הברזל נפרץ.

בארץ שמרה המשפחה על השפה הרוסית, אבל לנוכח האיסורים בברית המועצות על כל 
ביטוי של יהדות, בבית תמיד הדגישו עד כמה חשוב לשמור על הזהות היהודית. כיום נעמי 
היא אימא לארבעה ילדים וסבתא לשנים־עשר נכדים, וכולם ממשיכים את דרכם של נעמי 

ומיכאל לאהבת הארץ ולאהבת התורה.

נעמי ומיכאל

רוסיה
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ב
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ִנְרָצה 
ֲחַסל ִסּדּור ֶּפַסח ְּכִהְלָכתֹו, ְּכָכל ִמְׁשָּפטֹו ְוֻחָּקתֹו, 
ַּכֲאֶׁשר ָזִכינּו ְלַסֵּדר אֹותֹו, ֵּכן ִנְזֶּכה ַלֲעשֹוֹתֹו. ָזְך ׁשֹוֵכן 
ְמעֹוָנה, קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה, ְּבָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי 

ַכָּנה, ְּפדּוִים ְלִצּיֹון ְּבִרָּנה.

ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשָלִים ַהְּבנּוָיה.

ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד, ָׂשַמְחִּתי ְּבאְֹמִרים ִלי ֵּבית ה' ֵנֵלְך. 
עְֹמדֹות ָהיּו ַרְגֵלינּו ִּבְׁשָעַרִיְך ְירּוָׁשָלִם. ְירּוָׁשַלִם ַהְּבנּוָיה, 
ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה ַיְחָּדו. ֶׁשָּׁשם ָעלּו ְׁשָבִטים, ִׁשְבֵטי 
ָיּה, ֵעדּות ְלִיְׂשָרֵאל, ְלֹהדֹות ְלֵׁשם ה'. ִּכי ָׁשָּמה ָיְׁשבּו 
ִכְסאֹות ְלִמְׁשָּפט, ִּכְסאֹות ְלֵבית ָּדִוד. ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום 
ְירּוָׁשָליִם, ִיְׁשָליּו אֲֹהָבִיְך. ְיִהי ָׁשלֹום ְּבֵחיֵלְך, ַׁשְלָוה 
ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך. ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי, ֲאַדְּבָרה ָּנא ָׁשלֹום ָּבְך. 

ְלַמַען ֵּבית ה' ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך )תהלים קכב(.

יריב נורנברג נולד בשנת 1974 בלוזאן שבשווייץ ועלה לארץ עם משפחתו בשנת 1987, בגיל 13. 

התיעוד הראשון לנוכחות 
יהודים בשווייץ הוא מימי 
הביניים. הקהילה כוללת 
כיום כשמונה־עשר אלף 
יהודים, והיא קהילה מגוונת 
ה  ז ד  צ ל ה  ז ה  ב ם  י י ח ש
חרדים, מסורתיים וליברלים. 
הקהילות הגדולות הן בציריך, 
בז'נבה, בלוזאן ובבזל. מעניין 
לספר כי האישה הראשונה 
שכיהנה כנשיאה בשווייץ היא 

יהודייה בשם רות דרייפוס.

הוריו של יריב, ילידי הארץ, 
נפגשו בישראל. אביו, שלמד הנדסה וכלכלה בשווייץ, הגיע לחופשה ופגש את מי שלימים 
תהיה אשתו, בוגרת האקדמיה למוזיקה באוניברסיטת תל אביב, שבאה בעקבותיו לשווייץ. 

שלושה ילדים נולדו לבני הזוג: יריב הבכור, דויד ז"ל והדר.

הילדים גדלו באווירה פתוחה  ולמדו בבתי ספר ציבוריים לצד ילדים שוויצרים וילדי מהגרים 
רבים. פעם בשבוע למדו הילדים היהודים ב"חדר" אצל רב הקהילה ג'ורג' ודנאי, שקיבל את 
תואר הכבוד "הרב הגדול". כל קיץ היו הילדים מגיעים לקייטנה בארץ וכבר מגיל צעיר דיברו 

עברית וצרפתית וידעו לקרוא ולכתוב בשתי השפות.

כשיריב הגיע לגיל מצוות, עלתה המשפחה לארץ והתיישבה ברמת השרון. ההורים הקפידו 
לשלוח את הילדים לקייטנה בשווייץ מדי שנה. יריב בחר ללמוד בבית הספר התיכון "אליאנס" 
כדי לשמור על זיקה לתרבות פרנקופונית )"דוברי צרפתית"(. את אשתו לודיוין )שמה העברי 
הוא אלינור( פגש יריב בישראל. גם היא נולדה בשווייץ, החלה לעבוד בישראל והתאהבה 
במקום ובאנשים ואף בחרה להתגייר ולקשור את גורלה בעם ישראל, עוד לפני שהכירה את 
יריב. במכבייה האחרונה היא זכתה עם נבחרת יהדות שווייץ במדליה במרוץ הסוסים ובקפיצה 
לגובה, והקיץ תשתתף שוב בתחרות במסגרת משחקי מכבי אירופה. יריב ולודיוין התחתנו 
בשנת 2017 בחתונה אזרחית בשווייץ ובשנת 2018 - בחתונה יהודית כהלכתה בירושלים. 
בינואר 2019 נולד בנם הראשון נועם דויד. יריב ולודיוין עובדים כמנהלי נציגויות בארץ של 

שני בנקים שוויצרים מתחרים. יריב משמש גם מג"ד פעיל במילואים.

יריב ואחיו דויד ז"ל בפורים בשווייץ

שווייץ

ְירּוָׁשַלִים ִעיִרי, ִהְתעֹוְרִרי, עּוִרי, עּוִרי, ִׁשיר ַּדֵּבִרי. ִּכי ָעָלה ַּבחֹוָמה ּגֹוֲאֵלְך, ְוִכי ָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוֵלְך.

ָצה
ִנְר
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ּוְבֵכן ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה
ייני, פייטן ארץ ישראלי קדום, מאות 6-5 לספירה

ָאז רֹוב ִנִּסים ִהְפֵלאָת ַּבַּלְיָלה, ְּבֹראׁש ַאְׁשמֹוֶרת ֶזה ַהַּלְיָלה, ֵּגר ֶצֶדק 
ִנַּצְחּתֹו ְּכֶנֱחַלק לֹו ַלְיָלה, ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

ַּדְנָּת ֶמֶלְך ְּגָרר ַּבֲחלֹום ַהַּלְיָלה, ִהְפַחְדָּת ֲאַרִּמי ְּבֶאֶמׁש ַלְיָלה, ַוָּיַׂשר 
ִיְׂשָרֵאל ָלֵאל ַוּיּוַכל לֹו ַלְיָלה, ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

ֶזַרע ְּבכֹוֵרי ַפְתרֹוס ָמַחְצָּת ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה, ֵחיָלם ֹלא ָמְצאּו ְּבקּוָמם 
ַּבַּלְיָלה, ִטיַסת ְנִגיד ֲחרֶׁשת ִסִליָת ְּבכֹוְכֵבי ַלְיָלה, ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

ָיַעץ ְמָחֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי, הֹוַבְׁשָּת ְּפָגָריו ַּבַּלְיָלה, ָּכַרע ֵּבל ּוַמָּצבֹו ְּבִאיׁשֹון 
ַלְיָלה, ְלִאיׁש ֲחמּודֹות ִנְגָלה ָרז ֲחזֹות ַלְיָלה, ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

ִמְׁשַּתֵּכר ִּבְכֵלי קֶֹדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו ַּבַּלְיָלה, נֹוַׁשע ִמּבֹור ֲאָריֹות ּפֹוֵתר ִּבֲעתּוֵתי 
ַלְיָלה, ִׂשְנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְוָכַתב ְסָפִרים ַּבַּלְיָלה, ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

עֹוַרְרָּת ִנְצֲחָך ָעָליו ְּבֶנֶדד ְׁשַנת ַלְיָלה, ּפּוָרה ִתְדרֹוְך ְלׁשֹוֵמר ַמה ִמַּלְיָלה, 
ָצַרח ַּכּׁשֹוֵמר ְוָׂשח "ָאָתא ֹּבֶקר ְוַגם ַלְיָלה", ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

ְיָלה, ָרם הֹוַדע ִּכי ְלָך ַהּיֹום ַאף ְלָך  ָקֵרב יֹום ֲאֶׁשר הּוא ֹלא יֹום ְוֹלא לַּ
ַהַּלְיָלה, ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך ָּכל ַהּיֹום ְוָכל ַהַּלְיָלה, ָּתִאיר ְּכאֹור יֹום 

ֶחְׁשַכת ַלְיָלה, ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

ביאור: ייני, פייטן ארץ ישראלי קדום שחי במאות החמישית־שישית לספירה, הוא ִמֵּבין 
המעצבים של עולם הפיוט לדורותיו. "ויהי בחצי הלילה" הוא חלק מפיוט רחב יותר הנמצא 
בסידור האשכנזי ומיוחד לשבת הגדול, השבת שלפני חג הפסח. הפיוט מונה את נס 
יציאת מצרים כחלק מסדרה של ניסים שהקב"ה חולל בלילה בהזדמנויות רבות אחרות: 
הצלת שרה ואברהם מידי מלך ְגרר )בראשית כ ג(, נבואת הנקמה במצרים )יחזקאל ל 
יד(, הפלת ֵּבל, ראש אלילי בבל )ישעיה מו א(, הצלת דניאל מגוב האריות )דניאל ו כד(, 
נדודי שנת המלך אחשוורוש וקידום מרדכי )אסתר ו א-ב(, הפקדת שומרים על העיר 
ירושלים )ישעיה סב ו( ועוד. פיוט זה נאמר לאחר תום סדר פסח. התוכן שלו משתלב 

יפה בשעת הלילה המאוחרת שלאחר הסדר.

מרים )לבטון( גרינוולד נולדה בשנת 1945 בעיר סוס 
שבתוניסיה, עלתה לישראל בשנת 1952, בגיל 7, וגרה 
היום בפתח תקווה. היא נשואה ואימא לשני ילדים, 
וכדוברת צרפתית היא מתנדבת במסגרת תנועת 
של"מ – החברה למתנ"סים בתחום של קליטת עלייה 

ועושה ביקורי בית אצל אישה חולת אלצהיימר.

החיים של היהודים לצד המוסלמים בתוניסיה היו 
טובים. הייתה שכנות טובה, ומרים זוכרת שבט"ו 
בשבט היו השכנים המוסלמים מגיעים לבקר אותם 
כשבידיהם סלי פירות וברכות. בתי הכנסת היו פעילים 
מאוד והיו מרכז הקהילה. התרבות הייתה מגוונת, 
והחיים התנהלו בשתי שפות: צרפתית וערבית. מרבית 
הקהילה שמרה, בצד פתיחותה לתרבות צרפת, על 
מוסדותיה הרוחניים ועל יחס עמוק אל המסורת. 
יהודי תוניסיה השתתפו בתהליך הציוני, ומנהיגיהם 

השתתפו בכמה קונגרסים ציוניים בין־לאומיים.

בנובמבר 1942 תפסה גרמניה הנאצית את השלטון בתוניסיה, ִּבמקום ממשלת וישי ששלטה 
במדינה עד אז. בתוניסיה חיו אז כמאה אלף יהודים, והם חויבו לענוד את הטלאי הצהוב בכמה 
ערים. בתוך כחצי שנה, עד שחרור תוניסיה מידיהם, הספיקו הנאצים לשלוח כחמשת אלפים 
יהודים למחנות עבודה, וכמה עשרות יהודים נשלחו למחנות ריכוז. יהודים רבים גם נורו 
למוות בבתיהם, הומתו ברעב או מתו ממחלות ומהפצצות. למזלם, תהליך המוות בתוניסיה 
בשלטון גרמניה הנאצית נקטע בראשיתו, בחודש במאי 1943, עם שחרורה של המדינה מידי 

הנאצים. בשנת 1948 נמנו בתוניסיה כמאה וחמישה אלף יהודים.

בילדותה למדה מרים בבית הספר ״אליאנס״. אביה היה אדם דתי וציוני, וחלק מבני משפחתו 
עלו לישראל לפניו, לכן לא הפתיע שגם הוא החליט לעלות.

בשנת 1952 עלתה המשפחה לישראל באונייה ״גלילה״ במסע שעבר דרך מרסיי שבצרפת. הם 
שוכנו בתחילה בשער עלייה ומשם עברו לוואדי קרן, מעברה ליד נהריה. בהמשך התיישבו בראש 
פינה, ושם נשארו. הקליטה בראש פינה הייתה טובה ולוותה בחינוך לערכים ולאהבת הארץ.

יהדות תוניסיה מקיימת בארץ כמה מפגשים לאורך השנה. בביתה של מרים עדיין נוהגים 
לאכול מאכלים מסורתיים, כמו קוסקוס, סלטים, עוגות, עוגיות ופריקסה. מרים מבינה 

תוניסאית, אבל לא דוברת את השפה.

תוניסיה

רה
שי

ט ו
פיו

מרים בכיתה א׳, לבושה בתלבושת אחידה 
של בית הספר
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שלום עמרם נולד בשנת 1915 בתימן, עלה לארץ עם הוריו, אשתו ובתו בשנת 1948, בגיל 
33, במסגרת "מרבד הקסמים", וגר באשקלון.

חיי היהודים בתימן לצד שכניהם הערבים היו טובים. הגברים יצאו לעבוד מחוץ לבית ולפעמים 
שהו ימים מספר מחוצה לו והתארחו בביתם של ערביי תימן, שהיו ביחסים טובים איתם.

ידעו  הגברים למדו ב"חדר", 
להתפלל ודיברו עברית בלשון 
תנ"כית. הנשים היו בבית, ורובן 
לא ידעו קרוא וכתוב. האישה היא 
שדאגה לחינוך ילדיה, שלחה את 
הבנים ל"חדר", והבנות נשארו 
באחריותה עד נישואיהן. שלום 
למד בחדר "מורי" ואחר כך גם 
לימד שם. הוא עסק בעיבוד עורות 

ובתפירת מעילים.

האימאם דאג ליהודי תימן והגן 
על זכותם לשמור את דתם. לאחר 
מותו בידי מתנגדיו עלה בנו אחמד 

לשלטון והמשיך את דרכו של אביו. הוא דאג למתן היתרי עלייה לארץ ישראל ליהודים, אם כי 
לא האמין שרובם אכן יעזבו. אלא שהמציאות טפחה על פניו, ורוב הקהילה היהודית עזבה. 
היא עשתה את דרכה ברגל במשך שבועיים עד לעיר צנעה ומשם לעדן, אך רבים נפטרו במהלך 

הדרך עקב תנאים קשים, מחלות והתייבשות.

לישראל הגיעו יהודי תימן בטיסה. עם הגעתם הם הועברו לראש העין למגורים זמניים באוהלים 
ללא מים וללא חשמל ולאחר כחודש הועברו לשכונת מג'דל באשקלון. כל משפחה קיבלה 

בית לפי מספר הנפשות. זוג הורים וילד קיבלו בית שכלל חדר וחצר.

שלום שימש מנהל עבודה בחברת "סולל בונה", שסללה כבישים מראשון לציון עד אשקלון 
וסביבתה, ובגיל 62 יצא לפנסיה. הוא הקים מכספו הפרטי בית כנסת לבני העדה התימנית 
בשכונת מגוריו באשקלון. בית הכנסת משמש גם למפגשים וללימוד תורה וגמרא. גם היום, 
כשהוא כבר בן 104, עולים אליו לרגל כדי לשמוע דבר תורה מפיו ולקבל את ברכתו. לא פעם 
הוא שימש חינם אין כסף מגשר ומשכין שלום בין אנשים שהגיעו מכל הארץ. שלום שומר על 
המסורת ועל מנהגי העדה התימנית עד היום. הוא מקפיד על תפילות מדי יום ועל שמירת השבת 

ומועדי ישראל. בביתו מכינים מאכלים תימניים ומקיימים טקסי חינה ומפגשים בשבתות.

תימן
ּוְבֵכן ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח

אליעזר הקליר, פייטן ארץ ישראלי, מאות 7-6 לספירה

אֶֹמץ ְּגבּורֹוֶתיָך ִהְפֵלאָת ַּבֶּפַסח, ְּברֹאׁש ָּכל מֹוֲעדֹות ִנֵּׂשאָת ֶּפַסח, ִּגִּליָת 
ְלֶאְזָרִחי ֲחצֹות ֵליל ֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח.

ְּדָלָתיו ָּדַפְקָּת ְּכֹחם ַהּיֹום ַּבֶּפַסח, ִהְסִעיד נֹוְצִצים ֻעגֹות ַמּצֹות ַּבֶּפַסח, 
ְוֶאל ַהָּבָקר ָרץ ֵזֶכר ְלׁשֹור ֵעֶרְך ֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח.

ּיים ְוֹלֲהטּו ְּבֵאׁש ַּבֶּפַסח, ֻחַּלץ לֹוט ֵמֶהם ּוַמּצֹות ָאָפה ְּבֵקץ  ֹזֲעמּו ְסדֹומִִ
ֶּפַסח, ִטאֵטאָת ַאְדַמת ֹמף ְוֹנף ְּבָעְבְרָך ַּבֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח.

ָיּה רֹאׁש ָּכל אֹון ָמַחְצָּת ְּבֵליל ִׁשּמּור ֶּפַסח, ַּכִּביר ַעל ֵּבן ְּבכֹור ָּפַסְחָּת ְּבַדם 
ֶּפַסח, ְלִבְלִּתי ֵּתת ַמְׁשִחית ָלֹבא ִּבְפָתַחי ַּבֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח.

ְמֻסֶּגֶרת ֻסָּגָרה ְּבִעּתֹוֵתי ֶּפַסח, ִנְׁשְמָדה ִמְדָין ִּבְצִליל ְׂשעֹוֵרי עֶֹמר ֶּפַסח, 
ֹשֹוְרפּו ִמְׁשַמֵּני ּפּול ְולּוד ִּביַקד ְיקֹוד ֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח.

עֹוד ַהּיֹום ְּבנֹוב ַלֲעמֹוד ַעד ָּגָעה עֹוַנת ֶּפַסח, ַּפס ָיד ָּכְתָבה ְלַקֲעֵקַע 
צּול ַּבֶּפַסח, ָצֹפה ַהָּצִפית ָערֹוְך ַהֻּׁשְלָחן ַּבֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח.

ָקָהל ִּכְּנָסה ֲהַדָּסה ְלַׁשֵּלׁש צֹום ַּבֶּפַסח, רֹאׁש ִמֵּבית ָרָׁשע ָמַחְצָּת ְּבֵעץ 
ֲחִמִּׁשים ַּבֶּפַסח, ְׁשֵּתי ֵאֶּלה ֶרַגע ָּתִביא ְלעּוִצית ַּבֶּפַסח, ָּתעֹז ָיְדָך ְוָתרּום 

ְיִמיֶנָך ְּכֵליל ִהְתַקֵּדׁש ַחג ֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח.

ביאור: אליעזר הקליר חי בארץ ישראל במאות השישית־שביעית לספירה, כנראה בטבריה, 
המכוָנה בפיו "קריית ספר". רבים מפיוטיו, המתאפיינים במבנה מאורגן, במשקל ובחרוז, 
נכנסו לסידור התפילה של אשכנז, צרפת, איטליה ויוון. אברהם אבן עזרא מסתייג 
משיטתו הפיוטית )קהלת ה א(. "ואמרתם זבח פסח" נאמר לאחר הסדר כמנהג קהילות 
אשכנז, והוא חלק מסדרה פיוטית הנמצאת במחזור של פסח. הפייטן מזכיר אירועים 
רבי־משמעות נוספים בתולדות ישראל שהתרחשו בפסח: מפגש המלאכים עם אברהם 
)בראשית יח ב(, נפילת ֵחילות סנחריב שצרו על ירושלים )מלכים ב יט לה(, מפלת 
המן הרשע )אסתר ט כד( ועוד. הפזמון של הפיוט הוא חלק מהתשובה הניתנת לבנים 
השואלים: "מה העבודה הזאת לכם?" )שמות יב כו(. ההתרחשויות החיוביות מבחינה 
לאומית בחג הפסח נותנות תקווה שהגאולה עתידה לבוא בפסח: "בניסן נגאלו ובניסן 

עתידים להיגאל" )ראש השנה יא, ע"א(.
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שלום וסעדה עמרם עם עלייתם מתימן



ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה
ַאִּדיר ִּבְמלּוָכה, ָּבחּור ַּכֲהָלָכה, ְּגדּוָדיו ֹיאְמרּו לֹו:

ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ה׳ ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.
ָּדגּול ִּבְמלּוָכה, ָהדּור ַּכֲהָלָכה, ָוִתיָקיו ֹיאְמרּו לֹו:

ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ה׳ ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.
ַזַּכאי ִּבְמלּוָכה, ָחִסין ַּכֲהָלָכה, ַטְפְסָריו ֹיאְמרּו לֹו:

ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ה׳ ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.
ָיִחיד ִּבְמלּוָכה, ַּכִּביר ַּכֲהָלָכה, ִלּמּוָדיו ֹיאְמרּו לֹו:

ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ה׳ ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.
ֶמֶלְך ִּבְמלּוָכה, נֹוָרא ַּכֲהָלָכה, ְסִביָביו ֹיאְמרּו לֹו:

ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ה׳ ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.
ָעָניו ִּבְמלּוָכה, ּפֹוֶדה ַּכֲהָלָכה, ַצִּדיָקיו ֹיאְמרּו לֹו:

ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ה׳ ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.
ָקדֹוׁש ִּבְמלּוָכה, ַרחּום ַּכֲהָלָכה, ִׁשְנַאָּניו ֹיאְמרּו לֹו:

ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ה׳ ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.
ַּתִּקיף ִּבְמלּוָכה, ּתֹוֵמְך ַּכֲהָלָכה, ְּתִמיָמיו ֹיאְמרּו לֹו:

ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ה׳ ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.

ביאור: הפיוט "אדיר במלוכה" נקרא גם "כי לו נאה, כי לא יאה". מחברו אינו ידוע, ומייחסים 
אותו לר' יעקב מלונדון, שחי בעת שהפיוט התפרסם, במאה השלוש־עשרה. הפיוט נפוץ 
יותר בקהילות אשכנז. כמו פיוטים אחרים כאן ובכלל, הוא חֹולק שבח לקב"ה. את השבח 
הזה הוא ׂשם בפי דמויות שונות, ובהן מלאכים המופיעים כאן בכינויים שונים, בני אדם, 
צדיקים ותלמידי חכמים. הוא מכנה את הקב"ה בכינויים רבים, כמו: אדיר, הדור, נורא, 
עָניו, קדוש וכדומה, המסודרים לפי סדר האלף־בית. המנטרה החוזרת אומרת שבסופו 
של דבר רק ְלָך, הקב"ה, המלוכה ראויה. בכל פזמון כזה נזכרת המילה "ְלָך" שבע פעמים.

ַאִּדיר הּוא
ַאִּדיר הּוא ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב. ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. 

ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב.
ָּבחּור הּוא, ָּגדֹול הּוא, ָּדגּול הּוא ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב. ִּבְמֵהָרה, 

ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב.
ָהדּור הּוא, ָוִתיק הּוא, ַזַּכאי הּוא ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב. ִּבְמֵהָרה, 

ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב, ֵאל ְּבֵנה ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב.
ָחִסיד הּוא, ָטהֹור הּוא, ָיִחיד הּוא ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב. ִּבְמֵהָרה, 

ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב.
ַּכִּביר הּוא, ָלמּוד הּוא, ֶמֶלְך הּוא ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב. ִּבְמֵהָרה, 

ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב.
נֹוָרא הּוא, ַסִּגיב הּוא, ִעּזּוז הּוא ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב. ִּבְמֵהָרה, 

ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב.
ּפֹוֶדה הּוא, ַצִּדיק הּוא, ָקדֹוׁש הּוא ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב. ִּבְמֵהָרה, 

ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב.
ַרחּום הּוא, ַׁשַּדי הּוא, ַּתִּקיף הּוא ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב. ִּבְמֵהָרה, 

ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב.

ביאור: מחבר הפיוט אינו ידוע. גם פיוט זה שייך לקבוצת הפיוטים הנאמרים לאחר 
סדר פסח, וגם הוא חולק שבחים לקב"ה. הפעם המיקוד הוא בבניין המחודש של בית 
המקדש, הלוא הוא הגאולה העתידה לבוא בדומה לגאולת הפסח של מצרים. הפייטן 
מעתיר על הקב"ה שבחים הסדורים לפי סדר האלף-בית. רעיון בניין בית המקדש כחלק 
מגאולת מצרים כבר נרמז בשירת הים, שבה נאמר: "ָנִחיָת ְבַחְסְּדָך ַעם זּו ָּגָאְלָּת, ֵנַהְלָּת 
ְבָעְּזָך ֶאל ְנֵוה ָקְדֶׁשָך... ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲחָלְתָך, ָמכֹון ְלִׁשְבְּתָך ָּפַעְלָּת ה', ִמְּקָדׁש ֲאֹדָני 

ּכֹוֲננּו ָיֶדיָך )שמות טו יג-יז(.
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ֲעָׂשָרה ִמי יֹוֵדַע? ֲעָׂשָרה, ֲאִני יֹוֵדַע! ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָּיא. ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי 
ֵליָדה. ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה. ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא. ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה. 
ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה. ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. ְׁשלָׁשה ָאבֹות. ְׁשֵני ֻלחֹות 

ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ַאַחד ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע? ַאַחד ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע! ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּיא. 
ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָּיא. ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה. ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה. ִׁשְבָעה ְיֵמי 
ַׁשַּבָּתא. ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה. ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה. ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. 

ְׁשלָׁשה ָאבֹות. ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ְׁשֵנים ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע? ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע! ְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבַטָּיא. 
ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּיא. ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָּיא. ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה. ְׁשמֹוָנה ְיֵמי 
ִמיָלה. ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא. ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה. ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה. 
ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. ְׁשלָׁשה ָאבֹות. ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע? ְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע! ְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר 
ִמַּדָּיא. ְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבַטָּיא. ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּיא. ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָּיא. 
ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה. ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה. ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא. ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי 
ִמְׁשָנה. ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה. ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. ְׁשלָׁשה ָאבֹות. ְׁשֵני 

ֻלחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ביאור: פיוט ייחודי שנכתב בימי הביניים ומחברו אינו ידוע. המגמה של המחבר הייתה 
דידקטית: להעלות שאלות ולהשיב עליהן. מבית לבית השיר מתארך ומוסיף מידע חדש, תוך 
שהוא מונה את הסמלים המרכזיים של היהדות. זהו מעין משחק שנועד להשאיר את הילדים 
ערים עד תום הסדר. הבית האחרון מכיל את כל הסמלים: שלוש-עשרה מידות הקב"ה )שמות 
לד ו-ז( או שלוש-עשרה המידות שהתורה נדרשת בהן )ספרא ויקרא א א(, שנים-עשר שבטי 
ישראל )בראשית מט כח(, אחד-עשר הכוכבים מחלום יוסף )בראשית לז ט(, עשרת הדיברות 
)שמות כ א-יד(, תשעת חודשי ההיריון )נידה לח, ע"ב(, שמונת הימים מההולדת עד לברית 
המילה )בראשית כא ד(, שבעת ימי השבוע שבסופם שבת )שמות כ ח-יא(, ששת הסדרים 
שהמשנה והתלמודים ערוכים לפיהם, זמ"ן נק"ט: זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קדשים וטהרות 
)רש"י חגיגה יד, ע"א(, חמשת חומשי התורה: בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים )ראה 
חגיגה יד, ע"א(, ארבע האימהות: שרה, רבקה, לאה ורחל, שלושת האבות: אברהם, יצחק 
ויעקב, שני לוחות הברית )שמות לב טו-טז; דברים ד יג( ובנוסחים אחרים: "משה ואהרן" 

במקום שני הלוחות. את כל הפיוט פותח וחותם האל האחד, היחיד והמיוחד )שמות כ ג(.

ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע
ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע? ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע! ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ְׁשַנִים ִמי יֹוֵדַע? ְׁשַנִים ֲאִני יֹוֵדַע! ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו 
ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ְׁשלָׁשה ִמי יֹוֵדַע? ְׁשלָׁשה ֲאִני יֹוֵדַע! ְׁשלָׁשה ָאבֹות. ְׁשֵני ֻלחֹות 
ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ַאְרַּבע ִמי יֹוֵדַע? ַאְרַּבע ֲאִני יֹוֵדַע! ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. ְׁשלָׁשה ָאבֹות. 
ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ֲחִמָּׁשה ִמי יֹוֵדַע? ֲחִמָּׁשה ֲאִני יֹוֵדַע! ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה. ַאְרַּבע 
ִאָּמהֹות. ְׁשלָׁשה ָאבֹות. ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 

ּוָבָאֶרץ.

ִׁשָּׁשה ִמי יֹוֵדַע? ִׁשָּׁשה ֲאִני יֹוֵדַע! ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה. ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי 
תֹוָרה. ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. ְׁשלָׁשה ָאבֹות. ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ִׁשְבָעה ִמי יֹוֵדַע? ִׁשְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע! ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא. ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי 
ִמְׁשָנה. ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה. ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. ְׁשלָׁשה ָאבֹות. ְׁשֵני 

ֻלחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ְׁשמֹוָנה ִמי יֹוֵדַע? ְׁשמֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע! ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה. ִׁשְבָעה ְיֵמי 
ַׁשַּבָּתא. ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה. ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה. ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. 

ְׁשלָׁשה ָאבֹות. ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ִּתְׁשָעה ִמי יֹוֵדַע? ִּתְׁשָעה ֲאִני יֹוֵדַע! ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה. ְׁשמֹוָנה ְיֵמי 
ִמיָלה. ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא. ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה. ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה. 
ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות. ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו, 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.
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ְוָאָתא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוָׁשַחט ְלַמְלַאְך ַהָּמֶות, ְּדָׁשַחט ְלׁשֹוֵחט, 
ְּדָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָׁשָתה ְלַמָּיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה 
ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד 

ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

תרגום הבית האחרון: ובא הקדוש ברוך הוא ושחט את מלאך המוות, ששחט 
את השוחט, ששחט את השור, ששתה את המים, שכיבו את האש, ששרפה 
את המקל, שִהכה את הכלב, שנשך את החתול, שטרף את הגדי, שקנה אבי 

בשני מטבעות, גדי אחד, גדי אחד.

ביאור: הפיוט מציג מעין שרשרת מזון ָּבעולם ּוִמְדָרג של כוחות מהחלש ביותר עד לכול 
יכול. גם כאן מדובר בשיר המכוון בעיקר לילדים המתנמנמים בתום הסדר. בכל בית נוסף 
מידע חדש ומתעוררת ציפייה לקראת השיא. הפיוט מושפע מהסביבה הלא יהודית, משיר 
עם גרמני דומה )Der Bauer schickt den Jockel aus(. היצור החלש ביותר בגרסה 
הגרמנית הוא ג'וק קטן, ואילו בגרסאות האיטלקית )topolino( והיוונית )ποτάκι( מדובר 
בעכבר שהאב קנה לילדו בשוק המזרח. סביר יותר שהדמות השנייה בפיוט, החתול, תטרוף 
עכבר, ולא גדי, אך עכבר הוא חיה נתעבת, מה גם שיש לקשור את הנאמר לקורבן פסח, לכן 
הפייטן המיר את העכבר בגדי. פרשנים רואים ַּבגדי סמל לעם ישראל, הנרדף על ידי כל אומות 
העולם, החזקות ממנו. כל השרשרת האלימה, שיש בה טרף, מכות, שריפה, חניקה ושחיטה, 
מסתיימת בעליונותו של הקב"ה. אפשר לראות בפיוט זה שיר תהילה לאל והדגשת העובדה 
כי קיימת מערכת צדק עליונה, שבשלה כל אחת מהדמויות עתידה לתת את הדין על מעשיה.

יש הנוהגים לקרוא ב״שיר השירים״ במשך הלילה שלאחר סדר פסח.

ַחד ַּגְדָיא
ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

ְוָאָתא ׁשּוְנָרא, ְוָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד 
ַּגְדָיא.

ְוָאָתא ַכְלָּבא, ְוָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. 
ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

ְוָאָתא חּוְטָרא, ְוִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין 
ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

ְוָאָתא נּוָרא, ְוָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה 
ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

ְוָאָתא ַמָּיא, ְוָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך 
ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

ְוָאָתא תֹוָרא, ְוָׁשָתה ְלַמָּיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה 
ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד 

ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

ְוָאָתא ַהּׁשֹוֵחט, ְוָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָׁשָתה ְלַמָּיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף 
ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא 

ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

ְוָאָתא ַמְלַאְך ַהָּמֶות, ְוָׁשַחט ְלׁשֹוֵחט, ְּדָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָׁשָתה 
ְלַמָּיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, 

ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

ִאם ֹלא ֵתְדִעי ָלְך
ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים

ְצִאי ָלְך ְּבִעְקֵבי ַהֹּצאן
ּוְרִעי ֶאת ְּגִדֹּיַתִיְך

ַעל ִמְׁשְּכנֹות ָהֹרִעים.
)שיר השירים א ח(

רה
שי

ט ו
פיו



ֵעת ֹּדִדים
ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי

קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך
ִּכי ִהֵּנה ַהְּסָתיו ָעָבר
ַהֶּגֶׁשם ָחַלף ָהַלְך לֹו
ַהִּנָּצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ

ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע
ְוקֹול ַהּתֹור ִנְׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו

ַהְּתֵאָנה ָחְנָטה ַפֶּגיָה
ְוַהְּגָפִנים ְסָמַדר ָנְתנּו ֵריַח

קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך.
)שיר השירים(

מנהג ישראל לומר ״שיר השירים״ בליל חג הפסח, וכבר פשט המנהג שאומרים אותו 
כולו בלילה הראשון. וכן קוראים ״שיר השירים״ בציבור, כמנהג אשכנז, בשבת חול 
המועד פסח לפני קריאת התורה. מן הטעמים לקריאת ״שיר השירים״ בפסח: שמדובר 
בגאולתם של ישראל מכל הגלויות. בזוהר הקדוש נאמר, ש״שיר השירים״ כולל את כל 
התורה, ומכאן שהקריאה בו היא מעין סיפור יציאת מצרים. ועוד טעם, משום שזמן 
הפסח עת דודים לקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, שכרת עימה ברית אירוסים ביציאת 

מצרים, ועניין זה הוא עיקר ְמָׁשלֹו של ״שיר השירים״ )לפי ספר התודעה(.
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אמר רב יהודה: היוצא אל הסביבה בימי חודש ניסן ורואה אילנות מלבלבים, 
מברך: ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא ִחַּסר ָּבעֹוָלמֹו ְּכלּום, ּוָבָרא בֹו 
ְּבִריֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם ְּבֵני ָאָדם )ראש השנה יא יא(.


