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מובטח

7 לילות לים הבלטי7 לילות לפיורדים

שייט יוקרתי ואוכל גורמה כשר
לאור ההצלחה הגדולה בלעדי!

שף פרטי

הכל כלול! טיסות, העברות וסיורי חוף בעברית +מדריך ישראלי

בס״ד

טלפקס: 03-6313615
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מלון גורן

נופש ופנאישבועון תיירות, תרבות,

פרשת וישלחגיליון מס׳ 126 | ט״ז כסלו תשע״ט



"ַוֲאִני ֶאְתָנֲהָלה ְלִאִּטי, ְלֶרֶגל ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר-ְלָפַני ּוְלֶרֶגל 
ַהְיָלִדים"...

כשעשו מציע ליעקב "בוא נלך ביחד", בתום המפגש 
"אני אתנהלה לאיטי".  יעקב:  לו  המרגש, משיב 
והתירוץ? לרגל המלאכה, לרגל הילדים. "משימות 
החיים" – מפרנסה ועד חינוך והקמת משפחה, הדורשת 

כמובן את משאביה שלה.

מחדדת סיון רהב-מאיר: "הפסוק אומר לנו, אתה אולי 
'מפסיד' דברים בקריירה בגלל משפחה, אבל אתה 
לא מפסיד -  כי החיים זה לא רק עניין כלכלי, כי יש 
דברים חשובים יותר, שבעצם עבורם אנו חיים. יש 
לי מצוות לקיים, ילדים לחנך, אין לי זמן לרוץ איתך. 
הם ההגשמה העצמית' של יעקב - זה לא בזבוז זמן".

גם לצאת ולטייל בשבילים אינו בזבוז זמן: במירוץ 
החיים והמשימות, כדאי גם לדעת לעצור ולצאת אל 
הטבע, לקחת נשימה ארוכה ולהתנהל לאיטנו – לגמרי 
לאיטנו, עד להטענת מצברים מקסימלית שתעזור 
לנו בכל אותם דברים שהיינו לכאורה צריכים למהר 

עבורם.

כמדי שבוע, אנחנו שמחים להגיש לכם כמה הצעות 
להפוגות שכאלה...

שבת שלום, גדי ארבל

תבנית נוף מולדתו

סתוונית בכירה והיורה.   צילום:  אלחנן הלמן, נהריה

דבר העורך

השפים חי שוורץ ואיתן מזרחי

חוויה קולינריתהזמרים חיים ישראל, נמואל הרוש, ישראל סוסנה                          ממלכת הילדים

סוויטות וחדריםטרמל ספא

פסח במיראג׳יו

כושר לוקסורי טרוול & מיי טורס מציגים: 

בס״ד

בחצי האי חלדיליקי, יוון  

USA : +1 (0) 13478018949   |  074-7113815 :ישראל  | UK : +44 (0) 2080898141  

www. menaco lo is i rs .com

 18.04 / 28.04 – 11 ימים 10 לילות באירוח מלא – בהכשר הבד"ץ יורה דעה לא שרוייה וללא קיטניות  

15 שנות 
ניסיון

הפסח הזה אתם מגשימים חלום בחופשת יוקרתית שכמותה עוד לא הייתה ביעד הנחשק בים התיכון  

גורמהפאר

תכניות

מלון היוקרה
 MIRAGGIO THERMAL SPA RESORT 5* DLX 

בניצוחם של גדולי השפים ידועי שם: איתן מזרחי - שף מלון 
רואייל ביץ ת"א & חי שורץ  - נשיא איגוד השפים הישראלים

אטרקציות ופעילות לכל המשפחה, טיולים מודרכים למבחר
היעדים האטרקטיביים והאטרקציות העיקריות בסלוניקי 

וסביבותיה

תפילות בנוסח אשכנז וספרדי, הניתנים על ידי חזנים
ידועים, מועדון הקטנטנים בליווי מדריכות ומדריכים 

מקצועיים, תכניות ופעילויות מיוחדות לכל המשפחה 

טיולים ואטרקציות

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

חברת התעופה  
ומלון כהנא 'הלגונה הכחולה' 

מאפשרים להזמין באתר אחד ובעברית: 
טיסה ישירה וזולה לפאפוס - קפריסין 

ואירוח מפנק במלון כשר למהדרין 

פסח 
בלגונה 
הכחולה 

  052-770-4770  09-8616-770

הזמנת אירוח לפי לילה: 

סוויטות 
    אחרונות 

לחנוכה 
ykgכהנא  

group

טיול לטרודוס   ארוחות שף 

טיול טרקטרונים  שייט ללגונה 

 ₪ אוטבוס מירושלים לנתניה עולה 27 

טיסה לפאפוס  
מתחילה ב- 10 €  

kosher
resort
& spaLAGOON BL

UE

 ספא מפנק 

 לאור הביקוש 
כל שבוע! 

        כל השנה: 
חבילות נופש 

החל מ-2,250 ₪ 
טיסות, העברות, אירוח חצי פנסיון + כריכים,  

תכניות ערב, טיולים ואטרקציות 
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נופשים |  גיליון מס׳ 126  |  ט״ז כסלו תשע״ט  |  פרשת וישלחנופשים |  גיליון מס׳ 126  |  ט״ז כסלו תשע״ט  |  פרשת וישלח2 23 נופשים |  גיליון מס׳ 126  |  ט״ז כסלו תשע״ט  |  פרשת וישלחנופשים |  גיליון מס׳ 126  |  ט״ז כסלו תשע״ט  |  פרשת וישלח2 23

נופשים
שבועון תיירות, תרבות נופש ופנאי

מו"ל: רונן רחמים
עורך: גדי ארבל

עורך משנה: קובי פינקלר
מפיקה: רוני פסטליך

עיצוב וגרפיקה: מירב ריכטר, אפרת עבודי
מערכת: טל: 03-5620099, פקס: 03-5620033

כתובת: ת.ד. 52557, מיקוד 67133, תל אביב
 מכירות: ראובן בסכס 050-6388588

sale1@rgaly.com :דוא”ל
הפקה: פרסום “בריש גלי”

 נא לא לעיין בשעת התפילה
 אין המערכת אחראית על

תוכן המודעות
© כל הזכויות שמורות ט.ל.ח

לפני כולם!
 הרשמו וקבלו את השבועון

ישירות למייל:
nofshim.dati@gmail.com

חפשו אותנו 
׳מגזין נופשים׳



בנתיבי הפרשה

www.nofshimdati.co.il :כתבות נוספות באתר נופשים

"ויאבק איש עמו עד עלות השחר"- 
מיהו אותו האיש? 

מתוך כלל הפרשנויות ישנה הבנה 
מחודשת שיעקב - הוא האיש! ליעקב 

היה מאבק פנימי בינו לבין עצמו.
הרב יונתן זקס הרחיב את הפרשנות 
הזו וטען שהמאבק הפנימי של יעקב 
היה הרצון העז כל השנים להידמות 
לאחיו עשיו, דבר שהפילוסופים 
קורים לו "רצון חיקוי הדמות". זה 
מתחיל באחיזת העקב בלידה, ממשיך 
בקניית הבכורה, לאחר מכן יעקב 
מתחפש לאחיו ולוקח את הברכות. 
ברצוננו היום להרחיב אף יותר את קו 
המחשבה הזה ולהוציא ממנו תובנה 

לדורות.
מאבקו של יעקב הוא המאבק עם 
שמו "יעקב" הוא רוצה להשיל מעליו 
את הרצון העז להיות מישהו אחר 
והתוצאה היא ששמו הופך מיעקב 

לישראל. 
ֵמֵרֵעהּו  ִאיׁש  כתב:  ירמיה  הנביא 
ִהָּׁשֵמרּו ְוַעל ָּכל ָאח ַאל ִּתְבָטחּו ִּכי 
ָכל ָאח ָעקֹוב ַיְעקֹב ְוָכל ֵרַע ָרִכיל ַיֲהֹלְך 
ְוִאיׁש ְּבֵרֵעהּו ְיָהֵתּלּו ֶוֱאֶמת ֹלא ְיַדֵּברּו 
ִלְּמדּו ְלׁשֹוָנם ַּדֶּבר ֶׁשֶקר ַהֲעֵוה ִנְלאּו" 

)ירמיה פרק ט(
יעקב מלשון רמייה והיתול ע"פ דברי 
הנביא, והוא מקבל את שמו על ידי 
האחיזה בעקב עשיו המסמל שאיפה 
להיות מישהו שהוא לא באמת. יעקב 

רוצה להיות עשיו.

גיד הנשה –
ברית ייעוד

ההגדרה העצמית 
של האדם היא 
אחד האתגרים 

הגדולים. מה לה 
ולאיסור האכילה 
בפרשת השבוע?

המאבק הפנימי הזה עם שרו של 
עשיו הוא מאבק להגדרה עצמית.

והמסר העולה מהסיפור הזה שאדם 
צריך להיות מוגדר ע"פ עצמו ולא 
לחיות חיים של אנשים אחרים. לאחר 
המאבק עם שרו של עשיו הדמון 
הפנימי, העקוב הפך למישור, היעקב 
הופך לישראל, כי רק כשנאבקים 
ומשילים את הדמות שאליה אנו 
רוצים להדמות או שמגדירה אותנו 

אז באמת נוכל להיות עצמאיים.
כיצד עושים זאת?

הדרך מתחילה עם הבדידות: "וייותר 
יעקב לבדו" שאין את הרעש התמידי 
מסביבך המגדיר אותך ושאליו אתה 
רוצה להדמות אז מתחיל מאבק 
האיתנים בינך לבין עצמך. השקר 
אין לו רגליים ולכן דמות המבוססת 
על שקר והתחזות עומדת על בסיס 
רעוע, הנגיעה של אותו 'שרו של 
עשיו' בכף ירכו של יעקב לא פצעה 
אותו אלא פשוט חשפה את העובדה 
שתמיד יעקב אבינו צלע, הוא תמיד 
היה מבוסס על משהו שלא היה 

מושלם ושלם. 
"על כן לא יאכלו בני ישראל את 
גיד הנשה עד היום הזה". גיד הנשה 
מסמל עמידה איתנה ויציבה. הגיד 
בירך מחזיק את השוק ואת הרגליים, 
אם תאכל אותו ותסיר אותו, תמצא 
זוחל על הקרקע כמו  את עצמך 
נחש. מלאכו של עשיו נוגע בגיד, 
על  נסע  שיעקב  הקלפים  ובניין 
גבו שנים רבות מתמוטט אך הוא 
קם ועומד עמידה איתנה הנובעת 
מזריחת השמש מזריחת האמת, כמו 
שכתוב "ויזרח לו השמש": אם ברור 
לך כשמש, אומר התלמוד )סנהדרין 
עב א(. משמעות השמש היא תובנה 

חדשה שלא היתה לך.
הדרך להגדרה עצמית היא קשה, 
וגם לאחר שיעקב מנצח את שרו 
של עשיו ומשליך את דמותו מעליו, 

הרצון להיות מוגדר על ידי האחר 
עדיין דומיננטי. שואל ישראל את 
המלאך "הגידה נא שמך ויאמר למה 
זה תשאל את שמי". הדמות הנאבקת 
איתו מרמזת לו שאין אפילו צורך 
לאחר המאבק לדעת מי נאבק איתך 
כי גם חוויה שלילית מגדירה אותך, 
וזה יוצר הגדרה שלילית הנמצאת 
מחוץ לאדם ולא בתוכו ולכן אין 
צורך לדעת מהו שמו של המלאך 

הנאבק איתך.
ההגדרה העצמית של האדם היא 
אחד האתגרים הגדולים של האדם. 
רובנו רוצים להיות מישהו אחר, 
רובינו נאבקים בזהות והגדרה, הגורל 
בדרך כלל מגדיר אותנו אך השאלה 

היא מהו ייעודנו.
ייעוד  שלילית,  הגדרה  זהו  גורל 

מגדיר אותנו בצורה חיובית.
יעקב השבוע הופך מאדם פרטי לעם, 
ולכן הרגליים העצמאיות של העם 
עליו הוא עומד נאכלות כל הזמן. 
ברצון העם לחקות עמים אחרים ואף 
להיות מוגדרים על ידי מה שעמים 
אחרים עושים להם. "שימה לנו מלך 
ככל הגויים", אומרים העם לשמואל.

התשובה פעמים רבות לשאלה מיהו 
יהודי? מלווה בהגדרה שלילית: אני 
מוגדר ממה שהגרמנים רצו לעשות 
לנו ולהשמיד אותנו. אך אני שואל - 
היכן היא ההגדרה עצמית של העם 
שלנו ומדוע אנו תמיד "מכרסמים 

לעצמינו את גיד הנשה"?
ולכן נבאר היום ביאור נוסף נפלא 
– "על כן לא יאכלו בני ישראל את 
גיד הנשה", לא רק כאיסור אלא 
כהבטחה/ברכה. שתמיד יהיה לנו את 
האומץ והרצון להיאבק אם אנשים 
ועם אלוקים על מנת להגדיר את 
עצמנו ואת ייעודנו באופן חיובי. 
נכרסם לעצמנו את  ברכה, שלא 
חיובית  זהות  גיד הנשה המסמל 

וברית ייעוד.

הרב אורי איינהורן, כפר שמריהו

בתי מלון ברמה טובה052-6670371
ע״ב חצי פנסיון, טיולים ואטרקציות

ברצלונה הקסומה
ט״ו-י״ט טבת
23-27.12.18

פניני גיאורגיה
לחוות את ״לפלנד״ בלי לקרוע את הכיס!

ה׳-ט׳ אדר א׳  |  10-14.2.19
ג׳-ז׳ אדר ב׳  |  10-14.3.19

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

טיולי מסורתבהנהלת אורן לאש

*בכפוף לתקנון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תכני הנופש. ט.ל.ח. התכנים מותנים במינימום מספר נרשמים

מג׳יק פאלאס אילת
חצי פנסיון

בס״ד

נקודות איסוף מרכזיות: ת״א, חיפה, ירושלים
חצי פנסיון

לאונרדו פלאזה אילת

בתאריכים: י״ג - ט״ז באדר א׳, 18-21.2.19, 3 לילות, 4 ימים

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

להזמנות: 03-7610786
באתר אמונה www.emuna.org.il או אצל מנהלות הסניפים 

לימי עיון ונופש באילת

החופשה מיועדת 
לגברים ולנשים רק 1,340 ש״ח* לאדם בחדר זוגי

*המחיר לחברות אמונה ובני זוגן, לאורחים תוספת 50 ש״ח.

מזמינה

*בתוספת תשלום

*בתוספת תשלום סמלי

בהשתתפות: ליאורה מינקה - יו״ר אמונה  |  דוד הדרי - מנכ״ל אמונה

המופע המרכזי

בכיכובו של
יהורם גאון

״אני ירושלמי״

הרצאות
מרתקות:

אפרת בן מנחם
שירה בציבור

ד"ר מוטי קידר
מרצה באוניברסיטת בר-אילן

אפרת שוורץ
מרצה למקרא וגרנטולוגית

טיול* לשמורת הטבע "מלחת עברונה",
ביקור וטעימות ב"חממת חמשת החושים"

וחוויה בדיונות של "חולות סמר"

שנה

5
ברציפות

נק׳ נוספות 
ברחבי הארץ 

בהתאם למס׳ 
הנרשמים

ביקור במצפה התת ימי*|פעילויות ספורט |טיולי ג׳יפים*
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הלכה ושו״ת

הוא  הבדיקות  של  משמעותן 
לשלול מציאות של טריפה בבעל 
החיים. הפעם נעסוק בסוגיה פחות 
מה  בכל  מהותית  אולם  מוכרת, 
שקשור לכשרות בשר בהמה גסה 
– "כשרות בית הכוסות". אולם, כדי 
להבין מהו 'בית הכוסות' ומה הן 
השאלות הכשרותיות המצויות בו 
עלינו לחזור לרגע ל... שדה: 'כלחוך 
השור את ירק השדה' )במדבר כב, 
ד(, אומר הפסוק וכך מתאר את דרך 
אכילתה של הבהמה: אכילה ללא 
אבחנה מכל הבא לפה. על מנת 
כך  כל  עצומות  בכמויות  לטפל 
של מזון זקוקה הבהמה ל... יותר 
מקיבה אחת. בית הכוסות מהווה 
מעין 'קיבה קדמית': היא סמוכה 
לסרעפת וכל מה שבולעת בהמה 
עובר בבית הכוסות. עצמים זרים 
שאינם אוכל נשארים תקועים שם. 
אם מדובר בגוף חד שעלול לפצוע 
את הדופן של בית הכוסות, בהמה 

נטרפת )יו"ד מח(. 
עלינו לענות על שלוש שאלות: כיצד 
הבהמה נטרפת? איך בודקים זאת? 
מה אפשר לעשות כדי למנוע הטרפת 
בהמה? באשר לשאלה הראשונה: 
הכוסות  בבית  בהמות  הטרפת 
שכיחה יחסית )זבח שמואל, סוף 
דיני בדיקות( ואפילו שכיחה מאוד 
)כמעט כמו סרכות הריאה( ומהווה 
אחת הסיבות המרכזיות להטרפת 
הבהמות ולכן יש חובה לבדוק. ככל 
שגיל בהמה עולה כך שכיחות טריפת 
בית הכוסות גדלה. הבעיה גברה 
בימינו, כאשר הבהמות אינן רועות 
באופן חופשי אלא כלואות ברפתות. 
המזון מוגש לבהמה הרעבה והיא 
בולעת  אלא  אותו  לועסת  אינה 
כמעט את כולו בבת אחת )ולאחר 

מכן מעלה גרה(. 
בעיקר  שכיחה  זו  בעיה  כאמור, 
בבקר הגדל ברפתות. השאלה עמה 

בדיקה קטנה
ומטריפה

טריפת בית 
הכוסות, מונח 

מוכר פחות 
בבדיקת הבהמה, 

היא דבר שכיח 
יחסית. האם 

אפשר להימנע 
ממנו?

יש להתמודד אפוא לאחר השחיטה 
היא שאלת הבדיקה: כיצד יש לבדוק 
את בית הכוסות באופן שיברר לנו 
בצורה הטובה ביותר שהבהמה לא 

נטרפה? 
קוראים רגישים מוזמנים לדלג על 
התיאור הפרקטי היישר למסקנות 
בסוף: מיד לאחר השחיטה מתבצע 
חיתוך בבטן הבהמה. הבודק מכניס 
את ידו לכיוון הסרעפת וטרפש הכבד 
– מחיצה פנימית בבטן, ובודק על 
)לפרה  ידי מישוש שכל הקיבות 
יש ארבע כאלה!( חלקות. ובמידה 
וישנה חדירת גוף זר דרך דופן בית 
הכוסות הבודק ירגיש בו או יתקל 
בהדבקה של הדופן לסרעפת. אם יש 
הדבקה שכזו יחתוך הבודק חלק זה 
של בית הכוסות ויבדוק חזותית אם 
יש בו נקב או גוף זר המטריפים את 
הבהמה. כיוון שלבית הכוסות יש 
דופן כפולה יש פוסקים )ערוה"ש 
שם, חזו"א יו"ד ג( הטוענים כי גוף 
זר מטריף את בהמה רק החדירה 
כפולה. לדעתם, אפילו אם יש נקב 
משני הצדדים הבהמה כשרה כל עוד 

הנקבים אינם זה מול זה. 
לכתחילה יש להחמיר )שו"ת יד הלוי, 
י( ולהקל בהפסד מרובה. האם ניתן 
לפתור בעיה זו? במקרה בו ידוע 
כי בהמה בעלה גוף זר ניתן לנסות 
להכניס מגנט חזק המורכב בראשו 
)טכניקה  הוושט  דרך  צינור  של 
לא פשוטה כלל( ויותר מכך, ניתן 
האבוסים  מעל  מגנטים  להתקין 
ומתקני התערובת מה שמקטין את 

הנזק. 

לכשרות  מומחה  הוא  הכותב 
תעשייתית וחומרי גלם וראש מערך 

הכשרות של רבני צהר 

הדרך מהרפת אל הצלחת 
ארוכה ובמיוחד בכל מה שנוגע 
אנחנו  כלל  לכשרות. אם בדרך 
אומרים כי כשרות מורכבת מחומרי 
גלם ומתהליכים, הרי שכאשר 
איננו  חיים  בעלי  על  מדובר 
עוסקים בכשרות חומר הגלם 
אלא בהפיכת חומר הגלם לכשר 

)שחיטה, ניקור, מליחה וכד'(. 
אחר  הראשוניים  השלבים  אחד 
'הבדיקות'.  הוא  בהמות  שחיטת 

כתבות נוספות באתר נופשים:
www.nofshimdati.co.il

הרב אורן דובדבני

תודה!

077-9965615arieltours.co.il
אריאל ושרהל׳ה  תיירות ונופש בע״מ

לשבועון התיירות 'נופשים' 
על קמפיין מוצלח במיוחד

אשר בתוך שלושה שבועות בלבד 
שבר שיא בפניות טלפוניות אלינו.  

יישר כח. 

w w w . c a p r i c e - r e s o r t . c o m
לפרטים והזמנות חייגו: 055-9997642

מלון ספא
איכותי ואינטימי בקפריסין
המותאם במיוחד לציבור הדתי

מלון הסוויטות קפריס
בקפריסין

Caprice Spa kosher Resort 
ליד פאפוס והלגונה הכחולה
כל השנה כשר למהדרין

7 לילות 4 לילות  א'-ה' 3 לילות  ה'-א'  החופשה כוללת:

חופשה כשרה במחזורים של 7/4/3 ימים

בכשרות של 
הרב נחמיה רוטנברג

 / בריכה  עם  חלקם  ומרווחות  גדולות  סוויטות 
ג׳קוזי עד 6 אנשים. במלון בית כנסת וספר תורה.
המלח  ים  בריכת  מחוממת,  פנימית  בריכה 
במחיר. כלולים   - וסאונה  ג'קוזי  מחוממת, 
עם  ופינוק  מנוחה  המשלבת  החופשה 
. . ועוד. נג  שופי ות,  אטרקצי ולים,  טי

לחנוכה!אחרונים מקומות 

החלה 

ההרשמה 

לפסח

טיסה, העברות, אירוח חצי פנסיון, כריכים לצוהריים, 
שייט לבלו לגון, טיול, טרקטורונים

*בחופשות של 4 ו-7 לילות: טיול נוסף, ערב טברנה

₪ 4000
*מחיר לאדם

₪ 3100
*מחיר לאדם

₪ 2500
*מחיר לאדם

₪ 1800
*מחיר מבצע

לחודש נובמבר
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רכיבה אתגרית

איציק רחמים 
דומה שאין מקום מיוחד, עוצר נשימה, בראשיתי ומרגש 
בכל פעם מרגש מחדש כמו רחבת הקבר של דוד בן גוריון 
והתצפית על נחל צין המדהים הפרוש ממש מתחת לרחבת 
הקבר, על כל הצבעים העזים שמסביב, על עוצמת הקניון 

ועל הנוף הכל כך מיוחד. ועוד נשוב לכאן .
סמוך לאזכרה השנתית של דוד בו גוריון, שחלה השנה ביום 
רביעי ו' בכסלו, התארגנו השנה קבוצות הרכיבה "בגלגול 
הזה" שאני נמנה על מדריכיה 'עם צחי וצביקה, לרכיבת 

דרום כמסורת השנתית שלנו.
קבוצה אחת יצאה דרומה כבר ביום רביעי בערב לכיוון 
חצבה, כדי להשכים לרכיבה כבר ביום חמישי לכיוון שדה 
בוקר - רכיבה קשה ומאתגרת של 90 ק"מ. הקבוצה השנייה 
שלי בליווי חבר יקר ורוכב ותיק - אמיר שסייע רבות, נפגשה 
ביום חמישי בבוקר בקיבוץ טללים לרכיבה לכיוון שדה בוקר 
וחזרה לטללים. לקראת רכיבת דרום התאמנו בחודשים 

האחרונים בצורה אינטנסיבית בכל סוגי הרכיבות שנידרש 
להן בדרום ובעיקר על זמן אוכף ארוך - רכיבות ארוכות .
התארגנות זריזה, כמות מים גדולה מהרגיל כי אין נקודות 
מילוי מים עד לשדה בוקר, אנרגיות, מצב רוח וקדימה - 
מדוושים דרומה. כפי שכבר כתבתי בעבר הרכיבה בדרום 
מיוחדת, עם כל הקושי ותנאי הקרקע המאתגרים יש יופי 
מיוחד בדרום: מרחבים עצומים, נחלים רחבים, אדמת לס 

הבוקרים הצעירים

בוקר, לילה ובוקר 
נוסף ברכיבה 

חגיגית ומרהיבה 
בנופי נחל צין 

ושדה בוקר

לבנה - לא בכדי סדנאות רבות מתקיימות בדרום דווקא בשל 
המיוחדות של הנוף המדברי אליו אנו שועטים ברכיבה זו. 
יוצאים מטללים לכיוון דרום, ממש ממול מתנשא מגדל 
עצום בגודלו - מגדל השמש באשלים לאנרגיה סולארית, 
אנו מקיפים מחנה צבאי ממערב ופונים לכיוון מגדל השמש 
שמרגע לרגע גדל ומתעצם מולנו עד שאנו עוצרים למרגלותיו, 
משתהים, מצלמים ומצלמים את החווה הסולארית עם שלל 
מראות הענק שאוספות את קרני השמש והופכות אותן 

לאנרגיה נקייה וירוקה. 
עוזבים את המגדל וממשיכים במסלול שנבחר ונלמד טרם 
היציאה: הדרך מתפתלת בין הגבעות הלבנות והשביל מטפס 
אט-אט לכיוון קו הרכס הראשון, אותו נחצה בעלייה אטית 
קשה מעט אבל נסבלת. משם גלישה לכיוון נחל זלזל: 
עצירה בנחל לשתייה ואנרגיות ומשם עלייה בנחל עד 
למפגש השבילים ממנו נפרס העמק שאליו אנו רוכבים. 

ירידה בסינגל טכני זורם ומהיר 
גדול  שיטה  לעץ  אותנו  מביאה 
בכניסה לשמורת חלמונית רכס 
בוקר. מחזירים נשימה ומחליפים 
חווית ומהגלישה המהירה, בסינגל 
שבו כל רוכב לעצמו וממשיכים 

לכיוון נחל הבשור וסכר הרועה. 
חשוב  במדבר  לרכיבה  העיתוי 
סכנת   - הגשמים  בעונת  מאוד 
שיטפונות בנחלים מצמצמת את 
האפשריות, בקיץ כידוע חם מאוד 
וכמעט לא ניתן לרכוב. אנו רוכבים 
כמה ימים אחרי הגשם שהידק את 
הדרכים והשבילים, פה ושם יש 
עדיין שלוליות קטנות וגבי מים 
אבל הדרך נהדרת לרכיבה ונוחה. 
חוצים את הנחל ומגעים על השביל 
האדום לכניסה לשדה בוקר. עצירה 
בתחנת הדלק - קפה, אוכל, מנוחה 
ויוצאים שוב לדרך. אנו חוצים את 
לכיוון  דרומה  ורוכבים  הקיבוץ 
צומת חלוקים, אחרי הצומת פונים 
מערבה על דרך רחבה – ציר הנפט 
בשביל הנגב. שביל זה שכולל עליות 
מאתגרות וירידות מהירות, שנמתח 
לצד הכביש לכיוון טללים, מביא אותנו עד לקיבוץ בליווי 

גשם קל שמוסיף לאווירה.
זה סיום יום רכיבה ראשו: גמענו כ-38 ק"מ מיוחדים ומלאים 
סיפוק .מתארגנים ונוסעים לבית ספר שדה בוקר למקלחת 
חמה ומרגיעה, למנוחה, ארוחת ערב, לינה והכנה ליום 

רכיבה נוסף .

המשך בעמ׳ 10 <<<

אירוח VIP תוכן ופינוקים
טיולים ואטרקציות לכל המשפחה!

חופשת פסח
2019

מבית אסיה טרוול

באטומי, גאורגיה באקו, אזרבייג׳אן
Jumeirah Bilgah Beach Baku * 5 במלון  

עושר וקידמה בין הרי הקווקז  עיר הקיט והנופש של גאורגיהבמלון המפואר בסגנון רנסאנס וניציאני

אסיה טרוול ממשיכה בהצלחה ומזמינה אתכם 
לנופש פסח מלכותי 10 לילות של חופשה מפנקת ברמת פרמיום 

18-28/04/19 )י"ג--כ"ג ניסן( תשע"ט

גלאט למהדרין לא שרויה ללא קטניות

מבצע
מחירים
מיוחדים
ל-50 חדרים

אחרונים
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תצפית מלאת הוד

בוקר קריר בשדה בוקר - תפילת שחרית מיוחדת 
על המצוק שמעל נחל צין. הזריחה צובעת הנחל 
ואת קירות המצוקים בצבעי אודם ומוסיפה לאווירה 
המיוחדת - נופי בריאה. גם כמה יעלים תושבי 
המקום מגיעים כדי לבחון מקרוב את האורחים 

החדשים שעל הצוק. 
יוצאים לרכיבה כשקרירות הבוקר עדיין מורגשת. 
פונים מבית הספר שדה לכיוון צריף בן גוריון בשביל 
מצד הכביש, עולים לכיוון ציר הטראסות ועולים 
בנחל בטיפוס קל על שביל רחב ונוח לרכיבה. ואכן, 
מצדי השביל טראסות עתיקות יומין שחקלאי האזור 
היטיבו להקים כדי לנצל את המים המועטים במדבר. 

ועולים  ימינה  בשביל  פונים 
מולנו  הנפט,  ציר  על  שוב 
מגיעה קבוצת רוכבים- החלפת 
ברכות והמשך רכיבה. חוצים את 
40 ופונים לכיוון הרכס  כביש 
שמעל הבקעה, טיפוס בשביל 
ואנו עוצרים ליד חורשת עצי 
שיטה שחניון לילה של חבורת 
נהגי ג'יפים, המתעוררת לאחר 
שינה במדבר. קולות של מחנה 
מתעורר, שריקת הגזיות כבר 
נשמעת וקרקושי כלים לארוחת 

הבוקר כבר באוויר. 
מטפסים על שביל החלוקים עד 

לתצפית גבוהה מעל הנחל. עצירה לאוכל, אנרגיות 
וגלישה מהירה על שביל רחב עם מדפי סלע מובילה 
אותנו עד לכביש. חצייה זהירה ואנו עם הפנים 
לכיוון מטעי הזיתים של שדה בוקר ומשם ברכיבה 
זריזה לתצפית מדהימה מעל נחל צין: עצירה בצל 
עמודי ברזל רחבים שעל התצפית, ארוחת סיום יום 

הרכיבה השני במקום מיוחד, מופלא ומלא הוד. 
חוזרים לרכבים בשדה בוקר: שיחת סיום ברחבת 
הקבר של בן גוריון, צילום קבוצתי, שחרור השרירים 

הכאובים והביתה - השבת כבר בפתח. 

איציק רחמים, מדריך רכיבה מוסמך:
izik.2003@gmail.com 

כתבות נוספות באתר נופשים:
www.nofshimdati.co.il
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הבחירה הנכונה
050-5931530
054-3529330

הבחירה הנכונה בשבת חנוכה
הדלקת נרות חנוכה - וכניסה לשבת עם מוזיקה, שירים וסופגניות.

תפילות השבת בנוסח קרליבך - אליקים הרץ
דניאל רוטשטיין - במופע טלפתיה מדהים ״החוש השישי״

 סיור רגלי עם דמויות תיאטרליות ל״גשר המשאלות״
ול״כלייזמרים של שבת...״

פעילויות מיוחדות לילדים
חידון חנוכה לכל המשפחה עם אבי רז

 במוצ״ש - הדלקת נרות חנוכה, ערב שירה וקריוקי
עם הזמר ג׳קי בראון

א׳ ר״ח טבת פרשת ״מקץ״ 7-8.12.18

אפשרות 

ללינה וא. בוקר

ביום חמישי 

ובמוצ״ש
בתוספת תשלום

במלון
פארק הים

נתניה

פנסיון מלא

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

טיולי איכות עם אוכל כשר ליעדים הקסומים בעולם

• פנסיון מלא כשר )ארוחות בוקר וערב + כריכים לצהרים(. • מומלץ לבדוק את התנאים הכלליים כפי שמפורטים באתר החברה WWW.ASIATRAVEL.CO.IL •  אין כפל מבצעים. ט.ל.ח.

מטיילים ונהנים עם אסיה טרוול
טיולי איכות עם אוכל כשר ליעדים הקסומים בעולם

03-5256677לפרטים והזמנות:
W W W. A S I A T R A V E L . C O . I L

טביליסי,
 גאורגיה

חופשת
חנוכה
2018

מבית אסיה טרוול

באקו, 
אזרבייג׳אן

• כולל טיולים ואטרקציות • אירוח מפנק • ארוחות כשרות למהדרין

5 ימים / 4 לילות • ת. יציאה: 2/12

וייטנאם קמבודיה
חופי ים יערות לצד ערים תוססות

נפאל והודו
משולש הזהב וגג העולם

יפן
ארץ השמש העולה

אוזבקיסטן
ליבה של דרך המשי

אתיופיה
ארץ אגדות וקיסרים

סין 
הונג קונג ומקאו

פיליפינים
האיים הקסומים

ברזיל, ארגנטינה
דרום אמריקה

• 13 ימים < 13/2 •

דרום אפריקה
כולל מפלי ויקטוריה

•  12 ימים <  11/2 • 

סרי לנקה
 האי הקסום באוקיינוס

•  11 ימים  <  16/1, 13/2 • 

מרוקו
ערי מלוכה ושווקים

•  8 ימים  7/1,  4/2,  4/3 • 

•  16 ימים < 10/12, 14/1, 18/2 •

  • 13 ימים < 3/3, 24/3, 12/5 ••  18 ימים < 21/1, 25/2• 

  • 9 ימים < 26/3 •

•  13 ימים <  10/2 •

•  16 ימים <  25/5 • 

•  12 ימים <  2/3 • 

תאילנד
כולל פוקט וצ׳אנג מאי

•  15 ימים < 3/12, 14/1, 11/2 • 
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קפיצה קטנה לחו״ל

www.nofshimdati.co.il :כתבות נוספות באתר נופשים

כתב וצילם: קובי פינקלר

במרחק של קצת יותר מארבע שעות טיסה מישראל, בפאתי 
עיר הנמל המבורג, ממוקם אחד ממפעלי המטוסים הגדולים 
בעולם, מפעל אירבוס. עשרות אלפי עובדים פועלים סביב 
השעון בהאנגרים ענקיים כדי לבנות מטוס. מאחר וחברת 
ארקיע רכשה מטוס חדש כזה ולא רק זו, אלא הוא הראשון 

בעולם מדגם זה, יצאנו להכיר מקרוב איך בונים מטוס.
כיאה לחברה ענקית כזו, מיד כשנכנסים לתחום המפעל 
אבל  אסור,  לצלם  הכל.  לך  להסביר  עמל  שלם  צוות 
ללמוד חשוב.  מתברר שהחברה נוסדה בשנת 1970  על 
ידי ממשלות צרפת וגרמניה, במטרה להתחרות ביצרנית 
המטוסים האמריקנית בואינג. למיזם הצטרפו ספרד ב-1971 
ובריטניה בשנת 1978 , היא רשומה בצרפת והתמקדה מאז 

הקמתה בפיתוח מטוסי נוסעים. 
עם כ-63,000 עובדים ו-16 אתרי ייצור בצרפת, גרמניה, 
בריטניה, ספרד, ארצות הברית וסין – מאז  המסירה הראשונה 
שביצעה במאי 1974 מכרה החברה כעשרת אלפים מטוסים.
 60 אחד הדברים המדהימים באיירבס הוא המספרים: 
מטוסים נמסרים בחודש. צבר הזמנות 997 מיליארד דולר 

ל-15 שנים קדימה.
ממוצריה הבולטים של החברה - איירבוס A320 - , מטוס 
הנוסעים הראשון בעולם המופעל באמצעות מערכת בקרת 

מאחורי הקלעים:
כך פורסים כנפיים

אחרי 70 שנה של 
פעילות ארקיע 

בישראל, המטוס 
הראשון בעולם 
מדגם אירבוס  
 321neo LR

נחת השבוע 
 בישראל.

איך מרגיש לטוס 
במטוס "חדש 

מהניילונים"?

טיסה טוס-על-חוט ו-איירבוס A380 - , מטוס הנוסעים 
הגדול בעולם.

 A380 -העבודה מדהימה. די לראות את בניית הכנפיים של  ה
כדי להבין עוצמה מהי. מוטת כנפיים של עשרות מטרים 
מועלת לתוך מגדל שבתוכו עמלים ופועלים עשרות אנשים 
כל אחד בתחומו. אפילו צבע המטוס נעשה בעבודה ידנית 
ולפי הזמנת כל צרכן. חצי מיליארד יורו עולה כזה מטוס 

שמסוגל להטיס כ-800 נוסעים בשלוש קומות.
 בהאנגר אחר, עובדים על מטוס המטענים הענק ה"באלוגו" 
- שגם חלקיו מובאים ממקומות שונים באירופה כדי להשלים 
את ייצורו. השבוע הצטרף גם המטוס החדש  שלנו לרשימה.

אל מול המטוסים הענקיים עומדים צפופים בשורה מחכים 
כל אחד לטיפול בו עשרות מטוסים חדשים מהניילון של 

.Airbus 321neo LR הדגם החדש מדגם
הדגם החדש  הזה, למדנו במפעל, הוא בעל צבר ההזמנות 
הגדול ביותר בקטגוריית המטוסים צרי הגוף של כל היצרנים 
והוא הגרסה החדישה ביותר של סדרת A321 הפופולרית 
של איירבס וייחודו במנועיו החדישים, בנוחות המקסימלית 
ובטווח טיסה המאפשר לטוס עד 8 שעות ברציפות. אורן 
תבור, קברניט ארקיע שמטיס את ה"צעצוע" החדש הזה 
שעלותו כ-80 מיליון יורו מספר לי שמכלי הדלק הנוספים שלו 
מאפשרים לטוס עד 8 שעות ברציפות, שלנוסעים בו יוצעו 
שירותי אינטרנט רציף וחיבור לרשת ושמותקנת בו מערכת 
בידור חדישה המשדרת תכנים של חברת HOT למכשירים 

.)Bring your own device( האישיים של הנוסע
המטוס החדש הנקרא על שמו של הפזמונאי אהוד מנור 
 220 והוא כולל  אחרים(  זמר  ענקי  של  סידרה  )אחרי 
מושבים במחלקה אחת. בתקופה הקרובה יצטרפו לצי 
ארקיע שני מטוסים נוספים מסוג Airbus 321neo LR  לצד 
צי מטוסי הסילון מדגם אמבראייר, ובעתיד תצטייד החברה 

במטוסי איירבס נוספים.
הטיסה חזרה לישראל עם מטוס "מהניילון" היתה חוויה. 
אם הכרתם את ההרגשה ברכב חדש,  דמיינו ושוו לכם 
את ההרגשה הזו במטוס שכל כולו שלך. טוב - לא באמת 
שלנו, רק לשלוש שעות ו-55 דקות בחזרה. אחרי המקלחת 

בישראל הוא רענן דיו להתחיל סבבים של טיסה.
 ואיך אומר מנכ"ל החברה, ניר דגן? מטוס צריך להיות באוויר. 

לשם כך הוא יוצר. אז מי אנחנו שנתווכח? טיסה נעימה.

 בעקבות
 הנוסטלגיה
והשטייטל

תור פלוס מציגה:

חופשת אמצ״ש במלון רויאל ים המלח
5 כוכבים | שני - חמישי, ט״ז - י״ט בטבת 24-27/12

חצי פנסיון + קפה ועוגה | אפשרות להסעות

 03-9050505 www.tourplus.co.ilלהזמנות: 

 למקדימים
להירשם

  לאדם בחדר זוגי
לכל התכנית

1890
1490₪

רק

החיים על פי בודו 
תכנית בידור אקטואלית

 שירה וחזנות מהשטייטל
 עם החזנים יעקב מוצן
ובן-ציון מילר ארה״ב

 נו שוין - קובי אריאלי
במופע הומור יהודי

 ״קולאז׳ יהודי״
הכנר הבינלאומי

 מירל רזניק במופע מרגש

פדות 
גמדה שמכוונת גבוה

מוטי גלעדי 
במופע מכל טוב
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יהודי עולמי

נתי מלחי – יוצר, מפיק סדרת 
הטלוויזיה "יהודי עולמי"

הרב אליהו בירנבוים וגיא לואל נמצאים בדרכם בעקבות הרמז 
הנסתר שהגיע לידיעתם. הייתכן שמשלחת "יהודי עולמי" 
בדרכה לחשוף את אחד משבטי ישראל האבודים? הידיעה 
אודות שבט מוסלמי גדול, אשר הגיע מצפון מערב, מאזור 
אפגניסטן, ולמרות חזותו המוסלמית-אפגנית מקיים חלק 
ממנהגי עם ישראל, ובעיקר קוראים לעצמם 'באני ישראיל' 

)בני ישראל(. 
"הפאתאנים", מכריז הרב בירנבוים, "הם השבט אותו אנו 

מחפשים!"
ברוכים הבאים לחבל ראג'אסטן – "חבל המלכים הנסיכים, 
המהרג'ות" בלשון המקומיים. ג'ייפור - בירת ראג'סטן היא 
"העיר הוורודה" וזכתה בשם זה בשל הצבע השולט של 
המבנים בה. עיר המהווה דוגמה מופלאה לארכיטקטורה 
הראג'סטנית  המהודרת והמרהיבה. בכל רחבי ג'ייפור 
מפוזרים ארמונות ומקדשים מפוארים ואת העיר העתיקה 
מקיפות חומות גבוהות שבנויים בהן עשרה שערים ובקרבתם 

- בניינים רבים הצבועים בגווני הוורוד. 
אך ללא ספק - "ארמון הרוחות", בניין שחזיתו מדהימה 

וייחודית הזוהרת בוורוד, הוא המעניק לעיר את שמה. 

ממש עם הגעת הצוות לג'ייפור - צוות "יהודי עולמי" מקבל 
את פרטיו של חכם דת מוסלמי, ספק רופא המתגורר בעיר, 
ובעיקר מרגשת אותם העובדה שהד"ר בקיא בהיסטוריית 
השבט הפתאני. הביקור ב"קליניקה" ה"מהודרת" של הד"ר 
עבדול סטאר חאן משתלבת היטב במציאות ההודית של 

פרברי העיר.  

החיפוש אחר 
הפלג המוסלמי-
יהודי ממשיך בין 

מקדשי העיר 
הוורודה ג'ייפור

אורך הרוח
ומקדש הרוחות

אעע״כ

ערימות זבל ברחוב, אפילו תרנגולות וחזירי בית נוברים 
בערימות לא מפריעים לצוות שלנו להגיע לפתח חנותו 
של הד"ר, חנות המעוטרת בבקבוקי מרקחות רפואיות 
שונות ומשונות והפרט הרפואי היחיד המוכר לנו הנו מד 
לחץ הדם המונח על שולחנו של הד"ר. הצוות מיד משתלב 
במנהגי המקום ומחליף חיבוקים מוסלמים מקומיים ובעיקר 
– משתוקקים לשמוע מפיו על ה"פתאנים" ועל זיקתם 
לעם ישראל. הד"ר, בנימת קולו הרועדת, מקבל את פניהם 
בסבר פנים יפות, אך עד מהרה הופך קולו לרועם משהו 
והוא אינו מסתיר את דעתו על היהודים ה"כופרים" שאינם 
מוכנים להשלים עם מציאותו של הנביא מוחמד. הרב וגיא 
מתחילים לנוע באי נוחות על כסאותיהם... מחשבים את 
דרך נסיגתם לרחוב, אך לפתע שב הד"ר ומשנה את נימת 
דבריו ומסביר שעדיין "פתוחה הדלת, גם בפני הכופרים 

להכיר באמונת המוסלמים". 
מבין דבריו מצליחים הרב וגיא להבין כי לא הרחק מג'ייפור, 
בשניים שלשה כפרים – גרה מרבית הקהילה ה"פתאנית", 
ושם ממליץ להם הד"ר להמשיך ולברר את הדברים ואף 

מסיים במפתיע בברכת הדרך.
"גיא, אמנם מחר שבת, אותה נבלה במקום מופלא, לא הרחק 
מכאן )משהו כמו 6 שעות נסיעה – נחשב קרוב מאד...(, 
אבל בינתיים תרשה לי לתת לך לטעום שניים מטעמיה 
של העיר הקסומה". רכב הנוסעים המקומי נוסע מרחק של 
רחובות סמוכים ועוצר בסמוך לאחד משעריה העתיקים 
והמפורסמים של העיר. מהלך דקות ספורות, טיפוס בגרם 
מדרגות צר, צר מאד – והצוות פוער את פיו בתדהמה כשניצב 
היישר מול חזית "ארמון הרוחות" המפורסם. "כאן", מסביר 
להם המוכר המקומי המתנדב ללוות את הצוות "בארמון 
שלפנינו, בעל החזית הוורודה המקושטת במבנה אבן דמוי 
תחרה עדינה - ישבו בעבר נשות המלכים והנסיכות, וצפו 
במצעדי הפילים הססגוניים ובגמלים המקומיים המפורסמים, 
עוברים ממש מתחתם בימי החג  והפסטיבל כשהן מוסתרות 
בעיטורי האבן, רואות ואינן נגלות להמוני העם הגודשים 

את רחובות הממלכה הקסומה.
"מחר בבוקר צפויה לך גם חוויה 'מטלטלת' )תרתי משמע( 
וגם חוויה שתעלה אותך לגבהי מרומים..." חותם הרב, 

מחייך ולא מפרש.
גיא, המכיר כבר את יצר ההרפתקנות של הרב בירנבוים 
- "אינדיאנה ג'ונס היהודי" – מקמט את מצחו וחששותיו 

גוברים מרגע לרגע.

ניתן לצפות בכל פרקי סדרת הטלוויזיה "יהודי עולמי" - באתר 
האינטרנט של "ערוץ 20"  

בקרו בדף הפייסבוק" של הסדרה "יהודי עולמי". 
natitour@014.net.il  לתגובות, הערות ושאלות: נתי מלחי

ג׳ייפורג׳ייפור

הדר סטאר בקליניקהמצעדי הפילים הססגוניים

אנחנו הכופרים...חזית ארמון הרוחות

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

שייט חלומי עם ארוחות גורמה בכשרות גלאט המבושלות באנייה ומוגשות בכלי פורצלן )לא חמגשיות(
*המחירים לאדם בתא זוגי פנימי וכוללים מיסים. לא כולל טיסות, טיפים, סיורי חוף, ביטוח, הוצאות אישיות, משקאות בבר ומסעדות, ט.ל.ח

ארה״ב  99 33 883 646 1+ישראל 80 15 757 74 972+  להזמנות:                  צרפת 80 36 96 86 331+  

ריו דה ז'נרו, בואנוס איירס, בוזיוס,
מונטווידאו, לה-בלה

COSTA FASCINOSA אוניית
10 ימים  |  9 לילות  |  15-24.2.19

יציאה מבואנוס איירס  15.2.19

מחיר: 1,690 €

שייט לדרום אמריקה

ג'מייקה, באהאמס, מקסיקו, 
הונדורס, דומניקנה

COSTA DELIZIOSA אוניית
11 ימים  |  10 לילות  |  יציאה 

ממיאמי  12.1.19

מבצע מיוחד!

50%

שייט 
לקאריביים

על חדר שני עד
סוף חנוכה

מחיר: 1,790 €
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קום והתהלך בארץ

נתלים באילנות

משורש אל נווה אילן 
ההיסטורית, סיור 
ציוני גאה - מבלי 

לוותר על גיחה ירוקה 
בין הדרכים 
הסלולות 

אל 
הבירה

"בכל ההיסטוריה הצבאית לא נוצרה עוד יחידה 
צבאית שרוחב חזית לחימתה לא היה אפילו רוחב 
של כביש, ומידת רוחב זו היא שקבעה את גורלה 
של המדינה" - בני מרשק, קצין חינוך חטיבת הראל.

נגזר על מעט  במהלך מלחמת הקוממיות, בה 
המובלעות היהודיות שאחזו בחלקי מולדתנו ללחום 
על מנת לשרוד ולשחרר את ארץ ישראל, אחד 
הדרך  היה  ביותר  הקשים  הקרבות  מאזורי 
לירושלים עיר הקודש, מרכז המוסדות הלאומיים 
הציוניים. אסטרטגיית המצור אותה נקטו צבאות 
האויב על מנת להכניע את ירושלים, בה דרו אז 
יותר ממאה אלף יהודים מתוך כלל אוכלוסיית 
הארץ שמנתה כ-650 אלף, אילצה את כוחות ההגנה 
והפלמ"ח לקרבות ארוכים ומתישים בהם הצליחו 

לפרוץ את הדרך לירושלים ולמנוע את נפילתה.
את מסענו בעקבות פורצי הדרך אנו פותחים 
בחניון של פונדק אלויס, שם בלב סצינה שכמו 
יצאה מארצות הברית של עידן הרוק מכנס אותנו 
מדריכנו ברק שפריר לתצפית אל הדרך הסואנת 
המתפתלת תחתינו אל ירושלים, כשמשני צדיה 
מתנשאים ההרים והמשלטים אשר סביבם סער 

הקרב שהכריע את גורל ירושלים.
ברק מתמקד בהר הקשוח עליו הוקמה נווה אילן 
ההיסטורית במוצאי יום הכיפורים של שנת 46', תוך 
שהוא מניף את מפת החלוקה כפי שהוצעה על ידי 
הוועדה האנגלו-אמריקאית, בה ירושלים והדרך 
אליה נותרו מחוץ לתחומי השטח שיועד על ידם 

למדינה היהודית הזעירה.
מדריכנו מתעמק בדיון שהתנהל בין יוסף וייץ, 
ראש המחלקה להתיישבות בקק"ל, לבין בן גוריון 
על הצורך הדחוף לקבוע עובדות בשטח, דיון 

שהוביל להפניית משאבים רבים לתפיסת הנגב 
שהיה אז ריק מתושבים ולהקמת 11 המצפים שתפסו 
שטחים נרחבים בנגב. בנוסף לא נעלם מעיניהם 
הצורך הדחוף לתגבר את שני היישובים היהודים 
שקמו על פאתי הדרך לבירה: קריית ענבים ומעלה 
החמישה, ובעזרת גיוס תרומות נקנה ההר עליו 
הוקמה נווה אילן ההיסטורית, יישוב שיתברר כי 
תפקידו מכריע בקרבות שינוהלו תוך פחות משנה 

על הדרך המתפלת בין ההרים.

את סקירתו מסיים ברק בתיאור הברחת 30 צעירים 
יהודים מצרפת הכבושה בידי הנאצים בסיוע 
המחתרת הצרפתית, שלאחר חבלי קליטה בארץ 
נשלחו ליישב את המקום - סיפור מופלא אשר 
בסוף סיורנו יחלוק עמנו איש הפלמ"ח וממתיישבי 

המקום אליעזר לב-ציון.
גשר אקולוגי וכרמי זיתים 

הקפצת רכבים מהירה מביאה את קבוצתנו אל 
היישוב השלו שורש הצופה אל כביש ירושלים-תל 
אביב העובר מדרומו. על רקע הנוף הציורי של רכסי 
ההרים החולשים על הכביש מטה מתאר ברק את 
התהום האידאולוגית אשר פיצלה את ערביי האזור 
לשני מחנות, רובם - בדומה לישוב סאריס ששכן 
כאן עד מלחמת השחרור - דגלו בקו מיליטנטי 
ועוין לנוכחות היהודית, ואילו מעברו הצפוני של 
הכביש הישוב אבו גוש אשר בחר בקו פייסני של 

שיתוף פעולה, מסחר ושכנות טובה עם היישובים 
היהודים שקמו על הרי ירושלים. ברק מתאר את 
ההתקפות הרבות אשר יצאו מסאריס על הדרך מטה 
ועל היישובים הסמוכים, התקפות אשר פסקו רק 
עם תפיסת השטח בידי כוחות ההגנה והפלמ"ח.

דרכנו מושכת מטה דרך כרמי ענבים אשר עליהם 
המאדימים לקראת הסתיו מבטיחים פרות קיץ 
אדומים ומתוקים, ואל נוף השפלה הבהיר והצלול 
של מודיעין וערי גוש דן אשר נדמה כמו נמצאות 
במרחק דילוג קטן, וממשיכה על שולי הכביש אשר 
שופץ לא מכבר ולאורכו ניטעו בצפיפות מגוון שיחי 
תבלין המפיצים ריחם למרחוק, אשר ביניהם צצים 
שתילי אורנים שאך נבטו הנאבקים על מקומם 

באדמה חשופה זו.

מעל  חוצים  אנו  הכביש  את 
בקווים  המעוצב  אקולוגי  גשר 
מעליו  ואשר  וזורמים  מעוגלים 
המהווה  אדמה  שכבת  הונחה 
וסירה  תבלינים  למיני  פורה  כר 
לבעלי  המאפשר  קוצנית, גשר 
החיים לעבור בבטחה מעל הכביש 

הסואן, כמו גם למטיילים הנזהרים שלא לפגוע 
בסביבה.

דרכנו מתפתלת בצדו הצפוני של הכביש דרך כרמי זיתים צעירים 
החוצצים בין יער האורנים לבין אנדרטת המשוריינים המנציחה 

את סיפורי הגבורה של השיירות בדרך אל העיר.
ברק נעזר בפלאי הטכנולוגיה ולצלילי יפה ירקוני 

המתחברת עם המקום בשיר באב-אל וואד; 
קשה שלא לחוש צביטה בלב. אל 

מול שאון הרכבים השועטים להם 
משיב  הרחבה  באוטוסטרדה 
ימי  תחילת  אל  מורנו  אותנו 
המאורעות בהם הוברר מעל לכל 

ספק כי יהיה עלינו להילחם על 
זכותנו על הארץ. ברק ממחיש באמצעות 

תמונה שצולמה בבית חרושת לשריון משאיות שפעל 
בתל אביב הקטנה של אז, כיצד התנהלה התחבורה אל 
ירושלים הנצורה בחודשים הראשונים למלחמה - לחימה 
בה הייתה יד הכנופיות על העליונה, ובאמצעות מחסומים 

ומארבים על הגבעות השולטות חסמו בקלות את 
השיירות המשוריינות, כאשר הסיוע והמפלט 

הקרוב היחיד הגיע מנווה אילן הסמוכה.
ברק מתעמק בהכרה אליה הגיעה הנהגת 
היישוב בחודש מרץ 48', לאחר אובדן מספר 
שיירות, כי יש לשלוט בשטח - הכרה אשר 

שינתה את פני המדינה לנצח ובעקבותיה 
הושקע מאמץ צבאי כביר לשחרור האזור 

השולט על הדרך לכל אורכה, מאמץ 
אשר צלח מלבד בנקודה אחת, המבצר 

העיקש של לטרון.
כוחות הלגיון אשר התבצרו בלטרון עמדו 
בפני כל ההתקפות של כוחותינו והצורך 

הדחוף להעביר אספקה אל העיר הביא 
דרך העוקפת את לטרון  לפריצת 

מדרומה, דרך בורמה.
דרך זו הייתה כל כך משובשת, 
הראשונים  בימים  אשר  עד 
לשימוש בה הועבר הציוד על 
גב הלוחמים מהמשאיות שהגיעו 
מהשפלה אל משאיות שהגיעו 
ההנדסה  חיל  מירושלים, אך 
למעבר  הדרך  את  במהירות  הכשיר 

משאיות ודרך זו שימשה כדרך הראשית 
לירושלים במשך 19 שנה עד לשחרור לטרון 

במלחמת ששת הימים.
נתיבנו ממשיך בדרך כבושה, אך תוך זמן קצר אנו יורדים 
ממנה בתלילות דרך מדרון מיוער וסבוך בענפי עצים ושרכים 
לחוויה הרפתקנית קצרה המובילה אותנו אל נחל אילן, עמו 
אנו עולים לסיור בנווה אילן ההיסטורית בליווי אליעזר לב ציון. 
הפלמ"חניק בן ה-93, אשר יישב את המקום ונלחם בו, מאפשר 

התרשמות אישית ומדהימה מסיפורי אותם ימים. 

'עמיתים לטיולים' - אוהבים וחוקרים את ארץ ישראל ברגליים.
הפעילויות בד"כ חינמיות, להצטרפות שלחו דוא"ל

 araratamit7@gmail.com - ל

גבוהים
הדרכה: ברק שפריר

כתיבה וצילום: ירון בוצר
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פולין למתחילים

 – OKOPOWA ורשה - בית העלמין היהודי
תקופת השואה

השבוע נמשיך את הביקור שלנו בבית העלמין של ורשה, 
אך הפעם נתמקד בדמויות שפעלו בגטו ורשה מעת הקמתו 

ועד למרד גטו ורשה, בשנים 1941-1943.
במהלך תקופה זו היה בית העלמין לא רק בית למתים, אלא, 
בעיקר, בית לחיים. בבית העלמין מצאו מסתור הבורחים 
מהגטו אל החלק הארי ויהודים שהיו מבוקשים על ידי 
הגסטאפו והמשטרה היהודית. דרך בית העלמין הוברחו 
כלי נשק ותחמושת והתקיימו בו פגישות חשאיות של אנשי 
המחתרת. בנוסף לכך, בחלקות הפנויות הקימו חברי תנועת 

הנוער בורוכוב של "פועלי ציון" גינה ובה גידלו ירקות. 

רבי קלונימוס קלמן שפירא – "אש קודש" – 
האדמו"ר מפיאסצ'נה

האדמו"ר רבי קלונימוס קלמן שפירא מפיאסצ'נה )המכונה 
"אש קודש" על שם ספרו(, היה דמות מופת עוד לפני 
המלחמה, וביתר שאת בתקופת קיומו של גטו ורשה. את 
דמותו של האדמו"ר מפיאסצ'נה מציגים ליד מצבת קבר 
בנו, הרב אלימלך בן-ציון שפירא, שנפצע קשה בתחילת 
מלחמת העולם השנייה בהפצצות חיל האוויר הגרמני על 

ורשה, ולאחר זמן קצר נפטר מפצעיו. 
האדמו"ר מפיאסצ'נה נולד בי"ט אייר תרמ"ט )1889( ובהיותו 

בן 24 בלבד הוכתר כרבה של העיירה פיאסצ'נה ליד ורשה. 
לאחר הכיבוש הגרמני, גורשו יהודי פיאסצ'נה עם האדמו"ר 
לוורשה. האדמו"ר מפיאסצ'נה שרד את תקופת הגטו, ולאחר 
מרד גטו ורשה, נשלח עם יהודים שנותרו בחיים למחנה 
טרווניקי במזרח פולין, שם נרצח במסגרת אירועי "חג 

הקציר" ב-3 בנובמבר 1944. 

אחים אבודים

סיור בעקבות 
האנשים של 

ורשה – הפעם, 
על רקע אתגרי 
מלחמת העולם 

השנייה

יואב ערמוני

תפיסת עולמו החינוכית של האדמו"ר מפיאסצ'נה היתה 
ייחודית והטילה על המחנך את האחריות לחינוכו והדרכתו 
של התלמיד. על פי תפיסתו, התלמיד הוא כחומר ביד המחנך, 
והחובה על המחנך לעמול על נפשו של התלמיד על מנת 

לגלות את כוחותיו ואת הפוטנציאל שבו. 
האדמו"ר מפיאסצ'נה נודע בכל רחבי פולין עוד לפני מלחמת 
העולם השנייה ורבים הצטרפו לקהל חסידיו. עוד לפני 
השואה כתב ספרים רבים העוסקים בחינוך, אולם הספר 
הידוע ביותר שלו הוא הספר "אש קודש" שנכתב בגטו ורשה 
בשנים 1940-1942 והמבוסס על דרשות שעסקו בחידושי 
תורה על פרשות השבוע, ואשר נאמרו בתוך המציאות 
הקשה של רעב, מגיפות, מחלות, תמותה רבה וייאוש וחוסר 
התקווה בעקבותיהם ששררו בגטו ורשה. בדרשות אלו 
מבקש האדמו"ר, כמנהיג רוחני, לנחם את שומעיו ולחזק 
את רוחם על מנת שלא יאבדו את התקווה גם בימים הקשים 

והנוראים ביותר בגטו ורשה. 
אל קברו של בנו של האדמור מפיאסצ'נה מגיעים מקצה 
השדרה המרכזית, פונים שמאלה עד שרואים מימין שני 
"אוהלי" אדמו"רים. לידם נמצא קברו של בנו של האדמו"ר, 

הרב אלימלך בן-ציון שפירא.

אנדרטת ה"בונד"

אנדרטת ה"בונד" מנציחה תנועה שהיתה מאוד מרכזית 
בציבוריות היהודית פולין בתקופה שבין המלחמות ונעלמה 

לחלוטין יחד עם כל יהדות פולין.
ה"בונד" היתה תנועת פועלים שנוסדה בסוף 1897 
בווילנה )המילה "בונד" שפירושה איגוד(, הינה קיצור 
של "יידישער ארבעטער-בונד אין רוסלאנד, ליטע 
אונד פוילן" – "ברית עובדים יהודים ברוסיה, ליטא 

ופולין". 
תנועת ה"בונד" הייתה תנועה חילונית-סוציאליסטית, 
אשר שללה בתוקף את הציונות ואת התרבות והשפה 
העברית, וראה ביידיש את שפתו הלאומית של העם 
היהודי במזרח אירופה. התנועה פעלה לשוויון זכויות 
ליהודים ובשנים 1936-1939 ניהלה מאבק עיקש 
בגורמים האנטישמיים בפולין. בשנים אלו הצטרפו 
אלפי חברים לתנועה והיא פתחה סניפים רבים נוספים 
ובנתה תשתית רחבה של פעילות - רשת החינוך 
האידישאית "צישא", ארגוני ילדים ונוער )"צוקונפט" 
ו"סקיף"(, ארגון ספורט וארגון נשים וה"בונד" עולה 

להנהגת הקהילה היהודית בפולין. 
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה מנהיגי ה"בונד" 
)בניגוד למנהיגות התנועה הציונית ובעלי הממון( 
נשארו בוורשה והמשיכו בפעילות מחתרתית בגטו, 
הפעילו מטבחים ציבוריים, יצרו אירועי תרבות ואף 
הוציאו לאור עיתון. יחד עם זאת שללו בתוקף כל שיתוף 
פעולה עם התנועות הציוניות. לאחר שהחלו הגירושים 
בקיץ 1942, מרבית הפעילי ה"בונד" אבדו והתנועה החלה 

להתפורר.
ב-1943, כאשר כבר ברור כי הגרמנים עוסקים בהשמדת 
יהדות פולין, ה"בונד" החל לשתף פעולה עם ארגון האי"ל 

ולוקח חלק משמעותי במרד גטו ורשה. עם השמדת 
יהודי  פולין, נעלם גם ה"בונד" וסופה של יהדות 

פולין היא גם סופו של הארגון. 
אנדרטת הבונד נמצאת בצד שמאל של השדרה 

המרכזית, במררחק קצר יחסית מאזור הכניסה.

 אדם צ'רניאקוב – יו"ר היודנראט
בגטו ורשה

אדם צ'רניאקוב נולד בוורשה ב-1880 למשפחה 
מהמעמד הבינוני, למד הנדסה בפוליטכניקום של 
ורשה והשתלם בדרזדן שבגרמניה. צ'רניאקוב היה 
יהודי ומתבולל תרבותי, כלומר אימץ את אורח 

החיים, השפה והתרבות הפולנית בקרבה חי.
באוקטובר 1939, לאחר הכיבוש הגרמני, התמנה 
על ידי הנאצים לראש היודנראט בוורשה. על אף 
שהוצע לצ'רניאקוב סרטיפיקט לארץ ישראל, אולם 
הוא סרב וראה את ייעודו להישאר בוורשה ולתמוך 

בקהילה בשעותיה הקשות. 
בנובמבר 1940 צ'רניאקוב מצטווה על ידי הנאצים 
להעביר את היהודים לגטו. צ'רניאקוב לא האמין 
שכוונת הנאצים הינה השמדה והמשיך לעודד את 

היהודים להחזיק מעמד ולשרוד. 
כי  דורשים מצ'רניאקוב  1942 הגרמנים  ביולי 
היודנראט יספק בכל יום מכסה של 6,000 יהודים 
אשר יגורשו ל"יישוב מחדש במזרח". לצ'רניאקוב 
"יורד האסימון" ביחס לכוונה האמתית של הגרמנים 
והוא אינו ממלא את ההוראה. 2 קציני גסטאפו 
מגיעים למשרדי היודנראט ומבהירים לו כי אין לו 
ברירה. לאחר שעזבו, צ'רניאקוב מבקש מהעוזרת 

שלו כוס מים ונסגר בחדרו. 
לאחר זמן מה נמצא צ'רניאקוב ישוב על כיסאו, 
מת. על השולחן חצי כוס מים, בקבוק רעל ושני 

מכתבים קצרים, אחד לאשתו והשני ליודנראט.
על אף שצ'רניאקוב התאבד, הוא נקבר בבית 
הקברות ולא ליד הגדר כמנהג מסורת ישראל וזאת 
בשל הערכת הקהילה היהודית את פועלו כיו"ר 
היודנראט. ה"מצבה" כוללת גם אנדרטה שהקימה 
אשתו לזכרו ולזכר בנם שנעלם ועקבותיו לא נודעו.
קברו של אדם צ'רניאקוב נמצא בקרבת רחבת 
הכניסה, בשביל השני העולה שמאלה מהשדרה 

המרכזית.

קברי האחים

מעת הקמת גטו ורשה, בנובמבר 1941, וביתר 
שאת מתחילת שנת 1942, הגיעה התמותה בגטו 

ורשה למימדים בלתי נתפסים.
תנאי  האיומה,  – הצפיפות  בגטו  החיים  תנאי 
הסניטציה הירודים ומנות המזון הדלות הביאו 
לתמוותה בהיקפים עצומים, כ-100,000 איש בשנה, 
כ-8,000 איש בחודש, שמתו ממחלות, מרעב, 

מתשישות ומקור.
יחידנית  זה, בהיעדר אמצעים לקבורה  במצב 

)תכריכים, ארונות עץ( לא נותרה ברירה לראשי 
היודנראט אלא להורות ל"חברא קדישא" לקבור 

את הנפטרים בקברי אחים.
בבית הקברות נכרו מספר בורות עצומים. הנפטרים 
שהוצאו על ידי משפחותיהם אל הרחוב, נאספו 
בעגלות והובלו לבית העלמין, שם נקברו בקברי 

האחים.
בחלקת קברי האחים המסומנת באבנים עליהם 
משורטט פס שחור, כדימוי למצבה או לטלית, 
טמונים כ-50,000 מקורבנות התמותה בגטו ורשה.
על מנת להגיע לקברי האחים יש לעלות בשביל 

העולה מרחבת הכניסה.

איך מגיעים?
בית הקברות היהודי בוורשה

Cmentarz Żydowski przy ul. Okopowej
Ul. Okopowa 49/51 Warszawa

אתר האינטרנט של הקהילה היהודית בוורשה 
www.warszawa.jewish.org.pl

ומדריך )חובב(  צלם  היתר  בין  הוא   הכותב 
מסעות לפולין

yarmoni@gmail.com    www.yoav-armoni.info
כתבות נוספות באתר נופשים:
www.nofshimdati.co.il

חלקת קברי האחים

מצבת קברו של אדם צ'רניאקוב

אנדרטת הבונד מצבת קבר בנו של האדמור מפיאסצ'נה

   חופשת סקי כשרה במחיר מדהים!קראוסקי

חדש!
בס"ד

קראוס נופשקראו נופש
החופש על  לעוף 

מקבוצתמקבוצת
 03-9348788

k r a u s @ 3 0 1 0 . c o . i l להזמנות

 Hotel Perun
 & Platinum
  Bansko

4 לילות במלון פלטינום בבנסקו, 
500 מטר ממעליות הסקי

בנסקו  
2019

טיסות לסופיה
+העברות

החופשה 
המשתלמת ביותר!

כולל הכול! 
סקי פס + ציוד 

מדריך מקצועי 
מטעם קראוס נופש 

ארוחות למהדרין
בשפע ישראלי

מזמינים עכשיו ומרויחים!
6.1-10.1 כ"ט טבת-ה' שבט 
שבט  ז'-י"א    13.1-17.1
27.1-31.1 כ"א-כ"ה שבט

תאריכי 
יציאה 
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"שלום בחילך

מקהלת החזנים הירושלמית
בניצוחו של פול סולטר מארחת את החזנים: 

יעקב מוצן עם דב'לה הלר
לווי בפסנתר: מנחם בריסטובסקי

www.jcc.org.il  
 Jerusalem cantors choir

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

רכישת כרטיסים במחיר 50 ₪ באתר טיקצ'אק  |  חפשו בגוגל: חורף חם בחזנות/קונצרט חזנות

ביום ראשון כ'ג בטבת תשע"ט )31.12(  |  בשעה: 20.00
באודיטוריום "שלוה"  |  רח' שלוה 1 בית וגן, ירושלים

קונצרט חורף חם בחזנות

שלוה בארמנותיך"

יעקב מוצן דב הלר
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סיפור לשבת

www.nofshimdati.co.il :כתבות נוספות באתר נופשים

המתח העצום והסכנות בהם הייתה נתונה בכל רגע נתון 
השפיעו על מצב בריאותה והיא הגיעה אל הכפר כשהיא 
קודחת מחום. בעלת הבית בו הסתתר אלפונס לא התרשמה 
ממצבה והורתה לה להתחיל לעבוד. "באותו לילה תפרתי 
40 סדינים שהיו עם חורים גדולים במיוחד. מעודי לא 
תפרתי תפירה כזו ולא היה לי כל מושג כיצד עושים זאת. 
מאחר שהמלאכה נעשתה אני מאמינה עד היום שהיו אלו 

מלאכים שתפרו במקומי", אומרת קולט. 

השביל הנכון 

אלפונס וקולט שהו כאמור בכפר סלורודז'ורד'. אלפונס עבד 
באחת החוות שבמקום והוריהם שהו בכפר אחר, עד שגם 
אליו הגיעו הנאצים. האב שעבד בחנות פחם ביקש לדאוג 
קודם כל לאשתו ובסיוע בעל החנות הכניס אותה לשק פחם 
שהובל אל הכפר בו הסתתרו קולט ואלפונס. אלא שהמוביל 
סירב להיכנס לכפר והותיר את האם על פרשת דרכים, 
תועה וטועה בבחירת המסלול. הדרך התארכה, והאישה 
איבדה את כוחותיה; דקות ספורות לפני ששקעה אל תהום 
של ערפול חושים, הבחינה באור מנצנץ. היא פנתה אליו 
במהירות וגילתה אגם שמפריד בינה לבין האור. המים לא 
היו נראים עמוקים והיא החליטה לחצות את הנהר ברגליה. 
לאחר הפסיעה הראשונה הבינה את טעותה – האגם היה 

עמוק, הבוץ טובעני והיא החלה לטבוע. 
בשארית כוחותיה צעקה האישה לעזרה, כאשר לפתע, 
כמו בסיפורי אגדות, הופיע אלפונס עם פנס וכלב ובעזרת 
אנשים נוספים חילצה מן הנהר. התברר כי השביל הנידח 
בו פנתה הוביל אל עבר החווה בה עבר אלפונס, והצעקות 
הובילו אותו ואת חבריו אל הנהר שם הוא מצא למרבה 

ההפתעה את אמו על סף מוות. 
האישה הצדיקה ששמרה על יהדותה, על המצוות ועל מזון 
כשר חרף התנאים הסוריאליסטיים של המלחמה, משוכנעת 
הייתה כי מישהו במרומים שמע את תפילתה ושלח לה את 

בנה ברגע הנכון.

סיפורי סבתא
קורותיה 

המצמררות של 
קולט היון, סבתו 

של אליעזר 
היון, מתחברות 
לסיפורי התנ"ך 

בספר שכתב

שאול מייזליש
בימים אלה יצא לאור ספרו של אליעזר היון, "מלך לא מלך", 
המתאר סצנות מעולם התנ"ך באופן מפתיע, חודר כליות 

ולב ומרתק בעומק ובחוויה שהוא מעניק לקורא.
אליעזר הוא בחור חרדי, אולי הסוציולוג החרדי הראשון 
בישראל ואת עקבות הראייה החברתית שלו ניתן למצוא בין 
דפי ספרו החדש שפרקים מתוכו, במיוחד אלה המתארים 
את רדיפות עם ישראל, הולמים את סיפורה של סבתו קולט 

בימי השואה.
הנה שני הסיפורים הקשורים לסבתו, חלק קטן מסיפורה 
של קולט ]קילשא[ היון ]סרף לפני נישואיה[, בימים הקשים 
של ימי מלחמת העולם השנייה. קולט נפטרה בחודש אב 

תשע"ז ונקברה בהר המנוחות בליל תשעה באב. 

אליהו והמלאכים

היה זה בשנת 1943 וקולט הייתה כבת 14 בלבד. לאחר 
תלאות ובריחה מכפר לכפר מאימת הנאצים ומשתפי הפעולה 
ממשטר וישי עטתה על עצמה תחפושת של אישה הכורעת 
ללדת. היא עלתה בלאואפטיה על הרכבת, ושם נתקלה 
בקצין אס. אס. שביקש את תעודותיה. קולט החווירה, אך 
אז הופיע משום מקום זקן - "אולי היה זה אליהו הנביא", 
אומרת קולט, ובקול בוטח הכריז באוזני הקצין כי זו אשתו. 
הקצין הביט בו וביקש את תעודותיו, ולאחר שהם נמצאו 
תקינות פנה לדרכו ללא אומר ומלים. עד היום לא מצליחה 
קולט להבין מדוע הוא לא ביקש גם את תעודותיה, ובכלל 

מהיכן הופיע הזקן האלמוני. 
בתום תלאות נוספות הגיע קולט לכפר בשם סלורודז'ורד, 
שם ידעה שמסתתר אחיה אלפונס. היא ביקשה מבעלת 
הבית אופניים וזו ניאותה להביא לה 'רק שתעזוב את הבית', 
וקולט יצאה לדרך הארוכה אל הכפר בשיירה של רוכבים 
גויים.. באחד מעיקולי הדרך ניצב מחסום בו עמדו חיילים 
נאצים וביקשו מן הרוכבים להזדהות. בדיוק כמו ברכבת, 
הופיע מאחוריה אדם זקן שרכב על אופניו והכריז באזני 
השומרים כי היא בתו. לאחר המעבר במחסום ניגש הזקן 
לנערה הצעירה והציע לה מקלט בביתו. הוא סיפר לה כי הוא 
ואשתו עריריים והוא ישמח לאמץ אותה כבת. קולט סירבה, 

ולאחר יום בביתו המשיכה בדרכה לכפר בו שהה אחיה. 

התקשרו לתאום פגישה אישית, ללא התחייבות:
תל אביב: 03-6565000, באר שבע: 08-6436111

אשדוד: 08-8651111, ירושלים: 02-6222999

הראלה ישי מחברת הספרים ״סטטוס בזוגיות״ ו-״שניים בסוכר״. ניתן לרכוש בחנויות הספרים ובאתר

www.doo-lev.co.il :אתר אינטרנט
    יוטיוב: דו לב הראלה      פייסבוק: דולב הראלה

משרד הכרויות למטרת נישואין
בהנהלת הראלה ישי.

אנחנו מזמינים אתכם לעשרה ימי חופשה של טירוף חושים אמיתי ברמה הגבוהה ביותר אותה ניתן 
400 עובדי המלון יעמדו לשירות האורחים ערוכים ומזומנים לכל בקשה. לדמיין, כל 

בתאילנד

חייגו: 054-9734080, 053-3023531, 054-4970757

פסח מושלם

את חופשת הפסח בחרנו לערוך השנה בתאילנד מכל הסיבות שבעולם

תאילנד הוא יעד 
אקזוטי מרהיב עם 

הנופים היפים בעולם

אפשרות לליל סדר 
פרטי וחג 

שני של גלויות

תאילנד מציעה לאורחים מגוון 
עצום של בילויים, עיסויים 

מפנקים וטיפולי פנים כמו שרק 
תאילנד יודעת להציע ברמה 

הגבוהה ביותר ובמחירים מצחיקים

חופי העיר פטאיה נחשבים 
לחופים המבוקשים ביותר 

ונופשים מכל העולם נוהרים 
לבלות על חופים אלו

מזג האוויר בתקופת 
חג הפסח נעים וטרופי

רודוס

קרואטיה

סלובניה

שוויץ

איטליה

יוון

גשם

גשם
גשם

גשם
גשם

גשם

H

www.royalclubkosher2019.com

הזמינו עכשיו והגשימו את החלום לפסח חוויתי ומרגש בבירת הטיולים תאילנד

האוכל בכשרות 
המהודרת של הרב 
הגאון שמחה ווייס 

שליט"א 
כשר למהדרין מן 
המהדרין לא שרויה
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נופשים תרבות / קובי פינקלר

רודף העפיפונים
חברות, בגידה ונאמנות בקאבול 

בירת אפגניסטן

שלושתנו
חנן יובל, דורית ראובני ואורי הרפז 

בשלישייה נוסטלגית ומופלאה צליל מכווןהרמת מסך

כשראיתי שתיאטרון גשר מעלה את ההצגה "רודף העפיפונים", תהיתי כיצד ניתן 
להביא אל הבמה סיפור כה מורכב. וכאן הופתעתי ונדהמתי. כשרון אדיר של 
הבמאי נועם שמואל וצוותו לצד צוות שחקנים מוכשר ביותר שמיטיבים לאורך 
שעתיים ורבע להביא את עולם החיים המורכב, עולם שנשלט בידי הטאליבן 
מחד ואנשים  תאווי בצע ורשע מאידך.  הסיפור אינו קל, אבל איכותו מדהימה.

סיפור הצגה עוסק בכמה רבדים של שנות 
ה-60 וה-70 של המאה הקודמת בקאבול 
בירת אפגניסטן.  זהו סיפור על חברות, בגידה 
ועל מחיר הנאמנות.  סיפור על אבות ובנים. 
אב שלא אוהב את בניו בצורה שווה, פעמים 
מתאכזר להם ופעמים יודע גם לבכות. ויש 

לו סיבה טובה לכך. 
כל זה על הרקע של קאבול, בירת אפגניסטן 
ריחות  ססגונית, מלאת  קסומה,  עיר   -
אקזוטיים, בזארים שוקקי חיים ותחרויות 

להפרחת עפיפונים. 
ההצגה היא עיבוד לרומן הראשון של הסופר האמריקני ממוצא אפגני חאלד 
חוסייני, שהפך גם לרב מכר ומאז צאתו בשנת 2003 זכה להצלחה מסחררת, 
כולל עיבוד לסרט שהיה מועמד לפרס "גלובוס הזהב". הצגה נפלאה, איכותית 

ומלאת עניין ויופי.

ה"סופרגרופ" של הזמר העברי – "שלושתנו", חנן יובל, דורית ראובני ואורי הרפז 
חוגג שלוש שנים. ההרכב שממלא אולמות וזוכה לאהבה גדולה הן מהקהל והן 
מהמבקרים יוצא בסיבוב הופעות חגיגי ולרגל השקת הסיבוב, השלישייה אף 
מוציאה לרדיו את השיר הקסום ומלא ההוד "צל ומי באר" בעיבוד המיוחד אותו 

הם מבצעים בהופעה. 
במקור אמור היה החיבור בין חנן, 
דורית ואורי להיות חד פעמי, אולם 
תגובות הקהל והכימיה ביניהם באותו 
מופע לא הותיר ספק באשר להמשך. 
מאז הופיעה השלישייה קרוב ל-200 
אולמות  מול  הארץ,  ברחבי  פעם 
מלאים עד אפס מקום. בשנת 2017 
יצא אלבום ההופעה, ומתוכו יצא אף 

שיר מקורי חדש בשם "חייך אל החיים" שכתב עבורם יוסי גיספן )ללחן של חנן 
יובל(, שהושמע רבות ברדיו וזוכה לפופולאריות גם בהופעות. 

ההרכב מבצע בהופעותיו שירים שכולם הפכו זה מזמן לנכסי צאן ברזל ולחלק 
מפס הקול של חיינו כאן בארץ. בין השירים הרבים במופע ובאלבום החדש: 
"שהשמש תעבור עלי", "צל ומי באר", "היום היום", "ליל חניה" , "מתוק התפוח", 
"אני וסימון ומואיז הקטן", "פגישה חצי פגישה", "בהר הגלבוע", "מסביב למדורה", 

"האיש מן הבקעה" ורבים אחרים.

הזמנות ופרטים נוספים:
ביצוע:

בס"ד

החברה המובילה בתחום הפלגות כשרותכושר-קרוז

שייט למערב
 הקאריביים

10 ימים - 21/02/19 
החל מ- *€1690

ת)
שיו

מג
 ח

לא
)*

שיחות בעקבות מחקרים רבי שנים ומסעות ברחבי תבל, 
הרצאות בדגש על הקהילות יהודיות בקאריביים, מסעות 
של  הקלעים”  “מאחורי  וסיפורי  קולומבוס  כריסטופר 
הפקת סדרת הטלוויזיה המצליחה ובמיוחד - “יידישע 
פיראטן  - שודדי הים היהודיים בקאריביים”.  

"בכל מקום שאני הולך – אני הולך לעם ישראל"
קרוז "יהודי עולמי" בקאריביים

בהשתתפות

 יוצר ומפיק "יהודי עולמי"חוקר תפוצות ישראל / "יהודי עולמי"
הרב אליהו בירנבוים     נתי מלחי

  054-6445511  |  natimalchi@gmail.com נתי מלחי

*המחיר אינו כולל טיסות, מיסים, 
ביטוחים והוצאות אישיות.

סופ״ש אקסטרים
יום חמישי:  

15:00 הגעה לקלאב רמון –שתייה חמה, 
קרה ומאפה וקבלת חדרים 

19:30-21:00 ארוחת ערב בשרית 
בקלאב רמון

21:00 יציאה לתצפית בכוכבים ברכבים 
הפרטיים שלכם - 5 דקות נסיעה

מהמלון )הפעילות היא כ-שעתיים( 
הפעילות מועברת בטלסקופים.

הצפייה בכוכבים מודרכת על ידי מומחה 
לאסטרונומיה, אתם עשויים להיות 

מופתעים מפאר השמים החשוכים במדבר.

יום שישי:
08:00-10:00 ארוחת בוקר ישראלית 

10:00-14:00 טיול ברכב שטח ספארי 
4X4 מדברי במכתש רמון

מסלול הטיול: ירידה לגבעת המנסרה, 
נחל רמון, מחצבות הגבס הגעה

לנחל גוונים, המשך לעין סהרונים 
ולחניון בארות. הטיול מודרך.

17:00 קפה ומאפה בלובי המלון
19:30 סעודת ליל שבת

21:00 עונג שבת וסיפורי מדבר 
אקטואליה חי, צומח, מים ויובש, טבע וחי               

יום שבת:
08:00 קפה ומאפה לפני יציאה לתפילה 

11:00 סעודת שבת 
 12:30 טיול רגלי מודרך לאורך מצוק

מכתש רמון - יש עירוב
18:15 סעודה שלישית

19:30 הבדלה פינוי חדרים ונסיעה
הביתה בשלום

מחיר לזוג לחבילת הנופש )2 לילות 3 ימים( - 1,999 ₪  תוספת ילד בחדר הורים )2-12( - 449 ₪ 
תוספת אדם שלישי בחדר - 599 ₪

במלון קלאב רמון-מצפה רמון

חבילת נופש: 2 לילות 3 ימים כסלו-שבט - אדר א׳ | נוב׳, דצמ׳ 2018-ינואר פברואר 2019
נובמבר 2018

כ״א-כ״ג בכסלו )29/11-1/12/18(

דצמבר 2018
כ״ח-ל׳ כסלו )6-8/12/18(
ה׳-ז׳ טבת )13-15/12/18(

י״ב-י״ד טבת )20-22/12/18(
י״ט-כ״א טבת )27-29/12/18(

ינואר 2019
כ״ו-כ״ח טבת )3-5/1/19(
ד׳-ו׳ שבט )10-12/1/19(

י״א-י״ג שבט )17-19/1/19(
י״ח-כ׳ שבט )24-26/1/19(

פברואר 2019
כ״ה-כ״ז שבט )31.1-2.2.19(

ב׳-ד׳ אדר א׳ )7-9.2.10(
ט׳-י״א אדר א׳ )14-16.2.19(

ט״ז-י״ח אדר א׳ )21-23.2.19(

להזמנות: מרסל - 08-6586107, 08-6595334  |  קבוצות: אבי - 052-3531389
clubramon2014@gmail.com  |  www.clubramon.co.il

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

1. אירוח הכולל לינה ארוחת בוקר וערב
    בשבת היפוך ארוחות

2. טיול אקסטרים ברכב שטח ספארי מדברי 
4X4 במכתש רמון, טיול בן 4 שעות, הטיול 

מודרך.
3. צפייה בכוכבים בטלסקופים.

יציאה לתצפית בכוכבים ברכבים הפרטיים 

שלכם - 5 דקות נסיעה מהמלון )הפעילות 
היא כשעתיים(.

הצפייה בכוכבים מודרכת על ידי מומחה 
לאסטרונומיה, אתם עשויים להיות מופתעים 

מפאר השמים החשוכים במדבר.
4. טיול רגלי מודרך לאורך מצוק מכתש רמון.

5. בכל ערב הדלקת נרות, סופרגניות ושירי 
חנוכה בלובי המלון.

6. פעילות ערב מספר
סיפורי מדבר, חי צומח.
* האורחים יקבלו לו״ז

התכניות, הפעילויות
ושעות התפילה
בהגיעם למלון.

מחיר לזוג לחבילת החג – 2,000 ₪  |  מחיר לילד בחדר הורים )2-12( – 450 ₪  |  מחיר למבוגר בחדר הורים- 550 ₪

מחזור 1
כ״ד-כ״ו בכסלו 2-4.12.18

מחזור 2
כ״ו-כ״ח בכסלו 4-6.12.18

מחזור 3
כ״ח-ל׳ בכסלו 6-8.12.18

מחזור 4
א׳-ב׳ בטבת 9-10.12.18

חבילת חנוכה 2 לילות 3 ימים הכוללת:

במלון קלאב רמוןחנוכה
מצפה רמון

כשרות מהודרת בהשגחת הרב מאיר סוויסה שליט"א ובהשגחת הרב אליהו רוטנברג שליט"א
בשר ועוף "קהילות" | פרודוקטים העדה החרדית | ירק – רק חברת חסלט | בישול ישראל לדעת הבית יוסף | משגיח כשרות צמוד | בית כנסת במלון

מתקני הספא ללא תשלום – מגוון עשיר של טיפולים, סאונה יבשה, חמאם טורקי וחדר מלח | המלון היחיד במצפה רמון עם מעלית, נגישות לנכים וחדר נכים

מבצעים - שבת חתן, שבת בר מצווה, ימי כייף לקבוצות ולמשפחות וטיולים בטבע
מבצעי אמצע שבוע מיוחדים לקבוצות גמלאים

מבצע
חנוכה

נר ראשון ושני
 

20%
ה ח נ ה

נופשים |  גיליון מס׳ 126  |  ט״ז כסלו תשע״ט  |  פרשת וישלחנופשים |  גיליון מס׳ 126  |  ט״ז כסלו תשע״ט  |  פרשת וישלח28 2829 נופשים |  גיליון מס׳ 126  |  ט״ז כסלו תשע״ט  |  פרשת וישלחנופשים |  גיליון מס׳ 126  |  ט״ז כסלו תשע״ט  |  פרשת וישלח28 2829



פסטיבל 'צלילים במדבר' ה-21
פסטיבל "צלילים במדבר", שיתקיים, בקיבוץ שדה בוקר זה העשור השלישי, 
ממשיך להביא את המוזיקה הישראלית האיכותית, המקורית והמגוונת 
לקהל בדרום הארץ, ומזמין את הציבור הרחב לחגוג את חג האורים 
בטיולים מדבריים והופעות שמחות לכל המשפחה תחת כיפת השמיים.  
הפסטיבל שיערך בין התאריכים 8-5 לדצמבר, יכלול טיולים שייקחו את 
המבקרים לחוות באמת את הצלילים במדבר, ביניהם: סיור בעיר עבדת, 
שהוגדרה כעיר מורשת עולמית, וסדנת תיפוף לכל המשפחה, טיול בפארק 
חרותות הסלע בהר המחיה, עם שלל ציורי סלע קדומים, ובסופו מופע 

שירי מדבר וטבע.  
בין ההופעות הבולטות בימי הפסטיבל ניתן למצוא את; דני רובס ואנסמבל 
מיתר, בעיבודים חדשים לשיריו המוכרים ואהובים של רובס; אופרת 
הרוק "רובי גע בעולם"- בכיכובם של אלון עדר ולהקה יחד עם תזמורת 
המהפכה; "תפילת הלוי" מאת מיכאל וולפה. על חייו ושירתו של רבי 
יהודה הלוי בביצוע תזמורת הפסטיבל בניצוחו של המלחין, המקהלה 
הבין דורית של קונסרבטוריון ירוחם, זמרי רמת נגב ומקהלת הילדים של 

קיבוץ שדה בוקר; במופע הסיום: חווה אלברשטיין ושלומי שבן.
כמו כן, יתקיימו מופעים נוספים לכל המשפחה: ההצגה "מעבר להרים 
- מסע קסום של אגדות ומשלים עתיקים, "שלושתנו" – חנן יובל, דורית 
הרפז ואורי הרפז, שאזאמאט, מופע משיריו של יענק'לה רוטבליט, אנסמבל 

מיתר ביצירות של תלמידי מגמות המוזיקה בנגב ועוד. 

 www.tzlilimbamidbar.co.il לפרטים: 08-6564115 או באתר

להעברת מידע וחומרים למדור: kobia7@bezeqint.netחדשות התיירות והתרבות

חברת AirHelp העולמית נוחתת בישראל
 AirHelp )איירהלפ(, החברה המובילה בעולם בתחום זכויות הפיצויים לנוסעים 
שנפגעו מחברות התעופה, עושה דריסת רגל בישראל במטרה להציג את פעילותה 

לקהל הישראלי.
 החברה פועלת במספר שווקים ברחבי אירופה, בצפון ודרום אמריקה ומסייעת 
לנוסעים לממש את הפיצויים המגיעים להם מחברות התעופה במקרים של 
שיבושים ובעיות הנגרמות על ידי חברות התעופה עצמן, זאת כגון עיכובים 
ודחיות מעל 3 שעות וביטולי טיסות. AirHelp מלווה את הלקוח החל משלב 
בירור הזכויות, דרך הגשת התביעה ועד לייצוג בהליכים משפטיים נגד חברת 

התעופה.
מאז השקתה בשנת 2013 סייעה החברה ליותר מ-7 מיליון אנשים בתהליך של 
הגשת תביעות פיצויים מחברות תעופה ברחבי העולם, בשווי החזר של כ- 800 
מיליון אירו. AirHelp פועלת במעל 30 מדינות ברחבי העולם ומספקת שירות 
ב-16 שפות שונות. AirHelp מעסיקה יותר מ-550 עובדים ברחבי העולם והיא 

למעשה החברה הגדולה ביותר בתחומה.
המחיר שאותו גובה AirHelp תלוי בסוג השירות. לפעמים יש צורך בהגעה 
לבית המשפט עם הלקוח, ואז השירות יתומחר בהתאם. ברוב המקרים הסכום 
נע סביב 25% מגובה הפיצויים. אם המקרה הגיע לפתחו של בית המשפט 

והלקוח הפסיד בתביעה, הוא לא ישלם דבר.

ישראייר רוכשת 51% מפעילות חברת טיקטיק
חברת התיירות ישראייר חתמה על הסכם הבנות לרכישת 51% מפעילות חברת 

טיקטיק המתמחה בתיירות ספורט והופעות בחו"ל.  
בטיקטיק צופים כי במהלך 2019 יחול גידול של כ-30% במספר הישראלים 
שיצאו לחו"ל לצפות באירועי ספורט והופעות לעומת כמות הישראלים שיצאו 
ב-2017/18, זאת בשל התחזקות השקל, כמות רבה של אמנים מהשורה הראשונה 
שמופיעים באירופה ולא מגיעים לישראל או פוסחים עלינו כיעד להופעה, לצד 
היצע גדול של משחקי ספורט שמושכים קהל ישראלי גדול וטיסות הלואו קוסט 

המשפיעים רבות על רמת הביקושים. 
מנכ"ל קבוצת ישראייר, אורי סירקיס, אומר שצירוף הפעילות של טיקטיק בא 
בהלימה מלאה לאסטרטגיית הקבוצה לתת מענה תיירותי מלא ומשתלם במיוחד 
ללקוחות במיוחד ליעדים אליהם טסים הרבה ישראליים לאירועי ספורט כמו 

מדריד, סוצ'י. גנואה, בלגרד ועוד.

חגיגות שנת ה-20 ליונייטד איירליינס
חברת התעופה יונייטד איירליינס מתכוננת לקראת ציון 20 שנות פעילותה 
בישראל במהלך 2019. כחלק מההיערכות הגיע לביקור בישראל סגן נשיא החברה 
הבינלאומי למכירות, דייב הילפמן, אשר פגש סוכני נסיעות מובילים ואת ראשי 
התעשייה. במהלך הביקור העניקה להילפמן לשכת המסחר ישראל-אמריקה 
אות הוקרה על תרומתו יוצאת הדופן לקידום הקשרים הכלכליים והעסקיים 

בין שתי המדינות.

טיסה שבועית רביעית לישראל בקו תל אביב-טיביליסי

חברת התעופה הגיאורגית Myway שהחלה בטיסות לישראל בחודש יוני האחרון 
מעבה את לוח טיסותיה לישראל לארבע טיסות שבועיות. החברה, שהחלה עם 
שלוש טיסות שבועיות, מוסיפה טיסה רביעית לאור הפופולריות של היעד בקרב 

קהל הנוסעים הישראלי.
 Myway מפעילה טיסות סדירות וישירות לטביליסי  בימי ראשון, שני, רביעי 
וחמישי במטוסי בואינג 737-800 בהם 162 מקומות במחלקת תיירים ו-8 מקומות 

במחלקת עסקים.

לרגל הוספת טיסה רביעית, החברה הכריזה על מחירים חסרי תקדים כך למשל 
מחיר כרטיס טיסה כולל מיסים והיטלים במחלקת התיירים יעלה החל מ 160$- 
לנוסע כולל כבודה במשקל של 32 ק"ג,  שירות מלא, ארוחה, משקאות אלכוהוליים 

וכן אפשרות בחירת מושב. 
מחיר כרטיס טיסה במחלקת עסקים יעלה החל מ-515$ כולל מסים, ארוחת 

גורמה וכן עדיפות בצ'ק אין ובעלייה למטוס.

דני רובס. צילום עופר חג'יוב אלון עדר ויעל אייזנברג - רובי גע בעולם. צילום יוסי צבקר

 03-9050505 www.tourplus.co.ilלהזמנות: 

במחיר ששווה לגלוש עליוחופשת סקי חלומית בוילאר תעצרו הכל!

כל הפלוסים של חופשה מושלמת במלון יוקרתי 4 כוכבים:
 פלוס בנוחות    פלוס בגמישות    פלוס בניסיון    פלוס בכשרות

עד 15.4.19!15.12.18 עונת הסקילאורך כל המלון פתוח 

מחירים מיוחדים לקבוצות בטל: 054-6313316

4 לילות
רק 799 €

 

7 לילות
רק 1090 € 

לאדם בחדר זוגי, כולל טיסות אלעל והעברות, חצי פנסיון ובשבת פנסיון מלא

 בונוס לנרשמים בתאריכים:
א’-ה’, 16-20.12, ג’-ג’, 18-25.12

סקי פס ליום אחד עלינו!

נופשים |  גיליון מס׳ 126  |  ט״ז כסלו תשע״ט  |  פרשת וישלחנופשים |  גיליון מס׳ 126  |  ט״ז כסלו תשע״ט  |  פרשת וישלח30 3031



מבצעים 
שיאירו לכם 
את החנוכה!

קיסר פרימייר | אילת אסטרל מאריס | אילת

בית הארחה מצדה
 

כפר הנופש אלמוג
 

בית הארחה אבירים עכו 
בית הארחה בית שאן  

 

אורכידאה | אילת
 3-6/12
HB

2-4/12
4-6/12
2-6/12

4-6/12
HB

4-6/12
HB

4-6/12
6-8/12
HB/FB/C

7-8/12
 FB/C 

6-8/12
HB/FB/C

אסטרל פאלמה | אילת
 3-6/12
HB₪880 -החלמ

לזוג ללילה

החלמ- 666 ₪
לזוג ללילה

אסטרל ויליג | אילת
3-6/12
4-6/12
HB

החלמ- 819 ₪
לזוג ללילה

החלמ- 899 ₪
לזוג ללילה

החלמ- 749 ₪
לזוג ללילה

החלמ- 699 ₪
לזוג ללילה

החלמ- 1,199 ₪
לזוג ללילה

החלמ- 849 ₪
לזוג ללילה

החלמ- 919 ₪
לזוג ללילה

צפוןמרכזדרום

HB

כולל מקהלת החזנים הירושלמית

חופשה 
אש

אריאל ושרהל׳ה 
תיירות ונופש בע״מ arieltours.co.il > 077-996-5615

הכי משתלם!
אפשרות ל 3-6 ילדים 

בחדר הורים

החברה המובילה בארגון 
שבתות חתן, בר/בת מצווה,

ימי כיף לוועדים ועוד

פעילויות, הפעלות, טיולים, 
אטרקציות והפתעות 

נוספות לכל המשפחה.

סרקו את הקוד כדי 
לראות את הסרטון 
המושקע ביותר שלנו

השנה בכשרות מהדרין ברוב המקומות שלנו

 מופע מרכזי
אביה כוכבת הילדים

מקהלת החזנים 
הירושלמית

המדריך והשחקן 
שלנו ליאור שמידט

יאיר אורבך במופע 
סטנדאפ לכל המשפחה

הכנסו לאתר שלנו כדי לראות את התוכניה המלאה

דרים 
ח

רונים
אח

8 אחרונים

4 אחרונים

עם המדריך 
חגי עמיצור 
9 אחרונים

12 אחרונים7 אחרונים

14 אחרונים 6 אחרוניםרשימת המתנה

7 אחרונים


