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ּוֶטֲבל

טובלים את קצה הזרת הימנית בכוס היין ומנסים 
לנחש את שנת הבציר.

ההמשך( את  להקריא  זוכה  קרוב  הכי  )המנחש 

ַּכְרָפ"ץ

ברכת את   מברכים 

צנעא: של  הפחם  רדידי  כורי 

ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  יי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
אשר ּברא את אמא ואבא.

)ֵדֶרך ֱלֹלא ָמַּצה(

ַאָדם ֱּלֳאֲדם

זאב  הרה"ג  ברכת  בהקראת  הסדר  את  פותחין 
אנגלמאייר שליט"א ומוזגין כוס ראשונה.

ן ִדיר ַּבאָלאק:  י א
הפרות 
סדר פסח אלו ככל הפרות סדר הפסח בשנים עברו. 
השנה יש עמנו אורח כבוד בשולחן- הקדוש ברוך 
והמסובות  המסובים  שכל  כך  עליו  )מחווין  הוא 
יותר מתמיד, אין לחפף  רואין אותו(. לכן השנה 

במצוות החג, כי אל נקמות הוא השם אלוקיך.

ַקֵדש

שניה.  כוס  מוזגין  כולם:   

השבת: ברכת  ַמְתִחיִלין.      ָּבת  ְּבשַׁ

עלתה ֲוְיִהי  השמש  בוקר,  ויהי  ערב 
וזאת לא הפתעה. שכן אנו איננו 
מבוא  מופתעים  אשר  פעוט  זכרון  בעלי  דגים 
זה  היינו מקיימים טקס  דגים  היינו  אילו  החמה. 
תחת המים ודפי ההגדא הקדושא היו נרטבין ואז 

מה היינו עושים, מה?

ַּבֻרּור שלא עשני כרישה! )ובארמית 
- ְפַראַסא(.

ְּבַהָסָבה.ׁשֹוֶתה  ַהַיִין  ּכֹוס  רֹב 



סדרות  בפרקי  )כולם:  מטופשות 
הלילה  ַהֶזּה,  ְיָלה  ַהַלּ מטופשות(. 

הזה – כולו ריאלטי )פעמיין(

ְּבָכל  ַהֵלּילֹות ָאנּו גולשים באתרים שֶׁ
באתרים  )כולם:  גויים  של 
ְיָלה ַהֶזּה, הלילה הזה – גולשים רק  של גויים(, ַהַלּ

במדור היהדות של Ynet! )פעמיין(

ְּבָכל  את שֶׁ בודקין  אנו  ַהֵלּילֹות 
פעמים  שמונה  האימייל 
ְיָלה ַהֶזּה,  )כולם: את האימייל שמונה פעמים(, ַהַלּ

הלילה הזה – אין אנו מתכתבים! )פעמיין(

ְּבָכל  מדברים שֶׁ ָאנּו  ַהֵלּילֹות 
)כולם:  הניידים  במכשירים 
ָלנו  ֻכּ הלילה  ַהֶזּה,  ְיָלה  ַהַלּ הניידים(,  במכשירים 

מסמסים! )פעמיין(

ֱפעּוָלא:

כל אורח מצטווה לסמס למספר לפי בחירתו את 
אחד מהמשפטים הבאים:

מסריח,  בדייט  תקוע/ה  אני  אחי/אחותי  ”יואו 
תתקשר/י לחלץ אותי“

אמרת  רומיאו  אלפא  כמה  היבואן,  אצל  "אני 
שאתה צריך?"

"משה אני חרמנית... מתי אתם באים?"

ָיַחץ

ֱפעּוָלא:

שני  ו/או  פרטיים  שמות  שני  לו  שיש  מי  כל 
ליד  אשר  ַהמפית  ֶאת  יחצה  משפחה  שמות 
ִים ויענוד אותה על צווארון חולצתו  ַתּ צלחתו ִלשְׁ
לשארית הערב. אם ג'ודי ניר מוזס שלום נוכחת, 

עליה לקפוץ לקערת הריבא ולהתחבא.

ַּמְגִליד

השניא  בידו  נוטל  השיכר,  כוס  את  בידו  אוחז 
לחמניא, עומד על שתי רגליו האחוריות ואומר: 

שוקו ָהא,  לחמניה. 
ולחמניה, כפי שאבות 
מדי  מהמכולת  "סחבו"  אבותינו 

בוקר ובוקר. 

ים  ַהְמֻסִבּ ִמן  ֶאָחד  אֹו  ן  ַהֵבּ ְוַכאן  ִני  שֵׁ כֹוס  מֹוְזגִין 
ׁשֹוֵאל: 

ַהֶזּה ַמה  ְיָלה  ַהַלּ ָנה  ַתּ ִנְּשּׁ
ָכל  ְבּ שֶׁ ַהֵלּילֹות?  ל  ִמָכּ
סדרות בפרקי  צופים  ָאנּו   ַהֵלּילֹות 

מממ... משהו השתנה?



ְצִניִניְםּ

עבדים היינו, אכלנו מרורים, עמדנו שעות בפקקים 
וזה עוד לפני התור הארוך שהיה באיקאה. איזה 
מזל שיצאנו ממצרים, אחרת הינו צריכים למצוא 
בפרמידה,  שיתאימו  משופעים  לקירות  ריהוט 
הם  ישרים  קווים  רק  ימח שמם,  האלו,  השוודים 

מכירים. 

ברבי קוקילידה, בן לחכם ֳּמַעֶשה 
אשר  ָקֲסטה,  בר  חנניה 
תוכנית  פרקי  כל  העברת  על  וערב  השקם  עמל 

.Youtube-הטלוויזיה שניים אוחזים ל

אמר לו בנֹו: "מה לך עבודה זרה זו, שכן אתר הגויים 
הזה אינו מוריד את השאלטר בשבת קודש". 

ענה לו רבי קוקילידה: "שיט, בן זומא." 

העולם, ְּכֱנֵגד  עומד  גמדים  ארבעה 
הם מחזיקים אותו על כתפיהם 

הצרות ומתאמצים נורא. 

ואומר:  הכל  היודע  הגמד  עומד  האחת  בפינה 
"מדוע העולם מסתובב על צירו כאשר הוא יכול 

לחכות במקום ושהיקום יסתובב סביבו?" 

הגמד השני, בעל רגשי הנחיתות הפיזיים אמר: 
"אל תדאגו, אני יכול לסובב את העולם בעצמי" 

הגמד השלישי, בעל האגו הנפוח טען: "תקשיבו 
לי, אני תוך דקה מארגן לכם פה מכונה שתעשה 

את זה במקומנו" 

והגמד הרביעי, שאינו מקשיב לאחרים, אמר: "אז 
ואתה אמור לו: ִדיר ַּבאָלאק. מתי מגיע האוכל?",  

היום הזה ממש, הוא היום שבו ַהיֹום, 
לחירות,  מעבדות  יוצאים  אנו 
מחושך לאור, מאפר לאבק, מֶחֶדק לַחיָדק, מקמח 
מצדף לּפרּודה,  מֶּפֶרד  לקציצה,  מֵקַצח   לעוגה, 

לְשִקיקה,  משקט  לְמִצילה,  מאצ"ל  לאצה, 
למּוְטרה,  מֶמֵטר  לחוגלה,  מֶחֵבל  לעובדה,  מאבן 
הרשע. מחרב לחֹורבה ועל כך אמרו אמן.  

ֱפעּוָלא:

יַה ֶאת ַהּכֹוס. מוריד את  ְמַכֶסה ֶאת החומוס ּוַמְגִבּ
הכוס, מניחה על הרצפה, סובב סביב הכוס במעגל, 

יושב ליד הכוס, מלטפה בחושניות ולוחש לה: 

ָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנו, את זוכרת שהראתי  ְוִהיא שֶׁ
לך את ההיא שעמדה, נכון? 

ֶאת  וְיַגֶלה  קלות  אותה  ינגב  ִמָידֹו,  ַהּכֹוס  ַיִניַח 
החומוס.

ארמי-עברי ִּמילֹון  מילון  אבן-טּוָטא, 
מקוצר:

חתול דמוי  ושעיר  קטן  יצור  טוטא -  
כובע חגיגי שנוהגים לחבוש בעת   פומפא -  
חמה ליקוי    

ה ב ב ס אחלה -  
קישקשתא, של  החורג  אחיו   קושתא -  
אדום מלך    

לתבל משהו בפפריקה )כמו בפתגם   זימברין -  
הידוע "אל תזמברן לי את השכל"(   

ראש גלוחת  פאנקיסטית  פוזדא -  
בבנק כסף  סכום  להפקיד  חירבין -  
אוורירית דוגמנית  סופלא -  
קטנות לחתיכות  לבתר  צ'ירביז -  
ה ר פ י ש שיפרא -  
כשלגופך גבוה  מענף  להיתלות   לולין -  
בלבד מיזע  סרט    

פרס שמעון  גומחא -  
לחפש אחר מקום לבצע פנית פרסה שישליק -  
השכל מוסר  ללא  סיפור  דושנא -  
האדמה את  לתחח  ציבלין -  



גומחא ְוֲאַתא  ציבלין  דושנא 
לולין  שיפרא  שישליק 
זימברין  קושתא  חירבין  פוזדא  צ'ירביז  סופלא 
פומפא ואחלה טוטא, דחפין אבא בתרי זוזי לחד 

טוטא, חד-טוטא.

ְפְרְפְרְאְוְת

ְבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְכִאלּו הּוא 
לרעייתו:  ולומר  ולפשפש בדרכונו  ִמִמְצַרים,  ָיָצא 
החותמת  את  נא  ראי  יוכבד,  רואה  את  "הנה, 
המצרית, כאן, בפספורט". ושומה עליו להתעלם 
שוויצרית  חותמת  זו  קודח,  "אתה  מקריאותיה: 
מהפעם שטסנו לניתוח מוח שלך שלא הצליח", 
ועליו לומר לה: "איזה כיף היה בפירמידות, וכמה 

נפלא היה בשפך הנילוס" וכיוצא באלה. 

 )ִדיר ַּבאָלאק(

ַרָּבֻא. ְּבַכְוְוְנה  ַהִריַבא  ֶאת  ֱמַכֶסה  המקריא:   

ַחד-טּוָטא

נוהגין לשיר שיר זה עד שראשון הסועדים יורה 
לעצמו בראש. 

, ַחד-טּוָטא,  א ט ו ט - ד ח
אבא  דחפין 

בתרי זוזי לחד-טוטא, חד-טוטא.

פומפא ואחלה טוטא, דחפין ְוֲאַתא 
לחד-טוטא,  זוזי  בתרי  אבא 

חד-טוטא.

פומפא ְוֲאַתא  זימברין  קושתא 
אבא  דחפין  טוטא,  ואחלה 

בתרי זוזי לחד טוטא, חד-טוטא.

קושתא ְוֲאַתא  חירבין  פוזדא 
ואחלה  פומפא  זימברין 
חד- לחד-טוטא,  זוזי  בתרי  אבא  דחפין  טוטא, 

טוטא.

סופלא צ'ירביז פוזדא חירבין ְוֲאַתא 
פומפא  זימברין  קושתא 
ואחלה טוטא, דחפין אבא בתרי זוזי לחד-טוטא, 

חד-טוטא.

שיפרא לולין סופלא צ'ירביז ְוֲאַתא 
קושתא  חירבין  פוזדא 
זימברין פומפא ואחלה טוטא, דחפין אבא בתרי 

זוזי לחד-טוטא, חד-טוטא.

שיפרא ְוֲאַתא  שישליק  גומחא 
לולין סופלא צ'ירביז פוזדא 
טוטא,  ואחלה  פומפא  זימברין  קושתא  חירבין 

דחפין אבא בתרי זוזי לחד-טוטא, חד-טוטא.



ָּביֹום ֲוְיָקֵּבל  ֱטֵלְגָרַּמא  ְשִפיפֹון  ַרִּבי 
ִּמן  ֻפּוַּטֱרֲּתא  ֱלֱאמֹור:  ֲההּוא 
ָסע  ֱסּטֹופ.  ֱגָדְלַיא.  ֱלצֹום  ֲהֹעָבְרַּתא  ֱסּטֹופ.  ֲהֶפַסח. 

ֱלַלְפַלְנד, ַאל ַּתָעבֹור ְּב-GO ֱוַאל ּתֹאַכל ַּבֶדֵרך.

ֶאת  ֱיַלְּמֶדנּו  ַּבתֹוָרא  ֲהַגדֹול  ִמי  ֲתְלִמיֳדיו:  ֲוֹיאְמרּו 
ַרִּבי  ַּבְדַרש,  ַלֶהם  ֶּתן  ֵקְפֱטן ְסטּוִּביְנג:  ֲוָיַען  ֲהְדַרש? 

יֹוָאש.

ֲההּוא ֲוָּתבֹוא  ָּביֹום  ֶּביַתם  ֶאל 
ָּבֶּהם  ֲוָּתִטיל  ַּמְכֶשָפא, 

ִּכישּוף ָעז, ֳעל ִפי ֳמְּתּכֹון ֲהַּמאִגֲיַא ַהֳשּחֹוַרא:

 1 ַּכף ָדּםְ ֱצַפְרֶדִעין
 4 ֶּביֵצי ִּכִנים ֱמקּוַלפֹות
 1 ֶּביּת ֶשִחי ֵשל ַּכִריְש

 5 ֱפִתיֶּתי ֲּבֳרד
1 ֶאלֹוֵּהיֻנּו

ֱלַחֵמם ָּבחֹוֶשְך ַעל ֶאש ְקָטַנה 
ּוֱלַהְטִמין ִמַּתָחת ֲלָעִריֳסה.

)ַהָצֲעּת ֲהַגָשא(

לעברה. וקורץ  ַהִריַּבא  את  מגלה  המקריא:   

ֵעֶשר ַמּכֹות

ֵעֶשר ַמּכֹות ִהְפִליא ֱאלֹוָאְחֳלה ְּבֳפֵרעֹה ְוַעמֹו. ֵעֶשר, 
ְשּׂכל ֲאָחת ְטרָיא, ַחסֹוָנא וְמשּוַבָחא. ֲאַנְחנּו ָעַמְדנּו 

ֳּבַצד ְוֳאַכְלנּו פֹוֿפ-ּקֹוֱרן.

ַהְפֳשט, ְוָדי ָלִמֱסַתְפָּקא ְּבִריַּבא. ֱשֵנֱאַמר: ַּכך 
ֲהָיּה  ֹלא  ִמְצֳרִים,  ֱאת  ַמֶּכה  ֲהָיּה  ֹלא  ִאם 
י ִאם ְּבִריַּבא, וֹלא ֲהָיּה  ִניַה, ִכּ ֵקְפֱטן ְסטּוִּביְנג נֹוֵהג ְּבאֳֹ
ְמִגיש גֹוֶפר ַמְשֶקה ְלשֹוְכָרא, ִּכי ִאם ִריַּבא, וֹלא ֲהֻיּו 
ִסיפּוֱרי  ִּבְמקֹום  ֳאף  ִּכי  ְמאֹוד,  ְמאֹוד  ְנֶהִנין  ַהצֹוִפין 

ֳאֳהֳבא ֲהִיָתּה ִריַּבא. ְגרּוֳעא.

ִריַּבא.  אֹוֶּהב  ְוֹלא  ֱאְסַּתֱפָּקא  ֹלא  לֹו:  ֱאמֹור  ְוֲאָּתה 
ֲויאֵֹמר ְלך: ָּבֶרֵמז ַּבִּקיֲא ַרִּבי ְשִפיפֹון.

ֶשל ַרִּבי  חֹוֵבב  ּוְמָחֵּתן  ֻזּוֳטר  ַרב  ְשִפיפֹון, 
ְּבֱהמֹוּת ֳמֲשא, ֲהָיּה נֹוֱער ְּבֲתְלִמיֳדיו:

?  ַעּל שּום ֳמּה ָדּםְ
ַעּל שּום ְשִנְּמֲעֻכּו ֱצַפְרֶדִעין.

 ְוַעּל שּום ֳמּה ִנְּמֲעֻכּו ֱצַפְרֶדִעין?
ַעּל שּום ְשִהְּתַחֱרֵפנּו ְמַהִּכִנים.

 ּוִמי ֲקָבע ְשִהְּתַחֱרֵפנּו ְמַהִּכִנים?
ָערֹוב קֹוֱבַע.

 ְוַעּל שּום ֳמּה ָערֹוב קֹוֱבַע?
ַעּל מּוָסאְלָסאְל ֱמְק'ֲגִייֵור.

ִריַּבא, ֳוִיְקֵצפּו  ֲוִיָמְלאּו  ִפיֹוֵּתיֶהם 
ֱשֶהְחִּכימּו  ַאף  ְוָעל 

ִקֱמַעא ִּמן ֲהֶרֵמז, ֹלא ִהְסַּתֱפּקּו. ֱשֵנֱאַמר:

ֹלא  ִמְצֳרִים,  ֱאת  ַמֶּכה  ֲהָיּה  ֹלא  ִאם 
ֲהֳמִים. ְפֱני  ַעל  ָצַפה  ֲהַמָצה  ֲהִיָתּה 



ְּבֵני ִיְשֲרֵאל ִּמְשַנָּתם ֲויַגּלּו ִּכי ֲוֶיעֹורּו 
ג. ַיִפית ִּהיא רֹאש ַהֵּמְמָשַּלה, 
ֱוֵאין ַּתֲרּבּות – ָרק ִריַּבא, ֱוֵאין ַהְשָּכַלה – ָרק ִריַּבא, 
ִריַּבא.  ֱוְקָצת  ִפְרסֹומֹות  ָרק   – ּוַמְשֶקה  אֹוֶכל  ֱוֵאין 
ֶאת  ֲוָיֻּתּורּו  ֶמאֹוד  ִּבְמאֹוד  ָנְפשֹוֶּתיֵהם  ֲוִיְצָטְמֻּקּו 
ֲהָאֶרץ ֱּבֳחְפַשם ֲאַחר ָּבאָּבא חּוַשם ָּהַצִדיְק, ֲהֱמֻקּוַּבל, 
ֱאִין- ֶנָשַמּה-טֹוָבה,  ֱעִיָנִיים,  ַּכָפֲרה-ַעֲליו,  ֲהָמִמי, 
ֱּבפּוִרים,  "יּוהּו!”(  )כולם:  ֲוִיְמֱצֻאּוֻהּו  ֱדֲבִרים-ַּכֵאֱלה, 
ֲיִמים,  חֹוֵדש  ֲוִיְסַּתֱפּקּו  ֲלֱאְביֹוִנים.  ֱאְביֹונֹות  ֱמֲחֵלק 

ָעד ְזָמן ֱיִציֲאת ִמְצַרִים, ֲוִיְשָאֻלּוֻהּו ִּבְדָבר ֲהסֹוד.

ָּבאָּבא חּוַשם: ֹלא ִּבְכִדי ֶיש ָלַעשֹוּת ֲוָיַען 
ֲהסֹוד  ַטּמּון  ֶשֱבֵאלּו  ֱצַמִדין,  ַּבֱהם 

ֶּבִשיֻּכּול אֹוִּתיֹות:

ַעְרַפִדים  ֱצֵמד      = ַעים   ְצֵפְרֵדּ  + ם  ָדּ
ַנמּוְך ַעָרִבי         = ָערֹוב       + ִנים   ִכּ
ַּבֶחֵדר ֲיֱשן          = ִחין       שְׁ  + ֶבר   ֶדּ
ֲהָדַבר: ֶּבֻאּור  ה       =         ְוַאְרֶבּ רד +   ָבּ
כֹורֹות  =    ַּמֶות ְּכֶשּכֹוַכב רֹוֶּתַח ְך + ַמַכּת ְבּ חֹושֶׁ

ֲהנֹוַרא,  ַהסֹוד  ֶאת  ָּההּוא  ָּביֹום  ִיְשָרֵאל  ּכֹל  ֲוֶיְדֻעּו 
ֶאּת  ִאיש  ַוֱיַכְפֵּכֻפּו  ֲוְיָבְצֵּבֻצּו  ֲוֵיבֹוֵשֻשּו  ֲוִיְצָטְּמֱררּו 
ֱרֵעּהּו, ַוֵיֲטְשֱטֻשּו ֲוֶיָזְשֵזֻשּו ַוָיֲעשּו קֹוִלין ֶשל ּכֹל ִּמיֶני 
יֹות, ָוִיְּתֲעְטֻשּו ֲוֱיַפְשֱפֻשּו - ֲוִיַנֱצֻלּו. )כולם:  "ִיי ָּהא!”( ּחֲ

ָלַיד, ֲוִּתיָבש  ֲהִריַּבא  ִמּכֹל  ַהָאֵרץ 
ֶאּת  ֲהַאָדֳמה  ֲוִּתְבָּלע 
רֹאש ַהֵּמְמָשַּלה, ַוָיֱגש ָלֶּהם גֹוֶפר ָּמְשֱקה ְלשֹוְכָרא, 

ֲוִּתָמֵלא ֲהָאֵרץ ַּתֲרּבּות, ִדיָצא ְוִריַנא. ָעל ֵּכן ָעֲּתא: 

ֱפעּוָלא:

ּכֹל ֱאַחד ִּמן ֲהֶמסּוִּבים ֱיַגֵדף ֶאּת ֲהִריַבא ֲויֹאֶמר ֲאֶיה 
ֲוָיְכִריז ְדֲבר- ֶיַקֵלָלא  ָראּוי ִלֱדחֹוף אֹוַּתה. ֱשֵנֱאַמר:  

ָמה ֵמֻשּוָגא ֶשֱאְפָשר ַלָעשֹות ִעיַּמא.

ִשיר ֲהִריַּבא

בלע ִאלּו  ְוֹלא  בחילה,  לנו  עשה 
ריבא.  - הממשלה  ראש  את 

ְוֹלא ִאלּו  הממשלה,  ראש  את  בלע 
ריבא.  - האסלה  לתוך  הקיא 

ריבא!  חלאס 
ריבא!  חלאס 
ריבא!  חלאס 
בפיתה. סטייק  איזה   תביאו 
סטייק. איזה  תביאו 

דאג ִאלּו  ְוֹלא  בירה  הרבה  הביא 
ריבא.  - קרה  תהיה  שהיא 

ְוֹלא ִאלּו  קרה  תהיה  שהיא  דאג 
ריבא.  - לשוכרא  אותנו  השקה 

ריבא!  חלאס 
ריבא!  חלאס 
ריבא!  חלאס 
גלידה. קצת  לפחות   תביאו 
לפחות. תביאו 



ֹּלא ַרָּבן  גרגמל הפלישתי ָהָיה אֹוֵמר: ָכּל שֶׁ
ֹלא  ַסח,  ֶפּ ַבּ ֵאּלּו  ָבִרים  ְדּ ה  לשָׁ שְׁ ָאַמר 

יודע איך לבלות, ְוֵאלּו ֵהן:

ָּתח”,      "ַמָּצה”,      ְו"ִריַּבא”. “ֶפּ

ואֹוֵמר: ים  ַלְמֻסִבּ אחוריו  ֶאת  ַמְראה  המקריא:   

ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים בו “ֶפַּתח”  שֶׁ
ְזַמן המכשפא,  אותה חזק ִבּ

ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום שלא הותירא לנו ברירה.

ואֹוֵמר: ים  ַלְמֻסִבּ ּצה  ַהַמּ ֶאת  ַמְראה  המקריא:   

ה”  ַעל ׁשּום “ַמָּצּ אֹוְכִלים,  זו שאנו 
מה? ַעל ׁשּום הרעש הלבן 

שנמלאו מסכי הטלויזיא. 

ואֹוֵמר: ים  ַלְמֻסִבּ ַהריבא  ֶאת  ַמְראה  המקריא:   

זו שאנו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום “ִריַּבא” 
ְררּו את  ֵמּ מה? ַעל ׁשּום שֶׁ

חיינו, וניסו להשתיקנו באמצעותא.

לשוכרא. ושותין  הּכֹוס  ֶאת  יִהים  ַמְגִבּ כולם:     

חול לא יאמר ריבא ולא יתגרה ּוֱביֹום 
במזלו.  ואם יבוא בו חשק עז 

מן הכישוף, יעשה קולין של חמור או נמיא.

ַרְחָצה

)מי שלא הספיק בבית(

)ְיּהּוִדיָא טֹוֳבא(

א(  )ֲמְכֶשֳפא ָרּעַ

ַאְשֱּכֲנַאְז ָמה?

אמר רבי ֻּווְזֻּווזֹון: זהו, יש רק דרך אחת לברר סופית 
אם אני אשכנזיפט כמו שמספרים, או תימנוקאי 
)מגלין  הקטניות!  מבחן  חלמתי.  שתמיד  כמו 
בצלחתו,  גרגר  מקבל  מסובה  כל  החומוסין.  את 
בו מזלג( אם אשכנזי אנוכי, שיכני הרעם  ונועץ 
יהיו  נולדתי, רק  בו במקום! אך אם ספרדי טהור 
לי גאזים מהחומוס! )בהנתן האות, כולם בולעין 
שמכהו  מי  בזה.  זה  ומביטין  ביחד  החומוס  את 
הרעם, אשכנזי(. שלושה אבות, ארבע אמהות, ְו! 
)מי ששרד מוזמן לפרגן לעצמו עוד כמה גרגרין(.



יודע? מי  ַּבָאְמָּבְּטַיא 

"ץ: ּפַלאְנְּקטֹוס()ִמיִלים: ְשַבִבית ֵרֶפת( )ִּביצּוַע:ּ ְזֲנְבַנב(  )ּתֻמּונֹות ָיּחֲ

יודע: אני  ַּבָאְמָּבְּטַיא 

ֲהַלִהיט

קרפיוןֶאַחד 

ֻּווְזֻּווזֹוןְשֵני 

אלי לוזוןְשלֹוֳשה 

יהורם גאוןֲאְרֳּבָעה 

בועות סבוןַחִּמיִשים 

מלפפוןֶשש ֱעְשֶרה 

שקדי מרקְשָבע ֵּמאֹות 

דונלד דקְשמֹוֶנה ֵאֶלף 

פיתות עירקִּתְשִעים 

אם הוא פושטקְקַצת יֹוֵּתר 

פועלי בניןַאָחּת ֱעְשֶרה 

אזני המןְשֱּתְים ֱעְשֶרה 

נגמר הזמן, ְשלֹוש ֱעְשֶרה 
 נגמר הזמן,

 נגמר הזמן,                 נגמר הזמן,                 נגמר הזמן.

העפרונות. את  להניח  נא 



ָצפּון

אמר רבי זרמון: הערב שותים 4 כוסיות. 4 כוסיות, 
לא יותר, לא פחות. 4. 3 זה לא מספיק, 5 זה הרבה 
יותר מדי. 2 זה ממש לא לעניין, וכך גם 7. למה 6 

פוחד מ-7? כי 7 8 9.

אין ַאָּמר  לוסט  גולדסטון:  רבי 
בטר  מאצ'  סו  איז  טראנסליישן 

דן לוסט אין ספייס.

לא  הלילה  ואם   :!YAHOO נתן   B רבי  לו  אמר 
אלך לישון עם כלבים, אקום בבוקר סוף-סוף בלי 

קרציות?

לו רבי בן-ַיָעֲנה: אם אתה רוצה אני ֲוָיֳען 
יכול לשרוף לך אותן עם הקצה של 
הג'וינט. ויעש רבי בן יענה כן, אבל בטעות נתן להן 
את הקצה הלא נכון. וישאפו הקרציות מהעשב 
ויהי  עוג.  אקליפטוס  תחת  לישון  וילכו  המתוק, 

מצעד הקרציות אל האקליפט מחזה נלבב. 

איזה ֲותֹאֵמר  יוספי:  ית  רב 
המסטולות  חמודות 

הקטנות האלה.

ַמָּצה

היושב  של  פדחתו  על  אותה  ושם  מצה  )נוטל 
לשמאלו( מצה זו על שום מה? לזכר בני ישראל 
בכל  מצות  לאכול  היום  עד  שנאלצים  המסכנים 
 פסח, על לא עוול בכפם, והרי זה בערך כמו להכריח

 JESUS, THAT WAS TASTEFUL!

ּצֹות ויחלוק לאמיצין. יטלו  ִיַקח ַהַמּ המקריא: 
האמיצין כלי כתיבא ויעטרו את המצה בציורין. 

יהרהרו  מציירין,  שהאמיצין  בזמן  המסובים: 
המסובים בג. יפית שלושה הרהורי זימה.

ברכת רשות פלסטינית:

ה )היושב משמאלו( המקיים מצוות אי- מעוך ַאָתּ
סדר פסח כהילכתו.

ואז, לוחץ את ידו, מושך בזנבו ובטל קובנו.

ַמִגיד

מעשה ברבי זלעפתון שיצא מביתו ללא מטריה. 
ירד עליו גשם, והוא חלה ומת, ובכך קיצר להפליא 

את המעשיה הזאת.

את כולם ללכת עם רסיס בברך ביום הזיכרון לחלל"צ 
או עם קישוא בתחת ביום האיידס הבינלאומי.



ָּבֶּרְך

ומחזיקים  הפה  לתוך  י  שִלישִׁ ּכֹוס  מֹוְזִגין  כולם: 
את היין שם. שרין ומגרגרין:

יר  ֶאל שִׁ ַניי  ֵאי  ַאה  ֶהס  ַאלֹות:  ה  ַלַמּ
ההרים - ִמין ַאין ַיא בֹוא ֶעז ִריק? 
ֶעז ִריק ִמי ִאם ַהאש ֶאם, עֹו"ס ֶאה ַשם מים ו"הארץ", 

ענת תיתן לקום רגליך.

הגלילי: יוסי  רבי  פסק  כך  ועל 

אללי, מדוע עשתני גלילי, 
ותמיד רציתי להיות חרוטי 

)קוני( או תיבתי )ֵלֶמל(

מרים גליל נ"ט לזכר רבי יוסי הגלילי  המקריא: 
ונזכרים בו בערגה.

הדוביםֶזַּהָבה  ת  לשָׁ  ושְׁ
ְלֵזֵמן,  ֲחָיִבין 

ְנָגֵרְז ַרּבֹוַתי,  ְורבי שמי הגירגשי פותח: 

ם ַיָי טוב משמן  ַהְמֻסִּבים עֹוִנים:    ְיִהי שֵׁ

וערב. בוקר  נשמנו  כך  ולשם  טוב 

מניחים פנכת שמן ליד אלוהים, מוסיפים  כולם: 
לחמניא  חתיכת  טובלין  המסובין  וכל  זעתר, 

ובולסין(.

ָנן  ְוַרָבּ ְמָרָנן  ְרׁשּות  ִבּ אֹוֵמר:     ַהגירגשי 

לֹו. ָאכְלנּו ִמֶשּׁ ְוַרּבֹוַתי, ְנָבֵרְך שֶׁ

לֹו ִמֶשּׁ ָאַכְלנּו  שֶׁ רּוְך  ָבּ עֹוִנים:    ַהְמֻסִּבים 

ּוְבטּובֹו ַחִיינּו.
על  ֲחמוְתָך  פְֹך  שְׁ ְואֹוֵמר:     חֹוֶזר  ַהְמַזֵמן 

ְוַעל  ממך  ֹלא שדדו  ר  ֲאשֶׁ ַהּגֹוגוִים 
ְמָך מרחו על  ר ְבּשִׁ ַמזון הְמָלכֹות ֲאשֶׁ

כסא המורה לתע"י. 

ִנְרָצֵהֻּ

ָלִים. ירּושָׁ ָנה ַהָבָּאה ִבּ ְלשָׁ

אז לשנה ֶרֳּגְע,  בירושלים.  כבר  אנחנו 

הבאה בלוס אנג'לס. 

ְּגֳרְאְּנְד ִפיֲנאֱּלְה

את  לקבל  בכדי  לנו.  להגיד  משהו  יש  לאלוהים 
המסר על כולם להצביע עליו והמסר יתגלה.

)מצביעים על אלוהים. אלוהים קם מרבצו ומגלה 
לנו את המסר לשנה זו.(

בתאבון בונבון!

אוכלין.



)ֻּווְזֻּווזֹון ָאְמָּבְּטַיא(


