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אוגנדה: שוקלים בחיוב
בקשה לקליטת 500 מבקשי

מקלט מישראל

אלפי מפגינים בחמישה
מוקדים בגבול עזה; דיווח על

שבעה...

נתניהו הכניס את מרכיבי
הקדמת הבחירות לסיר - רק

צריך...

חדשות

כמה תשל
בקופסת ס

תרבות

שני אדונים בשלג: שירי ולדיסלב שלנגל מגטו ורשה 
ולדיסלב שלנגל. תירגמו מפולנית: הלינה בירנבאום ובעז אלברט. הוצאה עצמית, 67 עמודים, 69 שקלים

"אני עובר וממיין את השירים אשר כתבתי לאלה אשר אינם חיים עוד. את השירים הללו קראתי לאנשים חיים, חמים, כשהאמנתי
בכל לבי שיגיע הקץ לכל זה, שנשרוד, שנזכה לראות את המחר... זוהי ההיסטוריה שלנו. אלה השירים אשר קראתי למתים". דברים
אלה נכתבו בידי ולדיסלב שלֶנגֶל (1912–1943), משורר יהודי־פולני, בהקדמה לספר שיריו, ''אשר קראתי למתים", שהודפס בתנאי

מחתרת והופץ ביו יושבי גטו ורשה.

חברי להקת ''אל המשורר'', שהוציאה ב–2010 מארז של ספרון ודיסק, שהוקדש לשירי ביאליק, הוציאה באחרונה מארז, שמוקדש
לשיריו של שלנגל. במארז המקסים מצורפים דיסק ובו 11 שירים וספרון, שכולל שירים וביוגרפיה של המשורר והפזמונאי, שנרצח
בזמן מרד גטו ורשה ב–1943, וכן היסטוריה קצרה של הגטו והמרד. שירי הספר ''אשר קראתי למתים" תורגמו לעברית ב–1987

בידי הלינה בירנבאום. במארז החדש מופיעים כמה שירים שתירגמה בירנבאום וכמה שירים שתירגם מחדש בעז אלברט, אחד
מחברי "אל המשורר".

כבר ב–1937 חש שלנגל שהעולם עומד בפני זעזוע וכתב: 'אל תקנו לוחות שנה חדשים". וכך הוא כתב בשירו "שק נדודים":
"בעיירות הקטנות הנשכחות / השחר הוא אפור / יהודי בבוקר אפור של דמעות / שק של נדודים יתפור. ... ושם באינסוף הרחוק,

הכחול / בפיתולי הדרכים הגשומות / אדי ערפל עוטפים את הכל / חלק מצאו ויש עוד שצריכים לחכות". בשיר אחר, "דור מבוהל'',
הוא כתב: "האם יצמח דור של אנשים מפוחדים / כל רשרוש יעירם בלילות, / רחשים במדרגות, צליל קול זר, / ידחפם למצולות

הבהלה... מוכנים לקפיצה כשמישהו בידית יגע".

ספרים שירה

ולדיסלב שלנגל, משורר הגטו
במארז מרשים, שכולל ספרון ודיסק, להקת "אל המשורר" חולקת כבוד למשורר היהודי, שבלט בשירי הנבואה

שלו, בפזמונים ובקטעים סאטיריים בגטו ורשה
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ולדיסלב שלנגל. ראה את עצמו כ"כותב הכרוניקה של הטובעים''

שלנגל ואשתו ברחו לאחר הפלישה הנאצית לפולין מזרחה לביאליסטוק, שם הצטרף לקבוצת תיאטרון מקומית. הם שבו לוורשה
לאחר הפלישה הנאצית לברית המועצות, אל ביתם, שהיה בשטח הגטו, ובכל אותה תקופה פירסם המשורר שירים ומאמרים
בפולנית בכתבי עת פוליטיים וספרותיים. בבית הקפה הספרותי "שטוקה" שבגטו, שם נערכו ערבים ספרותיים ומופעים, בלט

שלנגל בשירי הנבואה שלו, בפזמונים ובקטעים סאטיריים, שבהם צחק על החברה היהודית שסביבו, על הטוב ועל הרע שבה. הוא
ראה את עצמו כ"כותב הכרוניקה של הטובעים''.

הוא היה רגיש ביותר למתרחש בעולם הגטו. כך, למשל, כתב שיר על יהודי שלא ראה מטוס מימיו, ששמע "שמפולין לפלשתינה/
באווירון כבר עכשיו אפשר... ובכן, אדמת הקודש קרובה כל כך?" ויותר מכל, בשיריו הוא בא חשבון עם אלוהים. "אמרו: התפלל / אני

התפללתי / אמרו — עליך לצום — צמתי... אמרו לא תגנוב/ לא גנבתי! /אמרו אל תאכל חזיר (אני אוהב) — לא אכלתי / אמרו אל
תנאף / התאפקתי... עבור האלוהים... סליחה, אני שואל, לשם מה? / אמרתי, אלוהים יעזור / אמרתי, אלוהים יושיע / האמנתי:

אלוהים איתי... מה אתה היום לי משיב / על כל מעשי / האם עוד מצפה אתה / כי מחרתיים כמו בצוואה / בלכתי לגז הפרוסי /אומר
לך 'אמן'?"

בשלב הזה אתה חייב להפסיק לקרוא את השירים, חייב להפסיק להאזין למוזיקה, חייב לעצור רגע ולהרהר. הרי לא במילים מדובר
כאן. מה הן המילים לעומת אדם, לעומת סבלו של אדם שהוא משורר, שחש בעוצמה כפולה את העתיד לבוא? ומאיפה היה כוח

ליוצרים כמו שלנגל לכתוב, ליצור, להופיע בימים ההם. איזה כוח עצום נדרש מאדם, הנתון לתנאי החיים הבלתי נסבלים בגטו, כדי
למצוא סיבה לכתוב.

אל המשורר - ספינות שטות
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המשורר, המודע למוות יותר מכל אחד אחר, רואה כיצד הכל הולך ונחרב ומתאר את שקיעתו שלו, את שקיעת העיירה היהודית ואת
שקיעת השירה. נותרת בעיקר הבדידות, והמשורר, שהחירות היא תנאי קיום הכרחי בשבילו, מנסה לנחם את עצמו, אולם לא מוצא

רגע אחד של מנוחה בעולם המסויט של הגטו. כך בשיר "אין חדש", שצובט את הלב ממרחק השנים והדם: "לוחות השנה נמסים
אל תהום הזמן / הכל משתנה / הדעות הקדומות נעלמות בעשן / לי זה לא משנה / ואני חי לא נעים / אפילו בושה / ואני חי לא
נעים / דווקא להכעיס / אני יהודי". האירוניה היא מה שנשאר, ועמה הלעג והצחוק של היהודי הנצחי, ההופך כל דבר להלצה.

אני מאזין לשירים המולחנים והנה הם הולכים והופכים לאקטואליים, עוסקים בפליטים, אנשים
שמאבדים את שמם ואת מקומם, ובאדישות של העולם. למשל, בשיר "ספינות שטות": "ספינות שטות

אל הנידח / על פני ימים נדות הן, כך / גם בלילות גם בימים / ספינות שטות מלאות פליטים / משם
לפה מפה לשם / ספינות פליטים שטות סתם כך... ספינות שטות, ספינות שטות / בוהים בגלים, דרך

הזגוגיות / זו לא ספינה — זה ארון מתים / והכחול הוא כמו דיו למכתבים / כן. יש מספיק דיו לכתוב
מיליארד מכתבים." הספינות שטות אל האין, אל המוות. הן מלאות בפליטים, והעולם שוכח שהם בני

אדם.

את הספרון ואת הדיסק חותם השיר, "שני אדונים בשלג'', שמעניק למארז את שמו, שבו מופיעים שתי
דמויות, שניצבות זו מול זו בשלג הלבן — יהודי בגטו, שפונה לחייל נאצי: "אני לא אזוז בגללך אף צעד / אך חסר ברירה גם אתה /

מי כאן במי בעצם אוחז?... השלג צונח בשווה עלי ועליך... / מן שלווה לבנה בו / יחדיו מביטים מבעד לכיסוי הלבן / על האור
בחשיכה / הבט, מה מעשי / מה מעשיך?/ האם למישהו זה נחוץ? / שמע בן אדם... / השלג יורד זמן כה רב / ניפרד... נלך

הביתה".

פרסומת:  איך פוטין היה מתמודד עם המאבק על הגז?
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הכירו את 5 האפליקציות

שיעזרו לכם להתחטב לקיץ…

מרחבי הרשת

STING TV
- STING TV הכירו את

yes הערוצים והתכנים של
בלי…

מרחבי הרשת

Recommended by

7 אינדיקטורים לפוטנציאל ההשקעה בתל אביב

$  uRX

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjstFnlZSwjVMeq4EYBSk_chZojVaLFyZno_i69B8RfbV3jv1mnydBZSz_xGSjpc8p6w_QsQSxi-RxxoNj2FujnasYhVeSjEsNSf7tqY-61F4A_bj3KqzIJ3pnYZxAwo-fBYaoCmBKb9aUIx2XoXGAzBOesSTU5I6EwgZ0u8IVlPx4yiTORcEoaJWdQ9c1bf4dC1M6ok1XKWXcwJR6gLmMe6Rz0Ptu9TROuuw7eEVxx9FU0cxC8IHdWIs86MhcCgBL5uRSeODA-2KLx7JPFkPf80Tyk4SDSK6AzqORVjxpqiHE3AIikm7LCxOGySR5W4u0R7ikHoGpTKzAfFX0FzLSlDbF5YJyZzgHIeOF3vPR9Xs0hX01WdLGYJg3YuhP4znseEyCtBSBuksUY3p05YVNmYFC2dfCXebfa-dUpEbagzJbS0XbU5uLNObErCNz6Dr4x2isjgUIhtGG9CM4CWMtOjJwj9Q%2526sig%253DCg0ArKJSzKJ8VyW-vkZxEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253D%20http://www.haaretz.co.il/labels/pegasus/1.2554019
https://eventbuzz.co.il/lp/event/LIFEPASSION?distributor=uydka
https://eventbuzz.co.il/lp/event/vertigoworkshop?distributor=uydka
https://eventbuzz.co.il/lp/event/bodywaysfestival?distributor=uydka
http://rmkz.themarker.com/gampad/clk?id=4616942800&iu=/9401/ClickTracker.Marketing/ClickTracker.Marketing.All
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.5961616?obOrigUrl=true
https://www.haaretz.co.il/blogs/tomeravital/1.5992777?obOrigUrl=true
http://landing-page-media.co.il/redirect/base-depend-recency-feb18-tochen-hizoni-1.php?targeturl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N114201.1984505OUTBRAIN/B20715618.214043231;dc_trk_aid=413087776;dc_trk_cid=97590832;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=?http://new.depend-active.co.il/tips.html?utm_source=outbrain&utm_medium=article&utm_campaign=depend_recency_feb_18&utm_content=depend-active_tips&obOrigUrl=true
https://livingwell.meitavdash.co.il/online-financial-courses/course-the-family-budget-economic-growth?obOrigUrl=true
https://www.haaretz.co.il/literature/.premium-1.5988975?obOrigUrl=true
https://www.haaretz.co.il/blogs/haimhandwerker/1.5974724?obOrigUrl=true
https://www.leumiblog.co.il/digital-banking/fitness_apps/?utm_medium=article&utm_source=outbrain&utm_campaign=promoted_content2018&utm_content=digital_banking&obOrigUrl=true
https://www.stingtv.co.il/?obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/he
https://www.haaretz.co.il/


תגובות

הוסיפו תגובה

26  $

Hotels in Porto

KAYAK.com

 

תוכן מקודם

הכתבות המומלצות באתר

את המנגינה הזאת חייבים
כתבי מוסף הארץ || להפסיק

בוחרים את השיר הישראלי השנוא
ביותר

עיתונאית בכירה יורקת לבאר
וחושפת את האינטרסים מאחורי

התקשורת הישראלית

פייסבוק־סיטי: מארק צוקרברג
מתכנן להקים עיר לעובדי החברה

לא ייאמן שחי טורטל || ניב הדס
והגרוש הדיכאוני והמוזנח הם אותו

שחקן

$  uRX

http://rmkz.themarker.com/gampad/clk?id=4616942800&iu=/9401/ClickTracker.Marketing/ClickTracker.Marketing.All
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CbyQH-IrQWtfaKszOgAe6_YjQAs6v08xNj82A3oIH0OXsq5kIEAEgt_rCIGD5uvSDnBCgAbC6odcDyAEGqQJe5e3_46-0PuACAKgDAaoE7QFP0O7tPX8xVhT5Z9e8BOUAilKkDz9IOng15q09ZQOgYFcsmOV9Oq7Oy5eUH1tKFYzBXBc8Snu7sCrAl9P_SWs3HhDNIKH5_180aJkjjG8RSWyr1yH9ULgUdLHJBEDbCO_fG_h8MicDTMIsZ4QtzmR8teIJRKd_bcidSLigrP-69KjU-i0DJ7JutucsynR4DfTMUxywUIo3iAj8t8yB0UQrfA9VBkz1tTRrfJznigNaDA0sgqbhsWEviADS_qOmSsNE8jDtcSIwoxfX3ltFMvnMgtdY1nJbEtFPMxfF2relEQT3-I--uX2TkkRNX9PgBAH6BQYIJRABGACgBjeAB6Lcm2WoB47OG6gHpr4b2AcBwAgB0ggHCIBhEAEYAYAKA9gTDA&num=1&cid=CAASEuRo-XsrLW7Kef1rrxRIcAHL-A&sig=AOD64_3bSHf9JK68QmgFugVjsQKS18nklw&adurl=https://www.kayak.com/semi/gdntext/hotel_city/15957/en.html%3Fws%3Dwww.haaretz.co.il%26cmpid%3D749531976%26aid%3D39587569096%26tid%3Daud-281680753360%26locp%3D1008006%26loci%3D%26mt%3D%26n%3Dd%26d%3Dc%26dm%3D%26cid%3D239473691420%26kw%3D%26pid%3Dwww.haaretz.co.il%26t%3Dboomuserlist%253A%253A455205590%26aceid%3D%26pos%3Dnone%26fid%3D&client=ca-pub-5091088903972311
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CbyQH-IrQWtfaKszOgAe6_YjQAs6v08xNj82A3oIH0OXsq5kIEAEgt_rCIGD5uvSDnBCgAbC6odcDyAEGqQJe5e3_46-0PuACAKgDAaoE7QFP0O7tPX8xVhT5Z9e8BOUAilKkDz9IOng15q09ZQOgYFcsmOV9Oq7Oy5eUH1tKFYzBXBc8Snu7sCrAl9P_SWs3HhDNIKH5_180aJkjjG8RSWyr1yH9ULgUdLHJBEDbCO_fG_h8MicDTMIsZ4QtzmR8teIJRKd_bcidSLigrP-69KjU-i0DJ7JutucsynR4DfTMUxywUIo3iAj8t8yB0UQrfA9VBkz1tTRrfJznigNaDA0sgqbhsWEviADS_qOmSsNE8jDtcSIwoxfX3ltFMvnMgtdY1nJbEtFPMxfF2relEQT3-I--uX2TkkRNX9PgBAH6BQYIJRABGACgBjeAB6Lcm2WoB47OG6gHpr4b2AcBwAgB0ggHCIBhEAEYAYAKA9gTDA&num=1&cid=CAASEuRo-XsrLW7Kef1rrxRIcAHL-A&sig=AOD64_3bSHf9JK68QmgFugVjsQKS18nklw&adurl=https://www.kayak.com/semi/gdntext/hotel_city/15957/en.html%3Fws%3Dwww.haaretz.co.il%26cmpid%3D749531976%26aid%3D39587569096%26tid%3Daud-281680753360%26locp%3D1008006%26loci%3D%26mt%3D%26n%3Dd%26d%3Dc%26dm%3D%26cid%3D239473691420%26kw%3D%26pid%3Dwww.haaretz.co.il%26t%3Dboomuserlist%253A%253A455205590%26aceid%3D%26pos%3Dnone%26fid%3D&client=ca-pub-5091088903972311
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CbyQH-IrQWtfaKszOgAe6_YjQAs6v08xNj82A3oIH0OXsq5kIEAEgt_rCIGD5uvSDnBCgAbC6odcDyAEGqQJe5e3_46-0PuACAKgDAaoE7QFP0O7tPX8xVhT5Z9e8BOUAilKkDz9IOng15q09ZQOgYFcsmOV9Oq7Oy5eUH1tKFYzBXBc8Snu7sCrAl9P_SWs3HhDNIKH5_180aJkjjG8RSWyr1yH9ULgUdLHJBEDbCO_fG_h8MicDTMIsZ4QtzmR8teIJRKd_bcidSLigrP-69KjU-i0DJ7JutucsynR4DfTMUxywUIo3iAj8t8yB0UQrfA9VBkz1tTRrfJznigNaDA0sgqbhsWEviADS_qOmSsNE8jDtcSIwoxfX3ltFMvnMgtdY1nJbEtFPMxfF2relEQT3-I--uX2TkkRNX9PgBAH6BQYIJRABGACgBjeAB6Lcm2WoB47OG6gHpr4b2AcBwAgB0ggHCIBhEAEYAYAKA9gTDA&num=1&cid=CAASEuRo-XsrLW7Kef1rrxRIcAHL-A&sig=AOD64_3bSHf9JK68QmgFugVjsQKS18nklw&adurl=https://www.kayak.com/semi/gdntext/hotel_city/15957/en.html%3Fws%3Dwww.haaretz.co.il%26cmpid%3D749531976%26aid%3D39587569096%26tid%3Daud-281680753360%26locp%3D1008006%26loci%3D%26mt%3D%26n%3Dd%26d%3Dc%26dm%3D%26cid%3D239473691420%26kw%3D%26pid%3Dwww.haaretz.co.il%26t%3Dboomuserlist%253A%253A455205590%26aceid%3D%26pos%3Dnone%26fid%3D&client=ca-pub-5091088903972311
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CbyQH-IrQWtfaKszOgAe6_YjQAs6v08xNj82A3oIH0OXsq5kIEAEgt_rCIGD5uvSDnBCgAbC6odcDyAEGqQJe5e3_46-0PuACAKgDAaoE7QFP0O7tPX8xVhT5Z9e8BOUAilKkDz9IOng15q09ZQOgYFcsmOV9Oq7Oy5eUH1tKFYzBXBc8Snu7sCrAl9P_SWs3HhDNIKH5_180aJkjjG8RSWyr1yH9ULgUdLHJBEDbCO_fG_h8MicDTMIsZ4QtzmR8teIJRKd_bcidSLigrP-69KjU-i0DJ7JutucsynR4DfTMUxywUIo3iAj8t8yB0UQrfA9VBkz1tTRrfJznigNaDA0sgqbhsWEviADS_qOmSsNE8jDtcSIwoxfX3ltFMvnMgtdY1nJbEtFPMxfF2relEQT3-I--uX2TkkRNX9PgBAH6BQYIJRABGACgBjeAB6Lcm2WoB47OG6gHpr4b2AcBwAgB0ggHCIBhEAEYAYAKA9gTDA&num=1&cid=CAASEuRo-XsrLW7Kef1rrxRIcAHL-A&sig=AOD64_3bSHf9JK68QmgFugVjsQKS18nklw&adurl=https://www.kayak.com/semi/gdntext/hotel_city/15957/en.html%3Fws%3Dwww.haaretz.co.il%26cmpid%3D749531976%26aid%3D39587569096%26tid%3Daud-281680753360%26locp%3D1008006%26loci%3D%26mt%3D%26n%3Dd%26d%3Dc%26dm%3D%26cid%3D239473691420%26kw%3D%26pid%3Dwww.haaretz.co.il%26t%3Dboomuserlist%253A%253A455205590%26aceid%3D%26pos%3Dnone%26fid%3D&client=ca-pub-5091088903972311
https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-MAGAZINE-1.5991484
https://www.haaretz.co.il/literature/prose/.premium-REVIEW-1.5988328
https://www.haaretz.co.il/news/world/america/1.5994686
https://www.haaretz.co.il/gallery/television/lazy-eye/.premium-1.5991215
https://www.haaretz.co.il/


 

עוד כתבות מומלצות

הרשמה לניוזלטר
מה קראתם השבוע? הירשמו עכשיו לדיוור הארץ ספרים

הרשמה

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות

liatsteirlivny@gmail.com

$  uRX

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CdG6P94rQWvXXONvxgAfPp6a4Drj16ZRRirPlu7QGv-EeEAEgt_rCIGD5uvSDnBCgAdnA8sYDyAEDqQLmHnUiqBeTPuACAKgDAcgDmQSqBO0BT9ASyYwQyceStml1sGFZn1ItcvNaqceL0ABauCxTzV4UU2eAjSfZs_tGSk1lq45vswHk4XqkzF-CTyR_V9ERgvaguVlPDV3YC0e2TyyC_EF3pLT7IouoqRr-lUg2G2Xtlbgq-rpysVH48KqsHTH36JubaHjKFI7dXOSSjre6T-3JhjGUfwSQjw6wTBfBxPWHwRVDaKydVkFVDH0-qEqUSOxqoE18VxBlnysVrdG-EW2AwApuJeKh3fy-YTrknfOG7FFoQHyEuhTRU0iUxwWMgXepBrFW6TKzdPMEc_o4hTOK6tffeLHGBPKw0dlv4AQBoAYDgAePv405qAeOzhuoB9XJG6gHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAbEJaQcxi6bp24KACgPYEwI&num=1&cid=CAASEuRoC_oVosE9tS_AHHrsNcsLdQ&sig=AOD64_177FH0ElWaZlbUkyE9_RK8Pv18RQ&client=ca-pub-5091088903972311&adurl=https://www.amisragas.co.il/Index.asp%3FCategoryID%3D86%26utm_source%3Dgdn%26utm_medium%3Dcpc%26utm_content%3Dbanners%26utm_campaign%3Damisragas_grill_merch
https://www.haaretz.co.il/


 

מתכונים ליום העצמאות

אם לא תשבו יפה, לא תקבלו מונית || ועדת המדרוג 
 | מוסף "הארץ"

מי קיבלה מכתב איום - "אנחנו יודעים שאת חברה || לא לציטוט
של אהוד ברק"?

4 c | מוסף "הארץ"

פרקליט המדינה לשעבר: הצעת מוזס || ראיון נרחב עם משה לדור
לנתניהו שווה יותר ממיליון דולר במזוודה

48 c | גידי וייץ

תינוק נולד בסין - ארבע שנים לאחר שהוריו נהרגו בתאונה
5 c | גרדיאן

$  uRX

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsveCPACynpIIYevDGrrUx0lN__oUEuCM_I0b4HytmbSKTfRW002r-19T1Ykd-OYUF1q9g05FWhPZ4Ftc94oLADbWQxZXSkKhj5vu0mi3vV6VyOSwv8sZnzP3-A7_ss4CcIWTbC6Y5UukTr3qwRMrGzYxDYSbqR0iw4OYdYPcDY9NmpzALI3AE4NXKtqn43k6HitI2UOO-fExk7HZrU4kCs-Dcn67Q0H3yB4EVM01loC9A2fb6E-2luxZf76KaK33ExqkEQH5dzGRu5IBkL8U1KQbW9Xo674YAj4DET9eLMHuECXESds_XXJfxiTzcfpHRRKe2Cglm2t6RWX1epCrcYuDtIF2qA5c5Z9WQpworVoE0rkJ2mvfpIP8TjB1UhllZzcqFMKEWsj7_u11azhjkJLYYUL655VYKX-MSfrnKZAWAmb9OHvNNiQ25mfZCpoiOA&sig=Cg0ArKJSzNN8yPyGCZOY&adurl=http://leadspoint.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%93%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%94/
https://www.haaretz.co.il/food/mangal
https://www.haaretz.co.il/magazine/MAGAZINE-1.5993667
https://www.haaretz.co.il/magazine/tozeret/1.5993356
https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-MAGAZINE-1.5989519
https://www.haaretz.co.il/news/world/asia/1.5993355
https://www.haaretz.co.il/


 

כל הדרכים להכין חומוס ביתי
רותם מימון

Hotels in Porto

26  $
Book Now

Hotels in Warsaw

15  $
Book Now

Hotels in Krakow

11  $
Book Now

Hotels in Gdańsk

19  $
Book Now

>
אז איפה אתם עכשיו,

חנה ומיכאל שלי | עמוס
עוז

כשישראל חוגגת 70
ב-20 שניות של טיפשות

אינסופית והמון מבוכה

מה עושים עם לוליטה,
רומן גדול שמגחיך נשים

ומצדיק אונס

הפקקים מוכיחים שקצב
גידול האוכלוסייה מאיים

על ישראל

אתם זורמים? אם לא -
יש סיכוי שתסבלו

ב"פיפי'ז" | שגיא כהן

הציוני ש
מאושווי

<

H
פרסם אצלנו | שאלות ותשובות  | ביטול מינוי דיגיטלי  | עשה מינוי  | צור קשר  | דרושים  | אודות הארץ  | הנהלה  | מערכת 

      ftAagm2

$  uRX

https://www.haaretz.co.il/food/mangal/1.2857123
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C7VYi-IrQWv3gOdDxgAeju5iwBOTo_9lQh7WA3oIHsN6k_5oIEAEgzsP0HGD5uvSDnBCgAbC6odcDyAEJqQJe5e3_46-0PqgDAaoE0AFP0EfpMT3ANAkjv7xiuK8gLSM7Ab54qjPiZN4TeuCVdbMAvATVvh2PwcEhKxEVA6Co0IuDwdP6RcU3894mpVdupQWobIBkj66xLNq0DQ0KwlSaph91NzbzqEEZhOAK8QZye-GWx92Bdd3Tjc2MrzHpjoA-eDbP3_NdC5Q23yP4fIi7oSjhWrvqYWth4OQyCZhC08huQ-bNi7lmifDIk-JKj6iRztecI0HaxDK6Qmuz8dqSOsGl8BqHXnn6B8XQWn4FK4VW6szTqs0ibCLH--pw-gUGCCUQARgAoAYugAei3JtlqAeOzhuoB6a-G9gHAMAIAdIIBwiAYRABGAHyCBthZHgtc3Vic3luLTY0NjUxMzc3NzIxMjkzNTWACgPYEww&num=1&cid=CAASEuRoUiJafcQF7GkWQ5I2XRp1Gw&sig=AOD64_1pfWpDyTQ5O2s_Azmdg-l3vwqQIQ&adurl=https://www.kayak.com/semi/gdntext/hotel_city/15957/en.html%3Fws%3Dwww.haaretz.co.il%26cmpid%3D749531970%26aid%3D39587570296%26tid%3Dkwd-10031660%26locp%3D1008006%26loci%3D%26mt%3D%26n%3Dd%26d%3Dc%26dm%3D%26cid%3D239473691186%26kw%3Dhotel%2520rooms%26pid%3Dwww.haaretz.co.il%26t%3D%26aceid%3D%26pos%3Dnone%26fid%3D&client=ca-pub-3622156405313063
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C7VYi-IrQWv3gOdDxgAeju5iwBOTo_9lQh7WA3oIHsN6k_5oIEAEgzsP0HGD5uvSDnBCgAbC6odcDyAEJqQJe5e3_46-0PqgDAaoE0AFP0EfpMT3ANAkjv7xiuK8gLSM7Ab54qjPiZN4TeuCVdbMAvATVvh2PwcEhKxEVA6Co0IuDwdP6RcU3894mpVdupQWobIBkj66xLNq0DQ0KwlSaph91NzbzqEEZhOAK8QZye-GWx92Bdd3Tjc2MrzHpjoA-eDbP3_NdC5Q23yP4fIi7oSjhWrvqYWth4OQyCZhC08huQ-bNi7lmifDIk-JKj6iRztecI0HaxDK6Qmuz8dqSOsGl8BqHXnn6B8XQWn4FK4VW6szTqs0ibCLH--pw-gUGCCUQARgAoAYugAei3JtlqAeOzhuoB6a-G9gHAMAIAdIIBwiAYRABGAHyCBthZHgtc3Vic3luLTY0NjUxMzc3NzIxMjkzNTWACgPYEww&num=1&cid=CAASEuRoUiJafcQF7GkWQ5I2XRp1Gw&sig=AOD64_1pfWpDyTQ5O2s_Azmdg-l3vwqQIQ&adurl=https://www.kayak.com/semi/gdntext/hotel_city/15957/en.html%3Fws%3Dwww.haaretz.co.il%26cmpid%3D749531970%26aid%3D39587570296%26tid%3Dkwd-10031660%26locp%3D1008006%26loci%3D%26mt%3D%26n%3Dd%26d%3Dc%26dm%3D%26cid%3D239473691186%26kw%3Dhotel%2520rooms%26pid%3Dwww.haaretz.co.il%26t%3D%26aceid%3D%26pos%3Dnone%26fid%3D&client=ca-pub-3622156405313063
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cia-8-IrQWv3gOdDxgAeju5iwBOTo_9lQh7WA3oIHsN6k_5oIEAEgzsP0HGD5uvSDnBCgAbC6odcDyAEJqQJe5e3_46-0PqgDAaoE0AFP0EfpMT3ANAkjv7xiuK8gLSM7Ab54qjPiZN4TeuCVdbMAvATVvh2PwcEhKxEVA6Co0IuDwdP6RcU3894mpVdupQWobIBkj66xLNq0DQ0KwlSaph91NzbzqEEZhOAK8QZye-GWx92Bdd3Tjc2MrzHpjoA-eDbP3_NdC5Q23yP4fIi7oSjhWrvqYWth4OQyCZhC08huQ-bNi7lmifDIk-JKj6iRztecI0HaxDK6Qmuz8dqSOsGl8BqHXnn6B8XQWn4FK4VW6szTqs0ibCLH--pw-gUGCCUQARgBoAYugAei3JtlqAeOzhuoB6a-G9gHAMAIAtIIBwiAYRABGAHyCBthZHgtc3Vic3luLTY0NjUxMzc3NzIxMjkzNTWACgPYEww&num=1&cid=CAASEuRoUiJafcQF7GkWQ5I2XRp1Gw&sig=AOD64_01uAJkuWToIw5p0JdZqrn-XYf42A&adurl=https://www.kayak.com/semi/gdntext/hotel_city/16954/en.html%3Fws%3Dwww.haaretz.co.il%26cmpid%3D749531970%26aid%3D39587570296%26tid%3Dkwd-10031660%26locp%3D1008006%26loci%3D%26mt%3D%26n%3Dd%26d%3Dc%26dm%3D%26cid%3D239473691186%26kw%3Dhotel%2520rooms%26pid%3Dwww.haaretz.co.il%26t%3D%26aceid%3D%26pos%3Dnone%26fid%3D&client=ca-pub-3622156405313063
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CO5GT-IrQWv3gOdDxgAeju5iwBOTo_9lQh7WA3oIHsN6k_5oIEAEgzsP0HGD5uvSDnBCgAbC6odcDyAEJqQJe5e3_46-0PqgDAaoE0AFP0EfpMT3ANAkjv7xiuK8gLSM7Ab54qjPiZN4TeuCVdbMAvATVvh2PwcEhKxEVA6Co0IuDwdP6RcU3894mpVdupQWobIBkj66xLNq0DQ0KwlSaph91NzbzqEEZhOAK8QZye-GWx92Bdd3Tjc2MrzHpjoA-eDbP3_NdC5Q23yP4fIi7oSjhWrvqYWth4OQyCZhC08huQ-bNi7lmifDIk-JKj6iRztecI0HaxDK6Qmuz8dqSOsGl8BqHXnn6B8XQWn4FK4VW6szTqs0ibCLH--pw-gUGCCUQARgCoAYugAei3JtlqAeOzhuoB6a-G9gHAMAIA9IIBwiAYRABGAHyCBthZHgtc3Vic3luLTY0NjUxMzc3NzIxMjkzNTWACgPYEww&num=1&cid=CAASEuRoUiJafcQF7GkWQ5I2XRp1Gw&sig=AOD64_3GBmI6q6aAAv3lXVo_sriLHdEnOw&adurl=https://www.kayak.com/semi/gdntext/hotel_city/9856/en.html%3Fws%3Dwww.haaretz.co.il%26cmpid%3D749531970%26aid%3D39587570296%26tid%3Dkwd-10031660%26locp%3D1008006%26loci%3D%26mt%3D%26n%3Dd%26d%3Dc%26dm%3D%26cid%3D239473691186%26kw%3Dhotel%2520rooms%26pid%3Dwww.haaretz.co.il%26t%3D%26aceid%3D%26pos%3Dnone%26fid%3D&client=ca-pub-3622156405313063
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Csj8t-IrQWv3gOdDxgAeju5iwBOTo_9lQh7WA3oIHsN6k_5oIEAEgzsP0HGD5uvSDnBCgAbC6odcDyAEJqQJe5e3_46-0PqgDAaoE0AFP0EfpMT3ANAkjv7xiuK8gLSM7Ab54qjPiZN4TeuCVdbMAvATVvh2PwcEhKxEVA6Co0IuDwdP6RcU3894mpVdupQWobIBkj66xLNq0DQ0KwlSaph91NzbzqEEZhOAK8QZye-GWx92Bdd3Tjc2MrzHpjoA-eDbP3_NdC5Q23yP4fIi7oSjhWrvqYWth4OQyCZhC08huQ-bNi7lmifDIk-JKj6iRztecI0HaxDK6Qmuz8dqSOsGl8BqHXnn6B8XQWn4FK4VW6szTqs0ibCLH--pw-gUGCCUQARgDoAYugAei3JtlqAeOzhuoB6a-G9gHAMAIBNIIBwiAYRABGAHyCBthZHgtc3Vic3luLTY0NjUxMzc3NzIxMjkzNTWACgPYEww&num=1&cid=CAASEuRoUiJafcQF7GkWQ5I2XRp1Gw&sig=AOD64_2DUuIAa4njxRDDzxCWtCVk6XBTKA&adurl=https://www.kayak.com/semi/gdntext/hotel_city/20925/en.html%3Fws%3Dwww.haaretz.co.il%26cmpid%3D749531970%26aid%3D39587570296%26tid%3Dkwd-10031660%26locp%3D1008006%26loci%3D%26mt%3D%26n%3Dd%26d%3Dc%26dm%3D%26cid%3D239473691186%26kw%3Dhotel%2520rooms%26pid%3Dwww.haaretz.co.il%26t%3D%26aceid%3D%26pos%3Dnone%26fid%3D&client=ca-pub-3622156405313063
https://www.haaretz.co.il/literature/prose/.premium-1.5973977
https://www.haaretz.co.il/magazine/blacklist/1.5976262
https://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/.premium-1.5975729
https://www.haaretz.co.il/magazine/tozeret/.premium-1.5976214
https://www.haaretz.co.il/food/restaurants-reviews/.premium-REVIEW-1.5973186
https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-MAGAZINE-1.5973898
http://www.haaretz.co.il/st/c/prod/global/mediaKit/haaretzHeb.html
https://www.haaretz.co.il/misc/faq
https://www.haaretz.co.il/misc/contact-us
http://www.haaretz.co.il/promotions-page
https://www.haaretz.co.il/misc/contact-us
https://www.haaretz.co.il/misc/jobs
https://www.haaretz.co.il/misc/about-haaretz
https://www.haaretz.co.il/misc/management
https://www.haaretz.co.il/misc/editors
http://www.haaretz.co.il/misc/rss
http://www.haaretz.co.il/misc/redemail
https://plus.google.com/100883851361980606872/posts
https://itunes.apple.com/us/app/id521559643
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haaretz
https://twitter.com/haaretz
http://www.facebook.com/haaretz
https://www.haaretz.co.il/


Hחיבור מינוי דיגיטלי

nעדכונים במייל

dקנה מינוי דיגיטלי

yקנה מינוי לעיתון

bפרסם אצלנו

yלפרסום בעיתון

Hשירות למנויים

עכבר העיר
יום העצמאות 2018

הופעות יום העצמאות - במות בידור יום
העצמאות

מתכונים ליום העצמאות

מסיבות יום העצמאות

סטנדאפ יום העצמאות

מקומות מומלצים לעל האש

מה עושים היום?

טיולים לשבת

מה עושים עם הילדים בסופ"ש?

הופעות היום

הצגות לילדים

אטרקציות לילדים

מופעי סטנדאפ

סרטים מציגים בקולנוע

הצגות היום

המדריך להופעות מחו"ל

איפה שותים בזול בתל אביב?

מופעי מחול היום

מה עושים בירושלים

מה עושים בפתח תקווה

מה עושים בבאר שבע

מה עושים ברמת גן

כלים שימושיים
המייל האדום

מדיניות פרטיות

חלון מבזקים

ארכיון הארץ

דיוור הארץ

כל כותרות היום

צור קשר

מודעות אבל

תנאי שימוש

מינוי הארץ

מינוי לעיתון

מידע למנויים

כנסים

נגישות

מדורים
חדשות

סרטים מומלצים

מזג אוויר

אוכל

מסעדות מומלצות

ספרים

סרטים

דעות

גלריה

ספורט

הופעות יום העצמאות

יום השואה 2018

Haaretz.com
Macron - Syria

Millennials - Holocaust

Syria showdown

Syria - strike - live

Israel news

Middle East

Travel in Israel

Jewish World

Shabbat Times

שיתופי פעולה
פגסוס טיולים

בית אבי חי

ויטרינה

האקריו

SUPERMARKER – צרכנות פיננסית

אופנה

הריון ולידה

משפחה

TheMarker
שוק ההון

חדשות

גלובל

נדל"ן

TechNation

MarkerWeek

TheMarker מגזין

TheMarker Women

דין וחשבון

מדיה ופרסום

עסקים קטנים

צרכנות

קריירה

רכב

TheMarker TV

כנסים

Cafe

Finance
ת"א 35

ת"א 125

מניית טבע

מניית בזק

חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - הידיעות והחדשות בעיתון הארץ. סקופים, מאמרים, פרשנויות ותחקירי עומק באתר האיכותי בישראל  

© כל הזכויות שמורות להוצאת עיתון הארץ בע"מ

$  uRX

https://www.haaretz.co.il/misc/entitlement
http://www.haaretz.co.il/personal-area/newsletter
http://www.haaretz.co.il/promotions-page
https://secure.pulseem.com/haaretzyomi-digital
http://www.haaretz.co.il/st/c/prod/global/mediaKit/haaretzHeb.html
mailto:gili.hillel@haaretz.co.il;Yaniv.ben@themarker.com
http://www.haaretz.co.il/personal-area/my-account
https://www.haaretz.co.il/gallery/independence-day
https://www.haaretz.co.il/gallery/music/1.3155131
https://www.haaretz.co.il/food/1.3155089
https://www.haaretz.co.il/gallery/night-life/1.3155093
https://www.haaretz.co.il/gallery/theater/1.3155127
https://www.haaretz.co.il/kids/travel-with-kids/1.3155081
https://www.haaretz.co.il/gallery/events
https://www.haaretz.co.il/kids/travel-with-kids/1.3154117
https://www.haaretz.co.il/kids/1.3154157
https://www.haaretz.co.il/gallery/music/events
https://www.haaretz.co.il/kids/kids-shows
https://www.haaretz.co.il/kids/attractions
https://www.haaretz.co.il/gallery/theater/stand-up
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/now-in-cinema
https://www.haaretz.co.il/gallery/theater/performance
https://www.haaretz.co.il/gallery/music/1.3154151
https://www.haaretz.co.il/gallery/night-life/1.3155105
https://www.haaretz.co.il/gallery/dance/dance-shows
https://www.haaretz.co.il/gallery/events/jerusalem
https://www.haaretz.co.il/gallery/events/petah-tikva
https://www.haaretz.co.il/gallery/events/beer-sheva
https://www.haaretz.co.il/gallery/events/ramatgan
https://www.haaretz.co.il/misc/redemail
https://www.haaretz.co.il/misc/privacy-policy
https://www.haaretz.co.il/misc/widget
http://www.haaretz.co.il/misc/1.767350
http://www.haaretz.co.il/personal-area/newsletter
https://www.haaretz.co.il/misc/all-headlines
https://www.haaretz.co.il/misc/contact-us
http://www.haaretz.co.il/misc/1.2768082
https://www.haaretz.co.il/misc/terms-of-use
https://www.haaretz.co.il/promotions-page
http://www.sale.haaretz.co.il/haaretzyomi-digital
http://www.haaretz.co.il/misc/menuim
http://www.themarker.com/commercial/conferences
http://www.haaretz.co.il/misc/accessibility
https://www.haaretz.co.il/news
https://www.haaretz.co.il/misc/tags/1.1653396
http://www.haaretz.co.il/news/weather
http://www.haaretz.co.il/food
http://www.haaretz.co.il/food/restaurant-guide
http://www.haaretz.co.il/literature
http://www.haaretz.co.il/gallery/cinema
http://www.haaretz.co.il/opinions
http://www.haaretz.co.il/gallery
http://www.haaretz.co.il/sport
https://www.haaretz.co.il/gallery/music/1.3155131
https://www.haaretz.co.il/gallery/theater/1.3155195
http://www.haaretz.com/
https://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/macron-we-have-proof-that-chemical-weapons-were-used-by-assad-1.5993540
https://www.haaretz.com/jewish/holocaust-remembrance-day/u-s-millennials-not-sure-they-have-heard-of-the-holocaust-study-says-1.5994426
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-there-s-only-one-show-in-syria-a-battle-between-two-superpowers-1.5994808
https://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/syria-live-updates-israel-stares-down-iran-after-threat-1.5991549
http://www.haaretz.com/israel-news
https://www.haaretz.com/middle-east-news
http://www.haaretz.com/travel-in-israel
http://www.haaretz.com/jewish-world
http://www.haaretz.com/misc/shabat-times
https://www.haaretz.co.il/labels/pegasus
https://www.haaretz.co.il/labels/avi-chai
https://www.vitrina.co.il/
https://www.haaretz.co.il/labels/1.5865844
http://supermarker.themarker.com/
http://www.onlife.co.il/%D7%A1%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%94
http://www.onlife.co.il/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://www.onlife.co.il/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
http://www.themarker.com/markets
https://www.themarker.com/allnews
http://www.themarker.com/wallstreet
http://www.themarker.com/realestate
http://www.themarker.com/technation
http://www.themarker.com/markerweek
http://www.themarker.com/magazine
http://www.themarker.com/themarker-women
http://www.themarker.com/law
http://www.themarker.com/advertising
http://www.themarker.com/smb
http://www.themarker.com/consumer
http://www.themarker.com/career
http://www.themarker.com/cars
http://www.themarker.com/tv
http://www.themarker.com/labels/conferences
http://cafe.themarker.com/
http://finance.themarker.com/
http://finance.themarker.com/home/?type=1&documentId=142
http://finance.themarker.com/home/?type=1&documentId=137
http://finance.themarker.com/quote/?mador=1&documentId=629014
http://finance.themarker.com/quote/?mador=1&documentId=230011
https://www.haaretz.co.il/

