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לא להתקהל!

עם כל הכבוד למסורת של אלפיים שנה, הסדר 
השנה הולך להיראות אחרת. בחוג המשפחה הגרעי�

נית, בלי סבים, סבתות והדוד השיכור שרוקד עם כוס 
יין על הראש (הוא יכול לעשות את זה באפליקציות 
דוגמת זום או סקייפ, אבל הוא מסתכן בכך שבאמצע 

המופע, היין יישפך על הסלולרי). 
מאוד אופנתי לדבר בימים אלו על השיעור שנו�
תן לנו היקום על צריכה מוגזמת, צניעות וערבות 
הדדית. ואם היקום באמת מנסה להעביר לנו מסר 
דרך עטלף סיני, המסר הזה בולט במיוחד בשינויים 

שצפויים בליל הסדר. 
כל אלה שעשו בעבר דאווינים וסיפרו איך הזמינו 
סדר בבית מלון יוקרתי תמורת אלפי שקלים, לא ימ�
צאו השנה שום מלון פתוח. אם אתה בכל זאת עושה 
השנה את הסדר בבית מלון השנה, תנחומיי. כנראה 

אתה חולה בקורונה ומשוכן בדן פנורמה.
כל מי שִתחמן במשך שנים ודאג להיות מוזמן לסדר 
של אחרים בלי לנקוף אצבע בבישולים, ותרומתו 
לאירוע הסתכמה בקניית צנצנת חזרת והשתכרות 
בשלב הכוס השנייה, מוצא עצמו השנה כמי שהכל 
על כתפיו - כולל קריאת ההגדה, קניות ובישולים, 
למרות שהוא לא סגור אם כרפס זה משהו שאוכלים 

או אחת מעשר המכות.
כל מי שתמיד קיטר על הפקקים ועל זה שצריך 
לצאת בשלוש כדי להגיע לחיפה בשש, היה מוכן 
עכשיו לנסוע יום שלם עם סיר של מרק קניידלך על 
הברכיים, אם רק היו נותנים לו להתניע את האוטו 

שכבר שבועיים לא זז מהמקום.
כל מי שבתום ליל הסדר יילל למה דווקא הוא צריך 
להחזיר את סבתא באמצע הלילה ומה קרה, שתיקח 
מונית - יהיה מוכן עכשיו לסחוב אותה מחיפה לתל 

אביב על הגב רק כדי שלא תהיה לבד בסדר.
הדילמות הגדולות בליל הסדר יהיו כמה יפה צריך 
להתלבש לאירוע שבו אין אף אחד ששווה להוציא לו 
את העיניים עם שמלה חדשה, ואם באירוע שמתקיים 
באפליקציה שממילא מצלמת רק חצי גוף עליון, לגי�

טימי להגיע עם חולצה חגיגית ותחתונים. בכל מקרה, 
אם הגעתם לליל הסדר עם צמיג רזרבי בבטן, תוכלו 

תמיד לטעון ש"ידוע שהזום מוסיף חמישה קילו".
אם חשבתם שהסדר עומד להיות קצר בגלל מי�
עוט המשתתפים סביב השולחן, הביאו בחשבון עוד 
40 דקות של הסבר לסבתא איך מפעילים סקייפ, 30 
דקות נוספות שבהן היא תצלם בטעות את האגרטל 
שמאחוריה, נפילות רשת בגלל העומס, והזמן שייקח 

www.israelhayom.co.il :לכל הטורים של יאיר ניצני, היכנסו לכתובת

בלי דודות מעיקות וסבא שיכור, בלי פקקים בדרך ועם 
מרחק בטוח בין הגדה להגדה @ קבלו ליל סדר חלופי לימי 

הקורונה, שייזכר בתולדות עמנו יותר מקריעת ים סוף

יאיר ניצני
מרים גבה

כדי להסביר לדוד שזה לא הכי אסתטי כשהוא מצמיד 
את אוזנו השעירה למצלמה כדי לשמוע יותר טוב.

דרושה גם מחשבה שנייה בכל הקשור למדיניות 
הדלת הפתוחה עבור אליהו הנביא. מדובר באדם שנ�
מצא ללא ספק בקבוצת סיכון, מה גם שאין לך מושג 

איפה הוא היה קודם, באיזו 
כוס הוא נגע, ובאיזו טיסה 

הוא עלה השמיימה.
ברמה הלאומית יהיה עצוב 
לראות שאף אחד לא קונה 
מתנות לחג והקניונים רי�
קים. מצד שני, לאף אחד אין 
עכשיו כסף להוציא על סט 
צלחות, וגם אם קיבלת תלו�

שים מהמעסיק (בדואר או עם 
יונה), אתה מקסימום יכולת 
לגשת לסופר ולרכוש איתם 

קופסאות טונה. את מכירת החמץ של המדינה לגוי 
ייאלצו השנה לבצע באינטרנט, או באמצעות שליח 

על קטנוע.
כל מי שתמיד רצה לברוח מהסדר לטובת חופשה 
רוויית חמץ בטוסקנה, מודה עכשיו לאלוהים שהוא לא 

במסע קניית מגפיים בארץ המגף, ושמח שהוא תקוע 
בבית, בריא. אם כי השחצנים, שרגילים להוציא לך 
את העיניים במהלך החג עם תמונות אינסטגרם מא�
תרי נופש יוקרתיים, בטח ימשיכו להעלות את אותן 
תמונות, והפעם עם הכיתוב "כאן הייתי אמור להיות 

עכשיו".
בכל שנה בפסח מגיעים 
למיון אלה מאיתנו שהג�
זימו עם המצות, והמעיים 
שלהם נסתמו בטיט ובל�
בנים. רק שהשנה מומלץ 
עם  שבעתיים  להתאפק 
המצות, כי מי שיגיע למיון 
בימים אלה, עצירות עלו�
לה להיות הבעיה האחרו�
נה שלו. מנגד, יכול להיות 
שבסוף החג נגלה שהמצות 
שברו אפילו את הווירוס, הוא יחזור על ארבע למע�
רת העטלפים הסינית שממנה הגיח, ובא לציון גואל.
עד אז, זה הזמן ליהנות ממיטב להיטי ההגדה בג�
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ארבעה אחים
במדינה ממש שווה

הם בטיול אחרי צבא
כולם רצו שיחזרו

שלחו מטוס עד לפרו.
גם צעירות גם צעירים
חזרו הביתה להורים.
חכם אל הבידוד נכנס

התם הוא בלי כפפות נתפס

והרשע ללא היסוס 
נראה יושב באוטובוס.
שוטר ראה אותו כשנס
תקע לו אלף שקל קנס.
וזה שלא ידע לשאול
תפס את היפה מכל

גם אישיות גם נשמה
עם מכונה של הנשמה.

אחד מי יודע
אחד מי יודע? אחד אני יודע: אחד קורונינו, שבשמיים ובארץ.

שניים מי יודע? שניים אני יודע: שני מטר הפרדה.
שלושה מי יודע? שלושה אני יודע: שלושה הורים בלי ביקורים.
ארבעה מי יודע? ארבעה אני יודע: ארבע אימהות מתחרפנות.

חמישה מי יודע? חמישה אני יודע: חמישה אלכוג'ל.
שישה מי יודע? שישה אני יודע: שישה בנטפליקס.

שבעה מי יודע? שבעה אני יודע: שבעה ימי בידוד שנשארו.
שמונה מי יודע? שמונה אני יודע: שמונה נייר טואלט.

תשעה מי יודע? תשעה אני יודע: תשעה ירחי לידה.
עשרה מי יודע? עשרה אני יודע: עשרה אנשים בחדר.

אחד�עשר מי יודע?…
אוקיי, אסור יותר מעשר, אז נעצור פה.

דרושה מחשבה גם על מדיניות 
הדלת הפתוחה לאליהו הנביא. 
אחרי הכל, הוא נמצא בקבוצת 
סיכון, אין לנו מושג איפה הוא 

היה קודם, באיזו כוס נגע, 
ובאיזו טיסה עלה השמיימה

ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר, ָּכל ֶׁשֹּלא ָאַמר ְׁשֹלָׁשה ְדָבִרים ֵאּלּו ְּבֶפַסח, ֹלא 
ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו, ְוֵאּלּו ֵהן: ֶסֶגר, ְּכָפָפה ּוָמטֹוש. 

חד גדיא
עטלף עם רוטב סויה, דזבין סיני בתרי זוזי, חד גדיא, חד גדיא. 

ָקַיה. ואתא לסינייא ואכלה עטלפיא, חד גדיא, ַהְדבָּ
ואתא סינייא שט באונייה, קרוזייא יפנייא הדביק גימלאייה, 

ָקַיה. חד גדיא, ַהְדבָּ
ָקַיה. ואתא מקרוזייא ונסע לאיטליה ואכל לזניה, חד גדיא, ַהְדבָּ

ָקַיה. ואתא לזניה והדביק מלצריה דשתה שמפניה, חד גדיא, ַהְדבָּ
ָקַיה. ואתא מלצריה וטס באיבריה והכיר ספרדייה, חד גדיא, ַהְדבָּ

ָקַיה. ואתא קוריאנייה בטיול נוצריא ונסע בטבריה, חד גדיא, ַהְדבָּ
וילכו למיוניה וישבו בידודיה, יסגרו מסעדיא ויפסיקו משלוחיה 

ָקַיה. ואללה יוסתוריא, חד גדיא, ַהְדבָּ
ואתא מלאך המוות ושחט מלאנייא, חשב ייצא לחופשא, 

ָקַיה. עובד כמו משיגנע, חד גדיא, ַהְדבָּ

מה נשתנה
מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?

שבכל הלילות, אנו אוכלין חמץ ומצה. הלילה הזה מה שהגיע במשלוח.
שבכל הלילות, אנו אוכלין שאר ירקות. הלילה הזה אוכלין עם מסיכות.

שבכל הלילות, אין אנו מסבנים אפילו פעם אחת. הלילה הזה הרבה פעמים.
שבכל הלילות, אנו אוכלין בין יושבין ובין מסובין. הלילה הזה כולנו זומזומין.

דיינו 
אילו סגר לנו את שדה התעופה ולא סגר את המסעדות, דיינו.

אילו סגר את המסעדות, ולא סגר בתי ספר, דיינו.
אילו סגר בתי ספר, ולא סגר גני ילדים, דיינו.

אילו סגר גני ילדים ולא בודד אותנו מהסבים, דיינו.
אילו בודד אותנו מהסבים ולא הפסיק את הלמידה מרחוק, דיינו.
אילו הפסיק את הלמידה מרחוק ולא האט את הגלישה במחשב, 

דיינו.
אילו האט את הגלישה במחשב ולא הגביל את הספורט למאה 

מטר, דיינו.
אילו הגביל את הספורט למאה מטר ולא גרם לנו לאכול כמו 

חזירים, דיינו.
די דיינו, די דיינו, די דיינו, דיינו�דיינו. 

ומשה היכה בסלע
ומשה (בר סימן טוב) היכה בסלע, וייצא ממנו אלכוג'ל!

במטוש היכה על סלע וייצא ממנו אלכוג׳ל.
הפלא ופלא, הפלא ופלא.

שמחה רבה
שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע וירוס בא

מלאו, מלאו, מלאו כיסיי בטישואים
מסיכה, לפנים, רק שיהיו כולם בריאים

שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע וירוס בא.

ניידים היינו
ניידים היינו, היינו. עתה בהסגרים, הסגרים. 

ניידיים היינו, עתה בתוך מאה מטרים, מאה מטרים.

איורים: טל לזר


