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, �חג הפסח בפרט, הם מלכ�ו םחגםים משמעותםיםי
 ד�ת בריא�תי�ת בעל�ת השפעה דרמטית עלינ�, שמש�ם מה 

לא מתייחסים אליה בכ�בד הראש �בכ�בד הבטן הרא�יים.
   חברים �מכרים מספרים לי בימים האחר�נים על מיני 
מח�שים �מכא�בים חדשים, �לא צריך להי�ת פר�פ' ברבש 
כדי להבין שהם נגרמ� בשל איר�עי החג �מטל�תי�. כל מי 
שהיה צריך לארח משפחה עבד כמ� חמ�ר �התעייף פיזית 
�נפשית, �אחרי שעמדת שע�ת עם הא�ט� �של�שה ילדים 
בפקקים במהלך ח�ל המ�עד, לא פלא שהג�ף שלך מרגיש 
כמ� גר�טאה. עם כל הכב�ד לעבדים במצרים, גם א�תנ� 

ומעבידים בפרך בהקמת ש�לחנ�ת �בה�בלת כיסא�ת �סב
ת�ת, רק שבמקרה שלך, לא י�צאים מעבד�ת לחיר�ת אלא 

מעבד�ת לטי�ל בנחל עמ�ד.
וב�קר� של ליל הסדר מתחיל במסע קני�ת אר�ך, המל

��ה בסחיבה לא נ�רמטיבית מהס�פר �מחנ�י�ת אביזרי בית. 
אנשים ר�צים שיחשב� עליהם מחשב�ת ט�ב�ת, �ליל הסדר 
ה�א הזדמנ�ת להעמיד פנים שיש לך בית מע�צב �מט�פח, 
מה שמביא לרכישה סיט�נאית של נר�ת ריחניים, מעמדים 
לא�כל חם �אגרטלים בכמ�ת שמספיקה לא�לם חת�נ�ת. 
15 כיסא�ת לסו  אחר כך מצ��ה על מארגני הסדר להעמיס
ל�ן מהשכנים, לגר�ר ש�לחן מהמחסן, לשא�ב את השטיח 
�לעש�ת ספ�נג׳ה, �לשל�ף �לסדר 20 סטים של סכ�״ם, 
צלח�ת �כ�ס�ת. בהמשך מתבצעים חליצת פקקים מבקב�קי 
יין, חית�ך ירק�ת �תפע�ל של סירים במטבח במשך שע�ת 
- א� למצער, רחיצת כלים, אם אתה יד�ע ככזה שבמשפחה 
ה�צא נגד� צ� הרחקה מאז�ר הכיריים מכי��ן שהצלי שהכין 

בשנה שעברה נחשב לפשע נגד האנ�ש�ת.
כל אל� י�צרים אצל מי שעבר את גיל 45 �לא משתתף 
בתחר�ת איש הברזל לחץ מי�תר על עמ�ד השדרה, �מי 

שמתע�רר למחרת עם כאבי גב �לחץ נפשי, יבין מד�ע.
נ�סף על כך, בליל הסדר אנחנ� ס�בלים מאכילה מ�גזמת, 
שהיתה נחשבת כז� אפיל� אם היית ח�לק את כל מה שאכלת 
עם אליה� הנביא. אחרי שתקעת את הכרפס יחץ פל�ס מצה, 

וביצה, זר�ע �סלרי, מגיעה הרעלת הס�כר של החר�סת, שב
ניג�ד למה שמק�בל לחש�ב, נה�ג לאכ�ל א�תה בפסח כי זה 
ע�שה לג�ף צ�רה של פירמידה. ר�ב בני האדם הנ�רמליים 

ולא מסתפקים בטעימה סמלית של המעדן �ע�שים כמה סי
ב�בים מ�קדמים, כשהיא עט�פה בחסה עם מצה, כאיל� לא 

ידע� שע�ד דקה מגיעה אר�חה עם דגים, בשר, א�רז, תפ�חי 
אדמה, כבד קצ�ץ �אחר כך גם איז� ע�גת ק�ק�ס לקינ�ח.

�כל זה בלי לשקלל את כמ�ת היין, ששתינ� על פי דין 
ובארבע כ�ס�ת. הבלאגן הק�לינרי הזה, יחד עם חביתת המ

צ�ת של הב�קר שאחרי, צפ�י לגר�ם להמשיך את ליל הסדר 
בב�קר של איוסדר בבטן �בשיר�תים, כ�לל עציר�י�ת �צרב�ת 

ובמהלך כל החג, שישבש� כל התנהג�ת נ�רמלית כשהקי
בה שלכם תצעק לעבר הישבן ״שלח את עמי״. אם חשבתם 
לרגע שמכשיר השקילה באמבטיה התקלקל כי ״משה� לא 
בסדר״, כדאי שתחשב� ש�ב. המכשיר תקין לחל�טין. אלה 

אתם שהתקלקלתם.

כתוצאה מהאמור לעםיל �מע�ד כמה עניינים, 
ועם ישראל מתחלק בפסח לשתי קב�צ�ת עיקרי�ת: מר

��יחים �מפסידים.
עם המפסידים ניתן למנ�ת את הז�ג�ת הנש�אים �הה�רים. 
אחרי שנה של סגרים, עב�דה מהבית �לימ�דים בז�ם, �אחרי 

ושהעניינים התחיל� לחז�ר לשגרה, חזרנ� ש�ב לצפיפ�ת הד
ביקה בבית, מה שיכ�ל לגר�ם לסכס�כים משפחתיים מס�גים 
ש�נים. האישה מא�כזבת מהתר�מה המינימלית של הבעל 

למאמץ הכללי, לתחז�קת הבית 
�לגלג�ל הקניידלך; הבעל מרגיש 
שלא מניחים ל� להי�ת רגע עם 
עצמ� �לקר�א עית�ן; �שני הה�רים 
מגלים שהם מגדלים בבית חב�רה 
של פרזיטים, שלא ע�זרים באף 

ואחת מעב�ד�ת הבית, כ�לל שי
ע�רי הבית שלהם, אבל ד�רשים 
של�ש אר�ח�ת בי�ם בלי להרים 

את הראש מהסל�לר.
ת�סיפ� את פ�ליטיקת ליל הסדר 

המשפחתית, שלידה המריב�ת סביב הרכבת הממשלה הן סדנת 
ו�יפאסנה - �הרי לכם מתכ�ן למשבר משפחתי עסיסי. המר

��יחים הישירים הם י�עצי הז�גי�ת �המטפלים המשפחתיים, 
שרק מחכים לטלפ�ן שלכם אחרי החג, יחד עם הדיאטנים.
ובמקרים קשים י�תר יסתיים החג בפרידה של ממש �בי

ציאת מצרים של הבעל מהבית לדירת ר��קים, מה שה�פך 
גם את ע�רכי הדין לענייני גיר�שים למר��יחים גד�לים, 

יחד עם ס�כני הנדל"ן. שלא לדבר על הפסיכ�ל�גים, שייהנ� 
מא�ד מהילדים שלכם בהמשך החיים. 

אם שרדתם את ליל הסדר �יצאתם לח�פשה משפחתית, מי 
שיר��יח מכם יפה הם אנשי ענף המל�נא�ת �הצימרים. אחרי 

ותק�פה קשה הם דפק� ק�פה בפסח, העל� מחירים �התאז
נ�. עם זאת, כשהם יגל� את הנזקים שהנ�פשים הישראלים 

והשאיר� להם בחדרים, כ�לל פרקט שר�ף ממנגל בסל�ן �ש
קי�ת במבה בבי�ב של האמבטיה, הם ע�ד יתגעגע� לימים 

היפים של הק�ר�נה.

,בצ,ד המפסםי,ד אחרי שבשנת המגיפה ״הטבע התע�ו
ורר״, בחג הנ�כחי המטיילים חזר� �גרמ� לטבע לרצ�ת לח

ז�ר ליש�ן. אלפי מבקרים יצא� לח�פים, לנחלים �לשמ�ר�ת 
במיטב רכביהם �מנגליהם, �ה�סיפ� לרשימת המפסידים את 
הפרחים הרמ�סים, חי�ת הבר, הדגים שמנסים לא להיחנק 

ומאריז�ת של ביסלי, �גם התרנג�ל�ת �הפר�ת, שהפכ� לס
טייקים �לשיפ�דים. 

המר��יחים היחידים כאן הם המטיילים, שנהנ� מכל הט�ב 
והזה �השאיר� למר��יחים הנ�ספים - חבר�ת המיחז�ר, שמח

סניהן התמלא� בכמ�י�ת אשפה של שנה שלמה.
גם בע�למ�ת התקש�רת יש 
מר��יחים �מפסידים, �אי אפשר 
שלא לשים לב לשעמ�ם הנ�רא 

ושל שיד�רי החגים. ר�ב הטאל
נטים נמצאים בבית א� בטי�לים 
עם המשפחה, �זכייני הטל��יזיה 

ומשאירים את הצ�פים עם ת�כ
ני�ת מ�קלט�ת, לקטים מהשנה 

ושעברה �ת�כני�ת שנפסל� לשי
ד�ר בשלב הפייל�ט.

המפסידים הם כמ�בן הצ�פים 
והמסכנים, שצריכים לצפ�ת בשעמ�ם הזה. המר��יחים הג

ד�לים הם מגישים צעירים, שז�כים להגיש את מהד�רת 
החדש�ת של ערב החג, למר�ת שהיחידים שר�אים א�תם 
הם כנראה הה�רים שלהם. �גם זה, רק כדי להגיד: ״אני לא 
מאמינה שהכפ�י ט�בה הזה העדיף לעב�ד במק�ם לב�א לליל 
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