
חזרה 
הבּיתה, 

חזרה 
לעִבְִריוּת
הילולא לרב יהודא ליאון 

אשכנזי "מניטו"

ערכת הילולא בבית
עריכה והפקה: קימי יפרח

עיצוב: מאור צפירה - סטודיו מאוריציוס

https://kulna.org.il/
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/default.aspx


הילולת מניטו
ברוכים הבאים לערכה המקוונת לרגל יום ההילולא של הרב 

יהודא ליאון אשכנזי, הידוע בכינוי האינדיאני "מניטו" - הרוח 

הגדולה. השנה אנחנו מציינים 24 שנים לפטירתו. 

מסורת ההילולות מאפשרת לנו בשתף ימי השנה לעצור לרגע 

ולהדליק אור של מורשת והשראה, לִזכור ולַהחיות בלבבות 

שלנו את דמויותיהם של אנשים יקרים ממסורת ישראל. ברוח 

התקופה והמצב, אנחנו שמחים להביא אליכם הביתה עוד 

דרך בייתית ומשפחתית לחגוג את ההילולא הזו.

כבן  חייו  מסע  את  התחיל  במינה,  מיוחדת  דמות  מניטו, 

עבר  באלג'יריה,  היהודית  בקהילה  חשובה  למשפחה 

הגיע  דבר  של  ובסופו  מרתקות,  ובחוויות  רבים  במקומות 

לישראל ופעל בירושלים. 

מסורת  בין  למערב,  ערב  בין  חיבורים,  של  איש  היה  מניטו 

לאקדמיה. הבשורה הגדולה של מניטו קשורה דווקא בתרבות 

לעבריות  חזרה  על  רבות  דיבר  מניטו  בדורנו.  הישראלית 

במסורת האבות כדי לבנות יהדות "נורמאלית" והדגיש את 

המשפחה כמרכז החיים הפרטיים והכלליים. אנחנו מרגישים 

של  הישראלית  לחברה  מאוד  רלוונטיים  שלימד  שהדברים 

ימינו, היום אולי יותר מתמיד. 

מיני  מכל  בתכנים  עשירה  כאן,  בשבילכם  שהכנו  הערכה 

סוגים, המיועדים למשפחה כולה. תוכלו למצוא כאן סרטונים, 

מתכון  לילדים,  צביעה  דף  עצמי,  ללימוד  דף  שיעורים, 

ממסורת המטבח האלג'יראי ועוד ועוד. התכנים כולם מספרים 

היהודית- הקהילה  על  וגם  ורעיונותיו,  חייו  על  מניטו,  על 

אלג'יראית שממנה צמח. 

ההילולא  יום  את  ולציין  הערכה  את  לפתוח  מוזמנים  אתם 

לפטירתו שחל ממש היום, ט' בחשון, ולהכניס הבייתה מאורו 

המיוחד. 

ניפגש בשמחות!
צוות כולנא, ירוחם.

אלגי׳ריה



הדס הלוי

פס קול ילדותו 
של מניטו

לצפייה

להאזנה

 אז מי אתה
מניטו?

הניגון של יהודי 
אלג'יריה

 אופיר טובול
והרב אורי שרקי

חכם דוד מנחם

לצפייה

לצפייה

הרוח העברית 
הגדולה

זהות ואחווה 
בתורה של מניטו

https://www.youtube.com/playlist?list=PLT1eefOpW80OmUGeNjvqrVygaLfLw0Sxk
https://youtu.be/GzKKzy4IX8s
https://www.youtube.com/watch?v=B6UL-LbYa8k&feature=youtu.be
https://youtu.be/MfqyW-fgChw


לקריאהזיו גורן

 מאברם לאברהם
- דף ללימוד עצמי

לקריאהאתר חכימא

כיצד אפשר להיגאל? 
- סיפור קצר

ראיון לייב עם מניטו

מכון
מניטו

לצפייה

על סוף הגלות והיחסים 
עם הדודה שבחו"ל

לצפייההחינוכית

חדשות העבר - לכל המשפחה
על יהדות אלג'יריה ומורשתה

לקישורדף צביעה

מניטו לילדים

https://www.youtube.com/watch?v=PjGctecnBPM
https://kimmiriam8.wixsite.com/manitoucolorongpage
https://youtu.be/8W-n8BLTvrM
https://www.sefaria.org.il/sheets/272601?lang=he
https://chakima.org.il/story/%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93-%d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%92%d7%90%d7%9c/
https://kimmiriam8.wixsite.com/manitoucolorongpage
https://youtu.be/8W-n8BLTvrM


ספי גלדצהלר 
לקישורובית התפוצות

צְחֹוִקים עם הרב מניטו

לצפייהמתכון אלג'יראי

 סאלאטא משוויה
של סבתא אליס

לקישוראתר החכם היומי

 מקצת שבחו
ופנינים מתורתו

לקישורדף קישורים

קישורים להמשך היכרות 
עם מניטו ותורתו

#עכשיו_תורנו

ערכה זו נתמכה מקופת המענקים של תוכנית עמיתי צדק
תודה רבה להדס הלוי, אופיר טובול, הרב שרקי, חכם דוד מנחם, איתי קולין, ספי גלדצהלר, 

זיו גורן, צופיה שישפורטיש, רפאל בן שושן. על כולכם תבוא הברכה!
תמונות הרב באדיבות מכון מניטו

https://kimmiriam8.wixsite.com/website
https://www.hyomi.org.il/view.asp?id=110
https://youtu.be/WkYN_KUzNP4
https://kimmiriam8.wixsite.com/manitu



