
  

  תלוֹ עֲ ּמַ יר הַ שִׁ 

  .יםמִ לְ חֹ  כְּ ינוּ יִ ון הָ ּיֹת צִ יבַ ת שִׁ אֶ ' ב הוּ שׁ בְּ 

  .הנָּ  ִר נוּ ונֵ ׁשֹלְ  וּ ינוּ וק פִּ חֹ א שְׂ לֵ מָּ ז יִ אָ 

  !הלֶּ ם אֵ ות עִ ׂשֹעֲ לַ ' יל הּדִ גְ הִ : םיִ וֹ גּ  בַ רוּ אמְ ז יֹ אָ 

  .יםחִ מֵ  שְׂ ינוּ יִ הָ , נוּ מָּ ות עִ ׂשֹעֲ לַ ' יל הּדִ גְ הִ 

  .בגֶ נֶּ ים בַּ יִק פִ אֲ  כַּ נוּ יתֵ בִ ת שְׁ אֶ ' ה הבָ וּ שׁ 

  .רוּ צֹ ְק ה יִ נָּ ִר ה בְּ עָ מְ ִד ים בְּ עִ ְר זֹּהַ 

  ערַ זָּ ך הַ שֶׁ א מֶ שֵׂ ה נֹ כֹ בָ  וּ ךְ לֵ וך יֵ לֹ הָ 

  .יותָ מּ לֻ א אֲ שֵׂ ה נֹ נָּ ִר א בְ בֹ א יָ ּבֹ

  ו"כתהילים ק    
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  למנוחת עולמים   ליווינו בצער12.4.2016, ו" תשעניסן ב'ד', גביום 

  .ל" זמישקה שוויקהאת חברנו היקר 
  

  מרשימותיו ודברי משפחה וחברים לזכרו , דברי פרידה

  .יכונסו על ידי המשפחה ויראו אור בעריכתה

  ולמות  שנים  38  ניסן  'טו  ל"דוד יזרעאלי ז
  למותו  שנים   38  ניסן  'טו  ל" זשמחה גולן

  למותה  שנים   40  ניסן  'טז  ל"יונקה דנאי ז
  למותו  שנים   24  ניסן  'יט  ל" זמשה אבישי

  למותו  שנים   51  ניסן  'כא  ל"פנחס גולדמן ז
  למותו  שנים   16  ניסן  'כא  ל"בנימין כהן ז

  למותו  שנים   43  ניסן  'כב  ל"יוסף אהרוני ז
  למותו  שנים   35  יסןנ  'כד  ל"מיכאל עובד ז
  למותה  שנים   34  ניסן  'כה  ל" זאסתר אהרוני
  למותה  שנים     9  ניסן  'כו  ל" זחיה פרומקין

  למותו  שנים   55  ניסן  ' כז  ל" זאריה גלילי
  למותו  שנים   49  ניסן  ' כז  ל" זאלכסנדר אונגר
  למותו  שנים   23  ניסן  'כז  ל" זיהושע גולדהור

  לנופלו  שנים   26  ניסן  'כח  ל"חגי קושט ז
  לנופלו  שנים   26  ניסן  'כח  ל"נמרוד פסחי ז
  למותה  שנים   30  ניסן  'כט  ל"צביה ביטמן ז

  למותו  שנים   30  ניסן  'כט  ל"אררט ז) בוקו(יצחק 
  למותה  שנים   23  ניסן  'ל  ל"שרה פפיש ז

  למותה  שנים   18  ניסן  'ל  ל"אסתר לוריה ז
  

 

 1966ו "סדר פסח תשכ, מה נשתנה
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  18.4.2016אסיפה מיום 

  'ב- ו'  חברי קיבוץ יפעת ותושבי ההרחבה שלב א60-  כתתתפוהשב

  2016תוכנית שנתית ותקציב 

 מנהל אגודת המתיישבים –  מלכי לביא,ר האגודה" יו–ישראל -נעם בן הוצג על ידי 2016תקציב 

ההגשה לאישור באפריל במקום בינואר היא נגזרת של לוחות .  תמחירנית האגודה–וורד מרקיאר 

  .באגודה ומועד הבחירות לוועד הנהלה חדשהניהוליים וף ממלאי התפקידים הזמנים בחיל

 נבנה מתוך הכרה בכך שמדובר בתקציב חירום לאור המשבר הכספי עמוק שבו 2016תקציב 

. ח לעומת התוכנית" אלף ש500- הסתיימה בגרעון של כ2015שנת התקציב . נמצאת האגודה

 מיליון 2- בהיקף של יותר מץ יפעת ולמועצה האזוריתלקיבו,  לאגודה חובות עבר לספקים,בנוסף

  :העקרונות הבאיםתוכנית החירום שנבנתה מבוססת על . ₪

   . ושמירה קפדנית על מסגרת התקציב בכל מגזר וכל פעילותמעקב צמוד .1

 , צמצום והתייעלות: תוך מאמץ שלא לפגוע בפעילויות וברמת השירותים,הקטנת ההוצאות .2

 תרבות –בעיקר בתחומי הקהילה (פעילויות שנעשו בעבר בתמורה מהחלק מעבר להתנדבות ב

  .יישום חוק השמירה, )וחברה

 ₪ 66-הגדלת המס בי "ע,  לשם שמירה על תקציב מאוזן וצמצום החובותהגדלת המקורות .3

  ).לא יוחל רטרואקטיבית, יוחל מחודש מאי עד סוף השנה(לכל חבר אגודה 
  

מדוע הצעת ? איך נוצר החוב הענק: ביניהן, כבדות משקלבדיון בשאלות התקציב עלו שאלות 

לחובות ', בעיקר שלב ב, מדוע מחוייבים אנשי ההרחבה? התקציב אינה כוללת בכלל השקעות

איך מתנהל מערך הממשקים בין אגודת מתיישבי יפעת לקיבוץ יפעת במרחב ? העבר של האגודה

במיוחד אלה ,  המוטל על חברי האגודההאם יש להגביל את גובה המס הכללי? גדול של נושאים

האם תורנות שמירה מתחלפת היא ? )חיילים, ותיקים(הגרים בדירות קטנות ומשלמים מס גבוה 

  ?האם לא ייפגעו השמירה והביטחון, אפקטיבית
  

  . אושר2016תקציב שנת 

  
  
  [...]  
ים ּנִ מַ זְ ים ּוּגִ חַ , החָ מְ ִׂש ים לְ דִ ועֲ ה מֹ בָ הֲ ַא ּבְ ינּוהֵ אֱ '  הנּון לָ ּתֵ ּתִ וֶ 
 ׁשדֶ א קֹ רָ קְ מִ , נּותֵ רּון חֵ מַ זְ , הּזֶ ות הַ ּצֹ ּמַ ג הַ ום חַ ת יֹ אֶ  ,וןׂשֹ ׂשָ לְ 
ל ּכָ  מִ ּתָ ְׁש ּדַ  קִ נּוותָ אֹ  וְ ּתָ ְר חַ  בָ נּוי בָ ּכִ  .םיִ רָ צְ ת מִ יַאיצִ ר לִ כֶ זֵ 
   .נּוּתָ לְ חַ נְ ון הִ ׂשֹ ׂשָ בְ ה ּוחָ מְ ִׂש  ּבְ ׁשֶ דְ י קָ דֵ ועֲ מֹ ים ּוּמִ עַ הָ 
  .םיּנִ מַ ּזְ הַ ל וְ אֵ רָ ְׂש  יִ ׁשּדֵ קַ מְ  םולָ עֹ  הָ לֶ  מֶ ינּוהֵ אֱ ' ה הּתָ  אַ רּוּבָ 

  1981א " תשמליל הסדר, יעקב לוין, קידוש
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  ..."אגודה אחתיוקשרו כולם "

  למרות השוני, אל וכוחם באחדותםשכולם ישר,  על ארבעת המיניםנאמר במדרש

�  

. 2016השבוע התקיימה אסיפת חברים של אגודת מתיישבי יפעת בנושא תוכנית התקציב לשנת 
שהתבטא , ניכר באסיפה שיפור משמעותי בתרבות הדיון, בהשוואה לאסיפות האגודה הקודמות

אני רואה .  האגודהבהתייחסות עניינית ומכבדת ובפחות קיטוב בין חלקי האוכלוסיה השונים של
  .בכך ברכה גדולה וביטוי להתקדמות בבניית מערכת היחסים הפנימית

התברר מדברי חברים אחדים באסיפה , בר להתייחסות שהיתה לסעיפי תקציב שוניםמעֵ , עם זאת
חסרים מידע בסיסי ביחס , )'שלב ב(במיוחד החדשים שביניהם , שרבים מתושבי ההרחבה

. לוקת האחריות ולקווי ההשקה בין קיבוץ יפעת לאגודת מתיישבי יפעתלח, למחויבויות ההדדיות
. הם גם חברי אגודת המתיישבים, רובם ככולם, חלקם אולי אפילו אינם יודעים שחברי הקיבוץ

. יש להם לא מעט תהיות וביקורתאורחות החיים המשותפים אינם ברורים להם וכתוצאה מכך 
  .עניין זה מחייב תיקון

חשוב להכיר את , אם כתושבים בהרחבה ואם כחברים בקיבוץ, נראה לי שלמצטרפים, יתר על כן
החברתי והכלכלי של היישוב שאליו , ההיסטוריה והמסורת של קיבוץ יפעת ואת הרקע התרבותי

כמעט . על יסודות קיימים, כמו בכל מקום אחר, נדבכים חדשים נבנים וייבנו ביפעת. באו לחיות
כי בסופו של , הדבר חשוב גם לוותיקים החיים כאן שנים רבות. ש מאיןשום דבר אינו מתחיל י

  . רוח טובה ומאחדת חיונית לכולנו. חיים בקהילה אחת, כל חברי האגודה, דבר כולנו

שמטרתם , אני רואה את הדרך הנכונה לכך בקיום מפגשים משותפים של חברים ותיקים וחדשים
. מידע והבהרת הממשקים שבין הקיבוץ לאגודה בהיכרות והקשבה הדדית לשם צמצום פערים

ערכיו ואורחות , תולדותיו, המקוםכמו כן יהיו מפגשים אלה הזדמנות להכרה טובה יותר של 
המפגשים יכולים להיות בחוגי בית שלהם יזמינו המארחים את שכניהם וגם במפגשים . חייו

עריכת מפגשים כאלה  .ם חלקאני מאמין ומקווה שחברים רבים ירצו לקחת בה. במועדון דורות
המתארגן בימים אלה ובשיתוף הנהלת האגודה והנהלת קיבוץ , היא אתגר ראוי לצוות השילוב

  .יפעת 
  ,בברכת חג שמח ושבת אחים גם יחד                                                                            

  אבנר גלילי

  1992, ב" תשנפסח

לריסה אקסלרוד 
   המקהלהמנצחת על 
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  5.4.2016מיום ישיבת ועד ההנהלה 

  "פרלמנט העמק".  1

מפגשים בימי שישי עם אישי ציבור ובכירים בהנהגת " פרלמנט העמק" שנה מקיים 25- למעלה מ
מארח הפרלמנט , בנוסף"). מועדון הרוכבים("המדינה והצבא במועדון הצמוד לאורווה מדרום 

  . במקום ערבי שירה ששמם הולך לפניהם

רוכבי "לחוות בתשלום  מהמתחם המושכר ועדוןציא את המההנהלה דנה בפניית חברים להו
ולכן פעילות החווה ,  המועדון אינו משמש את חוות הסוסים:ולהחזירו לרשות קיבוץ יפעת" יפעת

שישמש לפעילויות , חברתי משמעותי-עבור חברי יפעת עשוי המקום להיות נכס ציבורי. לא תיפגע
  .ת פרלמנט העמקיולוי בנוסף לפעים וקיבוצייםמשפחתיואירועים 

  . להשאיר את המצב כפי שהוא:הוחלט

  ים ם סולארימימיז.  2

 50% – "אנרגיית השמש"וק "רפ- ביפעת מתחלקת בין דוראלהקיים  הבעלות על המיזם הסולארי
 המערכת). 10%(וקיבוץ יפעת ) 90%(י רפת העמק "מוחזקת ע" אנרגיית השמש" כאשר, לכל אחת

ההנהלה דנה . הור חברת החשמל ומקבלת תשלום על פי המונמייצרת חשמל עב הסולארית
  .ת החשמלרשועל פי הסדרים ומתווים המתאפשרים כעת על ידי , בהצעות להרחבת הפעילות

שייצר חשמל לפי הסדר , וחברת דוראל" אנרגיית השמש" הסכם שותפות בין אישרהההנהלה 
אפשר יופנה לצריכה עצמית וי)  כמובןבשעות האוררק (לפי הסדר זה יוצר שיהחשמל ". מונה נטו"

 על יותקנו" מונה נטו"הלוחות הסולאריים שבהסדר . להקטין את צריכת החשמל מחברת החשמל
שבמסגרתו ייוצר , "מערכת תעריפית קטנה "הסדר גם אושר . של רפת העמקה החדשהגג הסככ
אך ההיקף , המתווה של מערכת זאת זהה לקיים. לים על אחד מגגות הלוים סולארילוחותחשמל ב

ההסדרים והמתווים משתנים חדשות לבקרים על (קטן בסדרי גודל והמחירים נמוכים הרבה יותר 
  ).אנחנו מצטרפים לפי התנאים בנקודת זמן נתונה, ת החשמלרשוידי 

  ".אנרגיית השמש" לנציג קיבוץ יפעת בהנהלת מונה,  מנהל העסקים,שרון ורדי

  

  19.4.2016ישיבת ועד ההנהלה מיום 

  הדירותעדכון תקנון שיוך

והשינויים העדכונים הציגו בפני ועד ההנהלה את ד רותם ליכטנשטיין "עווד אריק בלפר "עו
 751 ממתווהלעבור בינואר השנה שנדרשו בעקבות החלטתנו  ,2010 שהתקבל בשנת שיוךהתקנון ב

  . 1411י למתווה "של רמ

  . המוצעים  את העדכונים ואת הנספחיםראישועד ההנהלה 

 "זמן חלון" ייפתחלאחר מכן לכלל הציבור באסיפה ובתקנון  העדכונים וסברו י3.5.2016ביום 
המתוקנות  ההצעות יובאו בתום דיון בהסתייגויות .חבריםמ והערות גויותיהסתית קבללשם 

  . קלפיאישור הלעבור התקנון שלאחריה י, נוספת לאסיפה

   מנהל הקהילה– גלעד דקל
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מרים הסבירה את ". דרישה בלתי סבירה"בעלון הקודם הופיעה רשימה של מרים אהרוני בשם 

בקריטריון הכפול שנקבע על ידי רשם האגודות השיתופיות כתנאי , לדעתה, העיוות הקיים
יכה  תמ75%- מבעלי זכות ההצבעה ו66%השתתפות של לפחות (להכנסת שינויים בתקנון הקיבוץ 

הכשלת החלטה על ידי : ל מיעוטה שניפולצימ, םלדעת מרי, תמאפשרדרישה זו ). מבין המצביעים
משום שמדובר , מרים קראה להנהלת יפעת לדרוש תיקון עניין זה בתקנון. הימנעות מהצבעה

קריאתה כללה גם הצעה מנומקת לקריטריון . אנטי דמוקרטי במהותו, בעיוות עקרוני ולא טכני
 50%ה של מיכת תנדרש (בל על ידי מספר מצביעים זעוםתקה לא תההחלטשמבטיח ש, פיכפול חלו

אי אפשר , רק מי שיצביע ישפיע: אך מונעת את אפשרות המניפולציה, )ההצבעת הכוי זבעלמ
  . תימנעות האמצעוע בלהשפי

קלפי על אחרונה הכי אפשר לראות בהצבעה השנייה שקיימנו ב, בהמשך הביעה מרים את דעתה
מכלל  75%של רוב תמיכת שבה די ב, "אסיפה נדחית"תקנון קרן המילואים הצבעה במסגרת 

  .הבלי תלות במספר המשתתפים בהצבע, המצביעים

 הדרישות שהציב רשם האגודות השיתופיות לשם הכנסת שינויים בתקנון הקיבוץ הינן, ואכן
 קיבוצים שכדי לשנות את ישנם לא מעט, כידוע לחברים. השגהת לקלוחומרתן ואינן ת בחריגו

אחרי שלא הצליחו לעמוד , ארבע הצבעות ואף יותר-אורחות החיים נאלצו לקיים שלוש
  .מיעוט קטן הצליח למנוע את מימוש רצון הרוב.  לשינויבקריטריון הכפול

בדרישה לקבל החלטות על  גיוןיה ישיש להודות ש, למרות המגרעות ותקיעת התהליך, אף על פי כן
או ,  ברוב רגילואין די באורחות החיים ברוב מיוחס מיוחד כתי למרחיקם ומהותיי שינויים

נראה שהקריטריון הכפול החלופי , על פניו. לפעמים מקרי, בהשתתפות מספר מצביעים קטן
אסף עשוי להיות נכון יותר ולמנוע אמצעות הניתוח המתימטי של שהציעה מרים אהרוני ב

פנייה לרשם האגודות השיתופיות אחרי קבלת התייחסות האפשרות את נבדוק . מניפולציות
  . לעניין זההמחלקה המשפטית של התנועה הקיבוצית

עלינו , מאחר שהוא מחייב שינוי מסוים בתקנון הקיבוץ: אשר לאישור תקנון קרן המילואים
צבענו ר האשכ, םשנתייי כלפנלא היינו עירניים לכך , לצערי. לאשרו ברוב המיוחס הנדרש

ת  אסיפה נדחילא ניתן לקיים, פי הייעוץ המשפטי שקיבלנול. שונה על תקנון קרן המילואיםברא
 לבצעמתוצאות ההצבעה הראשונה ולגמרי  נאלצנו להתעלם לכן. ם אחרי האסיפה הראשונהנתייש

ת חוזר הצבעה לקיים –ואם לא יושג הרוב הדרוש , לקיים אסיפה והצבעה: ותחילתך ממהלאת ה
לפיכך יובא תקנון קרן . הצבעהם בשתתפימ לר שספל ממכ 75%ה של כמיה דרושה תבש

  .רסיפום את הסייך נבכן שאמיממקווה וואני , המילואים להצבעה פעם נוספת

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 
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סיפורים , יש קשר יפעתי מרגש, מן היפות והמעניינות ביותר שנשמרו, לשתי הגדות פסח עתיקות
, )הכול קשור(ם של ימי הזיכרון ועל סיּפָ , בפרוס חג החירות. לגלגלהיה שרק הגורל היהודי יכול 

  .סיפורןתמצית הנה 

  : סיפור ראשון
 1300, הגדת ראשי הציפורים

  שעלה משווייץפליט יהודי,  בצלאלבית הְּנכֹותמנהל , מרדכי נרקיס' רופאל פ  הגיע1946בשנת 
האיש סיפר שהיה מורה בעיר . כתב יד מאוייר של הגדת פסחהיה  בידו .בשם הרמן קאהן

. וההגדה היא משם, בקרבת הגבול עם צרפת, בדרום מערב גרמניהבאדן בירת מחוז , רלסרוההאק
 עד ,משפחת מארוםבעלי ההגדה היתה  העובדה שלמֵעט, סיפר כמעט שום פרט נוסףהוא לא 

, לא ברור אם נשאל איך הגיעה ההגדה לידיו. 1933 לשלטון בגרמניה בשנת המפלגה הנאציתעליית 
הבין מייד את חשיבות כתב נרקיס , מכל מקום. בלתי ברורעניין זה נשאר .  מה השיב–ואם נשאל 

היה ברור שלהרמן . דולר 600 –ך שהאיש ביקש במקום את הסכום המגוח-היד שלפניו וגייס בו
 רלסרוההאקאיך יכול היה לדעת המורה מ, ובאמת. קאהן אין צל של מושג על ערכה של ההגדה

והיא העתיקה ביותר שנשתמרה בקהילות , 1300שמדובר בהגדה שנכתבה וצויירה בערך בשנת 
מוזיאון לבצלאל בית הנכות האמנות של עם השנים הועברו אוצרות ? אשכנז ואין ערוך לשוויה

 בהוצאת 1965מהדורת פקסימיליה שלה ראתה אור בשנת  .נמצאת ההגדה עד היום  ושם,ישראל
  ".תרשיש"

הן , הינה אחת ההגדות המפורסמות בעולם, "הגדת ראשי הציפורים"הידועה בשם , הגדה זו
 בגלל –יוחד  ובמ–הן משום מצב ההשתמרות המעולה והן ,  שנה700-יותר מ, משום הגיל

פרשנויות רבות נקשרו . בעלי ראשי ציפורים במקום ראשי אדם, יהודים, אנשים: האיורים
וממילא ענייננו , אך היריעה הקצרה אינה מאפשרת להתייחס אליהן כאן, לאיורים מוזרים אלה
  .כי אם הקשר היפעתי, ההיסטורי המרתק-אינו הניתוח האמנותי

  

  הגדות פסח עתי�ות

  ה�שר היפעתי

  איור בהגדת ראשי הציפורים–אפיית מצות 
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לא ידוע כלום על מאות השנים ? את עד שהגיעה לידי הרמן קאהןמי החזיק בהגדה הנדירה הז
נרכשה הגדת ראשי , אבל לפי הכתוב על הכריכה, 19- שעברו מיום כתיבתה ועד אמצע המאה ה

יהודית בנדיקט -שכאשר נישאה יוהנה, ועוד ידוע.  על ידי ברוך בנדיקט1864הציפורים בשנת 
מערב -  בדרוםההֶ סרּולְ ְר איתה לבית המשפחה בקַ עברה ההגדה , 1914 בשנת םּוראלודוויג מַ ל

  . על גבול צרפת, גרמניה

נה מּו, עורך דין ששמו הלך לפניו כפעיל זכויות אדם ולוחם למען זכויות עובדים, םויג מארּודוִ לּו
 רפובליקת  אחת ממדינות–ן אֶד בתום מלחמת העולם הראשונה לשר המשפטים של מדינת ּבַ 

פרלמנט הגרמני דמוקרטית ל- נבחר מטעם המפלגה הסוציאל1928בשנת ו, ַוייַמאר קצרת הימים
בדרכה  ,חודשיים לאחר מכן. נאצית- נעצר מארּום באשמת פעילות אנטי1933במאי . )אגסטַ ייכְ ַר (

, בתהלוכת השפלה פומביתבעיר מובל במשאית פתוחה  את אביה בריגיטהבתו  ראתה ,לבית הספר
ס "שם נרצח על ידי הס, אּולָ ם נכלא במחנה הריכוז קיְס מארּולודוויג . תחת מטח קללות מההמון

  ". התאבדותו"למשפחה נמסר על . 1934במרץ 

כעבור שנים . לצרפתמייד לאחר מכן נמלטה יוהנה מארּום עם שלושת הילדים בגיל הנעורים 
גה בן זו, פטר הולנדר נתפס 1941בתחילת . נכבשה צרפת על ידי הגרמנים, 1940באביב , ספורות

בריגיטה היתה אז . זןנהאּוקסֶ נשלח למחנה הריכוז זַ ו, 20-של הבת הצעירה בריגיטה בת ה
  .פטר נספה בזקסנהאוזן מבלי לדעת שנולד לו בן. בראשית הריונה

להשיג הצליחה , הבת הבכורה של משפחת מארּום ,אליזבת
 1941בתחילת יולי  .כולםעבור ב "לארהויזות וכרטיסי נסיעה 

הקברניט סירב להעלות לאונייה . ונייה לאמריקההפליגה הא
רחוקה , לבדה. היתה בחודש התשיעי להריונהש ,בריגיטהאת 

 31.7.1941-בילדה בריגיטה במרסיי , ממשפחתה ומאבי תינוקה
לא היה עוד , כשמלאה לתינוק שנה. רנסטאֶ -ויריֶ את ּפ

הפתרון היחיד היה . באפשרותה להשאירו ברשותה ולגדל אותו
שהקים , 'זעיר לימוֹ בלבית יתומים לילדים יהודים ס אותו להכני

ולבוא מעת לעת לבקרו ,  ארגון יהודי הומניטרי– OZEארגון 
 רואים אותה בתמונה היחידה 1942מרץ - מפברוארבצילום. שם

, נתפסה בריגיטה 1943בינואר . שנשארה עם התינוק בזרועותיה
  .וענשלחה לסֹוִּביּבֹור ונספתה שם במועד לא יד

'  להבריח ללּוַזאן בשווייץ הניטרלית את ילדי בית היתומים בלימוזOZE הצליח ארגון 1943בשנת 
, בהדרגה אותרו עבור הילדים משפחות שאימצו אותם באופן זמני. ר לוי"ד, יחד עם הרופא המנהל

  . ר לוי השתדל לעקוב אחר כל אחד ואחד מהם"ד. המלחמהתום עד 

 ויחידים העלו אותם עם משפחות. שלח לארץהיהחלו להילדים ה ו הסתיימה המלחמ1945במאי 
בחרה , שהיתה רשומה לעלייה, אייזנברג-שרה ַויינר. כילדים של המשפחה, שקיבלו רשיונות עלייה

 במפתיע הודעהקיבלה אבל שבועיים לפני מועד העלייה  ,בפעוט פיירו כילד שיעלה איתה לארץ
שרה שינתה ! אנטוורפן ונמצא בהוא חי, שרד את אושוויץ ליאוןבעלה : שכבר לא האמינה שתגיע

שהיתה במשך תקופת מה מטפלת בבית , חברתה מרגוט הנדלר .יד לבלגיהיאת התוכניות ונסעה מ

במו עיניי  ": שטיפל בהסדרת העלייה של הילדיםOZEפנתה לראשי ארגון ', בלימוזהיתומים 
כשראו את . "תי להעלות אותו לארץאני מרגישה שזו חוב", אמרה להם, "ראיתי את אמו

  .  שבו נרשם גם פיירו אישור וסרטיפיקטהנתנו ל, רצינותה

מה רבה היתה שמחתה כאשר . לאונייה שהפליגה ארצה עלתה מרגוט עם הילד 1945בספטמבר 
,  אייזנברגאריה-ליאון שרה ונמצאים גם, שהתחילה את מסעה באנטוורפן, גילתה שעל האונייה

נשלחו , ו הגיעו לארץ ואחרי שבוע בעתלית"בערב ראש השנה תש ! אותה אוניהשעלו במקרה על
  .עיינותלקבוצת –מרגוט עם הילד לקבוצת השרון ושרה ואריה : לרמת דוד
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באחד הימים אמר . מרים עם הילד לבקר את חבריה בקבוצת השרון-לעיתים קרובות הלכה מרגוט
 –אנחנו רוצים ילדים , אנחנו משפחה. ע לך לחייםילד יפרי, את עדיין לא נשואה, מרים: "לה אריה

, מרים שקלה את הדברים". אח גדול לילדים שיבואו, נשמח אם יהיה לנו כבר מעכשיו ילד
כך עבר פיירו בן . ויהיה לו טוב, כמו לכל הילדים, לילד יהיו אמא ואבא: והחליטה שזה נכון

  – וקראו לו בשם משפחתם – אלי –י שרה ואריה נתנו לו שם עבר. הארבע וחצי לקבוצת השרון
גדעון , דני: ֶאחיו הצעירים של אלי, עם הזמן נולדו שלושת ילדיהם. לימים ברזילי, אייזנברג

 עזב את יפעת וחי עם 1972בשנת . 1959אלי התקבל לחברות ביפעת עם בני מחזורו בשנת . ואיתן
  .משפחתו בירושלים

ת על כך שההגדה היתה שייכת למשפחת מארּום אין מחלוק: נחזור להגדת ראשי הציפורים
איש אינו יודע מתי ואיך הגיעה לידיו של . 1933בַקרְלְסרּוֶהה עד עליית הנאצים לשלטון בשנת 

באחרונה מבקשים צאצאי .  ומכר אותה למוזיאון1946שהביא אותה לארץ בשנת , הרמן ַקאהן
אף שהם רוצים להשאירה , דהמשפחת מארּום על שלוחותיה הכרה בבעלות המשפחה על ההג

  .במוזיאון ישראל כנחלת הציבור

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

� � �  

  : סיפור שני

 1770, עהגדת קיצֶ 

שנשמרה ,  שנה200- מהדורת פקסימליה של הגדה יפהפייה בת למעלה מ  ראתה אור1987בשנת 
בה ניתן לה על שם העיר הקטנה ש" הגדת קיֶצע"שמה . צבעיה הנהדריםתפארת במלוא דפיה ו

  . אשר אנשלר"חיים ב'  האמן ר1770כתב ואייר אותה בשנת 

והמהדורה  ,על ידי מאיר אייליפקסימיליה  לשם הוצאתה כ"מסדה"להוצאת נמסרה ההגדה 
ר בטי "דלידיו של מאיר הגיעה הגדה זו מ. הוקדשה לזכר הבן עופר שנפל במלחמת יום הכיפורים

 השנים האחרונות לחייה ורבים 20-ב, ביפעת, שחיתה איתנו כאן, דודתה של חנה אדר, גרינשפן
  ? ר גרינשפן"ואיך הגיעה ההגדה לידיה של ד. החברים שעדיין זוכרים אותה

 איור בהגדת ראשי הציפורים, קריעת ים סוף –" ויט משה את ידו על הים"
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 בירת, ינהבוִ ם ׁשֵ -ידועת רופאה פסיכיאטרית היתה ,פרויד זיגמונד של ויתלמידמ, גרינשפן בטי ר"ד
. ר גרינשפן את המשמעות"הבינה ד, 1938יה לרייך השלישי בשנת כאשר סופחה אוסטר. אוסטריה

, שנה לאחר מכן. קשרים וקריירה מצליחה ועלתה לארץ,  מיהרה לעזוב מאחוריה שפההיא
שהצליחו לצאת , כבר עזרה לאחייניתה האהובה חנה ולבעלה מיכאל אדר, 1939בספטמבר 

  .בצעדיהם הראשונים בארץ, מאירופה ברגע האחרון

', ר נ"דהיה , וינהור גרינשפן מזור למכאובי נפשם בקליניקה שלה ב"הרבים שביקשו אצל ד מאחד
. לאוסטריה הנאציםנאמן לאנושיותו ולערכי חייו גם אחרי כניסת  שנשאר, הומניסט ואיש מצפון

אל  הימלטל להם סייעגם ו טיפל בהם,  מקלט בביתו ליהודים רבים'ר נ"דבסיכון נפש מתמשך נתן 
שהצליחו להגיע ארצה ומסרו לה שלום , ר גרינשפן נודע על כך מפי אחדים מהם" לד. לגבולמֵעבר

  .  חידשה עמו את הקשרהמלחמה אחרי. מהאיש שהציל את חייהם

� 

ר גרינשפן "קיבלה ד, באחד הימים
במכתב שבחבילה . 'ר נ"דחבילה מ

 לפניו, שהוא חולההאיש לה כתב 
חשוב לו להסדיר  שיהיה מאוחר מדי

 אחד: חשוב ביותר, אחדניין ע
 לו עזר ואף בביתו שהסתיר היהודים
 הגדה פרידה עם לו מסר, להימלט

ערך לאות תודה -של פסח יקרת
שינה היהודי את , משסירב. והוקרה

טעם המסירה ואמר שבמצוקת דרכי 
המנוסה עלולה ההגדה לסכן את 

אחרי . לכך לא יכול היה לסרב. חייו
ודי המלחמה ניסה לאתר את היה

אבל לא , כדי להשיב לו את הפיקדון
. כנראה נספה בשואה, מצא אותו

ר "דכתב , "כתב היד הזה אינו שלי"
ר " לד,חסיד אומות העולם', נ

אני רוצה להשיב אותו ", גרינשפן
  ".לעם היהודי

ליבם של תחומי העניין -  היתה בלבהגדה של פסח. מאיר אייליידידּה  לאותה מסרהר גרינשפן "ד
 היא . העיר קיצע שבה נכתבה היתה סמוכה לעיר הולדתו של מאיר באוסטריה–ובנוסף , רשל מאי

מאיר אכן השכיל לעשות זאת . בטחה בו שיידע להביא את ההגדה העתיקה לציבור הרחב
  .באמצעות הפקסימיליה והמבוא המקיף שהוסיף לה

  .א.מ

  

  

  "מה נשתנה"כותרת 
 ורד וזיכריני בהגדת קיצע, בין פרחי צפורן

    4.5.16, ו"תשע בניסן ז"לכ אור, 'ד ביום

  .והגבורה השואה יום לציון האוכל בחדר נתכנס

  וגבורה התמודדות, עדויות :השנה התכנסותב
  

אך אדיר חפצי  ,  ליבי סמוך ובטוח שלא אשאר בחיים עד תום מלחמה זו
  ...יחיו אחרי, שאני מעלה על הנייר ביד רועדת מפחד, שמילים אלה

  1943 ביוני 23, 12בת ,  דוניה רוזןמיומנה של                              

  
  .20:00 בשעה מתחילים
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ים מדי שנה ביום הזיכרון זכירו משאת שמו אנ, כמעט אף אחד ביפעת לא הכיר את חיים ברוד
אחרי , ממרכז אירופה, 22בגיל , 3193אך לארץ עלה בשנת , הוא נולד בפולין. למערכות ישראל

אחרי שנה בטכניון . בארץ רצה להמשיך את הלימודים. לימודים טכנולוגיים בפרנקפורט ובווינה
 את המשך הלימודים יצא כדי לממן. שם הכיר את סימה, עבר לאוניברסיטה העברית בירושלים

 . ונתחבב שם על כולם, שלוש שנים וחצי עבד בתנאים הקשים של סדום. לעבוד במפעלי ים המלח

עם תחילת הגיוס ליחידות חיל הרגלים העבריות היה מנוי וגמור עם חיים להתנדב לשירות 
. ים לא הסכיםאך חי, עבודתו בים המלח נתפסה כשירות לאומי חיוני, ביקשו ממנו לוותר. הצבאי

 נולד 1944במרץ . סדר העדיפות לעת ההיא היה לו ברור כשמש, הוא התפטר מעבודתו והתגייס
ויחידתו של חיים צורפה  של אותה שנה הוקמה הבריגדה היהודיתקיץ הבתחילת  .הבן עמיר

סימה כמורה לטבע בגבת התקבלה  ,ה"לקראת פתיחת שנת הלימודים תש, בהמשך הקיץ. אליה
   .צא את הארץ למלחמה באירופהוחיים י

בקרב , 34 בן ,נפל חיים ברוד, פחות מחודשיים לפני גמר המלחמה, 20.3.1945ה "בניסן תש' ביום ו
במסגרת המאמץ של בעלות הברית , אחד הקרבות המרים בצפון איטליההיה זה . טה'ורג'לה ג

מתחם מבוצר של  היהה ט'גור'גה ל .גרמניהֵעבר להסיג את הצבא הגרמני מאיטליה ולהתקדם ל
 הגדוד של' ה פלוגה ב יצא1945 במרץ 20-ב.  על האזורשליטה גמורההיתה לו ש, הצבא הגרמני

מפקד הכניס ללחימה את שלושת ה. היו חילופי אש כבדים. להתקפה עליושל הבריגדה השלישי 
כדי , יםטנקלפני הים ַּפָּלסחיים ברוד רץ בראש חבריו ה. וברשותהיו יל ש'רצ'הטנקים מסוג צ

אש גרמנית מרוכזת ממקלעים . ן להם את המעבר הצר שפינו ממוקשים בלילה הקודםלסמֵ 
הוא היה ההרוג הראשון . ומת במקוםמצרור מקלע ע בצווארו  חיים נפג.יהם עלניתכהוממרגמות 

כעבור יומיים הובא למנוחות בבית . שהסתיים בכיבוש המתחם ותבוסת הגרמנים, הזהבקרב 
  . ונהאוֶ באי הבריטי ליד ַר העלמין הצ

טה בשיר 'ורג'תיאר את קרב לה ג, אף הוא לוחם הגדוד השלישי של הבריגדה, המשורר נח שטרן
הוא כותב על , המקום ורגש הזעם והנקם הבוער בליבות הלוחמיםאימת אחרי תיאור . ארוך

ָזה ְודֹוְקָרה ֶנְחּפָ ְלָפָניו  / ָנהמּות ְּגחּוְּד ? ַא ִמי ֶזה הֹוֵל ְלָפָניו[...]  :ואז, כניסת הטנק הראשון למערכה
ֹּכה מֹוִביל הּוא ֲעָנק  / / ! ַחִּיים ְּברֹוד–.  ִמּמֹוֵקׁשֶאת ַּדְרָּכּה /  ֶזה ָאָדם ְמַפֶּנה ַלְּמכֹוָנה–ַּבַּקְרַקע  / דּפוֹ ַּבּׁשַ 

ִטיל ּומֵ  / –ִּבְמִחָּלה ִמי ִּגָּלה ַהּׂשֹוֵנא ָהאֹוֵרב . /  ְמַדְּלִגים ֵהם ָקִדיָמה.ְלֶעְזַרת ֲחֵבִרים/ , ְלַהּכֹות ָּבאֹוֵיב
 –ית ֲעַטֵּלִפים ַּבֵּלילֹות עִ בְ ּמַ ָּכאֹור הַ  / –ִריָדה ְּדמּויֹות ֲאֵפלֹות ֹּכַח ָהֵאׁש ַמחֲ [...]  .ִלּבֹו ְּפִניָמה- ֵאׁש,ִרּמֹוָניו

ֶׁשֻּכּלֹו / ,  ַהָּפׁשּוט,רהוֹ ּטָ  הַ ,ֵגן ָהַאִּמיץַהּמֵ  / / .ַחִּיים ְּברֹודָאז ָנַפל ... / / ַאִּמיֵצי ַהֹּׁשד... אֹותּטָ ִּגּבֹוֵרי ּגֶ / / 
  .ַהָּנָקם-ְנִתיבֶאת ּוְמַפֵּלס  / ,ָעםלָ  ֶאת ַחָּייו ֶלָחֵבר וְ רַהַּמְפִקי. / /  ֻּכּלֹו ְנִדיבּות,ְמִסירּות

  

שבהמשכו נהרג גם ,  ממשיך את תיאור הקרבהמשורר
 [...] :בבתים המסיימים, כך-חרוא, סרלגַ הלוחם יעקב שּו

 / – ּו ַעל ְּפֵני ֲאָדָמהּמֶׁשָּנדַ  /  ְׁשֵני ֲחֵבִריםינּומֵ חֲ ָאְספּו לוֹ 
 . / / ַּבְּנָׁשָמהִּכְפָצִעים / ָבִריםַמְכִאיִבים ִּכְפָצִעים ִּבְקטּוֵעי אֲ 

/ ְנָקָמה -ְׁשַלל ֶזה –ִעְבִרים  / ְׁשַלל לֹוֲחִמיםם ָיׁשּובּו ִעם ֶר טֶ בְ ּו
. / / י ְנָׁשָמהּוּלְּכֵסֶמל עִ   /–ַהַּטְנק ַהַחִּמים -לּום ִלְמרֹוֵמיעֱ הֶ 
: ָהֵאׁש ֶׁשל ַהְּקָרב-  ִמֶּמְרַחץ /ים ְוֹראָׁשם מּוָרםִר עּו ְס ,ׁשּובּוּיָ וַ 

. עֹוד ֶקַטע ַעל ֹאֶמץ ָּבָניו/ ם ַהְּגבּוָרה ֶׁשָּלעַ -ַסף ִּבְמִגַּלתֹּכה נוֹ / 
ָקָרא קֹול ַהָּדם / ַיַער ֹו וָ ּטֶאל ּגֶ ט 'ֹוְרזֶ 'ז- ָלהִמֶּמְרַחק / / 

. / / ַעֵּמנּו ָלַעד ַיֲעֹמד/ ִאם ֶׁשַבע ִנּפֹול ְּבׁשֹוָאה ּוְבַסַער : / ְּבהֹוד
. /  ְוֵאיָנם ִנְרָּתִעים,ןׁשָ ְק עַ הָ / ְוָכבֹוד ַלּנֹוְׂשִאים ֶאת ֶּדֶגל ַהֶּמִרי 

  !ים ֶאת ַהַחִּייםּוְמַצּוִ / ָּכבֹוד ַלּנֹוְפִלים ֵעת ׁשֹוָאה סֹוֶעֶרת 

  .א.מ
  

 ליד ל" במדי החיאליהו פפיש
 1946 ראוונה, קברו של חיים ברוד
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חינוך של הזכה בפרס בשמשית ' הדר' גן – כאשר הגן שלה ניקול דהןלפני כחצי שנה ֵּברכנו את 
 .איכות ומצוינותעל ,  וערכיתעל עשייה חינוכית ייחודית פרס הניתן – ו"צפון לשנת תשעהמחוז 

  !בפרס החינוך הארציכי הגן של ניקול זכה אף , עכשיו עולה הברכה מדרגה
  

  :כתבנרס פלבנימוקים 

, קבלה, כבוד,  נתינה כגון ערכים,ניקול דהןהגננת  בניהולה של ,גן הדר ביישוב שמשיתב
בשיח ובאקלים , ת מובילים ומודגשים בעשייה החינוכיתשיתוף פעולה וקיימּו, סובלנות

  . הגן

, בריאההתזונה ה מי המשלב תכנים אינטגרטיביים בתחו,'מקדם בריאות'גן הגן הינו 
בראייה של כל ילד בפני עצמו  –יותר ב וחשוב ,ניקיון ואיכות הסביבה, שגרה פעילה

  . רווחה רגשיתהענקת ו

חדשנות , יצירתיות,  המשלבת סקרנות וחקר,הלמידה בגן הינה למידה משמעותית
 הנמצא, גן הדר. ההורים והקהילה,  הצוות החינוכי,משתפת את כל ילדי הגן ותויזמּו

 של כים ערהמבוסס עלקשר עם גן רעות יצר , ינוך מיוחד חגןשהוא ת עּוגן רֵ לבשכנות 
  .ת הלימודים פעילויות משותפות לאורך שנבאמצעותקבלת האחר וה לָ כָ הֲ , כבוד

 בניית מסלול , הקמת גינה אקולוגיתל ידיהגן מטפח קשרי קהילה ותרומה לקהילה ע
 עבודת הצוות ,אקלים הגן המיטבי. הליכה לכל תושבי היישוב וחיבור למרכז הספורט

  . העשייה החינוכית המשתפת את ההורים והקהילה ראויים להערכה רבהו
  

בגמר שנת , טקס הענקת הפרס מתקיים מדי שנה בירושלים בסוף יוני(עם קבלת הבשורה 
  : ואת הצוותאת ניקול ,  ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל,אייל בצרבירך , )הלימודים

 .גאים בניקול וצוותה וזכה להכרה מחוזית וארציתבשמשית ' גן הדר'אנו שמחים ש
כל ילד וילד בגילים ש האכפתיות ותשומת הלב ,הפרס האמיתי שלנו הוא הרגישות

יחס זה הוא הבסיס לעולם הערכים של .  במערכת החינוך בעמקזוכים לההצעירים 
   . למשך כל חייו של האדםמשמעותהילד ויש לו השפעה ו

   
  . שאיתךולצוות ,ניקול, ךכל הכבוד ל

  ! ברכותינו

 

  



 13

 
  

  

 
 לאושר ציפייה

  רׁשֶ אֹ ה לְ רּוכָ ה ְּד יָ ּפִ א צִ ּוב הָהָאִבי

  ה ְבָטחָ ֹו הַ מם ּכְ ֹוְרִחיב ּפהֹ י צָ ְתמֵ ּכִ 

  י יפִֹ ם וְ יּיִ ב חַ ִניע מֵ ְזַר ּנִ ה ׁשֶ מַ ּו

  .הְמחָ ת ִׂש ִדְמעוֹ ת לְ ֹוְפכוֹ ב האֵ ת ּכְ ְמעוֹ ִּד 

  

 ת ֵחֶלקַקחַ ת לָ ְרצוֹ י לִ ֹוִת ד אַמְפִחיה זֶ 
  ב ְכאֹ ר לִ שָ פְ ע אֶ גַ ִהּפָ ר לְ שָ ֶאפְ 

   ֶזקה ִלי נֶ ֲעׂשֶ  יַ אב ץ לֵ מֶ ת אֹ צָ ְק 

  ...בַהּטוֹ  ֹו ּתלי אֶ ֹוִת ח אַּק ה יִ ּזֶ ב הַ ָאִביהָ 

  ר שמירסָּת ַא                                     

  

�  

תיה בקהילה מצליחים מתנדבי אכפ, כמו פרחי האביבוצוות אכפתיה פועל כבר יותר מחצי שנה 
  .להרחיב את הלב ולתמוך בשעות שמחה ובשעות כאב

בארוחות חמות ובמילוי בקשות נוספות בשעת , בביקורים, המתנדבים הרבים סייעו בהסעות
, ובהובלתן של דניאלה חיון, לבתי היולדות' ביקור החסידה'הגיע צוות , כחלק מהפעילות. הצורך

היו , לשמחתנו. דאג לארוחות חמות,  של מתנדבות רבותמאיה ויניק ולילך ביטמן ועזרתן
  !כן ירבו. לאחרונה הרבה לידות והיתה היענות מדהימה לעזרה בהכנת הארוחות

אנחנו רוצות להודות לכל השותפים במאגר המתנדבות והמתנדבים ההולך וגדל ומזמינות חברות 
כי ביפעת יש , נוסיף ונציין. חה כולם יתקבלו בברכה ושמ–וחברים נוספים בקהילה לפנות אלינו 

תודה לכל . לא הכול אפילו בידיעתנו, לא הכול ביוזמתנו, עזרה הדדית רבה בתוך הקהילה
  .הדואגים ונותנים יד לחיזוק הרקמה האנושית שלנו

נקווה . משפחתי וקהילתי שמח ומלא אורה, אנו מבקשות לאחל לכל קהילת יפעת חג חירות אישי
  . ותקווה ללבבות ושנעמיק ונרחיב מעשי אהבה וחסדשחג האביב יביא שמחה

  :צוות אכפתיה                                                                                                       

  דניאלה חיון , מורן ברק, ריקי פרץ, הדס רון

  
  

  

  

  

  

  

  לאור גלעד

  .ל" לצהךברכות חמות עם גיוס

  !משמעותי ומענייןאיחולים לשירות 

  הדור הצעיר ובית יפעת                    
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  .בהרחבההחדש לביתה  ת בראונשטייןמשפחבשעה טובה נכנסה 

  :נכיר אותם

, נולדה וגדלה  בנצרת עילית ,39ת ב ,מיטל

". אורנים"למדה חינוך במיוחד  במכללת 
עובדת כמורה לחינוך מיוחד והוראה 

בנצרת ' מנחם בגין'מתקנת בבית הספר 
  . עילית

 למד, נולד וגדל בעכו, 40ן ב, דרור
מכללת אורט בהנדסאות תעשייה וניהול 

 מנהל – בנמל חיפה תַאָּת כעובד , ביאליק
 בפריקה המכוון את המנופאיםצוות 

תפזורות ומטען כללי , וטעינה של מכולות
  .כבד

  :ילדיהם

  .א"בבית הספר שגי' תלמידה בכיתה ה, 10.5בת , הילה

  .א"בבית הספר שגי' תלמידה בכיתה א, 7בת , אוֹריה

  .יצטרף לגן אתרוג ביפעת, עדיין בגן ילדים בנצרת, 4בן , יניב

  

  

 הדור הצעיר

רחל ביקשה באחרונה .  תפקיד לא קל–ביפעת  הצעיר הדור את קולניק רחלשנים ליוותה משך ב
בשם הדור הצעיר ובשם , אני מבקש להודות לרחל בשם החיילים והוריהם .התפקידלסיים את 

 אותוינ גלעד ורם דורון .תובנאמנו במסירותהקהילה כולה על מילוי התפקיד החשוב הזה 
 להם על התגייסותם מודהאני . ר במקום רחלהצעי בדור והטיפול הליווי את שכמם על להעמיס
  . למשימה

 לדור הקשור בכלעל התפקיד ולהיערך אחרת מבעבר  מחודשת חשיבה לקייםצריך שלכולנו ברור 
 לפנות מוזמניםחשיבה ולעזרה ל להירתם יש להם רעיונות ומוכניםש חברים .תביפע הצעיר
  .םור לדורון

   מנהל הקהילה–עד דקל גל

  

  מפגע סביבתי
מזון כבר -הֶר ושכר למפעל ּפְ מהמטבח 

ומערכת היחסים על כל פרטיה , שנים
אבל האומנם . סגורה היטבאמורה להיות 

כאשר לעיתים מזומנות , כך הדבר
מחוץ , על רחבת חדר האוכלגבבים תמ

 חבילות,  ציוד,לתחומי השטח המושכר
פריעים שמ, מידות-וחפצים שונים גדולי

: יםשואלים חבר? כערים את לב היישובומ
האומנם אפילו לקראת החג מותר 

, לשוכרים להשתלט על השטח הציבורי
 ככל העולה על רוחם ואין פוצה לעשות בו

  ?מי אחראי לזה? פה
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  מתחדשים

שהיתה כבר צורך דחוף והושגה , הכלבו מתהדר בדלת כניסה חדשה
אפשר מעכשיו להכניס ולהוציא כשנחוץ ציוד במידות . במחיר מציאה

וגם לציבור נעים הרבה יותר לעבור פנימה , )'מקררים וכו(גדולות 
  .והחוצה

  חג החירות

ימי ,  ליל הסדר לפניהיו עסוקים מאוד בימים האחרונים' ו-'ילדי א
מוקטן נחלקו הילדים לארבע " נווה קיץ"במתכונת של : חופשת פסח

  . הכחולים והאדומים, הצהובים, הלבנים: גיליות- קבוצות צבע רב

 את המרחב וכל קבוצה תחמילדי 
קישטו אותו ,  הקבוצה בצבעםשלה

חיברו ושרו את , בנו מתקנים, לתפארת
 הכול באווירה נהדרת –המנון הקבוצה 

  .יוזמה ושמחה, של שיתוף

אבל פתיתי השלג , היו ימים שרביים
היה ; של הלבנים שידרו קור מקפיא

, דגש בלתי מתפשר על צבע הקבוצה
אבל האדומים לא ויתרו על דגל ישראל 

לשמחת ליבם , בצבעיו המקוריים
מוסתרת של חבריהם בכחול -לאה

והיו חוויות של ארוחת בוקר ; ובלבן
. ים משותפיםבצל עצי הזית ומשחק
  ".ממש כיף"הילדים אומרים שהיה 

  ן ומזומןמוכהנני 

  :היה מברך אב הסדר את המסובים לסדר פסח ביפעת) בערך(כך 

 –ביפעת , המסובים כאןהנני מוכן ומזומן לקיים המצווה לספר ביציאת מצרים יחד עם 
נשלח . וצותבית ישראל בארץ ובתפ ויחד עם כל –אורחינו וידידינו וכל הילדים , חברים
יל שלֵ ונייחל , השומרים על שלומנו וביטחוננו גם בשעה זו, חיילינו-חג מהבית לבנינו-ברכת

  .הסדר יעבור בשלום וללא פגע בכל רחבי הארץ

ובמיוחד לחברים , חג שלוחה לכל חברינו המסבים אל שולחן הסדר במקומות אחרים-ברכת

ובשנה הבאה נחוג יחד בבריאות , תןימי י. אשר נבצר מהם להסב השנה אל שולחן הסדר
  . ושלווה

כי אין חשוב יותר מן החירות הלאומית , במשך אלפי שנים זוכר העם היהודי בלילה הזה
ונשוב לספר באותו סיפור עתיק ומופלא של , אף אנו מימי החוליןכעת נתנתק . והאישית

  .היציאה משעבוד לגאולה
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  חמץ ומצה

מדי . קבוצת השרון ועיינות, גבת: יה משותפת לשלוש קבוצות הוקמה בגבת מאפי1933בשנת 
  . לא היה ולא יהיה– טוענים הזוכרים –שכמוהו , לילה בלילו אפו במאפייה המשותפת לחם מעולה

לשם ניקיון , רק פעם אחת בשנה השביתו אותו למשך שבוע. התנור של המאפייה עבד ללא הפוגה
שבוע השיפוץ ּכּוַון במשך שנים רבות . ' טיוח מחדש וכד,חיזוק לֵבנים שהתרופפו: ושיפוץ כללי
ולא , כדי להבטיח שבימי החג יהיה למשקים לחם טרי, זאת. שבועיים לפני פסח: למועד נתון

, החברים סבלו בשבוע השיפוץ. ו דווקא בימים שבהם אי אפשר לקנות לחם"תיפול איזו תקלה ח
, בל הם מצאו נחמה בידיעה שזה רק לשבועא, כי טעם הלחם הקנוי לא דמה כלל ללחם שלנו

  .מים ימימהכמּיָ , שוב יעלה לחם טעים על שולחננו, בחג, ושאחר כך

. אכלו בחדר האוכל לחם, בליל הסדר עצמו" הלילה הזה כולו מצה"מלבד ההקפדה על , בימי החג
בל קי, מי שביקש. רק במטבחם של ההורים הזקנים של החברים שמרו על כשרות ואיסור חמץ

  . אבל זה היה בבחינת היוצא מן הכלל, לשולחנו מצות

, 50-בסוף שנות ה. אט חזרה-עם השנים החלה המטוטלת שבין שמירת מסורת לחילוניות לנוע אט
 פסח מ"חוההשבתת התנור לצורך שיפוץ ב: נכנס חידוש למאפייה המשותפת, ואנחנו כבר ביפעת

פסח בנימוק מתנצל ימי החם בחדר האוכל בבמקביל נעלם הל. במקום שבועיים קודם, דווקא
המעגל נסגר כאשר קיבלנו החלטה רשמית ". לא קנינו מלאי מספיק ועכשיו אי אפשר להשיג"ש

  .שבמרחב הציבורי יאכלו בפסח רק מצות
  .א.מ

   

  פיקוח נפש

 החליט לבוא מחיפה ,מאאביה של  א, סבא שלי. 1936, ו" תרצזה היה לקראת חג הפסח
אביה היה : אבל גם חששה, אסתר שמחה מאוד.  עם משפחתנו בגבתלבלות את החג 

 איך תוכל לארחו בגבת מבלי לפגוע .  קלה כחמורה –מקפיד על כל מצווה , אדם דתי
לנקות כל פינה ולהבטיח , היא מיהרה להכשיר את הבית לקראת פסח ?ברגשותיו

 הזהירה  חזור עמוס בן השש וחצי ועוזי בן הארבעאת . שנעשה ביעור חמץ כהלכתו
שלא תעזו להכניס חֵמץ . אסור בשום אופן שסבא יראה אתכם עם לחם: "רוהזהֵ 

  !"הביתה

. הפסח צעד עוזי מן הגן הביתה ובידו פרוסת לחם עבהחול המועד ביום השלישי של 
.  ונכנס הביתה,קצת חולם כדרכו, נוגס לו עוזי לאיטו! טעים הלחם המרוח בריבה  מה

עוזי נזכר באיסור החמור וֵאימה . וקול צעדיו של סבא נשמע במדרגות, עוד הוא עומד
, אחת את כל הפרוסה לתוך הפה- הוא דחף בבת. היה מאוחר מדי לסגת. נפלה עליו

  .פלו ביד האויביהבולעים ניירות סודיים לבל י, בר לקוויםכמעשה גבורה של חיילים מעֵ 

? עוזי, זה מה : "בדאגה רבה התקרב ושאל.  את הילד הקטן נחנקמאיר שמע-סבא מנחם
במאמץ עילאי בלע את . בעיניו של עוזי נצצו דמעות"... ?מה יש לך בפה? מה קרה

  !"אין לחם: "ואחר נשם לרווחה ואמר בסיפוק, הגוש

אמרת לילדים לא לאכול : " ואמר להאמאהוא קרא אליו את . פניו של סבא החשיכו
 לא לימדתי אותךוכי ! חס ושלום, יכול היה להיחנק,  תראי מה קרה לו!?חם בביתל

  "?פני שקר מתוק- שעדיפה אמת מרה על

  יואב אהרוני
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מייד אחרי . בליל הסדר זמן רב" מה נשתנה"ילדי הכיתות הצעירות התכוננו לתפקידם הגדול ב

 סדר הקושיות ואת הגיית המילים פה את-לא היה ילד שלא ידע על. פורים החלו להתאמן

שבדרך כלל , הקהל". מסובין" "יושבין", "מטבילין "–המסובכות והסתומות בסיומת הארמית 

  .ומתמוגג מנחת כשהחלו לשיר, היה ממתין בסבלנות ובחיוך לעליית הילדים, היה קצר רוח

  .ל רם וצלולשהיישירו מבט לקהל ושרו בקו, תמיד בלטו בין הילדים בעלי הביטחון העצמי

  .שהביטו מטה וגרונם נחסם, הנבוכים, תמיד נגעו אל הלב הילדים הביישנים

-ה-צה-הלילה הזה הלילה הזה כולו מה: "תמיד היה הקהל העצום מצטרף בתורו בשירה אדירה

  ".ה

, ב באולם התרבות"בסדר פסח תשל" מה נשתנה"להנרגשים ' ג-ו' ילדי בנערכים  למעלהבתמונה 

ַלָּבנות מכנסיים אדומים וסנדלים , לכל הילדים חולצות לָבנות. ליהם החדשיםבבגדיהם וסנד

רק ילד אחד לא הגיע לליל הסדר במכנסיים . ַלָּבנים מכנסיים חומים וסנדלים חדשים, אדומים

נראה שבזמן הארוך שבין העומר בשדה לליל הסדר בחדר , )אלא מי, רם גלעד(ובסנדלים החדשים 

  .  להתלכלך בבוץוסנדליהאוכל הספיקו 

 הוא "מה נשתנה" שמקומו אחרי ,"ליל שימורים"המחכים ל, מהצד ומאחור הילדים הגדולים

  .במרחק שתי קריאות

שיש להם תשובות חג שמח לאלה , חג שמח לכל השואלים ואפילו לאלה שאינם יודעים לשאול

  .חג שמח לבית יפעת ולכל בית ישראל, ולאלה שאין להם

  

 
 

  )1972(ב "בליל הסדר תשל' ג- 'ילדי כיתות ב

משה , יסמין קול, שירי אהרוני, הגר שהם, מעין פסחי, גילת כהן, עפרי שושני: שורה עליונה
  זיוית מינקובסקי, ניצן אופיר, ורד יהלום, רן רון, שמואל

', טלי ברקוביץ, ישראל-זהר בן, ציאפרת אר, ?, ]בגבה אלינו[הדסה צפריר המורה : שורה קדמית
  יורם שוויקה, חזי מנוס, חגי כהן, רם גלעד

 


