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TS1$$ספרות!TS1$$ספרות־׳00,71!מדרשים

$DN2$!ספרות$DN2$
ידי!אמני!שלההגדה

סדרעושים
בשבטט"ו

הגיע

r־ •V

יי,

לסדרגםפסח,סדרמו
הגדה,ישבשבטט"ו
יותרדיוק,וליתר

שונותגרסאותמ־001

בי־שנולדוהגדותשל

שראל.
$TS1$.בישראל$TS1$

$DN2$.בישראל$DN2$למנהגהמקור
המו־ימים""חמדתהקבליבספרנמצא

כר

$TS1$המוכר$TS1$

$DN2$המוכר$DN2$לאהיוםועדה־81,המאהמראשית

בשםפרקמופיעבתוכומחברו.מיידוע

שלחשיבותואתהמדגישהדר"עץ"פרי
מנהגיאתמייצגימים׳"׳חמדתהסדר.

השנה,לאורךהוכרושהםכפיהמקובלים

המקובליםשלהחייםמסגרתשלתיעוד
ומנהגיםהלכותספרה־61,במאהבצפת

האר"יקבלתפיועלבכלל,הקבלהפיעל

יואלד"רההיסטוריוןמסבירבפרט",
בנפרדהודפסהזההפרקהזמן,עםרפל.

סדרהואהדרעץ"פריהכותרתתחת

בשבט".ט"ו

עץל"פרינצמדההדדיהציבורבעוד

לאישבארמית,הגדולשחלקוהדר",

כךאלטרנטיבה.שמציעותהגדותמעט

הת־שלדניאל,ביתשלבהגדהלמשל,

נועה

$TS1$התנועה$TS1$

$DN2$התנועה$DN2$מאירהרבמונהמתקדמת,ליהדות

הטבעכלפיהאנושיותהעוולותאתעזרי
עו־את"אפפנו"וידוי":הכותרתתהת

למנו
$TS1$עולמנו$TS1$

$DN2$עולמנו$DN2$,אוצרותבזבזנוופיח,עשןבערפל

שלנופםגזלנובפיקדון,שקיבלנוטבע

)בתמונה(:רמזייואלד"ר
פסח,שלבהגדה"כמו

שיהיוקטעיםלהיווצרמתחילים

בשבס.ט"ובהגדתהמרכזיהמרכיב

אחיד,תוכןעםהגדהתיווצרהזמןעם
הגדולההשאלהקטעים.יצטרפושאליה
ההגדה"קטעינבחריםאיךהיא

אתדלדלנומכוערת,בבנייהרקיעמרחבי

בהג־ברשלנותנו";הברחיותאוכלוסיית

דה

$TS1$בהגדה$TS1$

$DN2$בהגדה$DN2$בעריכתהקונסרבטיבית,התנועהשל

לכוסות:שמותמוענקיםגולדשמיד,קרני
כוסהשנייהגעגועים,שלכוס"הראשונה

טבעשמירתרוםהשלישיתנטיעות,של

ט"ובסדרוהודיה";ברכהכוסוהרביעית

הל־לתרבותהלאומיתהרשותשלבשבט

דינו,

$TS1$,הלדינו$TS1$

$DN2$,הלדינו$DN2$בשםפיוטמובאכהן,אהרןבעריכת

הפירות":ויכוחבשבטלט"ו"קופלאס

כשושנים.נתבשםישמרנו,אלרע"מכל

רעננים";כתמריםיעטרנו,אזטובבכל

להקריאנוהגיםהדתיהקיבוץבתנועת
הנטיעה""מגילתאתבשבטט"ומדי
הקיבוץמראשיקרניאל,שלוםשכתב
העשרה:בשיירתשנפלעציוןכפרהדתי

נש־המעוניםאחינושלדםשנחלי"בזמן

פכים

$TS1$נשפכים$TS1$

$DN2$נשפכים$DN2$הג־בדמיו,מתבוססוהעולםכמים

ענו

$TS1$הגענו$TS1$

$DN2$הגענו$DN2$שו־ולהכותולנטועלבנותכדיהלום

רשים

$TS1$שורשים$TS1$

$DN2$שורשים$DN2$בנטיעותכייהודה,בהריעמוקים

נפש־ולפדותלגאולתנוחדשפתהאלו

נו...

$TS1$...נפשנו$TS1$

$DN2$...נפשנו$DN2$אית־לאחיזהזקוקים,אנולשורשיות

נה

$TS1$איתנה$TS1$

$DN2$איתנה$DN2$החקלאותבמשרדהמולדת".באדמת
להדפיסבהרוזאת,לעומתהכפר,ופיתוח
לזריעתכלליםהיתר,ביןשלהם,בהגדה
זרעים.שקיקהענקתלצדבזיליקום

אלטרנ־הגדותהרבהכךכלוכשיש

טיביות,

$TS1$,אלטרנטיביות$TS1$

$DN2$,אלטרנטיביות$DN2$ביניהן?המשותףזאתבכלאיפה
שלעטופריקטעמופיערבותבהגדות

בראששעמדומיהיערות""אביויץ,יוסף

שלנו,"האילנותקק"ל:שלהייעוראגף
כיהחיים,גופיהם־הםאנו,שביערותינו

העבר,זיכרונותנשמות,חייבהםגנוזים

ואשרינשמה,אילןכללעתיד.תקוות

איתם.ומתייהדושעםשיחםאתהיודע

לקלוטפעםזכתהואוזניידעתיםאני
שנגנ־הנשמותאזכרתואתלחשםאת

זו

$TS1$שנגנזו$TS1$

$DN2$שנגנזו$DN2$."...ההגדותברובמופיעיםלצדובהם

הספרמחברפרנקל,רקטורשלדברים

צביאורישלמשמעות",מחפש"האדם

גםכמובןוישקוק.הרבושלגרינברג

עשר"חמישה"פירותשחוזרים:שירים
שמרנעמימאתהצומח"להגנתו"ואלס

"שירתגםוכךההגדות,ברובמככבים

למילותיושמרשלעיבודההעשבים",
השירזאת,לעומתמברסלב.נחמןשל

הואהשותלים"הולכים"כךהמיתולוגי

ונעלם.הולךעולם

העלבחנת

ובמ־במזרחהמנהג?עלידועמהאז

ערב

$TS1$ובמערב$TS1$

$DN2$ובמערב$DN2$סעודתלערוךמקובלהיהאירופה
נכרכהלאהיאאבלבשבט,בט"ופירות

היל־נסגר,היהה"חיידר"דבר.בשום
דים

$TS1$הילדים$TS1$
$DN2$הילדים$DN2$הייתההמשפחהאםהביתה,הולכים

שזהומסבירהיפיםפירותקערתמכינה

באר־ישראל.בארץלאכולשנהגומה

צות

$TS1$בארצות$TS1$

$DN2$בארצות$DN2$וקוראיםפירותאוכליםהיוהמזרח
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$TS1$לזכור$TS1$
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אותה,לזכורצריכיםואינםישראלבארץ
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מעויות

$TS1$משמעויות$TS1$
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שון
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עלה
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$DN2$ומעלה$DN2$ב־0981,הנטיעות׳ל׳חגהרעיוןאת
הנכונההעונהלאשזולגמריברורכיאם

אתמעל־שיעבץאחרימה?אלאלכך. $TS1$מעלאת$TS1$$DN2$מעלאת$DN2$

מאמצתהקיימתהקרןב־8091הרעיון,

מת־שקק"לשמרגעלזכורצריךאותו.

הילה
$TS1$מתהילה$TS1$

$DN2$מתהילה$DN2$ניט־הזה,היוםועדעציםלשתול

עו

$TS1$ניטעו$TS1$

$DN2$ניטעו$DN2$ארץעצים.מיליוןמ־042יותרבארץ
שברא־בעולםהיהידהמקוםהיאישראל

שית

$TS1$שבראשית$TS1$

$DN2$שבראשית$DN2$עציםיותרהרבהבוהיו21ה־המאה
ה־02".המאהבראשיתהיומאשר

והת־הנטיעותמנהגהלךהשניםעם

עמעם.

$TS1$.והתעמעם$TS1$

$DN2$.והתעמעם$DN2$8791מנאותהראובנינגהיזםב־

סדרקיוםשלהמנהגחידושאתקדומים

הואראשונה.הגדהוהוציאבשבטט"ו

המוכרותהייןכוסותארבעאתלקה

לט"ונשתנה""מהוכתבפסחמסדרלנו

רקכתבבניםארבעהעלובמקוםבשבט,

שאינוזהאתורשע.הםחכם,שלושה:על

נשתנה"ל"מהבחוץ.השאירלשאוליודע

"שבסדרהמילים:עםחדשותפניםהעניק

הלילהצבע,בכלייןשותיםאנופסחליל
פסחלילשבסדראדום.וייןלבןייןהזה

הזההלילהמצרים,ביציאתמספריםאנו

הארץ".בפירותמספריםאנו
בנו־הגדההראובניהוציא1998בשנת

סח

$TS1$בנוסח$TS1$

$DN2$בנוסח$DN2$,קדו־בנאותעבודתובמסגרתנוסף

מים,

$TS1$,קדומים$TS1$

$DN2$,קדומים$DN2$מהנשתנה":ל׳מהנוספתגרסהעם"

לילמסדרבשבטט"ולילסדרנשתנה
מצות,אוכליםאנופסהלילבסדרפסח?
פסהלילשבסדרפיחת.כולוהזההלילה

אדום,ייןשלכוסותארבעשותיםאנו
שבס־נלגום.הלבןהייןמןגםהזההלילה

דר

$TS1$שבסדר$TS1$

$DN2$שבסדר$DN2$מצריםביציאתמספריםאנופסחליל

ט"וסיפוראתנגוללהזההלילהבהגדה,

במגילה".בשבט
משלו,הגדהעםידיןאמנוןהגיעאחריו
קיבוץשלשקריהמפעלידיעלשחולקה

כוסות,ארבעהזובהגדהב־0891.גבע
וקט־הפירותעלהאגדהמספרמדרשים

עי

$TS1$וקטעי$TS1$

$DN2$וקטעי$DN2$תורהגיע1981בשנתשונים.ספרות

במ־שנכתבהעצמו,רפלד"רשלההגדה

סגרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$תו־פיתחשבהחינוכיתשליחות

כנית

$TS1$תוכנית$TS1$

$DN2$תוכנית$DN2$עבורישראלארץבנושאלימודים
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