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אנו�מביאים�לפניכם�תיעוד�של�קונצרט�שהתקיים�בקיבוץ�יגור�במרץ�2007
והוקדש�ל"סדר�הפסח�של�יגור"�כפי�שהולחן�ובוצע�על�ידי�יהודה�שרת,�חברי
הקיבוץ�וילדי�בית�הספר�ביגור.�גם�אחרי�עזיבתו�את�יגור�נמשכת�מתכונת�ה"סדר"

הזאת�עד�היום,�פחות�או�יותר,�משך�יותר�משבעים�שנים.
לערב�הבכורה�של�הקלטה�זו�הוזמנו�בני�יגור�מכל�קצות�הארץ�כדי�לקחת�בו
חלק,�משום�שהקהל�ב"סדר"�הזה�הינו�חלק�בלתי�נפרד�מהביצוע�וגם�כדי�להתבשם

מזכרונות�העבר.

היוזמה�לשחזור�סדר�פסח�היתה�של�המנצח�רון�זרחי�אשר�ביצע�את�הקטעים
ביחד�עם�המנצחת�אושרה�יעקב,�בביצוע�מקהלות�הגליל�העליון,�בוגרים�וצעירים.
קדמה�לכך�עבודת�מחקר�עם�אנשי�יגור�שביצעו�את�ה"סדר"�לאורך�השנים.
אני,�שנקראתי�להנחות�את�הערב,�הייתי�נרגש�כקהל�עצמו�כשהצלילים�הראשונים
החלו�להישמע�כיצירה�מסורתית�שנחוותה�לאורך�שנים.�הביוגרפיות�של�המבצעים

הוטבעו�בה�וההיסטוריה�המתפתחת�היא�חלק�מסיפור�סדר�הפסח�שלפנינו.

סדר�הפסח�שבוצע�ביגור�לא�נוצר�יש�מאין.�קדמו�לו�ניסיונות�והתחבטויות
בקיבוצים�שונים.�ה"סדר",�השואב�חומריו�מן�המקורות,�הוא�"סדר"�ארץ–ישראלי
וציוני,�קשוב�לתמורות�בטבע�ולעבודה�החקלאית,�לאירועים�ההיסטוריים�המתרחשים
סביב.�"סדר"�זה�מהווה�ביטוי�להמשך�המסורת�היהודית,�אך�אינו�משתעבד

לפרטיה�וקורא�אותה�באופן�ביקורתי.
ראשוני�הקיבוץ�חשו�הזדהות�עם�יציאת�מצרים,�כי�חשו�שגם�הם�יצאו�מן�הגולה.
עבורם,�הגשמת�העלייה�וההתיישבות�בארץ–ישראל�היתה�מהפכה�אישית,�שינוי

חיוני�באישיות,�בחברה�ובתרבות.
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תכניו�הראשונים�של�ה"סדר"�היו�היתוליים�בחלקם�וליהודה�לא�היה�בהם�חלק,
כדבריו.�בראשית�ההתיישבות�היתה�גישה�ש"כל�שריח�יושן�נודף�ממנו�–�הוא
פסול,�זאת�מבלי�להבחין�שמא�בריח�היושן�ישנה�איזו�פרודה�הראויה�להתייחסות..."

יהודה�מעיד�שאיננו�זוכר�כיצד�החלה�ההתייחסות�ל"סדר"�ביגור.��3חברים
התכנסו�–�יהודה�שרת,�צבי�שֵאר�וחיים�טהרלב�–�והחליטו�לעשות�מעשה�ולהרכיב
תוכנית�שתתאים�לתכני�ה"סדר".�כך�שילבו�פרקי�מקרא�מהמקורות�עם�ארועים

היסטוריים�המתרחשים�באותו�הזמן�בארץ�ובחו"ל.

חברי�הקיבוץ�שביצעו�את�סדר�הפסח�האמינו�בחשיבות�ההתכנסות�הציבורית
הרבתית.�אליהם�הצטרפו�אורחים�רבים,�שגם�הם�חיפשו�חג�שיעניק�תחושת�בית
של�חברה�מתחדשת.�בניגוד�לחג�המסורתי�שהועבר�מדור�לדור,�ללא�חזרות
ושינון�החומרים,�ב"סדר"�הקיבוצי�היו�מתחוללים�שינויים�משנה�לשנה�שנבעו

מתוך�רגישות�לדרמה�ההיסטורית�שהתרחשה�בארץ�ומחוצה�לה.

אחרי�מלחמת�העולם�הראשונה,�בראשית�העלייה�השלישית,�השפיעה�הקיצוניות
החילונית�על�אופי�החיים�בגלל�דחיית�סממנים�דתיים.�לכן,�ה"סדר"�היה�בעיקרו
ארוחה�חגיגית��ושירה��נלהבת��ללא��הקראת��טקסט,��ללא��הגדה��או��הופעה

אומנותית.

סדר†פסח¨†יגור†±∂π±¨†מנצח†שמואל†הכהן¨†הקישוט†≠†שלמה†קנטור
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לחלק�משירי�ההגדה�המסורתית�חוברו�מילים�מההווי�המקומי.�יהודה�ידע�לספר
שכשערך�קונצרט�קלאסי�על�הדשא�(למשל�קונצרט�לכינור�מאת�מנדלסון)�היה

תולה�מודעה�בחדר–האוכל�"יושמע�קונצרט"�והחברים�היו�מגיעים�להאזין.

הגדת�הפסח�הקיבוצית�החלה�להתעצב�בסוף�שנות�העשרים�ונכתבה�באמצע
שנות�השלושים.�מאות�הגדות�פסח�עוצבו�ביישובים�במשך�השנים.�בהן�הגדות
מושקעות�אומנותית�ובהן�הגדות�של�הרגע�האחרון,�הגדות�מועתקות�וחדשות.

זו�היתה�יצירה�משותפת�של�כותבים,�ציירים�ומלחינים.

השיבה�לארץ–ישראל�ולחקלאות�היתה�הזדמנות�להחייאת�פסוקי�המקרא�כלשונם.
כך�גם�יש�להבין�את�הכנסת�"שיר�השירים",�שירי�אביב�ובניית�טקס�הבאת�העומר,
כל�אלה�כפתיח�ל"סדר".�ההגדה�היתה�כספר�המכיל�עקבות�של�חלומות�אשר
עוצבו�בעבר�אולם�נחווים�מחדש,�כאן�ועכשיו.�אומנים�שונים,�שקשרו�את�גורלם
עם�החברה�החלוצית,�ביקשו�להעניק�עומק�אומנותי�למסורת�מתגבשת.�הם�חשו
כי�נסיונם�מקרבם�אל�המימד�הרוחני�שהיה�מאוד�קשה�להשגה�בחברה�של�אז,

שהיתה�ביקורתית�וענייה.
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דופן�לשפה�העברית.�יהודה�האמין�כי�המוסיקה�והשפה�שזורים�זה�בזה�והעמיק
לחשוב�בקשר�זה�כל�ימיו:�הוא�היה�מורה�ללשון,�לתנ"ך,�לספרות�עברית�ולמוסיקה.

כך�יצא�שסיפור�יציאת�מצרים,�אשר�הוצא�בניסוחו�המקראי�מההגדה�המסורתית,
שב�בגדול�להגדה�על–ידי�החלוצים.�יהודה�שרת�כיוצר�וכאיש�לשון�ידע�כי�דווקא
מציאות�החיים�היום–יומית�יכולה�להתגלגל�לתלישות�ולחורבן�תרבותי.�המורה
שלו�יוסף�חיים�ברנר�הזהיר�מפני�בוסר�ופראזות,�וכל�אלה�נראו�כסכנות�מוחשיות
מאוד�בעת�התרקמותו�של�"הפסח�החדש".�שייכותו�של�הסדר�הקיבוצי�לעולם
המוסיקה�והשירה�העולמית�הודגשה�דווקא�על�ידי�הליקוט�של�חומרים�ישנים.
העריכה�המוקפדת�והכתיבה�המוסיקלית�החדשה�נבעו�מתוך�צלילה�אל�עומקים
תרבותיים�מצד�אחד�ומתוך�מאמץ�כביר�להעלות�את�החברה�העובדת�לרמת

ביצוע�אומנותי�של�תרבות�גבוהה.
יהודה�שרת�היה�תלמיד�גימנסיה�הרצליה
בתל–אביב.�הוא�היה�חניך�התרבות
המוסיקלית�שעוצבה�במוסד�על�ידי
חנינא�קרצ'בסקי�שהיה�מורו�למוסיקה
ושהדריך�את�הנוער�המבוגר�בעיר
תל–אביב.�החיים�המוסיקליים�של�תל–אביב
בתקופת�העלייה�השנייה,�בה�גדל,�היו
מאוד�מפותחים.�ברחובות�ובבתים�נשמעו
הכינורות,�הפסנתרים�והשירה.�אחרי
סדרים��מסורתיים��שהתקיימו��בבתי
המשפחות�היו�צעירי�העיר�מתכנסים
לערבי�שירה�וריקודים.�בשילוב�רעיונות
תרבותיים��אלה��הגיעו��אל��היישוב
הכפרי�במושבות�ואחר–כך�לקיבוצים

ולקבוצות.

האחים�לבית�שרתוק�היו�שותפים�פעילים
בחיים�המוסיקליים.�משה�היה�מנצח
מחליף,�רבקה�פסנתרנית,�יהודה�בכינור
וגאולה�בפסנתר.�לא�היה�מי�מהמשפחה
שלא�השתתף�בחיים�המוסיקליים�שלה.
המשפחה�גם�גילתה�רגישות�יוצאת
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היחסים�בין�המוסיקה,�הלשון,�האומנות�והחלום�הציוני�היו�שזורים�בחייו�לאו
דווקא�בהרמוניה�שלווה�אלא�בדרמה�ובהתנגשות.�הוא�הבין�כי�המהפכה�הציונית
קשורה�בשילוב�עבודת�כפיים�עם�חיי�החברה�החלוצית.�כעובד�במחצבה�בעמק
יזרעאל�הפך�אותה�למקום�של�קונצרטים.�מדי�יום�שישי�היה�מארגן�פיצוצים
אחרונים�במחצבה�שיאפשרו�להפכה�לאודיטוריום�זמני�וחגיגי�לעֵדה�החלוצית

אשר�באה�מהיישובים�בסביבה�בעגלות�או�ברגל�להאזין�לקונצרטים.

כל�חייו�חש�במתח�הרב�שבין�חייו�כפועל�לבין�היותו�אמן.�הוא�נקרע�בין�הציוויים
לבין�היצירה,�בין�התביעה�לגלות�את�כוחו�בבניין�הארץ�לבין�הצורך�לקיים�חיי
רוח�ומוסיקה.�כך�גם�היו�דרישותיו�מן�החברה�לקיים�תרבות�יוצרת.�"חברה

המבקשת�לעצב�את
חייה חייבת�להקדיש
רה צי לי ה� מכוחותי
ן ו ש ל ל � , ת י ת ו רב ת
רק לא� ו קה� למוסי ו
לוויכוחים�אידיאולוגים..."

מי�שנוטלת�על�עצמה
את�התפקיד�לא�לתת
ליהודה�לכרוע�תחת
הנטל�של�הדרמה�בה
הוא�חי�היא�צִביה�אשתו.
באהבתה�היא�מגלה
נחישות�להגן�על�יצירתו,
אומנותו,�אך�גם�על
שייכותו�לחברה�ההולכת
ונבנית.�בשלב�הראשון
ם י �בחי �כאמן ו י בחי
הקיבוציים,��פעילותו

המוסיקלית�מתרכזת�בארגון�רביעיית�מנגנים�המבצעים�יצירות�קלאסיות�והוא
אחד�הנגנים.�זאת�במקביל�לעבודה�במחצבה.�מדי�פעם�הוא�מעלה�את�עמדותיו
התרבותיות�ברשימות�בעלון�המקומי.�כבר�ביגור�הוא�מבקש�למצוא�דרך�כדי
לשכנע�את�חבריו�לא�לזרוק�את�התינוק�של�התרבות�יחד�עם�האמבטיה�הדתית.
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ב–�1930יוצא�יהודה�שרתוק�לגרמניה�כשליח�"החלוץ"�ומשלב�זאת�עם�השתלמות
במוסיקה.�שם�למד�אצל�פרופ'�יֶֶדה,�שהאמין�ביכולתו�להפוך�את�המקהלה
למכשיר�חברתי�שיוכל�להביא�לגרמניה�של�אז�את�בשורת�ההומניזם.�זוהי�אותה
גרמניה�שהקימה�באותו�עשור�את�מכונת�ההשמדה�של�היהודים.�צביה�מתעקשת
להתלוות�אליו�לשליחות,�למרות�שבאותה�תקופה�היה�נהוג�לצאת�לשליחות
לבד.�המשפחה�יוצאת�ביחד�עם�בנם�הפעוט,�שלמה,�וחיה�בתנאים�כלכליים

קשים�ביותר.

בסוף�תקופת�השליחות�בשנת�1933,�לפני�חזרתו�ליגור�ומתוך�הדלות�הנוראה
בה�חי�עם�משפחתו,�פנה�יהודה�בבקשה�מיגור�לשלוח�"מהחומר�העכור,
מארקים�שמו",�למטרות�רכישת�כלי�נגינה.�יגור�נענית�לפנייתו.�יהודה�רוכש�כלים,
לומד�לנגן�בהם ומביא�אותם�ארצה.�במכס�לא�האמינו�כי�הביא�את�הכלים
לשימוש�עצמי�והוא�עומד�ומשמיע�צלילים�בכל�כלי�וכלי�ומוכיח�שאלו�כלים

שלו.�במשך�שנים�רבות�שימשו�הכלים�את�יגור�בחגיה.
עם�השנים�הוטלה�על�יהודה�הוראת�המוסיקה�בבית–הספר.�בלילות�היה�יושב
בנגריית�בית–הספר�שעות�רבות�ובונה�חלילים�מחומרים�שונים�ובגדלים�אחדים

אשר�גם�הם�שימשו�בחגים.

ניסיונו�להחדיר�גרעיני�מסורת�ליגור�לא�תמיד�צולחים.�אכזבות�רבות�ומאבקים
נכונו�לו�במשך�השנים.�יהודה�החל�להשקיע�מרצו�בבניית�מסכות�לחגי�השנה,
בהן�שילב�קטעי�מקורות�מן�המסורת�היהודית,�חומרים�היסטוריים�וכן�חומרים
מהספרות�העברית�החדשה.�סדר�הפסח�יקבל�אופי,�כחלק�ממסורת�המסכת

אותה�גיבש�באותן�שנים.
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"סדר�הפסח�של�יגור"�התגבש�במשך
שנים,�כאשר�כל�שנה�נשקלו�שינויים
והודפסה�הגדה�המתאימה�לרוח�הזמן.
כך�מוצאים�בהגדות�שהודפסו�תזכורת
למאורעות�1936–1939,�לשואת�אירופה,
הכרזת�העצמאות�ומלחמת�השחרור.
לימים�נקבעו�במדינה�תאריכים�קבועים
בלוח�העברי�למועדים�המיוחדים�ולכן

הוצאו�מהגדת�הפסח.

ברשימות�שונות�שהשאיר�יהודה�באה
לידי�ביטוי�אותה�אחדות�דמיונית�ובלתי
אפשרית�שהגה�בין�השפה�למוסיקה.
כך�כתב�יהודה:�"מי�שהפסיק�את�מעיין
הדיבור�הנכון�הוא�כמי�שלא�אימן�את
ידו�בכינור...�כאדם�אשר�נטש�כינורו,
כך�יועם�הביטוי�ההגוי...�כי�כקולות
הכינור�ערוך�המיתרים,�כן�הגיי�הלשון...
יש�מנגינה�אשר�הוָרתה�וגידולה�דווקא
על�מיתר�זה�ולא�על�זולתו.�צמודה
ומרותקת�אליו.�והיה�כי�תעתיקּה�ופרחה

נשמתה...".

הגדה†כתובה†ומעוטרת†בידי†ערי†גלס¨†תש¢ה

הגדה†כתובה†ומעוטרת†בידי†ערי†גלס¨†תש¢ה



±∞

יהודה�הבין�מה�מצבה�של�התרבות�העברית,�המבוססת�על�זיכרון�קפוא�של
שפה�לא�הגויה,�שמקורותיה�דלו�על�ידי�זעזועים�היסטוריים�ושינויים�בתודעה.
המטלה�של�פריחה�תרבותית�כמוה�כמטלת�החלוצים�המבקשים�שילוב�חיי�עבודה
עם�יצירת�חברה.�אך�האם�ניתן�להטיל�את�כל�המטלות�הללו�בעת�ובעונה�אחת?
כיצד�ניתן�להתמודד�על�אלה�בתוך�לב�לבו�של�זעזוע�היסטורי�כה�גדול�העובר

על�היהודים?

יהודה�מנסה�להתמודד
עם�האתגרים�שהציב�על
ידי�משטר�של�חזרות
לקראת�סדר�הפסח.�הוא
תבע�מחברי�המקהלה
והקריינים�שעות�על�שעות
של�חזרות�על�הקריאה
ועל�המוסיקה.�אנשים
שבאו�אחרי�יום�עבודה
היו�יושבים�לילות�ארוכים
ועובדים�על�כל�תו,�על
כל�אות.�יהודה�היה�חורט
במו�ידיו�את�התווים
והמילים�בסטנסיל,�אומנות
מיוחדת�במינה�בגלל
רגישותו�של�הנייר�המשוח
בשעווה.�כתב�ידו�והתווים
עוררו�הערכה�רבה�ויראת

כבוד.

ב–�1941נהרגה�צִביה,�אשתו�של�יהודה,�בתאונת�דרכים�קשה�בה�נהרגו�רבקה
הוז�אחותו�של�יהודה,�בעלה�דוב�הוז,�בתם�תרצה�וכן�יצחק�בן�יעקב.�יהודה�היה
צריך�מאמץ�כביר�כדי�לא�לנטוש�את�יצירתו.�הדבר�נעשה�בעזרתו�של�ברל

כצנלסון.�חותם�העצב�הנורא�משוח�על�כל�יצירתו�מאז.

±π≥∑†¨כתב†יד†של†יהודה†מתוך†הגדת†יגור



±±

±πμ±†¨¢הוראות†ביצוע†מתוך†¢סדר†של†פסח†נוסח†יגור
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ב–�1951פרסם�יהודה�את�"סדר�של�פסח�נוסח�יגור"�כחוברת,�בהוצאת�המרכז
לתרבות�של�ההסתדרות,�עם�הוראות�מדויקות�לביצוע�לקריינים,�למנגנים�ולשרים.
מתוך�הוראות�אלו�ברור�כי�הוא�ראה�בסדר�הפסח�יצירה�מורכבת,�עמוקת

שורשים�ואופק.

קיבוץ�יגור�נוסד�על�ידי�"קבוצת�אחווה"�בדצמבר�1922.�מהר�מאוד�יגור�היתה
לקיבוץ�הגדול�בארץ.�יהודה�הצטרף�לחבורה�עוד�כשהיתה�פלוגה�בעמק�יזרעאל.
כשהצטרפה�ליגור�היסס,�אך�אהבתו�לצביה,�שהגיעה�ליגור�בעקבות�אחותה

בתיה,�הכריעה.

סדר�הפסח�בערב�המיוחד�הזה,�בביצוע�מקהלת�הגליל�העליון�ובניצוח�רון�זרחי,
נפתח�בשיר�"ואולי"�של�רחל.�השיר�אינו�חלק�מההגדה.�שיר�זה�היה�לשיר�המושר
ביותר�של�יהודה�שרת.�הוא�נכתב�בגרמניה�בעת�שהיה�יהודה�בשליחות.�בהכשרה
בה�הדריך�חלוצים�קיבל�את�ההודעה�על�מותה�של�המשוררת.�הוא�הלחין�את
השיר�כשיר�פרידה.�השיר�נפוץ�במהירות�הבזק�בקרב�חברי�ההכשרות�ואחר
כך�בארץ�כולה.�יהודה�לא�אהב�את�ביצועֵי�"ואולי"�אשר�הושרו�בארץ.�בעיקר
לא�אהב�את�הטון�הרומנטי�והמשתפך�שהכניסו�לשיר,�אבל�לא�פתח�במלחמות
אלא�הבין�שהעניין�יצא�מידיו�ועבר�לרשות�העם.�ודווקא�שיר�זה�היה�לנודע

שבשיריו.

באמצע�הקונצרט�הושר�השיר�"שי",�שאינו�חלק�מה"סדר".�הוא�השיר�היחידי
המולחן�שהכירה�המשוררת�רחל.

מוקי�צור
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בשנותיו�הראשונות�ביגור�נהג�יהודה,�שהתחנך�על�ברכי�המסורת,�לנסוע
למשפחתו�בתל–אביב�לחוג�את�הפסח�כהלכתו.�רק�ב–1934,�לאחר�שובו
מהשליחות�בגרמניה,�החל�בפעילות�ציבורית–תרבותית�והקים�מקהלת
חברים�במטרה�להעשיר�את�חיי�התרבות.�שירי�המקהלה�הראשונים�היו

מהרפרטואר�הקלאסי.

את�רעיון�השירה�המשולבת�של�מקהלה�עם�שירת�ציבור�ספג�יהודה
אצל�פרופסור�פריץ�יֶֶדה,�המורה�שלו�בברלין,�ויישם�אותו�בעבודתו
המעשית�ביגור.�המסגרת�החברתית�בקיבוץ�אפשרה�לו�לעבוד�באופן
רציף�ואינטנסיבי�עם�הילדים�ועם�מקהלת�החברים,�ללמדם�חומרים
מורכבים�יחסית�ולהביאם�ליכולת�שירה�בארבעה�קולות,�כמקובל�בשירה
הקלאסית.�הוא�עשה�מאמצים�להגיע�אל�הציבור�הרחב�מפני�שהאמין
שההשתתפות�בהכנות,�גם�אם�באופן�מועט,�מגבירה�את�מעורבותם�של
החברים�בחיי�התרבות�והמשק.�יהודה�העֵז,�התעקש�ודרש�מהחברים
לבוא�לחזרות�בחדר–האוכל�באמצעות�מודעות�שפורסמו�על�גבי�לוח

המודעות,�וחברים�רבים�הגיעו.

±π¥π†טקס†חג†הביכורים¨†יגור
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משליחותו�בגרמניה�הביא�יהודה�תווים�רבים�של�קנונים,�אותם�כינה
במכתביו�"זרעים",�לעבודה�חינוכית�שיעשה�בבית.�ואכן,�אלו�היוו�תשתית
עליה�צמחו�רבים�מחיבוריו.�יהודה�בחר�בעיקר�קנונים�מהמאות�ה–17
וה–�18והתאים�להם�מילים�–�בחלקן�מתוחכמות,�שובבות�ובחלקן�עם
מסר�חינוכי.�במקום�הטקסט�הדתי�הוא�התאים�פסוקים�מהתנ"ך,�תוך
שינויים�מתבקשים�כמו�השמטת�מילה�או�שינוי�סדר�המילים�בתוך�המשפט.
לימים�כונסו�הקנונים,�כארבעים�במספר,�בחוברת�"ענות�ח'",�השמינית
בסדרת�חוברות�בהן�ראה�יהודה�אמצעי�להקניית�ערכים�כמו�שירה�מתווים
ולימוד�הרגלי�שירה�של�כמה�קולות�בעת�אחת.�חלקם�הגדול�של�הקנונים
הופצו�בארץ�והפכו�לנכס�תרבותי�בקיבוצים,�בתנועות�הנוער�ובמושבים.

שירת�הציבור�הצטרפה�לארבעת�הקולות�של�המקהלה�וביחד�נוצר
שילוב�של�חמישה�קולות�שירה.�שילוב�זה�הביא�את�יהודה�לכתוב�יצירות
במיוחד�להרכב�כזה,�ביניהן�"וכאשר�יענו�אותו"�ו"ליל�שימורים"�שהוסיף
להגדה.�יותר�מאוחר�זכינו�גם�ליצירה�הנפלאה�"וקרב�פזורינו",�שבשיאה
שר�הציבור�את�המנגינה�הראשית,�המובילה,�ואליה�מצטרפת�המקהלה

בארבעה�קולות.

±π∑μ†¨סדר†פסח†בניצוחה†של†מיכל†ילין



±μ

ßהתאמת†מילים∫†יהודה†שרת¨†מתוך†ענות†ח

מהידועים�שבהם:�"הללויה",�"כי�רד�היום",�"הט�אוזן",�"על�נהרות�בבל",
"באופל�ליל",�"למה�זה�תישא�עיניך"�ועוד�רבים�אחרים.

צורת�הקנון�אפשרה�שירה�בהרמוניה�גם�לקהל�לא�מיּומן,�כפי�שהיה�אז
בקיבוץ�יגור.�במסָכות�השונות�שיצר�יהודה�לחגים�ולמועדים�שונים�הופיעה
שירה�בקנון�על�צורותיה�השונות.�למשל�בשירים�שהוסיף�להגדה�"וכאשר
יענו�אותו",�"היום�אתם�יוצאים",�"זכור�את�היום�הזה",�"אתם�הרי�ישראל";
במסכות�"משל�יותם"�ו"לימי�המצור�והדמים";�בשיריה�של�רחל�"אַת

זוכרת",�"נבל�מים�ביד"�ועוד.

±π∏±†¨סדר†פסח†בניצוחה†של†לאה†מרזל
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עם�הזמן�היתה�השירה�בציבור�היגורית�לשם�דבר�בארץ�באיכותה
המוזיקלית�ובזרימתה�הממכרת�והמרתקת,�שנמשכה�עד�לשעות�הלילה
המאוחרות�או�שעות�הבוקר�המוקדמות,�כשהקנונים�היו�חלק�חשוב

ברפרטואר�שלה.
יהודה�פיתח�צורת�ניצוח�על�ציבור�ששמה�דגש�על�פנייה�ברורה�אל
הציבור�הבלתי�מיומן.�דהיינו,�השמעת�פתיח�קצר�ופשוט,�ואז�–�כשהוא
עומד�גבוה�מעל�הקהל,�ידיו�מורמות�וכל�חזית�גופו�כבר�פונָה�אל�החלק
בציבור�שיפצח�ראשון�בשירה�–�אותת�יהודה�על�כוונותיו.�כך�עשה�גם
לפני�כניסת�החלק�השני�של�הקנון.�השתלבות�הקולות�היתה�מרוממת
ומרגשת�ביותר�וגרמה�לחברים�אחדים�לקום�ממקומם�מדי�פעם�ולחקות
תוך�כדי�שירה�את�תנועות�הניצוח�של�יהודה.�על�פניו�נראה�הניצוח�הזה
מאוד�הגיוני�וברור�אולם�רוב�המנצחים,�גם�הטובים�שבהם,�מכוונים�עצמם
בעיקר�אל�המקהלה�כאשר�גבם�מופנה�אל�הציבור,�למרות�שדווקא�הוא

זקוק�יותר�להכוונה�ולעידוד.
≤∞∞≤†¨ßסדר†פסח†בניצוחה†של†נטע†חכמוביץ
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הבאת†העומר¨†סדר†פסח†≥∞∞≥

±ππ≥†התזמורת¨†סדר†פסח

יהודה�הקדיש�לפעילות
הילדים�בחג�חיבורים
מיוחדים�המאפשרים
הבעה�דרמטית�בשירה
ובהקראה,�כיוון�שהיה
מודע�לכך�שילדים
בלתי�פעילים�ישתעממו
ויהוו�גורם�מפריע�בחג.
בביצוע�הגדת�פסח
ישבו�על�הבמה�כ–120
ילדים�והשתתפו�באופן
פעיל�בשירים�כמו�"מה
זאת�עשינו",�"תבן�אין
ניתן�לעבדיך",�"בתופים

ובמחולות".

עבור�הנערות�כתב
קטעים�מוסיקליים
שבהם�יש�יותר�אתגר
קולי�כמו�"למה�תעשה
כה�לעבדיך"�ו"לקושש
קש�לתבן".�העבודה
המוסיקלית�הרצופה
והשיטתית�שהושקעה
בכל�קבוצות�הגילים
בנתה�עתודה�להמשך
מסורת�החג�לדורות,
כאשר�הקטנים�עברו
למקהלת�הנעורים�ועם
התבגרותם�הצטרפו
למקהלת�החברים.



±∏

בקריינות�ראה�יהודה,�כדבריו,�"גורם�יסוד�במבצע�הסדר...מעשה�שחקנים
ללא�במה...�תטופח�הקריאה�על�חליפות�גווניה...".�יהודה�ידע�שיצירה
המורכבת�מהרבה�מלל,�כמו�ההגדה,�חייבת�להיות�מבוצעת�בצורה�ברורה
ובקצב�נוח�לקליטה,�שאם�לא�כן�יאבד�הקהל�קשר�עם�הנאמר�ויתחילו
דיבורים�והפרעות.�לכן�עבד�הרבה�על�"רציפות�הקטעים"�ועל�"התפרים"
והטיף�ל"השקעה�קפדנית�במעשה�ההכנה,�שייראה�בסופו�כל–כך�טבעי

וזורם,�כאילו�לא�חלה�בו�יד�אדם...".

±πμ∏†¨הגדה†כתובה†ומעוטרת†בידי†שלמה†קנטור†¨±πμ∏†סדר†פסח

בשנת��1952עזב�יהודה�את�יגור�ומאז�מנוהל�סדר�פסח�על–ידי�מנצחים
שונים,�רובם�חברי�יגור,�וכל�מנצח�מנסה�לעבוד�על�פי�הוראותיו�המדויקות
של�יהודה�שצוינו�מפורשות�בחוברת�"סדר�של�פסח�נוסח�יגור"�שפרסם
ב–1951.�אצל�כל�מנצח,�מטבע�הדברים,�הדגשים�שונים�וכך�גם�התוצאות.
מזה��70שנה�ממשיכים�לשמור�על�אופיו�של�"הסדר�היגורי",�למרות
הקשיים.�במקרים�רבים�מחלקים�ביניהם�שני�מנצחים�את�עבודת�ההכנה
והניצוח.�ב–�20השנים�האחרונות�מבצעים�ביגור�את�ההגדה�הקיבוצית

שאליה�הוכנסו�אלמנטים�רבים�מהגדת�הפסח�של�יהודה.



±π

±ππ±†¨סדר†פסח

בשנת�1961,�לפני�התחלת�ההכנות�לחגיגות�ה–�38של�יגור,�באנו�קבוצת
חברים�לנווה–ים�וביקשנו�מיהודה�לחדש�לנו�במשהו�משלו.�לאחר�חיבוטי
נפש�רבים�וכואבים�"והסרת�שכבות�רבות�של�אבק..."�הגיש�לנו�תווים
של�"וקרב�פזורינו�מבין�הגויים",�לחן�עממי�שלא�שמענוהו�לפני�כן.�יהודה
הסכים�לבוא�ליגור�ולעזור�בחזרות�רק�עם�קבוצת�הזמרים�הקטנה�המבצעת
את�קטע�הפתיחה�הפוליפוני�שחיבר,�קטע�קשה�לביצוע.�את�המשכו
עיבד�יחזקאל�בראון�לחמישה�קולות,�בהתאם�להנחיות�של�יהודה.

תחילה�לימדנו�את�השיר�בכל�הכיתות.�בהתקרב�החג�זימַנו�את�כל
החברים�לחזרה�משותפת�כאשר�המקהלה�והילדים�יושבים�מול�הציבור,
מדגימים�את�הלחן�המוביל�ותומכים�במהלך�הקנייתו.�השירה�בחמישה
קולות�העבירה�את�החוויה�ההרמונית�גם�לציבור,�כשותף�מלא�ביצירה,
והמחישה�מה�זאת�התמודדות�מוסיקלית�אומנותית�חזקה�ומרטיטה.�לימים

שולב�"וקרב"�בהגדת�פסח�והפך�ליצירה�אהובה�ביותר.
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את�העתיד�מי�יחזה?�בחברתנו�חלים�שינויים�ומסגרות�משתנות.�הילדים
לומדים�בבתי–ספר�אזוריים�ולא�קל�לאסוף�אותם�לחזרות�כמקודם.�הלינה
המשפחתית�מקשה�על�הפקת�"הסדר"�וישנה�מגמה�של�התכנסות�ל"סדר"
משפחתי.�שלא�כבעבר�נוכחים
ב"סדר"�גם�ילדים�רכים�מאוד
–�דבר�המחייב�שינוי�באווירה,
בבחירת�קטעי�המקרא�ובסגנון
הערב.�כל�הגורמים�האלה
מקשים�על�בניית�דור�המשך
לפעילות�תרבותית.�מקהלת
הבוגרים�מתאספת�לקראת
ה"סדר"�לחזרות�מועטות
ך ל ו ה � ה י ר ב ח � ר פ ס מ ו
ומצטמצם�בהיעדר�עתודה
של�צעירים.�העתיד�אינו
מבטיח�המשכיות,�למרות
שלבוגרי�יגור�מהווה�"סדר

יגור"�מקור�גאווה.

בארכיון�יגור�נמצאות�למעלה
מעשרים�הגדות�אשר�נכתבו
ועוטרו�במשך�השנים�על�ידי
האומנים�המקומיים�ערי�גלס
וחיים�טהרלב.�בשנת�1958
נתן�לה�שלמה�קנטור,�גם
הוא�חבר�יגור,�עיצוב�גראפי
חדש.�בנוסף�להגדות�ישנן
בארכיון�מסָכות�לחגי�השנה,
חוברות��של��ערבי��שירה
בנושאים�שונים,�שירים�שהלחין�יהודה,�צילומים�וכן�רשימות�והגיגים
שהעלה�יהודה�בהזדמנויות�שונות,�חלקם�מלאי�כאב,�הלקאה�עצמית,

אכזבות�וחשבונות�עם�החברה�כולה.
מיכל�ילין


