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הקישוט לפסח במשמר העמק

נתינה לכלל, תורמים  והרבה הרגשת  כישרון  יצרתי הרבה קישוטים לחגים בקיבוצי, משמר העמק, שכן מקובל שאנשים שיש להם אפילו מעט 

מיכולתם לקיבוץ, ללא תמורה או תהילה; לעיתים הם מקבלים את "שכרם" ממחמאות חבריהם ומההנאה מהיחד הקיבוצי, החוגג על רקע עבודת 

האמנות שלהם.

הייתי אחת מני רבים שכך חונכו וכך גם עשו, מתוך אהבה וסיפוק.

ו"פולקלור" – גיבשתי בעזרת הגדות חדשות  "יציאת מצרים", "אחרית הימים"  את רעיון היצירה של הקישוט, שכולל ארבעה חלקים – "אביב", 

וישנות, ולמידה מתוכנן ומציוריהן. 

מאז שנתלה לראשונה על קירות חדר האוכל בימי חג הפסח, נהיה הקישוט הזה לנחלת הכלל. הוא נתלה ונשמר היטב יותר משלושים שנה, ובקרב 

הקהילה הקיבוצית נתפס כאהוב, כחשוב, כמייצג המסורת היהודית והקיבוצית של החג הזה, ובעיקר כמובן מאליו – דבר שנולדים איתו ומלווה 

אותך לאורך כל החיים, ממש כמו שולחן הסדר הערוך, ההגדה הקיבוצית והמצה. הוא חלק בלתי נפרד מהחג בקהילה, ואולי עוד יזכה להישמר 

ולקשט דורות בחדר האוכל הקיבוצי שלנו, כל עוד יהיה כזה. 

מהרגע שבו נתלו ציוריי לטובת כלל הציבור, נותר לי, כיוצרת, להחליט רק על המיקום שבו ייתלו, ולבחור מה יקשט ומה ייגנז בכל שנה, בהתאם 

לאקטואליה. כך, למשל, כשנחתם הסכם השלום עם מצרים וגרם לכולנו התרגשות רבה – הסרתי מקירות החג למשך כמה שנים את ציורי "מכות 

מצרים", והוספתי ציורים חדשים לסדרות ה"אביב" ו"אחרית הימים". 

ומה שעוד נותר לי כיוצרת, אולי יותר מכל, הוא תחושות השמחה, הסיפוק והנחת שממלאות אותי עם קבלת המחמאות מדי שנה מחברי קיבוץ 

בני גילי ומאחרים שהיו תלמידיי. זהו שכרי האמיתי. 

גם הוצאת ספר זה משמחת אותי, שכן הוא מאגד ושומר את אשר יצרתי והיה לנכס צאן ברזל של קיבוצי ושל חג הפסח הנחוג בו.

אורה בנטוב-רון, מאי 2021 אני מודה לטוני גלבוע על עזרתה הרבה בעיצובו והוצאתו של הספר 

וליונתן ארנון על צילומי העבודות.
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