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, חיבר דוד בן גוריון נוסח מקורי להגדה 1956ערב פסח, ניסן 
 של פסח

 

שדה בוקר הבלתי מפלגתי, אליו עבר להתגורר בן גוריון היה אז שר הביטחון והזדהה עם קיבוץ 
לאחר פרישתו. מטרת ההגדה היא לשלב את תולדות הציונות בתולדות עם ישראל בחזקת "והגדת 

 לבנך". ההגדה אף הוזכרה בישיבת ממשלה בה טען בן גוריון שלא האו"ם הביא להקמת המדינה.

 כאן מובא נוסח ההגדה ונסיבות חיבורה

א"י. ויקם צ'מברלין אשר לא ידע את הצהרת  בלפור  -ת המנדט בפלשתינהכפופים היינו לממשל
ויאמר לחבריו " הנה בני ישראל מתרבים בארץ, ואין זה לרצון בני ישמעאל ידידינו האצילים. 

על אויבינו, ומה יהיה על הנפט בבבל ועל  ראלהבה נתחכמה, פן תקרה מלחמה ונוספו בני יש
                                                                                האימפריה מעבר לים? היאור במצרים המקשר אותנו עם

נצא ונלמד מלבן הארמי, אשר רימה את יעקב עשרת מונים. ניתן ספר לבן ונגזור על העלייה, ויעש 
כן. וירעו אותנו הבריטים ויענונו, וכל אנייה שבאה לחוף המולדת תפסו ושלחו לקפריסין וכן ציוו 

 לשוטרים ולנוגשים לגזול הנשק מידינו ולחפש בכל הישובים. 

 "ביד חזקה ובאניות מעפילים"

וה"הגנה" היא שעמדה לנו, כמו שנאמר: במסות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובאניות 
בהעברת נשק ובהפצצת ראדארים ובפיצוץ גשרים ובמירור חיי השליטים, כמו שנאמר: מעפילים ו

 ן.דם ואש ותמרות עש

ותקץ נפש בווין בבני ישראל וילך לעצרת האו"ם ויאמר לה: מה ייעשה לסוררים ומוררים אלה. 

 ותאמר העצרת לבווין: לך לך מארץ זו, כי צדקו בני ישראל, ותקום מדינת היהודים.

 עשר המכות של צה"ל
ויכעס בויין כעס גדול וירק חניכיו מבני-ישמעאל –  צרים ומלך בבל ומלך עמון ונשיאי ארם 

הלבנון, ויתן הנשק בידם ויאמר להם: שלחו צבאותיכם הגיבורים לארץ פלשתינה ועשו כלה בבני 
 ישראל והייתה לכם ארץ. ויעשו כן.

ויבואו צבאות מצרים ובבל ועמון וארם והלבנון ועמם ערב רב להילחם בישראל, וירם ישראל את 
המטה, ומחיק ה"הגנה" זינק צבא הגנה לישראל; בתחילה במתי מעט ובנשק קל, אבל מיום ליום 

הלך צה"ל וגדל ויהי לכוח גדול ואדיר והרביץ עשר מכות במצרים ובבני בריתם ויגרש אותם 
 מהארץ וגם הערב-רב ברחו.

ותיכון המלוכה בישראל, כמה שנאמר:  בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו , וקשי עורפנו וכוחנו 
 מצילנו מידם.

וכמה מעלות טובות לצה"ל עלינו. הוא הכה  באויבנו ועשה בהם שפטים והציל עצמאותנו והטביע 
 אניית האויב בים ושיקע צרינו בתוכו, והקים נח"ל מתוכו ובנה ישובי ספר.

ובן חלוצאי היה אומר: כל מי שלא אמר שלושה דברים אלה בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הם: 
בטחון העם , ישוב השממה וקיבוץ גלויות. והנוער בישראל קיים וקיבל על עצמו לעשות כדבר הזה 

 ותהי התשועה לישראל.
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לפיכך אנחנו חייבים להודות ,להלל ולפאר ,לרומם ולהדר ולברך, לעלה ולקלס הלוחמים. 
 והחלוצים אשר הוציאונו מעבדות לחירות , מיגון לשמחה ,משעבוד לגאולה, ונאמר שירה חדשה.

 
 פורסם בסדר פסח לאנשי קיבוץ שדה בוקר, תשט"ו – 6 באפריל 1955

. 
, הטור המקוון של זאב גלילי.  מתוך "היגיון בשיגעון"  

  

 

 

 

 

  

3 



 

 

טקס הרמת כוסית עם החיילים הבודדים בחיל הקשר 
 והתקשוב

 

התקיים טקס בראשות הקשר"ר, נשיא העמותה ומשפחת  2018במרץ  20ביום שלישי, 
 נמקובסקי שתרמה את המענקים הכספיים לשבעה חיילים בודדים מצטיינים.

בנובמבר  12הטקס מתקיים מדי שנה לזכרו של סמ"ר סטיב נמקובסקי ז"ל שנפל בתאריך 
2015. 

 ₪. 21,000החיילים  שבעתסך כל המענקים ל

 הוועדה של העמותה והוועדה החיילית כזכאים למענק:שמות החיילים שנבחרו ע"י 

 מרכז חושן  -רב"ט נהוראי הצור .1

 גד' חי"ק  -רב"ט דבש הלר .2

 מצפ"ן  -סמ"ר אור חג'ג' .3

 ש"ן וגד' ח -סמ"ר דנאל ברדה .4

 מפאו"ג  -סמל אלכסנדרה ברדה .5

 גד' חי"ק  -סמל רותי מלישב .6

 אופ"ק  -רב"ט מנחם רוטמן .7
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, אלוף )מיל'( שלמה נתי כהן, ונשיא העמותההקשר"ר, תא"ל 
לרגל חג הפסח עם החיילים הבודדים של  ענבר, מרימים כוסית

 .הקשר והתקשוב חיל
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דבר קשר"ר ליחידות המקיימות סיורי מורשת 
שנה לחיל הקשר  70באתר ההנצחה החיילי לרגל 
 והתקשוב

 

 שלום רב. חיילי, מפקדי וותיקי חיל הקשר והתקשוב לדורותיהם

 אתם מתכנסים כאן היום ליום מורשת של חיל מפואר.

במסגרת ציון שבעים שנה לחיל הקשר והתקשוב החלטנו לציין במגוון אירועים את הישגי 
 החיל לדורותיהם.

. אפשר לומר שהישגי החיל ניכרו 1948החיל הזה הוא החיל המקצועי הראשון שהוקם בשנת 
 יטבית.בכל אחד ואחד מהמערכות בצורה מ

 תמיד היינו לצד המפקדים, לצד מקבלי ההחלטות ותמיד השפענו על הישגי המערכה.

במסגרת התערוכה אתם תראו את מנהרת הזמן מתקופת היונאים, דרך תקופת מכשירי 
 הקשר, דרך מערכות השו"ב, עד התקופה שבה אנו נמצאים היום.

 המהפכה הדיגיטלית שאותה אנחנו מובילים בצה"ל.

 70-יחידות צועדות ב 70ת אירועי שבעים שנה במיזם שנקרא שביל ישראל שבו פתחנו א
 מקטעים לאורך גבול מדינת ישראל.

 פתחנו באילת, אום רשרש ונסיים אותה בחרמון כאשר דגל החיל עובר מיחידה ליחידה.

 ממשיכים ביום כשירויות, עושים חידון שבו אנחנו למעשה מציינים את הישגי השבעים שנה.

 מובן מקנחים בעצרת גדולה ומרשימה שבה נציין את הישגי החיל לדורותיו.וכ

אני רוצה לומר כלל היחידות, כלל החיילים, כלל המערכים של החיל שלנו אם זה בהיבט 
הקרבי, אם זה במערכי הטכנולוגיה והפיתוח, ולאחרונה צירפנו מערך חדש, מערך ההגנה 

שלם שלמעשה מציינים את ההישגים שלנו  בסייבר, כולם הם חלק אחד מתוך חיל אחד
 במסגרת השבעים שנה.

אני רוצה לאחל לכם יום שבו תספגו את הערכים, את המורשת ובעיקר את הגאווה של החיל 
 שלנו.

ובהזדמנות זו אני רוצה להודות ולהביע הערכה למפקדים שעושים ימים כלילות על מנת 
 להביא לידי ביטוי את עיצוב המהפכה הדיגיטלית בשדה הקרב, 

ובעיקר לעמותה להנצחה ולמורשת חיל הקשר והתקשוב שעמלים להעביר את המורשת ואת 
 הערכים, את האתוס לדור העתיד.

בר מחייה את העתיד והעתיד מבחינתנו הוא להוביל את העליונות אני תמיד אומר שהקשר לע
 התקשובית בשדה הקרב, וכמובן את המהפכה הדיגיטלית.

 -אני מאחל לכם יום פורה ומהנה. תזכרו שאתם שייכים למשפחה אחת גדולה

  משפחת חיל הקשר והתקשוב! 
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 ועד  2018בחודש פברואר  היחידות שביקרו מתחילת המיזם

 2018מרץ 

 

 פלחי"ק הנחל  — 2018בפברואר  6
 פיקוד העורף   —2018בפברואר  7

 7פלחי"ק חטיבה  – 2018בפברואר  11
 חטמ"ר שגיא – 2018בפברואר  14
 80אוגדה גדוד חי"ק  – 2018בפברואר  18
 מטה מקשא"פ צפון – 2018בפברואר  19
 בשןגדוד חי"ק  –2018בפברואר  25
 מרכז ל"א  – 2018בפברואר  26
 162גדוד חי"ק אוגדה  – 2018בפברואר  28

 / שבטה / ביסל"ת א א –  2018במרץ  4
 גדוד חי"ק אוגדת עזה –2018במרץ  11
 פלחי"ק שיזפון   — 2018במרץ  18
 אוגדת עזה פלחי"ק  — 2018במרץ  19
 גדוד ניצוץ– 2018במרץ  20
 401פלחי"ק חטיבה  – 2018במרץ  21
 אגף התקשוב / קריית ההדרכה – 2018במרץ  25
  188פלחי"ק  –  2018במרץ  26
 מפקדת חושן – 2018במרץ  27
 גדוד קשר איו"ש  – 2018במרץ  28

  

6 



 

  

3 7 

 .ש לאחר ביקור בכל מתקני האתרגדוד קשר איו"

הנחת זר בטקס  צמרתמטכ"ל גדוד קשר 
 .באנדרטה המרכזית

מטכ"ל צמרת בטקס הנחת זר גדוד קשר 
 .באנדרטה המרכזית
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בעת מסדר להנחת זר על  גדוד ניצוץ
 האנדרטה לזכרם של החללים.

 

בהרצאה של  צמרתמטכ"ל גדוד קשר  .במהלך סיורם באתר ההנצחה 474פלחי"ק 
 אל"מ )מיל'( אהוד בן דור בביתן.



 -צעדת שביל ישראל מיזם

 "קשר אמיץ"  

 

 

 2017בדצמבר  6הזנקת המיזם התקיימה באום רשרש באילת בתאריך 

בראשות מפקד אוגדת אדום, קשר"ר, נשיא העמותה, שני בניו של קצין 

 הקשר שצייר את דגל ישראל בדיו על סדין, דן שרמן ומיכה שרמן.

 

במרץ  21טקס סיום צעדת שביל ישראל "קשר אמיץ" התקיים בתאריך 

ברמת הגולן ברחבת הטקסים של עמק הבכא בראשות מפקד  2018

תא"ל  , קשר"ר, נשיא העמותה ובהשתתפות גיבור ישראלהבשן תאוגד

 .שנלחם בסורים בעמק הבכא אביגדור קהלני )מיל'(

 

 למפקדי האוגדות. ות שהוענקובעמותה תשור נולשני האירועים הוכ

  

    —התשורה שהוענקה למפקד אוגדת הבשן

 10-מק

 )ברמת הגולן(

מפתח -התשורה שהוענקה למפקד אוגדת אדום
 מורס ותוכן המברק שנשלח למטכ"ל.

 (באילת)
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הצטיינות במיזם צעדת שביל מוענקת תעודת  500ליחידת מל"י  העברת דגל החיל.
 .ע"י קשר"ר ישראל "קשר אמיץ"

מעניק לקשר"ר תא"ל נתי כהן את אלוף )מיל'( שלמה ענבר 
 ".שנות חיל הקשר והתקשוב 70ספר "

טקס סיום מיזם "קשר אמיץ" באמפיתיאטרון עמק הבכא 
 ברמת הגולן.

 —גיבור ישראלוקשר"ר נשיא העמותה, , אוגדת הבשןמפקד 
 .הלניקאביגדור תא"ל )מיל'( 


