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מי אנחנו
שנת העשור ל'זית', מסע שהחל בשנת תשס"ז, אז ִנטע 

שתיל ה'זית' – זהות יהודית תרבותית בעמק חפר, ע״י 
אנשי חינוך וקהילה, דתיים וחילונים, צעירים ומבוגרים 
מהעמק והסביבה, מתוך הכרה כי היהדות לגווניה היא 

תרבות עשירה השייכת לכולנו, ולכולנו הזכות והחובה 
לקחת חלק בעיצובה. 

עשור ל'זית', והוא ציון דרך במימוש חזון המועצה 
האזורית בעמק חפר, המבקשת להוסיף לערכי הליבה 

מפגש משמעותי בין התרבות והזהות היהודית-ישראלית 
ובין מעגלים רחבים ומגוונים של תושבי העמק, מתוך 

זיקה למקורות עתיקים וחדשים, זיקה למרחב בו אנו חיים 
ורצון ליצור קהילה חזקה המבוססת על דיאלוג פתוח 

ותרבות פעילה. 
שנת העשור, ובתוכה מקופלות שנים של עשייה יהודית 

תרבותית, הנעשית כחלק מהמרכז הקהילתי האזורי, מתוך 
הקשבה ושיתוף תושבי העמק והגופים הממסדיים, במטרה 
לעצב ולהעשיר את חיי התרבות, לענות לצרכים העולים 

מן השטח וליצור מחויבות ואחריות של כולנו לתרבות 
ולמרחב בו אנו חיים ומגדלים את ילדינו. 

תחומי העשייה שלנו ב׳זית׳:

מובילים ופועלים בקהילה - הכשרה וליווי מנהיגות 
יישובית ואזורית המבקשת להנהיג חיי קהילה ותרבות 

המשלבים את השיח היהודי כחלק מחיי היום יום. 

קהילה לומדת - מפגש עם המקורות היהודיים, עתיקים 
כחדשים, דרך ארון הספרים היהודי-ישראלי והשפה 

העברית על רבדיה מתוך לימוד מאתגר ורלוונטי. 

זית למשפחה - תכניות חווייתיות להורים וילדים, זמן 
משפחתי הנושק לתרבות היהודית-ישראלית. 

רוח צעירה - יצירה משותפת עם מערכות החינוך 
הפורמאליות והבלתי פורמאליות, לקיום מפגש יהודי- 
ישראלי מחודש ויצירתי עם ילדים, בני נוער וצעירים.

לוח השנה העברי ופרהסיה – עוגנים ליצירת קהילה 
חזקה המבוססת על ערכים יהודיים וישראליים. תושבי 

העמק שותפים לעיצוב התרבות ביישובם ובמרחב 
האזורי באירועי שיא ובחיי היומיום.

'זית' מציין עשור בזכות עשייה משותפת במרכז 
הקהילתי האזורי ובמועצה כולה, בהיותנו חלק מארגון 

הגג ׳ניצנים׳ ושותפים ל׳פנים׳, והודות לתמיכתם 
הנאמנה של קרן אבי חי מן היסוד, הפדרציה היהודית 

המאוחדת - ניו יורק, קרן גימפריג׳, הסוכנות היהודית, 
המועצה הדתית, מורשת ישראל, וחברים מתנדבים - 

שותפים לרעיון ולחלום.



תכניות הכשרה ולימוד עמיתים למי שמבקש לעצב 
ולהשפיע על חיי התרבות והקהילה ביישובו ובעמק, בלימוד, 
ביצירה ובעשייה חברתית, ברוח התרבות היהודית-ישראלית.

הכשרת מובילי תרבות ביישובים
בשיתוף  המדרשה באורנים

למובילי תרבות ופעילים יישוביים - תכנית המשלבת לימוד 
אישי, שיח עמיתים, חוויה וליווי בהובלת עשייה קהילתית 

ביישובם. מחזור שלישי יוצא לדרך!

מדרש חפר 
בית המדרש המרכזי של 'זית' למנחים ופעילים. לימוד מעמיק 

ובחינת שאלות של זהות בעולם משתנה, המהדהדים לכדי יצירה 
מתחדשת ומעורבות בקהילה.

מנחים: יהודה טאובמן –.M.A ביהדות
           ליאור העברי –.M.A במחשבת ישראל

׳הרכב הבית של זית׳
הרכב מוזיקלי-טקסטואלי של פעילים שותפים ב'זית', המעצב 

ומחבר בדרכו הייחודית את קהילת עמק חפר לזמן של שבת וחג.
מנחים: עמית ארבל – מוסיקאי 

           יותם זיו – .M.A בפילוסופיה יהודית

׳לעשות מזה סיפור׳
קבוצת מספרי סיפורים המבקשים לצלול לתוך מקורות תרבותנו 

ולהפוך את האוצר הספרותי הקדום למקור השראה ביצירתם 
העכשווית. התכנית משלבת עשייה קהילתית של המשתתפים.

מנחה: לימור שיפוני - מספרת סיפורים, מרצה וכותבת

׳פני הדור׳ - בית מדרש לאמנים
קבוצת אמנים העוסקת במפגש ודיאלוג עם החברה הישראלית, 

דרך לימוד, חקירה ויצירה, ובסיום מציגה תערוכה קבוצתית.
מנחים: יוסי וסיד - אדריכל ואמן

            עדי נחשון -.M.A שינוי חברתי דרך אמנות

׳מסע חי׳ – בית מדרש לעשייה חברתית
תכנית יישובית – מקומית המשלבת לימוד וחוויה לצד עשייה 

תרבותית-קהילתית.
מנחה: יונינה פלנברג - מנחת קבוצות לומדות 

בית דוד - קהילת ׳זית׳ מתנדבת ויוצרת
נפגשים ויוצרים לימוד וחוויה סביב קבלות שבת, לוח השנה 

ונושאי אקטואליה, בשיתוף ותיקי העמק בבית דוד.

 ופועלים בקהילהמובילים
"איש אשר רוח בו" 
במדבר כ"ז



בתי מדרש

"הטובה במידות האדם - שיהא שואל" 
    לומדת  קהילה                רבי שלמה אבן גבירול

בתי המדרש והסדרות של זית פותחים דלתות לבעלי 
השקפות עולם מגוונות, ללמוד יחד מתוך המקורות היהודיים 
- ישראליים, המסורתיים והמודרניים, לימוד בית מדרשי בו 

מתקיים שיח ער ורלוונטי בין המשתתפים.

בראשית העוגן | על נביאים ונבואה
ֶרת" "ְוָהָיה ְבִלִּבי ְּכֵאׁש ּבֹעֶ

מיהו נביא ומה היא חוויית הנבואה? נפגוש סוגים שונים של 
נביאים, ננסה לראות דרך עיניהם את תולדות עמנו והאם 

המציאות בה תפקדו מזכירה לנו משהו מעולמנו שלנו היום...
מנחה: טלי תמיר -.M.A במקרא

ימי שלישי | 19.00 | אחת לשבועיים | העוגן | מחיר: 500 ₪ 

זהר בעמק | עיון בספרי 'אמת': איוב, משלי ותהילים
נתלבט עם איוב בשאלה האם יש צדק בעולם, נלמד במשלי 

חכמה ומוסר מהחכם באדם ונתרגש בתהילים משירתו של 
נעים זמירות ישראל.

מנחה: ליאור העברי -.M.A במחשבת ישראל
ימי שלישי | 20:15 | אחת לשבוע | משמר השרון | מחיר: 900 ₪ 

ספרות חז"ל | הכל נשאר במשפחה
סיפורי חז"ל על יחסים ומשפחה - בנים סוררים, בנות נועזות, 

זיקנה, כבוד, אכזבה וגאווה, סיפורי חז"ל חושפים את מורכבות 
היחסים בתוך המשפחה ומאפשרים לנו לתהות גם על עצמנו...

מנחה: נגה כהן - דוקטורנטית בספרות עברית
ימי שני | 17:45 | אחת לשבועיים | משמר השרון | מחיר: 500 ₪ 

׳מסתרי הנפש וסתרי תורה׳ 
המיסטיקה הקבלית כתורת נפש

תורת הקבלה נותנת ביטוי למיתוסים קדומים תוך יצירת הגות 
חדשה ומקורית בעלת עומק פסיכולוגי רב. נכיר את עולם 

הקבלה מהיבט פסיכולוגי מתוך עיון במקורותינו, במקורות 
מיסטיים מתרבויות אחרות, כמו גם ביצירות אמנות.

מנחה: ד"ר מיכה אנקורי - פסיכולוג וחוקר מיסטיקה יהודית
ימי חמישי | 18:00 | אחת לשבועיים | מעברות | 

שתי סדרות בנות 8 מפגשים כל אחת | מחיר כל סדרה: 300 ₪

ת׳ י ז ׳ ל ר  ו ש ע ה ת  נ ש  | א  ו ב ת א  י ה ת  י ז ל  ש ה  ל ע ם  ע



נעות בחברותא  | מדרש תנועה על פרשת השבוע
מרחב ללימוד מסוג אחר: נעסוק בסוגיות מפרשות השבוע וניצור 

באמצעות תרגילי תנועה מדרש אישי המתכתב עם הטקסט ועם 
תחושותינו, תוך התבוננות כיצד נושא זה מקבל ביטוי בחיינו.

מנחה: נועה שבתאי - .M.A במחשבת ישראל
ימי שני | 20:30 | אחת לשבועיים | גאולי תימן |

10 מפגשי נשים | מחיר: 300 ₪

מקרא וקוראן | בית מדרש עברי-ערבי
חיי אדם - נעסוק בהיבטים שונים של האדם וחייו כפי שהם 

מופיעים במקורות עתיקים וחדשים בתרבות העברית והערבית. 
בין הנושאים: מעגל החיים, אהבה ומשפחה, צדק חברתי ועוד..

מנחים: הַרָּבה לילה וסיד - .M.A ביהדות 
           ד"ר חסאם מסאלחה - יועץ אסטרטגי

ימי רביעי | 20:30 | אחת לשבועיים | עין החורש | 
10 מפגשים | מחיר: 400 ₪

לומדים בבקר | פרקי אבות
רגע לפני המרוץ היומי... לימוד בחברותא – משתף, מעמיק 

ופותח פתח לשיח בין חברים.
פרקי אבות כאבני דרך בחיי היום יום.

מנחה: רינה ברקאי -.M.A ביהדות בת זמננו
ימי רביעי | 7:30 בבוקר | אחת לשבועיים | משמר השרון

לומדים תלמוד | המקור המקראי ומדרשו אצל חז״ל
עיון במדרש התלמודי לפרשיות נבחרות מן המקרא

מנחה: ד"ר חיים ליכט
ימי ראשון | 18:00 | אחת לשבוע | גבעת חיים איחוד

מקורוק פלוס | יוצרים מוזיקה בהשראת המקורות
מוזיקאים מגילאי 20 ומעלה יוצרים יצירה מוזיקלית מקורית 
עכשווית בהשראת המקורות, בהנחיית מוזיקאים ואנשי רוח 

מהשורה הראשונה.

חכמים בבקר | ספר יונה
לעובדי המועצה, רגע לפני המרוץ היומי... לימוד בחברותא בין 

חברים – משתף, מעמיק ופותח פתח לשיח עמיתים.
נושא שנתי: ספר יונה עפ"י ספרו של פרופ׳ אביגדור שנאן

מנחה: רינה ברקאי -.M.A ביהדות בת זמננו
ימי שלישי | 7:30 בבוקר | אחת לשבועיים | בנין המועצה
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לאמהות במתנה | לומדות ויוצרות עם המקורות
בשיתוף  שלוחת שפלת חפר

מוזמנות להצטרף לחברותא מרתקת הלומדת ויוצרת,
בהשראת אגדות קדומות מתוך המקורות המעלות סוגיות 

רלוונטיות לחיינו שלנו.
מנחות: טל קלאר העברי -.M.A במדעי היהדות, מנחת קבוצות

           רחלי גולדברג – עוסקת בחינוך ואמנות
סדרה של 6 מפגשי נשים לאורך השנה

ימי רביעי | 20:30 | בבית העם בבארותיים | מחיר: 450 ₪
לפרטים והרשמה: טל קלאר העברי  052-5308019

מועדון קריאה | מפגש של אוהבי ספר
בשיתוף  שלוחת שפלת חפר

במפגשי הקוראים נשוחח על ספרים, סופרים ומה שביניהם. 
נשתף בחוויית הקריאה, נמליץ ונעלה נושאים מתוך הספרים, 

וגם מהחיים!
מנחה: סימה אסייג - .M.A במדעי היהדות, מרצה ומנחת קבוצות

ימי ראשון | 20.30 | אחת לשבועיים | הספריה בחניאל | 
סדרה ראשונה: 10 מפגשים | מחיר: 200 ₪ 

הרשמה: רינה ברקאי 052-3344720 | לילך דים:  052-3690139

׳הלילה הוא שירים׳ 
בשיתוף  שלוחת צפון חפר

"ניגון והד״ - מסע בעקבות סיפור חייהם ויצירתם של משוררים 
ומלחינים ייחודיים בזמר העברי

מספר ועורך הסדרה: ד"ר מוטי זעירא 
שירה: מיטל טרבלסי | נגינה: תומר קלינג

25.11.15 י"ג בכסלו | ״הרוח נושבת בחריגים״ | דליה רביקוביץ
30.12.15 י"ח בטבת | ״זמר מפוחית ופרח״ | ע' הלל

3.2.16 כ"ד בשבט | ״עייפה בובה זהבה״ | מרים ילן שטקליס
2.3.16 כ"ב באדר א'  | ״בין אביב לענן״ | נתן יונתן

 4 מפגשים  | ימי רביעי | 20:00 | אולם עין החורש |
מנוי לכל הסדרה: 200 ₪ | מפגש יחיד: 60 ₪

מקומות מסומנים
לפרטים והרשמה: רינה ברקאי  052-3344720

סדרות
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זית למשפחה
סיפורי התנ"ך... בבצק!
בשיתוף  שלוחת מרכז חפר

שעת סיפור עם יצירה בבצק מתוך סיפורי התנ"ך
תיבת נח, אוהל אברהם, יציאת מצרים ועוד...

מנחה: רוני גילת - 'הבצק של רוני'
סדרה של 6 מפגשים:

23.11.15  | משמר השרון 13.10.15  | העוגן  
2.2.16  |  העוגן 13.1.16 |  הדר עם  

10.4.16  |  בית יצחק 17.3.16 |  מעברות  
לגילאי 3 עד 6 | מחיר: 25 ₪

'שורום זורום רים - שרים משוררים'  
בשיתוף  שלוחת חוף חפר

מפגשים חווייתיים להורים וילדים בעקבות משוררים עבריים:
ח. נ. ביאליק, יהונתן גפן, מרים ילן-שטקליס ולאה גולדברג

מנחים: ענבל סמדר ודידי שחר, מוסיקאים, יוצרים לילדים

׳אגדה של משפחה׳ | דור ההמשך
בשיתוף  יהלו"ם - ילדים והורים לומדים

סדרת מפגשים חווייתיים להורים וילדים )או סבים וסבתות!(
לימוד, שיח הפעלות ומשחקים - זמן איכות משותף.

נבקר בסיפורים עתיקים ומודרניים, נלמד על ערכים, אמונות 
ויחסים בין אדם לחברו, נכיר משפחות וחברים חדשים ודרכם 

נכיר את עצמנו טוב יותר.
אחת לחודש | ימי חמישי בערב

קבוצת בית יצחק | קבוצת חוף חפר |  מחיר: 400 ₪ למשפחה
ענבל בריסקין פרי – מנחת קבוצות וסדנאות למשחקי ילדות

'שנה במתנה' | תכנית לבנות מצווה ואמהות
5 מפגשים חוויתיים שבועיים וטיול, סביב עולמה של בת 

המצווה, בדרך של שיח, לימוד, יצירה ומשחק, בהשראת מקורות 
יהודיים-ישראליים. הזדמנות למפגש אם-בת ייחודי! 

מנחה: טל קלאר-העברי .M.A ביהדות ומנחת קבוצות
תאריכי פתיחת הסדנאות לשנת תשע"ו:

 2.5.16 | 1.3.16 | 28.1.16 | 15.12.15 | 18.10.15 | 13.10.15
מפגשי הסדנאות יתקיימו אחת לשבוע

מחיר למשפחה לכל הסדנא: 600 ₪

״דרך שירייך בת, אני אלמד שוב 
להקשיב לבריאה" אהוד מנור
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רוח צעירה
שנת בר מצווה

תכנית מגוונת המציעה העשרה וסיוע לתכניות בר המצווה 
היישוביות ברחבי העמק, מתוך מטרה להעניק לבני הנוער 

ביישובי העמק הזדמנות למפגש משמעותי עם מעגלי השייכות 
השונים. חיבור של בני הנוער, המשפחה והקהילה לשנה 

משמעותית וחווייתית, ובסיומה ׳אוצר העמק׳ - אירוע אזורי 
ייחודי ברחבי עמק חפר. 

בשיתוף  מח' הנוער, בתי הספר - כיתות ז', מועצה 
דתית ומורשת ישראל 

גשר
מפגשי דיאלוג בין בני נוער דתיים וחילוניים סביב סוגיות 

הנוגעות לזהות אישית ולחברה הישראלית.
בשיתוף  ובהנחיית ארגון גשר, תיכון מעיין וכפר הרא"ה 

'מקורוק׳ | בני נוער יוצרים בהשראת המקורות
מפגשי לימוד ויצירה בהובלת מוסיקאים ואנשי רוח מובילים. 

מיועד להרכבים מוסיקאליים, מוסיקאים יחידים ובני נוער 
הכותבים טקסטים.

אירוע הסיום: מופע של הרכבי הנוער העולים עם יצירה 
מוסיקלית מקורית שיצרו בהשראת המקורות.

שנה שניה למקורוק הבינלאומי בשיתוף קהילות יהודיות 
.JCC Global -ברחבי העולם, כחלק מתכנית עמיתים של ה

"חנוך לנער על פי דרכו" 
משלי כ״ב

חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי
'זית' פועל מתוך שיתופי פעולה עם מערכת 

החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.
מגוון תוכניות בשיתוף מערכת החינוך, גנים 

ובתי-ספר, ובשיתוף מחלקת הנוער.
בין התוכניות: עמק שר - גנים | אגדות חז״ל 
בצהרונים  | אמנים צעירים יוצרים | מפסלים 

פסולת |  גשר |  מקורוק  | שנת בר מצווה | חידון 
מורשת | יום הוקרה לצוותי בתי הספר | פרשת 
השבוע | חשבון נפש |  חוגגים ט״ו בשבט | חג 

העצמאות | תיקון שבועות
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במעגל השנה 
"סובבים והולכים בגלגל השנה" 
דליה רביקוביץ 

'קהילה מארחת ראש חודש' 
בשיתוף  שלוחת צפון חפר ויישובים מארחים

חגיגה לציון ראשי חודש עבריים, שילוב של הגות, שיח 
ומוסיקה בהשתתפות מרצים ואורחים בתחום התרבות היהודית 

בישראל, ובשילוב יצירה יישובית מקומית.

20.30 | מחיר: 40 ₪ | ייתכנו שינויים – התעדכנו בפרסומים

זית חוגג 
בשיתוף  שלוחות המרכז הקהילתי

מזמינים אתכם ללמוד, לחגוג ולציין את חגי ומועדי ישראל 
ברוח המסורת והתרבות היהודית המתחדשת, כל חג וייחודו, 

כל מועד וקסמו. חוויה תרבותית לכל הגילאים. 

חיבת ציון17.9.15   ד׳ בתשריחגי תשרי
ביישובי העמקתחרות סוכות יישוביתחג סוכות

׳בתים מדליקים׳8-10.12.15 חג החנוכה
גבעת חיים איחוד22.12.15  י' בטבתעשרה בטבת

משמר השרון25.1.16   ט"ו בשבט ט"ו בשבט
בית הלוי13.4.16    ה׳ בניסןחג הפסח

אמץ9.5.16     א' באיירחג העצמאות
תו״ם - חרב לאת5.6.16     כ"ח באייר יום ירושלים 

גבעת חיים איחוד9.6.16     ג' בסיוןתיקון שבועות 
13.8.16   ט' באבט׳ באב

חופית20.8.16   ט״ז באבט"ו באב 

חיבת ציוןד׳ בתשרי17.9.15תשרי
כפר חגלהכ״ז בתשרי10.10.15חשון

אולם עין החורשז׳ בכסלו19.11.15כסלו 
המעפילג' בטבת15.12.15טבת
אלישיבג' בשבט13.1.16 שבט

אולם עין החורשב' באדר א׳11.2.16אדר א
גאולי תימןג' באדר ב׳13.3.16אדר ב

גבעת חיים מאוחדג' בניסן11.4.16 ניסן 
אמץא' באייר9.5.16אייר 
גבעת חיים איחודג' בסיוון9.6.16סיוון
גן יאשיהל׳ בסיוון6.7.16תמוז

כפר הרא״הג׳ באב7.8.16 אב
עשור ל׳זית׳!כ״ח באב1.9.16אלול
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אירועי פרהסיה בעמק
בשיתוף  שלוחות המרכז הקהילתי

אושפיזין בעמק  - פרויקט קהילתי אזורי, תחרות סוכות יישוביות 
- כל סוכה והאושפיזין שלה, כל סוכה והמסר הייחודי ליישובה. 

בתים מדליקים  - תושבי העמק פותחים את בתיהם בימי 
החנוכה, מארחים ומתארחים במפגש קהילתי חוויתי למבוגרים 

וילדים ברוח החג.
צעדת עמק חפר  - 'זית' מביא את התרבות היהודית-ישראלית 

אל שבילי צעדת עמק חפר דרך תערוכת ה'קירות המדברים' 
ומתחם משתנה ברוח הצעדה.

שבוע הספר העברי - 'זית' שותף ביצירת אירועי שבוע הספר 
בעמק, ונותן במה ליצירה מקורית מקומית דרך תחרות הספור 

הקצר וערב השקה לסופרים מקומיים ויצירותיהם.
גשרים בנחל - 'זית' שותף לעיצוב פסטיבל 'גשרים בנחל' 
ומקיים מדי שנה במסגרתו תכניות המשלבות אמנות, שיח 

וקבלת שבת קהילתית חגיגית. 
מקורוק  - יוצרים רוק בהשראת המקורות

זית יוצר לאורך השנה: 
אגרת חודשית | ׳בין-השמשות׳ לקבלת השבת | 

׳שיר עם פרח׳ | ׳בתים מדליקים׳ – אסופה לחנוכה |  
סדר ט"ו בשבט | הגדה לחג העצמאות |  

׳מצ"ב הרוח׳ – מוסף תרבות ב"עלי חפר"

"שבת אחים גם יחד" 
תהילים קל״ג 

תושבי העמק שותפים לעיצוב המרחב הציבורי-תרבותי 
באירועי פרהסיה ובחיי היום יום.

בפרהסיה
קבלות שבת בנחל אלכסנדר

בשיתוף  שלוחות המרכז הקהילתי 
מרחב יצירה פתוח ולאחריו טקס קבלת שבת בניגון, שיר ואומר

בהובלת הרכב הבית של ׳זית׳.
27.5.16  י״ט באייר 15.4.16  ז' בניסן   
29.7.16  כ״ג בתמוז 24.6.16  י״ח בסיון  

26.8.16  כ״ב באב

ג " ע ש ת ב א   

ם כ ל החודש הזה 

זית
של 

לה 
ע

אגרת ראש חודש מזית

אב - משנאה לאהבה | עדי נחשון

מתוך הזיכרון עולה עבודתו של שאגאל 'בדידות', ניצבת שם בכל עוצמתה, ולצדה עולים דימויים 

מסדרות ה'נאהבים' של שאגאל. וכמו בריקוד משותף המתקיים בין היצירות השונות, הם עולים 

ונעלמים יחד ולחוד, דוחקים האחד את השני, או ניצבים האחד ליד השני...

לא חלום אני מספרת לכם ולא חיזיון תעתועים, אלה דימויים המלווים אותי ולא מרפים, במהלך 

השבוע האחרון, ראשיתו של חודש אב. דימויים שמבטאים עבורי את הדואליות הכל כך משמעותית 

שחודש אב מציב לפנינו - הדואליות שבין חורבן לבנייה, שנאה ואהבה, הדואליות שבין יום תשעה 

באב ויום ט"ו באב. 

את 'בדידות' צייר מארק שאגאל בשנת 1933, הציור זכה לפרשנויות רבות, רובן קושרות אותו 

למאורעות של חורבן והקרבה בהיסטוריה היהודית. ד"ר מירה פרידמן שחקרה את הציור, מחברת את 

היצירה לנביא ירמיהו ולמגילת איכה. קיימת זיקה בין תנוחת המלנכוליה של דמות היהודי היושב עם 

ספר התורה בידיו לציורי "ירמיהו" של שאגאל )אותם יצייר מאוחר יותר(, ולתנוחת מלנכוליה של 

הנביא ירמיהו בציורי מיכלאנג'לו, רמברנדט ועוד". למרות שצריחי כנסיית ויטבסק הם שמצוירים ברקע, 

ההקשר הוא כמובן חורבן ירושלים. הוכחה נוספת לכך הוא הרישום "איכה ישבה בדד", ששאגאל רשם 

בשנת 1945 בקירוב, כאיור לספר שיריה של בלה אשתו, רישום זהה לציור "בדידות". וכמובן, שם 

היצירה מתקשר מיד ל"איכה ישבה בדד", הפסוק הפותח את ספר "איכה", המיוחס לנביא ירמיהו.

עוד הקשר מעניין אותו עושה ד"ר פרידמן, מתייחס לפרה ה"מנגנת" בכינור בסמוך ליהודי, דמות 

הפרה, מתקשרת עם אגדה מ"מדרש איכה זוטא", המספרת על פרה שהטילה עצמה לקרקע וסירבה 

להמשיך לחרוש בזמן חורבן ירושלים, עד שהחל היהודי החורש להתאבל, ורק אז התרוממה הפרה 

על רגליה ויצאה במחול...

בשנת 1914, חוזר מארק שאגאל מפריז לוויטסבק וכעבור שנה הוא נשא לאישה את בלה רוזנפלד 

אהובת ליבו אותה פגש כבר בסתיו 1909. רבים מציורי ה'אוהבים' שצייר באותה תקופה וגם שנים 

מאוחר יותר, שואבים את ההרמוניה המיוחדת מן הקשר שביניהם ומן אהבתם. אהבה שהביאה 

להולדת ביתם אידה בשנת 1916. נישואיו לבלה והולדת הבת הולידו לא רק את סדרות ה'נאהבים' 

אלה יצירות נוספות המבטאות את האהבה - בין איש לאישה ובין הורה לילד. 

           "נאהבים עם זר פרחים" 
              

              
             1
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אבל לא בעולם של דימויים אנו חיים, אלא במציאות מטורפת, שאותם שני הקטבים המיוצגים על ידי 

יום תשעה באב, וט"ו באב - באים בה לידי ביטוי בכל יום ויום. 

אנו חיים במציאות בה מופיעים שני מרחבים, וכמעט נדמה כי הם מקבילים זה לזה ואינם נפגשים.            

באחד - האלימות )בכל צורותיה( והשנאה )על כל גווניה( - הפכו למרבה הצער להיות חלק בלתי נפרד 

מחיי היום יום שלנו. ובמרחב השני נושבת רוח של אהבה, ופשרה, רצון לפיוס, להתנדבות ועשייה, ויש 

בה עזרה לזולת וחמלה ויצירה מתחדשת. וכמו אותם דימויים המלווים אותי בשבוע האחרון כך גם שני 

המרחבים הללו עולים וצצים, יחד ולחוד, כאילו נלחמים על מקומם בהוויית החיים שלנו. 

והנה חודש אב ואתו יום תשעה באב, יום חורבן ירושלים, יום של קינה ואבל - ובדרשות, ובנאומים 

ובכתובים מזכירים לנו כי לא על הזיכרון ההיסטורי יש לבכות אלא על המשמעות העולה מזיכרון 

זה, אומרים לנו כי ליל תשעה באב הוא שעת כושר לשיח, להתמודדות עם כל משבר, עם כל שסע 

בחברה הישראלית, ואנו מתכנסים, וכל אחד בדרכו אבל, זוכר, עושה את חשבון הנפש, מנסה למצוא 

משמעות רלוונטית ליום המיוחד הזה, ומה ביום שאחרי? 

שבעה ימים מאוחר יותר אנו מציינים את ט"ו באב - חג האהבה, ולמרות שלעיתים )ואין שום דבר רע 

בזה( אנו מאמצים ביום זה מנהגים זרים בתצורות של שוקולד וזרי פרחים, הרי שאנו מחויבים לזכור 

את המשמעות המיוחדת של יום זה הנובעת מתרבותנו - את כוחה של האהבה, שמביאה לבנייה ולא 

להרס, שמביאה לאחדות ולא לפילוג, שמביאה ליצירה ולא לחורבן, שמקימה בית בישראל. 

וכך אני נעה בין עולם של דימויים למציאות היום יומית, שעבורי מעלה יותר שאלות מתשובות.     

ומבקשת לנצל את ההזדמנות להזמין אותנו להמשיך ולזכור בכל ימות השנה, ולהמשיך ולאהוב בכל 

ימות השנה. 

ולסיום מבקשת להביא ציטוט מדברים שאמר אהוד רבין בערב ראש חודש אב, בעין החורש: 

"...אם כך טוב ששבוע אחרי שאנחנו מקוננים )גם אם חלקנו רק באופן מטפורי( על תוצאות 

הפנטיּות, אנחנו נקראים לחדש חיים של שמחה ושל ואהבה ביום 'שלא היו טובים ממנו לישראל',  

ע"פ המקורות.

ומהפרשה הזאת אני מנסה להקיש גם למאות הדורות שלאחריה - יצר הקיום והחיים חייב פשרות, 

חייב 'בליעת צפרדעים', חייב אולי גם הדחקות והכחשות העיקר שפתיל החיים לא ינותק. אלפי שנים 

מאוחר יותר )ובהקשרים שונים כמובן( התפרסם ונקלט הביטוי: "עשו אהבה ולא מלחמה", רעיון 

הקורא לנו לעשות חיים ולא לקטול חיים.

אם כך הרי שט"ו באב שיבוא במחזור השנה אחרי ט' באב, אינו רק מועד של האדרת האהבה, 

הרומנטית וההורמונלית, אלא ראשית לכל מועד של חכמת חיים, שהאהבה היא כלי השרת שלה. 

וטוב שכך."

לקוראינו, שלום!

אב, חודש שמתחיל בתוכחה ומסתיים בנחמה, 

מתחיל בחורבן וממשיך בבניין, מחזיק אותנו תמיד 

באמונה שיהיה טוב. כמו היובש הקיצי שייגמר 

בקרירות הסתווית.

חודש טוב לכולנו. המערכת

מה
לנש

ת 
כזי

מדרש מקומי

הרהורים על "פני הדור" | אהוד רבין   

"הרהורים על "פני הדור" )חלק שני של פתיחה לשיחה בסדנת עמיתים(

*

ּבּול - אֹוֵמר ַהִמְדָרׁש, ַאנְֵשי ּדֹור ַהַמּ ְּ ֵאין לְָך ּדֹור ֶשֵאין ּבֹו כ

יּבֹור וְּדֹור נֹוָאׁש? ִּ וְַאנְֵשי ּדֹור ַאחֲרֹון, וְּדֹור ַהֶאסְּפֶרסֹו, ּדֹור ג

מְפֹוָרׁש נְאֱָמר,  ְך בִּ לָגָה כָּ ְּ אין לְָך ּדֹור ֶשֵאין ּבֹו ַאנְֵשי ּדֹור ַהפ

ר? ְדבָּ ּוַמה ִעם ּדֹור יָבְנֵה, וְּדֹור ַהנְפִילִים, ּדֹור ַתָש"ח וְּדֹור ַהִמּ

מְקֹורֹות, ְך בַּ ֵאין ּדֹור ֶשֵאין ּבֹו כאברהם ויעקב, ומשה ושמואל - כָּ

ר, וְּדֹור ַהנֵרֹות; נִים וְּדֹור ַהּתְִחיָה, ּדֹור ַהַצבָּ וְִאיָתם ּדֹור ַהבָּ

ָרַשת ַהאֲזִינּו, ָפּ ְּ ֵדנּו ִספְֵרי ב ְּ ַאנְֵשי סְדֹום מְלַמ ְּ ֵאין ּדֹור ֶשֵאין ּבֹו כ

ִדים, ּדֹור ָצִעיר, ּדֹור יָתֹום, ּדֹור 'ַאְרָצה ָעלִינּו'. ּדֹור מְיַיסְּ

בָר לַָאדָם ָהִראׁשֹון ּדֹור ּדֹור וְּדֹוְרָשיו, ְּ תּוב ֶשֶהְרָאה כ וְעֹוד ַמעֲלֶה ָעלֵינּו ַהכָּ

וְשְֹופְָטיו, ּומנהיגיו, ופרנסיו, ּוּפֹושְָעיו, וְַצִּדיָקיו,

וְגִיּבֹוָריו, וַחֲִסידָיו, ּונְבִיָאיו,

ין  וְאּולַי גַם אֹוָתנּו בֵּ

ִאים ַאחֲָריו. ַהבָּ

]א. ר.[ מתייחס למדרשים שונים

אחרי שעסקנו מעט )בחלק הראשון( בנושא הּפנִים, עלינו לדון בחצי השני של המושג "פני הדור"– 

הדור. אם הפנים הם הפרט, האדם היחיד, הרי צירוף 'הדור' כבר מצביע על המשותף, על המאפיינים 

הקבוצתיים. 'הדור' הוא מושג מכליל, שהרזולוציה שלו היא בדרך כלל גסה יותר מהרזולוציה של 

הפנים )של היחיד( שמאפשרת אבחנות מדויקות הרבה יותר.

)צריך לסייג ולומר שלדור יש גם המובן הפרטי - המיקום בכרונולוגיה המשפחתית, אם כי בדרך כלל 

נשתמש במונחי הדירוג המשפחתי סבא-אבא-בן או פשוט נקרא להם בשמותיהם אברהם-יצחק-

יעקב ובד"כ לא נגדיר אותם כדור ראשון-שני-שלישי(.

שני מאפיינים שיתופיים יש לדור. האחד - המיקום ההיסטורי )דור המבול, דור המדבר, דור תש"ח 

וכד'( והשני - התנהגותי )דור הפלגה, דור האספרסו, דור הנרות, דור המחאה וכד'(. ההיסטוריון 

צבי יעב"ץ טען ש"דור )בחברה, לא במשפחה( מוגדר על-ידי חוויה משותפת, שהשאירה תודעתה 

בתפיסה הציבורית" ולכן אינו מוגדר במספר שנים. נידמה שהחוויה המשותפת הזאת קובעת את פני 

הדור. אם היא ברורה, מכוונת מטרה, גם פני הדור ברורים וניתנים לאפיון. אבל אם החוויה מעורפלת, 

חסרת כיוון ברור הדור נשאר חסר פנים משהו. 

אם אני צריך לאפיין את הדור )דורות( הטרי, האחרון, אני חושב שמדובר בדור צנטריפוגלי, שמושך 

למעגלי חיים, ואולי גם למעגלי שייכות, המתרחקים מהמרכז המשותף והמלכד 'הנותן את הטון'. 

המהלך הצנטריפוגלי מאפשר יותר פרטיות, יותר סגירות. 

יחד עם זאת הדור הצנטריפוגלי הזה מקיים ערוצי תקשורת נרחבים בין חבריו, המאפשרים חשיפה 

נִים. האמצעים של היום מאפשרים מערכת יחסים חדשה של 'רואה  נִים בלי גילוי ָפּ ְּ גדולה של הפ

ואינו ניראה' )הסתרה וגילוי פנים( שתחייב אולי הגדרה מחודשת. אמצעי התקשורת מאפשרים 

'להיות שותף בלי להשתתף'.

ניתן להבין שקיימת איזה שהיא 'נדנדה' היסטורית ברצף הדורות הנתונים פעם לכוחות ממרכזים 

)צנטריפטלים( ופעם להשפעות צנטריפוגליות כתוצאה של תהליכים גיאופוליטיים, חברתיים 

ותרבותיים. 

גל אחד כזה אפשר לראות דרך שלושת קטעי השירה )מתוך רבים אפשריים( הממחישים את הקו 

המשתנה. טשרניחובסקי מדבר על דור כמקשה אחת, ע. הלל מדבר על פרטים שהופכים לקבוצה 

)דור( ואהוד מנור 'מפריט' את הדור לאדם האחד והמזוהה:

י, ם ַעִמּ יַׁשּוב יִפְַרח ָאז גַּ

ּובָָאֶרץ יָקּום ּדֹור,

בָלָיו יּוַסר ֶמּנּו, ְּ ְרזֶל-כ בַּ

ַעיִן יְִרֶאה אֹור. ְּ ַעיִן ב

...

עֲֶשֶׂרת נְָעִרים,

כֹוָרה:  מְּ מֹוָתם, כַּ ְּ כ

ׁשּוֵטי-ִהּלּוְך, מְאָֹהבִים, ְּ גֵי-נִימּוס, פ ְּ ְקִשיִחים, ִעל

יֵׁש חֲכִָמים, וְיֵש לִֵצים, וְיֵׁש כִבְֵדי-יַשְרּות, מְסָֻּקִסים!

ם צֹוֵחק! לָּ ֻּ ַאְך לֵב כ

י ַחי! כִּ

ֹלא גִּבֹוֵרי-ְקָרבֹות,

ֹלא שְָרד וְֹלא ָהדָר,

מּוָרה, ַעל ַהסְּ ַּ נ ס, בַּ ַּ ִשינֶל ַהג ְך, בַּ כָּ

ָּקּור! לְָמִחי ַהז ֶרב ַהַפּ ֶּ ג בַּ

ה, ָתּ ּפֹוסְִעים עֲֶשֶרת יְִדיַדי, כִּ

ָאֶרץ! ה בָּ ָתּ כִּ

אֲדָָמה ַהזֹּאת, ַמשְָמעֹו, בָּ ְּ ׁשּוטֹו כ ְּ ע מְאָֹהבִים, פ ַמַסּ

ָּאִדי! זֶה ַהו ְּ ב

ֶרׁש. ר-ַהֶטּ זֶה ָהָהר סַֻמּ ְּ ב

מּוְך, ֶחֶדר ַהָסּ א יֵָשׂן בַּ ַהּדֹור ַהבָּ

אֲנִי ׁשֹוֵמַע ֶאת נְִשיָמתֹו.

מּוְך ֶחֶדר ַהָסּ א חֹולֵם בַּ ַהּדֹור ַהבָּ

ָחִדים ִמּתֹוְך שְנַתֹו. ְּ ּומְַמלְֵמל פ

אֲנִי רֹוצֶה ֵאלָיו לָגֶֶשת

ק אֹותֹו ָחזָק ּולְַחבֵּ

ָּה עֹוצֶֶרת- ַאְך ַמחְָשבָה שְנִי

אֲנִי ָטִעיִתי, הּוא יִצְַּדק.

גם המחקר מנסה לאפיין את פני הדור הצעיר היום. שמעתי לאחרונה את הסוציולוג עוז אלמוג 

המצייר לדור הזה כמה קווים משותפים חסינות נמוכה, ניידות )גם תעסוקתית, גם גיאוגרפית, גם 

מחשבתית(, התבגרות נפשית מאוחרת ועוד. אנשי המקצוע זקוקים כנראה לפרספקטיבה קצרה יותר 

כדי להכליל ולתת שם משותף לדור.

אנחנו במסגרת הסדנה מחפשים לאפיין את פני הדור באמצעים אמנותיים. האם נוכל?

הליכת ערב שבת בקטמון 

ְרחֹוב ת, אֲנִי הֹולְֵך בָּ ֶעֶרב ַשבָּ

חֻלְָצה ּוִמכְנַָסיִם ְקָצִרים, ְּ ב

פִּלֹות ין תְּ מְַשחְֵרר ֶאת ַהּגּוף, ּפֹוֵסַע בֵּ

ַמיִם ַקּלֹות, ָהעֹולֹות לַָשּ

ים. ָּנֹות נִּמֹולֹות לְֹלא ָעְרלַת ִמלִּ ו כַּ

אלַנְס יּו-בָּ ְּ ַּעֲזּוִעים ֶשׂל ַהנ לְֵמי ַהז בִּ

גַת, ְּ מֹו ב ְּ סֹופְגִים כ

לְִעינֵי זֵיִתים שְבּוִרים  ַּ ַמהֲמֹורֹות ֶשׂל ג

ָּשְרּו לַָאסְַפלְט, ֶשנ

ָעִסיס, ְּ ְדָרכָה ב ַמשְִחיִרים ֶאת ַהִמּ

ָּה ֵאין ָמִסיק. ִעיִרי בָּ

ה ֵאיבִָרים וַעֲבִָרים מְַעֶסּ

ִּים ׁשֹוֵאף וְקֹוֵטף לֵָראֹות נִיִמי ְּ פ

פִּלֹות עֹולֵלֹות ִמתְּ

ָחלָל לּויֹות בֶּ ֶשּנֹותְרּו תְּ

ֶקט ַעל ַענְֵפי ַהֶשּ

ת. ֶשל ֶעֶרב ַשבָּ

גלעד מאירי

"גם בין חדשי השנה, חודש אב זוהי הירידה שבטרם העליה, הכאב שלפני האור, שכן אב, 

ראשי תיבות "אלול בא". אב - הכאב הוא ההקדמה וההכנה ההכרחית והבלתי נמנעת 

לאלול - חודש הרחמים והסליחה, חודש בו שערי השמים והלב - פתוחים.

וזה פרוש דברי קוהלת, החכם באדם: "וראיתי אני שיש יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון 

האור מן החושך" )קוהלת ב' י"ג( והקשה הזוהר הקדוש: וכי מהו החדוש שבדבר? היש אדם 

שאינו מבין שהחכמה עדיפה על הטפשות? ומדוע אמר קוהלת "וראיתי אני" כאילו מדובר 

כאן באיזו תבונה מיוחדת במינה, שאיננה מובנת כל כך בפשטות? 

ומבאר הזוהר שכוונת שלמה המלך בדברים אלו היא "כיתרון האור מן החושך" מעלתו 

של האור היא דווקא כשהוא מופיע מתוך החושך, מעלתה של החכמה דווקא כשהיא באה 

מתוך הסכלות. ומעלת המתיקות - דווקא כשהיא באה מן המרירות.

וכלשון הזוהר: "לא ידע איניש טעמא דמתיקא עד דטעים מרירא" )זוהר תזריע מ"ז( )לא 

ידע האדם )להעריך( את טעם המתיקות בטרם יטעם ויתנסה קודם לכן במרירות(.  

הרב ארז משה דורון

זית
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

בית גינס

מועצה אזורית עמק חפר

מרכז קהילתי אזורי

החודש בזית

'זית', כחלק מהמרכז הקהילתי במועצה האזורית עמק חפר, פועל בתמיכתם הנאמנה של קרן אבי חי מן היסוד, 

הפדרציה היהודית המאוחדת-ניו יורק, המועצה הדתית, "חי מצווה", קרן משפחת גימפריג' ובנק הפועלים מתוך 

שיתוף פעולה עם גורמים נוספים בעמק וברחבי הארץ והודות לחברים מתנדבים ושותפים לרעיון ולחלום.
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שפת אם
גילגולה של מילה: תירוש | אביטל פלן

המילה 'תירוש' היא מילה אוגריתית. שפה זו היא שפה שמית שדוברה ונכתבה בעיר העתיקה אוגרית 

שלחופה של סוריה. "על פי החוקר משה דויד קסוטו השפה שייכת למשפחת השפות השמיות הצפון 

מערביות, שאליה שייכות גם הארמית והכנענית על ניביה השונים )ובהם העברית.(" מובא באתר ויקיפדיה.

'תירוש' הוא יין חדש לפני תסיסה )אבן שושן(. המילה מופיעה פעמים רבות במקרא לרוב בצירוף עם 

המילים דגן ויצהר. ביכורי הדגן מצוינים בחגים פסח ושבועות, אך מה עם ביכורי הגפן והזית?

נמצא שגם אלו צוינו כחגי ביכורים באזורנו, אלא שחגים אלו לא השתמרו בלוח העברי המוכר לנו.

במגילת המקדש מוזכרים התאריכים הבאים ]כשבין אחד לשני שבעה שבועות[: "בעשרים וששה 

בחודש הראשון יום הנף העומר )מהשעורים( בחמישה עשר בחודש השלישי )ביכורי החטים(, ביכורי 

התירוש - ביום הראשון, השלושה בחודש החמישי ]שהוא חודש אב[, וביכורי היצהר - ביום ראשון, 

העשרים ושניים בחודש הששי"  בדומה לטקס הנפת העומר המקראי, חל איסור להשתמש ביבולים 

החדשים בטרם הבאת ביכוריהם. רונית מעוז אתר דעת.

שבעה שבועות הם גם המרחק בין ביכורי השעורים - קציר העומר החל בפסח, לביכורי החיטים - חג 

שתי הלחם של שבועות. התאריכים של שני חגים אלו היו עילה למחלוקת בין הפרושים והצדוקים 

כפי שמצוין בתלמוד הבבלי, מסכת מנחות, ס"ה, ב. התאריכים המצוינים במגילת המקדש שונים מעט 

מאלו המוכרים לנו. מגילת המקדש, אחת ממגילות ים המלח, נכתבה כנראה בתקופה החשמונאית 

ולגבי מחברה חלוקים החוקרים.

ועוד כותבת רונית מעוז: "סכימה חקלאית של חמישים יום ... מוצאים גם בתיאור של רבי סעדיה 

גאון, בימי הביניים, המצטט חכם בשם יהודה האלכסנדרוני: 'ואשר ליהודה האלכסנדרוני, הרי הוא 

אומר כי כמו שבין ביכורי שעורין לביכורי חטים יש חמישים יום, הרי בדומה לכך יש חמישים יום בין 

ביכורי חיטים לביכורי תירוש. ויהיה )ביכורי התירוש(...בסוף חודש תמוז ובין ביכורי תירוש וביכורי 

יצהר חמישים יום ויהיה קרבן שמן בעשרים באלול'.

יש הסוברים שחג ביכורי התירוש נעלם מהלוח עוד בתקופת המקרא בגלל אפיו הדיוניסי. כפי הנראה  

ט"ו באב, חג האהבה בכרמים, הוא גלגול של החג העתיק הזה. 

מפגש אחר עם המילה תירוש קורה הרבה יותר קרוב לזמננו. בשנת 1933 בסניף המורים בתל אביב 

בשיחה על האגדה, כלומר החומר האגדי שמצוי בתלמוד ובספרי המדרש, אומר ביאליק : "תירוש - זו 

אגדה, שהיא משכרת את האדם." מובא באתר בן יהודה.

* אביטל פלן מנחת סדנאות בנושא חגים

קבלות שבת קהילתיות 

על גדות נחל אלכסנדר 
ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

נחל!
אל ה

בת נקבלה"
"פני ש

ר' שלמה אלקבץ

קהילת עמק חפר מקבלת את השבת 

ברגעים הקסומים של "בין השמשות"

חוויה לכל גיל ולכל המשפחה 

16:30 - מרחב פתוח של יצירה

17:00 - קבלת השבת באומר ובניגון

מועדי קבלות השבת:

כ"ה בניסן 5.4

כ"ג באייר 3.5

כ"ט בסיוון 7.6

כ"ז בתמוז 5.7  

כ"ו באב 2.8  

י"ז באלול 23.8 )”גשרים בנחל”(

או בשמחה!
העמק | בו

חב מרחבי 
ות לקהל הר

השבת פתוח
כל קבלות 

מועצה אזורית עמק חפר - מרכז קהילתי אזורי

בהובלת המרכז הקהילתי האזורי על כל שלוחותיו

ם בירושלים:
קיץ של יהלו"

פר למחנה ה
ות מעמק ח

אות משפח
ם השנה יוצ

ג

052-5308
פרטים אצל טל קלאר: 019
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חופשה מיוחדת מחכה לכ� הקי� - 

4 ימי� של חוויה משפחתית

למי? להורי� וילדיה� (מגיל 7 ומעלה)

מה בתכנית?  || זמ� איכות משות� להורי� וילדי� || �יורי� בירושלי�

|| עי�וק בנושאי� ערכיי� הקשורי� למשפחה, לע� ולמדינה 

|| לימוד חווייתי ופעילויות קבוצתיות ומשפחתיות. 

איפה ומתי?  בירושלי� 

29.7-1.8.13

   4-7.8.13

      12-15.8.13

כמה זה עולה?    690 ₪ בלבד לאד� !

מה כלול במחיר?  || לינה וכלכלה מלאה || כל ה�יורי� והפעילויות

           || ה�עות הלו� ושוב בנקודות אי�ו� מרכזיות
     

           המחנה מתקיי� בתנאי פנימיה

  star77778@gmail.com אי� נרשמי�?  פוני� לכוכבה ביטר� בדוא"ל

             077-3009626 או 052-2902469 
            

             וטופ�י ההרשמה בדר� אליכ� 
            

ם ַאַחת, חְָמשְָתּ עֲֶשֶרת נְָעִרים, ֹלא ַתּ

ַּעֳָרה אֲֶשר ָקסְָמה נַפְָשם. וְֹלא ַאַחת ַהנ

ִאיׁש-ִאיׁש וְנִיב צְחֹוקֹו,

ִאיׁש-ִאיׁש וְכִבְׁשֹונֹו, 

וִּכּוַח, ְּ נְגִינֹות אֹו ב ֵספֶר, בִּ ְּ ַפלְָחה אֹו ב ְּ ב

עֲֶשֶרת נְָעִרים, ַאְך לְבָבָם ֶאָחד - 

וְהּוא יָצּוק ֵמאֲדָָמה!

גֶד; ַעל ּובַבֶּ ַּ נ ִרפְׁשֹונָּה בַּ ְּ ן ֹלא ּבֹוז יָבּוזּו לָּה ב ַעל כֵּ

ל. ֹלא ּבּוז וְֹלא ַהלֵּ

ם ַעד ֵקץ, ֶשִהיא ִעָמּ

ם, ם ַעד תֹּ ֶשִהיא ִאָמּ

לִיִצים, מְּ שְַאל בַּ ׁשּוָטה וְֹלא ִתּ ְּ פ

יִל! מֹו ַהלַּ ְּ ל כ כֹּ ַאַחת בַּ

...

ע. הלל מתוך "כתה בארץ" 1948)?(

ּדֹור, ּדֹור,

מֹונִי, ר ֶאת חֲלֹומְָך, כָּ שְבֹּ ַאל ִתּ

ּדֹור, ּדֹור,

ר ֶאת עֹולָמְָך. מְכֹּ ַאל ִתּ

ַקח ְּ ֵעינַיִם פ

ח שְכַּ ַאְך ַאל ִתּ

ה רֹוצֶה ַעכְָשׂו. ַאָתּ ל ַמה ֶשּ כָּ

יַָדיִם שְלַח

בְַטח ַאְך ַאל ִתּ

וְא. ה ַהּקֹוְרִאים לַָשּ ֵאלֶּ ְּ  ב

ק, עֲמֹד מּולִי שתֹּ ַאל ִתּ

סְמְֹך ַעל ַהּדֹור ֶשלִי! ַאל ִתּ

ין טֹוב לְַרע א ַמבְִחין ֵהיֵטב בֵּ ַהּדֹור ַהבָּ

וְלֹו חּוׁש-צֶֶדק מְפָֻתֹח מְאֹד.

ָּקָרה א רֹוֶאה ֵהיֵטב ַמה ֶשּ ַהּדֹור ַהבָּ

סֹוד. ְּ וְֹלא ׁשֹוֵמר ֶאת ִרגְׁשֹוָתיו ב

בָר, ְּ אֲנִי רֹוצֶה לֹוַמר לֹו: ַּדי כ

יד עֻּלֹו, ֶשָהעֹולָם ַמכְבִּ

ָּה עֹוצֶֶרת- ַאְך ַמחְָשבָה שְׂנִי

בָר ֹלא. ְּ ה ָטהֹור, אֲנִי כ הּוא כֹּ

...

אהוד מנור )אמצע שנות ה-80, 

בר מצווה לדור יובל(

יִחְיֶה,  יֶאֱַהב,  יִפְַעל,  יַָעׂש,

ָאֶרץ ָאמְנָם ָחי, ּדֹור בָּ

ָשַמיִם - ָעִתיד, בַּ ֹלא בֶּ

י. ַחיֵי רּוַח לֹו ֵאין דָּ

ש. טשרניחובסקי )אודסה 1894( מתוך "אני מאמין"

'בדידות'  1933. 

זית מציין: תשעה באב

ביום שני 15.7.13 ליל תשעה באב 

בשעה 20:30 קריאת מגילת איכה ברחבת בית הכנסת 

)המעוניינים יביאו תנ"ך(

בשעה 21:30 בבית העם בכפר הרא"ה

הרצאה: הארכיאולוג ד"ר אדם זרטל:

"ראשיתו של המרד הגדול"

'שנה במתנה' - תכנית מיוחדת לבנות מצווה ואמהות

5 מפגשים חוויתיים וטיול סביב עולמה של בת המצווה, בדרך של שיח, 

לימוד, יצירה ומשחק בהשראת מקורות יהודיים-ישראליים. 

הזדמנות למפגש אם-בת ייחודי!  מנחה: טל קלאר-העברי

תאריכי פתיחת הסדנאות לשנת תשע"ד:

23.4 ,27.1 ,17.12 ,7.11 ,7.10 

מחיר הסדנא למשפחה )אם-בת( 580 ש"ח

לפרטים ולהרשמה: רינה ברקאי 052-3344720 

  tal.klahr@
gmail.com 052-5308019 שותטל קלאר-העברי
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פסטיבל גשרים בנחל 2012

ם בנחל, 
טיבל גשרי
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מועצה אזורית עמק חפר

מרכז קהילתי אזורי

ס נ י ג ת  י זיתב
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

                        
    

זית - מרכז קהילתי אזורי - פועל בתמיכתם הנאמנה של  

 ובשיתוף פעולה עם גופים נוספים בעמק וברחבי הארץ והודות לחברים, מתנדבים ושותפים לרעיון

באנו חושך לגרש

שרה לוי תנאי, עמנואל עמירן

באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש.

כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן.

סורה חושך, הלאה שחור!

סורה מפני האור!

סדר הדלקת נרות חנוכה | ברכות ההדלקה:

ה" ל ֲחֻנָכּ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶשׁ ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּ נּו ְבּ ָשׁ ר ִקְדּ ה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ "ָבּ

ה" ַמן ַהֶזּ ְזּ ִמים ָהֵהם ַבּ ָיּ ים ַלֲאבֹוֵתינּו ַבּ ָעָשׂה ִנִסּ ה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶשׁ רּוְך ַאָתּ "ָבּ

ה." יָענּו ַלְזַמן ַהֶזּ ָמנּו ְוִהִגּ ֶהֱחָינּו ְוִקְיּ ה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשׁ רּוְך ַאָתּ בלילה הראשון: "ָבּ

ַמן  זְּ ִמים ָהַהם ַבּ ָיּ ָעִשׂיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַבּ ְפָלאֹות ֶשׁ ׁשּועֹות ְוַעל ַהִנּ ים ְוַעל ַהְתּ ִסּ לּו ֲאנּו ַמְדִליִקין ַעל ַהִנּ רֹות ַהָלּ "ַהֵנּ

א  ֶהם ֶאָלּ ֵמׁש ָבּ ַתּ לּו ֹקֶדׁש ֵהם ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלִהְשׁ רֹות ַהָלּ ה ַהֵנּ ָכּ ֹמַנת ְיֵמי ֲחֻנּ ים. ְוָכל ְשׁ דֹוִשׁ ֲהֶניָך ַהְקּ ה ַעל ְיֵדי כֹּ ַהֶזּ

יָך ְוַעל ְיׁשּוָעֶתָך ְוַעל ִנְפְלאֹותיָך." דֹול ַעל ִנֶסּ ְמָך ַהָגּ ל ְלִשׁ ֵדי ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלּ ְלָבד, ְכּ ִלְראֹוָתם ִבּ

"נרות החנוכה ההולכים ומתרבים מיום ליום, מותירים אחריהם מעין צו תמידי: 

לעולם לא לדרוך במקום, לא להסתפק בקיים, אלא תמיד להוסיף באור; 

ועל כל תוספת בצד השלילי, יש להרבות בצד החיובי עד שהאור יסלק כליל את החושך"

ע"פ רבי מנחם מנדל שניאורסון - הרבי מלובביץ'

כתמי אור דליה רביקוביץ

ל אֹור  ָתִמים ֶשׁ עּו ְכּ ה ַהָאֵפל ִנְטָבּ ּוַבחֶֹמר ַהֶזּ

ם ֹלא ַיֲעבֹר ֶהם קֹול ְוַרַחׁש ָבּ ַמע ַבּ ְוֹלא ִנְשׁ

ְך.  ִרים ְוזֹוְלִפים ִמן ַהָפּ ֶמן ַהּמֹור ִנגָּ מֹו ֶשׁ ְוֵהם ְכּ

נּוָעָתם ה ּוְשֵׂלָוה ְתּ ְבָשִׂמים ְוַרָכּ ִרים ִכּ ְוֵהם ִנָגּ

ה ַהָאֵפל ֵהם ִנְקִוים ְלַמּבּוַע ָקָטן ּוַבחֶֹמר ַהזֶּ

גֹוִאים ְועֹוְבִרים ַעל ְגדֹוָתם.  ֶהם ֵחן ְוֶחְמָדה ֶשׁ ְוֶיׁש ָבּ

ל ָזָהב ה ַהָאֵפל ִנְבָעה ִמְכֶרה ֶשׁ ּוַבחֶֹמר ַהֶזּ

יו ה ֶאת ַמֲעַמָקּ ה ַהָאֵפל ְמַגֶלּ ּוַהחֶֹמר ַהֶזּ

ָהב. ין ַהאֶֹפל ְלֵבין ַהָזּ ה ֵבּ ְוֶיׁש ַאֲהָבה ֲעֻנָגּ

ב ׁ ֶהם קֹול ּוַמָשּ ֵלִוים ְוֵאין ָבּ ְוֵהם ֲחבּוִקים ּוְשׁ

ְשָׂפָתיו ה ִבּ ק ֶאת ַהחֶֹמר ַהֶזּ ף ְונֹוֵשׁ ְוַהאֹור ְמַנֵטּ

ָהב. ְבֵאר ְלִכְתֵמי ַהָזּ ְוַהאֶֹפל הֹוֶפְך ֶאת ּגּופֹו ִכּ

ל אֹור  ָתִמים ֶשׁ עּו ְכּ ה ַהָאֵפל ִנְטָבּ ּוַבחֶֹמר ַהֶזּ

ם ֹלא ַיֲעבֹר ֶהם קֹול ְוַרַחׁש ָבּ ַמע ַבּ ְוֹלא ִנְשׁ

ְך. ִרים ְוזֹוְלִפים ִמן ַהָפּ ֶמן ַהּמֹור ִנָגּ מֹו ֶשׁ ְוֵהם ְכּ

"האור המולך - 

עמנו הולך הוא בכל הדרכים

ונאחז ברכסים. 

אחר ימשיך וילך.

אך כנער שובב במרוצה עוד יחזור

אל הרכס. יחייך.

וגם הוא ימלא אור.

אור. בכל הדרכים. בבורות השכוחים.

אור שגלוי הוא. אור של שבחים.

אור החיים. אור כל עץ רענן.

אור ההמשך. הזרע. העננה.

אור הדמים המחיים את האבן.

אור העליון, אבי כל גון וכל צבע.

אור סובב וסובב במעגלי ניגוניו

ובא משמיו

ונושק אל הארץ בפליאה מחדש

כבוקר הבא זרוח-השמש

אחר לילה שקם מן הסף

ללכת

רגוע. רדום. כזקן במקדש".

מתוך: מולידי האור, אמיר גלבוע

"בראשית, דולק אור אחד, ועוד אחד 

ועוד אחד, ועוד אחרים. החושך יחלוף כליל. 

מתוך הצעירים ייבקע האור בראשונה, ואחר ילוו 

עליהם האחרים, אוהבי הצדק והאמת, החופש 

והקדמה האנושית והיופי. ובהיות הנרות כולם 

דולקים, ישתאו וישמחו על העבודה שנעשתה. 

אין לך תפקיד חשוב ומביא אושר יותר מתפקיד 

השמש משרת האור"

בנימין זאב הרצל, די וולט, 1897

"לעולם לא יהיה ניצחון לאור על החושך, 

כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה:

 שבמקום להילחם בחושך,

 יש להגביר את האור".

אהרן דוד גורדון

"צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר

ואין נרו שלו כנר חברו ואין איש שאין לו נר.

וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות 

את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה

ולהאיר את העולם כולו.

הרב אברהם יצחק הכהן קוק

ַח וָדה ְנַזֵבּ ם תֹּ ִתי ְוָשׁ ִפלָּ ית ְתּ ון ֵבּ כֹּ ַח | ִתּ ֵבּ מָעֹוז צּור ְיׁשּוָעִתי ְלָך ָנֶאה ְלַשׁ

ַח ְזֵבּ ת ַהִמּ יר ִמְזמֹור ֲחֻנכַּ ִשׁ ַח | ָאז ֶאְגמֹר ְבּ ר ַהְמַנבֵּ ַח ִמָצּ ִכין ַמְטֵבּ ְלֵעת ָתּ

ְעּבּוד ַמְלכּות ֶעְגָלה ִשׁ י ְבּ י ֵמְררּו ְבקִֹשׁ ָלה | ַחַיּ ִחי ָכּ ָיגֹון כֹּ י ְבּ ָרעֹות ָשְׂבָעה ַנְפִשׁ

ְמצּוָלה ֶאֶבן ִבּ ְרעֹה ְוָכל ַזְרעֹו ָיְרדּו ְכּ ה | ֵחיל פַּ ֻגָלּ דֹוָלה הֹוִציא ֶאת ַהְסּ ּוְבָידֹו ַהְגּ

י י ָזִרים ָעַבְדִתּ י | ּוָבא נֹוֵגׂש ְוִהְגַלִני ִכּ ַקְטִתּ ם ֹלא ָשׁ ו ֱהִביַאִני ְוַגם ָשׁ ְּדִביר ָקְדשֹׁ

י ְעִתּ ְבִעים נֹוַשׁ ֶבל ְלֵקץ ִשׁ ֶבל ְזֻרָבּ י | ֵקץ ָבּ ָעַבְרִתּ ְמַעט ֶשׁ י ִכּ ְוֵיין ַרַעל ָמַסְכִתּ

ָתה ָבּ ָדָתא | ְוִנְהָיָתה ֹלו ְלַפח ּוְלמֹוֵקׁש ְוַגֲאָותֹו ִנְשׁ ן ַהמְּ ׁש ֲאָגִגי ֶבּ ֵקּ רֹוׁש ִבּ רֹות קֹוַמת ְבּ ְכּ

ִליָת ָניו ְוִקְנָיָניו ַעל ָהֵעץ ָתּ מֹו ָמִחיָת | רֹב ָבּ ׂאָת ְואֹוֵיב ְשׁ רֹאׁש ְיִמיִני ִנֵשּ

ָמִנים ׁ ל ַהְשּ אּו ָכּ ַלי ְוִטמְּ ים | ּוָפְרצּו חֹומֹות ִמְגָדּ ַמִנּ יֵמי ַחְשׁ צּו ָעַלי ֲאַזי ִבּ יְָוִנים ִנְקְבּ

יר ּוְרָנִנים מֹוָנה ָקְבעּו ִשׁ ֵני ִביָנה ְיֵמי ְשׁ ים | ְבּ נִּ וַשׁ ׁ ים ַנֲעָשׂה ֵנס ַלשֹּ וַתר ַקְנַקִנּ ּוִמנֹּ

ָעה ה ָהְרָשׁ ָך ְוָקֵרב ֵקץ ַהְיׁשּוָעה | ְנקֹם ִנְקַמת ֲעָבֶדיָך ֵמֻאָמּ חֲשֹׂוף זְרֹוַע ָקְדֶשׁ

ְבָעה ֵצל ַצְלמֹון ָהֵקם ָלנּו רֹוִעים ִשׁ ֵחה ַאְדמֹון ְבּ ָעה ְוֵאין ֵקץ ִליֵמי ָהָרָעה | ְדּ ׁ י ָאְרָכה ַהָשּ ִכּ
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מועצה אזורית עמק חפר - מרכז קהילתי אזורי
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זית
בתמיכת קרן אבי חי מן היסודזהות יהודית תרבותית 

	
לְהַדלִיק	נֵרֹֹות	בְכָל	הָעֹֹולָמֹֹות-

זֹוהִי	ַשבָּת.
לְהַדלִיק	נֵרֹות	ַשבָּת

זֹוהִי	קפִיצַת-נֶפֶש	הֲרת	נְצּורֹות
לְיָם	נָהְדָר,	ֶשיֵש	בָּה	מִסְתֹורין

ֶשל	אֵש	הְַשקיעָה.
בְהַדלִיקי	הַנֵרֹות	יֵהָפֵך
חֶדרי	לִנְהַר	די-נּור

בְאְַשדֹות	בָּרקת	שֹוקע	לִבִּי.	

זלדה

"על	האדם	המבקש	לחשוף	את	קדושת	היום	מוטלת	המשימה	לנטוש	את	הניכור	הקיים	במסחור	הבוטה	השבת ארמון בזמן
של	החיים,	ואת	היותו	לכוד	בעול	העמל	והיגיעה...	עליו	להיפרד	ממלאכתו,	ולהבין	שהעולם	כבר	נברא	
וישרוד	גם	ללא	עזרת	האדם.	שישה	ימים	אנו	נאבקים	בעולם,	וסוחטים	רווח	מן	האדמה;	שישה	ימים	אנו	

מנסים	להשתלט	על	העולם,	וביום	השביעי	עלינו	להשכיל	לשלוט	בעצמיותנו...
השבת	איננה	קיימת	למען	ימי	החולין,	ימי	החולין	קיימים	למען	השבת.	השבת	איננה	מנגינת	ביניים,	היא	
פסגת	החיים...	השבת	חודרת	לנבכי	נשמת	האדם,	ומביאה	מזור	למצוקותיו.	בשבת	שעה	אחת	אינה	נאבקת	

ברעותה,	ובעזרת	כוחו	של	יום	זה,	מתגבר	האדם	על	כל	יגון	וצער...
השנה,	אלא	באווירה	רוחנית	ייחודית..."היום	השביעי	הוא	כארמון	בתוך	הזמן,	ובממלכת	הזמן	ימצא	כל	אדם	את	מקומו.	אין	המדובר	בתאריך	בלוח	

אברהם יהושע השל | השבת

כָּכָה	כְּמֹו	שֶאֲנִי	הֹולֵך	
אֲנִי	רֹוצֶה	לְקבֵּל	פְּנֵי	שַבָּת	הַמַּלְכָּה.
לְגּופִי	בְּגָדים	שֶל	יֹום	יֹום	וְגּופִי,	
אִם	בִּכְלָל,	אֵינֶנּו	חָזָק	בִּכְלָל

וְגַם	הַנֶּפֶׁש	ֹלא.
כָּכָה	כְּמֹו	שֶאֲנִי	הֹולֵך	

אִם	אֲקבֵּל	פְּנֵי	שַבָּת	הַמַּלְכָּה
וְהָיּו	הַבְּגָדים	לְגּופִי	שֶל	יֹום	יֹום
וְגּופִי	אֶפְשָר	חַלָּׁש	יֹותֵר	מֵרגְשָה

אֲבָל	הַנֶּפֶׁש	ֹלא.
כָּכָה	כְּמֹו	שֶאֲנִי	עֹודנִּי	הֹולֵך	

אִם	תְּקבֵּל	שַבָּת	הַמַּלְכָּה	אֶת	פָּנַי	
יִלְבַּׁש	גּופִי	שַבָּת	יֹום	יֹום

וְגּופִי	יֶחֱזַק	וְהַשַּבָּת	בַּנֶּפֶׁש	תְּהִי.
לְכִי	נַפְשִי	צְאִי	כַלָּה	יֹום	יֹום	
לְקבֵּל	פְּנֵי	שַבָּת	הַמַּלְכָה.	

אמיר גלבֹע

עֹוֶשה ָשלֹום בִּמְרֹומָיו 
הּוא יַעֲֶשה ָשלֹום עָלֵינּו 

וְעַל כָּל יְִשראֵל 
)וְעַל כָּל ֹיְשבֵי תֵּבֵל(

וְאִמְרּו אָמֵן

רת	מַלְאֲכֵי	עֶלְיֹון	מִמֶּלֶך	מַלְכֵי	הַמְּלָכִים	הַקדֹוׁש	בָּרּוּך	הּוּא.	 לֹום	מַלְאֲכֵי	עֶלְיֹון	מִמֶּלֶך	מַלְכֵי	הַמְּלָכִים	הַקדֹוׁש	בָּרּוּך	הּוּא.	ָשלֹום עֲלֵיכֶם	מַלְאֲכֵי	הַָשּ לֹום	מַלְאֲכֵי	עֶלְיֹון	מִמֶּלֶך	מַלְכֵי	הַמְּלָכִים	הַקדֹוׁש	בָּרּוּך	הּוּא.	בֹואֲכֶם לְָשלֹום	מַלְאֲכֵי	הַָשּ לֹום	מַלְאֲכֵי	עֶלְיֹון	מִמֶּלֶך	מַלְכֵי	הַמְּלָכִים	הַקדֹוׁש	בָּרּוּך	הּוּּא.	בָּרכּונִי לְָשלֹום	מַלְאֲכֵי	הַָשּ צֵאתְכֶם לְָשלֹום מַלְאֲכֵי	הַָשּ

"רבי	חנינא	היה	מתעטף	
ועומד	בערב	שבת	

והיה	אומר:	'בואו	ונצא	
לקראת	שבת	המלכה',	
ורבי	ינאי	היה	לובש	את	
בגדי	השבת	ואומר

	‘בואי	כלה	בואי	כלה'".
תלמוד, מסכת שבת קי”ט א

הַחַמָּה	מֵראׁש	הָאִילָנֹות	נִסְתַּלְּקה	-
בֹואּו	וְנֵצֵא	לִקראת	שַבָּת	הַמַּלְכָּה.
הִנֵּה	הִיא	יֹורדת	הַקדֹושָה,	הַבְּרּוכָה
וְעִמָּה	מַלְאָכִים	צְבָא	שָלֹום	ּומְנּוחָה.

בֹואִי	בֹואִי	הַמַּלְכָּה!
בֹואִי	בֹואִי	הַמַּלְכָּה!	-

שָלֹום	עֲלֵיכֶם,	מַלְאֲכֵי	הַשָּלֹום.

קבַּלְנּו	פְּנֵי	שַבָּת	בִּרנָנָה	ּותְפִלָּה,
הַבַּיְתָה	נָׁשּובָה,	בְּלֵב	מָלֵא	גִּילָה.
ֻּלְחָן,	הַנֵּרֹות	יָאִירּו, שָם	עָרּוך	הַש
כָּל	פִּנֹות	הַבַּיִת	יִזְרחּו,	יַזְהִירּו.

שַבָּת	שָלֹום	ּומְבֹרך!
שַבָּת	שָלֹום	ּומְבֹרך!

בֹואֲכֶם	לְשָלֹום,	מַלְאֲכֵי	הַשָּלֹום.	)...(

חיים נחמן ביאליק 
לחן: פנחס מינקובסקי
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בין השמשות
   קבלות שבת על גדות נחל אלכסנדר

'זית' פועל בתמיכתם הנאמנה של קרן אבי חי מן היסוד, הפדרציה היהודית המאוחדת-ניו יורק, המועצה הדתית, "חי מצווה", קרן 

משפחת גימפריג', מתוך שיתוף פעולה עם גורמים נוספים בעמק וברחבי הארץ והודות לחברים מתנדבים ושותפים לרעיון ולחלום.

לְכָה	דֹודי	לִקראת	כַּלָּה
פְּנֵי	ַשבָּת	נְקבְּלָה:

רבי שלמה הלוי אלקבץ

 



שנת העשור ל׳זית׳
ואתם מוזמנים להצטרף אלינו

שנה ייחודית המתחילה בתשרי תשע"ו, ובנתיבותיה אבני דרך 
של עשייה קהילתית, יצירה, לימוד וחוויה יהודית-תרבותית. 

"כזה ראה והתחדש"
מתחדשים בשנת העשור עם תוכניות מגוונות 

המתקיימות בשיתוף שלוחות המרכז הקהילתי האזורי, 
גופי המועצה ותושבי העמק: 

טיש תשרי פותחים את השנה באירוע ראש חודש תשרי 
חגיגי ומיוחד, בהובלת קבוצת מספרי הסיפורים ו'הרכב 

הבית של זית'.

אושפזין בעמק חפר תחרות סוכות קהילתיות ביישובי 
העמק. אירוע משותף לשלוחות המרכז הקהילתי האזורי.

זית אצל זית פותחים את בתי המדרש ומתכנסים לאירוע של 
לימוד וחוויה משותפת לקבוצות הלימוד ולקהל הרחב.  

חותמים עצמאות  אירוע אזורי לתלמידי כתות י' בעמק. 
קריאה עכשווית משותפת של מגילת העצמאות. 

אדם למקום חידון מורשת עמק חפר, אירוע אזורי 
לתלמידי כתות ח' בעמק.  

אדם לחברו  מתנדבים בקהילה ומרחיבים מעגלי עשייה.  
לאורם נלך טיולי משפחה בעקבות דמויות מרתקות בעמק.
אסיף תשרי יצירה טקסטואלית-ויזואלית, שתיאסף לאורך 

השנה ותצא לאור בחגי תשרי.

חגיגת יום ההולדת העשירי לזית עם סיום שנת העשור, 
בראש חודש אלול תשע"ו.

זית

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

עשור ל
זהות יהודית תרבותית 
ר פ ח - ק מ ע ב

ו 2016-2015 " ע ש ת

את שנת העשור ל׳זית׳ 
אנו מבקשים לחגוג ולציין יחד איתכם,  

בקהילות וביישובים ברחבי העמק. 
מזמינים אתכם לחשוב על יוזמות קהילתיות חדשות 

ברוח 'זית' – תרבות יהודית–ישראלית.
לכל מחשבה ורעיון - אנא פנו אלינו

רינה, עדי וטל -  צוות ׳זית׳.



מאחלים שנה טובה, מעשירה ומחדשת. 
נשמח לראותכם איתנו ב׳זית׳.

מזמינים אתכם להצטרף לרשימת התפוצה ולדף הפייסבוק 
שלנו ולהיות שותפים למחשבה, ליצירה ולחוויה.
 talzayit@gmail.com להצטרפות כתבו לנו

וחפשו אותנו באתר  המועצה ובפייסבוק "זית עמק חפר"

נוהלי הרשמה: 
* פתיחת התוכניות מותנית במינימום מס' משלמים בפועל 
* הרשמה ותשלום מראש בהתאם לנוהלי המרכז הקהילתי

* ייתכנו שינויים בתוכניות במהלך השנה - הקפידו להתעדכן

העושר התרבותי-יהודי לגווניו
כנכס השייך לכולנו, 

נוכח ומחדש את חיי היום יום 
של תושבי עמק חפר
כיחידים וכקהילות 

ומשמש מקור השראה
ללימוד, חוויה ומעשה.

)מתוך חזון ׳זית׳(

המועצה האזורית עמק חפר, המרכז הקהילתי האזורי
משרד ראשי: ליד מדרשת רופין, מיקוד: 40250

טל': 09-8981628 פקס': 09-8948929

rinazayit@gmail.com | 052-3344720 | רינה ברקאי
adizayit@gmail.com | 054-9290060 |  עדי נחשון

talzayit@gmail.com | 052-5308019 | טל קלאר העברי
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בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד
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