
ם כ ל החודש הזה 

לקוראינו, שלום!
חודש טוב

אנחנו כבר במחציתו של חודש סיוון,  במסגרתו ציינו את ראש חודש סיוון באירוע 'לילה טוב' 
כשיתוף פעולה עם שלוחת צפון חפר ומרכז צעירים, את שבועות בערב מיוחד 'כי שירי הוא בת 

קול ברוח' במסגרת מיזם 'שתילים של זית' בהובלה של מיה שביט )הרחבה בהמשך( ואנחנו 
לקראת קבלת השבת הראשונה שלנו בנחל אלכסנדר שתתקיים ביום שישי הקרוב.  

מזמינים אתכם להיות אתנו בקריאת אגרת זית ובהשתתפות באירועים השונים. 
מהזיתים.

מדרש אישי

ח " ע ש ת ן ו ו י ס    

אגרת החודש מזית

ניגונים | אהוד רבין
"ניגוניך אבי ושירייך אמי", השורה המזומרת הזו הונחה השבוע 'על השולחנות' בחלקו הראשון 
של אירוע "כי שירי הוא בת קול ברוח", של "זית" והמרכז הקהילתי; הונחה כדי לעורר את רגשות 

היושבים סביב ואת זיכרונם, מהניגונים ששתלו בהם הוריהם. 
מהקנון  חלק  אלא  שיר',  'עוד  לא  מזמן  כבר  הוא  "ניגונים"  זהבי  ודוד  ברגשטיין  פניה  שירם של 
הישראלי, סעיף חקוק בתעודת הזהות שלנו. הוא שגור ומושר בפי רוב חלקי האוכלוסייה, אצל 
חילונים ברמה של המנון )ערכי-ייצוגי( ואצל דתיים ברמה של פיוט )שירת קודש למועדים(. אצל 

אלה ואצל אלה הוא מבטא התעלות לחוויה אישית-רגשית. 
אולי כי הוא מאחד בין זמנים )עבר והווה( ומחבר בין תפישות חיים, )זו של ההוויה הדתית, של איכה 
וזמירות של שבת, וזו של ההוויה הארצית – שתילה וצמיחה, שורשים, גרעינים ופֹארות(. אולי כי 
הוא מציג את חלום ההמשכיות, הרצף, ע"י מסירה והורשה מאב לבן. אולי כי פניה מתארת בו 
חוויה טוטלית, סימביוטית כמעט, של ניגונים/גרעינים שנזרעו בילדות ועכשיו הם צומחים בגופה, 

בדמה, בדופק ליבה. וזהבי מפליא לתרגם זאת ללחן. חוויה שאי אפשר שלא להזדהות איתה.
ניגון הוא שפה, הוא כלי תקשורת, אמצעי להעברת תכנים, מסרים ורגשות. או אם נרצה העברת 
ייפלא שיש לו נוכחות של כבוד בכל מה שקשור להעברה  מסרים באמצעות רגשות. על כן לא 

הבין-דורית, בפן החיובי שלה, כפי שעולה מ"ניגונים" ושירים אחרים שעוד יוזכרו.
בשיר הידוע "הנה לנו ניגון יש" הניגון עובר מהסבים להורים ומהם לבנים ומסתיים ב:"ִהֵּנה ָלנּו 
ִנּגּון ֵיׁש / ֵיׁש ּבֹו ֵחן ָוֶהֶדר / ּבֹו ָנִׁשיָרה, ּבֹו ַנְזִּכיָרה / ַהָּיִמים ָעְברּו; / ִּכי אֹותֹו עֹוד ָׁשרּו / ּדֹוֵרי ּדֹורֹות 
ַּבֶחֶדר / ֵעת ַּגם ֵהם עֹוד ִּתינֹוקֹות ָהיּו".// בהתרגעות של קרני: "ִאם ֵיׁש ֵאי ָׁשם ָרחֹוק / ְולּו ֵמאה 
ָתּה / ָּתִׁשיר ִׁשיר ַעְרָׂשּה"// ואפשר להוסיף מראי מקום רבים נוספים לתהליך  ַּפְרָסה / ָסְבָתא ְלֶנְכָדּ
המסירה באמצעות מנגינה ושיר, דרך להקנות תורה שבע"פ )ודאי בימים שתורה כתובה הייתה 

נחלת מעטים(.
ניגון הוא אמצעי אבל גם נכס. הוא גם הכלי שבאמצעותו אנחנו מורישים לאחרים, אבל גם הרכוש 
זו  ובין אם  זו הורשה על ציר סינכרוני )לבני הדורות המקבילים, לחברה(  המורש עצמו; בין אם 

הורשה על ציר כרונולוגי )מדור לדור(. 
הניגון, ברבים מהקשריו, הוא ביטוי לגעגוע. הוא המקשר בינינו לבין מושא חפצנו. הוא געגוע כלפי 
מעלה, אל נסתר ומכוון, אבל לא פחות )אולי יותר( אל הדמויות המוכרות שהייתה נגיעה בהם, 

מוחשית, או נכספת. לבני משפחה, למושאי אהבה ומשיכה, לתקופות בעבר, לתקוות. 
ניגון הוא גשר. עליו ניתן לעבור ממקום אחד אל אחר תוך שמירת הקשר. אפילו אם צריך לעבור 

איתו מעל לחשכת התהום כפי שעברה פניה.

בין עצי ה׳זית׳

החודש בזית

בית גינס

זית
זהות יהודית תרבותית 
ר פ ח - ק מ ע ב
בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

מועצה אזורית עמק חפר | מרכז קהילתי אזורי

הצצה אל הפעילויות של "זית"

ִּכי ִׁשיִרי הּוא ּבת קֹול ָּברּוַח
ִמְכָּתִבי ַהָּׁשלּוַח. 

ְמִסיַּלת ַחַּיי, ַּגְעּגּוַעי 
ֵהד ְּתִפּלֹוַתי. 

ְּבַדְרִּכי הֹוְלִכים ִאִּתי 
נֹוִפים ְוִנּגּוִנים 

ּוָפִנים, ָּפִנים 
אָתה ָּבא ְוהֹוֵלְך ֵאַלי.

)שלום חנוך(

מיזם מוזיקלי-קהילתי-התנדבותי נרקם ומתגבש בעמק חפר. חלום ישן של מיה שביט מייסדת 
מקהלת העפרוני, שהחל את דרכו עם ותיקי "בית דוד" ומשם הלך והתפשט למרחבי עמק חפר. 

במהלך השנה וחצי האחרונות, עברה מיה בבתים החמים, במועדונים ובבתים פרטיים בעמק, פגשה 
את ותיקי העמק, שמעה, למדה ותעדה שירים מבית אבא ואמא מפי מארחיה. 

שירים מכל פזורות ישראל, בעברית ובשפת המקום, שירים שמחים ועצובים, שירי כמיהה וגעגועים 
לארץ ישראל, שירי קודש וחול, שירי משחק ושירי אהבה. 

בתוך החלום טמון הרצון לשמור, לשמר ולהפגיש את הדור הבא עם עולמות המוזיקה והתרבות 
העשירה הזאת. למפגשים של מיה עם ותיקי העמק הצטרפו בנות ובני מקהלת העפרוני. הם פגשו 
את הוותיקים, שמעו את הסיפורים, למדו את השירים וחיפשו את מקומות החיבור שמתאימים 

להם. 
את  במילים  לתאר  קשה  אלה,  במפגשים  שזרמו  וההתרגשות  החום  את  במילים  להעביר  קשה 

המפגש הבלתי אמצעי והבלתי צפוי שהיה מלווה תמיד גם בכיבוד טעים וחגיגי.
זיכרונות  עתיקות,  מסורות  בחובו  הטומן  המיוחד  הקסם  את  במעט,  ולו  להעביר,  לנסות  בחרנו 

והרבה אהבה בערב מיוחד 'תיקון מאוחר לשבועות' באולם בעין החורש. 
מופע שהתקיים אל מול קהל של כ-600  איש, צעירים ומבוגרים מכל רחבי העמק. מופע שבמרכזו 
וותיקי עמק חפר, מופע שכולו הוקרה לפס  עמדו מקהלות העפרוני הצעירה והבוגרת ומקהלת 
הקול המוזיקלי של הוותיקים ולאיבודים החדשים שנעשו לאותם שירים, מופע שהוא תודה למיה 

שביט על החלום שהתגבש וימשיך להתקיים גם בשנים הבאות
מיזם כי שירי הוא בת קול ברוח' מתקיים כחלק מ'שתילים של זית' – חממה ליוזמות חברתיות 

קהילתיות מבית היוצר של 'זית' . 
המיזם מתקיים כחלק מפעילות המועצה האזורית והמרכז הקהילתי, הודות לתמיכת משרד החינוך 
– האגף לתרבות יהודית, המחלקה למורשת ישראל, המועצה הדתית, משרד התרבות, קרן קשת 

וכל הגופים התומכים בזית לאורך השנים. 
יכולנו להרים  תודתנו למעגל השותפים והמתנדבים הרחב שלוקחים חלק במיזם ובלעדיהם לא 

אותו.  

מוזמנים תמיד ליצור קשר: 
המרכז הקהילתי האזורי מועצה אזורית עמק חפר 8981628--09

זית - זהות יהודית-תרבותית בעמק חפר |  www.hefer.org.il/zait |  חפשו ׳זית עמק חפר׳
עדי נחשון: 054-9290060   |   עלית גורן כץ: 052-4686746

 alitzayit@gmail.co    adizayit@gmail.com    
עיצוב ועריכה גרפית: לאה מרמורשטיין-ירחי | אמנות גרפית    

מזמינות אתכם 
לקרֹא ולהכיר את שפע הפעילויות שלנו 
http://www.hefer.org.il/zait

לבחור את שמעניין ומתאים ולהצטרף אלינו. 
מצוות זית 

'זית' פועל במסגרת המרכז הקהילתי במועצה האזורית עמק חפר, כחלק מהאירגונים הארציים ׳ניצנים׳ ו׳פנים׳, 
הודות לתמיכתם הנאמנה לאורך השנים של: קרן אבי חי מן היסוד, פדרצית ניו יורק, קרן משפחת גימפריג', קרן 

נדב, הסוכנות היהודית, המועצה הדתית, מורשת ישראל וחברת 'חלילית'. מתוך שיתוף פעולה עם גורמים נוספים 
בעמק וברחבי הארץ והודות לחברים מתנדבים ושותפים לרעיון ולחלום.

בית גינס

ב  ׁ ב ְלַמשַּ ב, ַהְקֵשׁ ״...ַהְקֵשׁ

יִתים.  נֹוף ַהזֵּ ָהרּוַח בְּ

ֵאיזֹו ְצִמיָחה ֲעָנָוה! 

ו  ַמע? ֵהם אֹוְמִרים ַעְכָשׁ ֲהִתְשׁ

ָבִרים ְנבֹוִנים ּוְפׁשּוִטים.״ דְּ

לאה גולדברג | מתוך: שירי ציון, ג. עצי זית

זית

זהות יהודית תרבותית בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

ר פ ח - ק מ ע ב
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ומחדשת. 
שנה טובה, מעשירה 

מאחלים 

נו ב׳זית׳.
נשמח לראותכם אית

מזמינים אתכם להצטרף לרשימת התפוצה ולדף הפייסבוק שלנו 

ולהיות שותפים למחשבה, ליצירה ולחוויה.

 adizayit@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

זית

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

עשור ל
זהות יהודית תרבותית 

ר פ ח - ק מ ע ב
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John Such - Unsplash :צילום

זית
של 

לה 
ע

שבעת מינים
ֶאֶרץ ְּתֵאָנה ָוָזִית,

ֶפן ַעל ִקירֹות ַהַּבִית ֶגּ
ְותָמר ִמַּתֵּמר ַעד ֵלב ָׁשַמִים.

ֶׁשֶמׁש ַּבִחָּטה, ָּבֹאֶרן,  
ַהר ַהְׂשעֹוָרה ַּבֹּגֶרן

ְוִרּמֹון ֲאַדְמַּדם ְלָחַיִים.        
אח, ִׁשְבַעת ִמיִנים

ִּנים; ְוִזְמַרת ָהאֶרץ ַּבַגּ
אח, ִׁשְבַעת ִמיִנים

ּוְפָרִחים ְּכֻחִּלים ּוְלָבִנים.
ֶכם ֵתף ְוֶשׁ ֵני ַיֲעֹקב ִהּטּו ָכּ ְבּ
ם הֹוִציאּו ֶלֶחם ּוְבֵזַעת אָפּ

ְיא, ִמן ַהַהר, ִמן ַהַגּ
ר. ְדָבּ ִמן ָהֵעֶמק ַהָזּרּוַע, ִמן ַהחֹוף, ִמן ַהִמּ

לֹום ָעֶליָך" ִאיׁש ְלאִחיו אְמרּו "ָשׁ
ּוְבֵלילֹות "ָמה ֹטבּו ֹאָהֶליָך".

ִיץ ֵאין ָעִבים סֹוף ַהַקּ
ב ָהאִביב. ְואֲחֵרי ַהֹחֶרף ָשׁ

אח, ִׁשְבַעת ִמיִנים
ִּנים; ְוִזְמַרת ָהאֶרץ ַּבַגּ

אח, ִׁשְבַעת ִמיִנים
ּוְפָרִחים ְּכֻחִּלים ּוְלָבִנים.

לּו ָרִאינּו, לּו ָרִצינּו
ים. ִנּ ַתּ לּו ָהִיינּו ַיַחד ִמְשׁ

 אהוד מנור

רגע לפני שבועות | לילה וסיד
דברים שנכתבו לקראת שבועות ומתאימים לכל ימות השנה

השבוע התחלנו לקרוא את חומש במדבר. מזג האוויר השרבי דאג להכניס אותנו לאווירה, ובאמת 
מזל גדול שלקיבוץ יש מסורת מקודשת משלו, לפיה בשבועות נפתחת בריכת השחייה, ובא לציון 

גואל.
כן, הגיע חג השבועות, ויחד עם ביכורי קציר החיטים וערימות החציר שכבר מוכנות לטקס החגיגי, 
ישמעאל   דרבי  במכילתא  במדבר.  לנו  ניתנה  כידוע,  והתורה,  תורה.  מתן  את  גם  מציינים  אנחנו 
בארץ  ניתנה  שאילו  הפקר,  במקום  פרהסיה,  בדימוס,  תורה  "...ניתנה  נאמר:  א(  יתרו,  )פרשת 
ישראל, היו אומרים לאומות העולם, אין להם חלק בה. לפיכך ניתנה במדבר, במקום הפקר, וכל 

הרוצה לקבל יבוא ויקבל".  
יש פה אמירה שוויונית, דמוקרטית מאד: כל הרוצה לקבל – יבוא ויקבל. התורה פתוחה וזמינה 
ושייכות  ומגדר.  וגיל.  ומין.  גזע  דת,  הבדלי  בלי  העצמאות:  במגילת  שכתוב  כמו  ממש  לכולם. 

מפלגתית. וכו' וכו'. 
ורק תנאי אחד צריך להתקיים: כל הרוצה – אדם צריך לרצות לקבל את התורה. לא צריך בכח. לא 
בחיל ולא בכח. ולא בהדתה. ולא בכפייה. ולא כאינדוקטרינציה, ולא בגלל הסכמים קואליציוניים. 

כמו שאמר השפת אמת )בשבועות תרל"ד(: "כי האדם צריך להכין מקום בלב לקבל התורה". 
מי שיש לו/ה מקום בלב לתורה, יכול/ה לקבל את התורה. התורה היא כמו אלוהים של הרבי מקוצק, 
שנמצא בכל מקום שאליו נותנים לו להיכנס. והתורה, שיש לה שבעים פנים )לפחות!( לא חייבת 
ִמיָמה  להיות חמורת סבר, נוקשה ומכבידה. היא יכולה גם להיות מרעננת כמים זכים - ּתֹוַרת ה' ְתּ
יַבת ָנֶפׁש )תהלים יט, ח(, ודבריה טעימים ומתוקים כדבש וחלב – "ְּדַבׁש ְוָחָלב ַּתַחת ְלׁשֹוֵנְך"  ְמִשׁ
ָעי אז  ֲעֻשׁ )שיר השירים ד, י"א(. והיא יכולה להיות מקור לעניין, ואפילו לשעשוע: "לּוֵלי תֹוָרְתָך ַשׁ

י ְבָעְנִיי" )תהלים קי"ט צ"ב(.   אַבְדִתּ
נאחל לעצמנו שיהיה המדבר מנוקד בנאות מדבר, שיש בהן צל ומי באר, ומי שירצה לקבל – יבוא 

ויקבל.
שבת שלום וחג שמח!

ה ִליָלה וסיד, קיבוץ המעפיל | רבה אזורית לעמק חפר – התנועה הרפורמית * הַרָבּ

ם י יִּ ַח ם  י ִה ֹל ֱא ד  ֹו ס ְך  ֵד ֹו ס בְּ ק  י ִמ ְע ַה ְל ל  ַכ ּו י י  ִמ  | ה  ָמ י ִע נְּ ַה ה  ָמ י ִמ תְּ ה  ָר ֹו ּת ה  מָּ ַת ְו ה  ָפ ָי
) . . . ( ת  ֹו ּי ִת ֹו א ם  ִע ם  י ִר ָת כְּ ת  ֹו ב תֵּ ַה ם  ִע ת  ֹו ּד ֻק ְנ ד  ֹו ס בְּ  | ם  י ִב ָה ֲא בַּ ל  י ִג ְב ה  ָס לְּ ַע ְת ִנ י  ִד י ִד ְי ּה  ָי

ם  י ִנ ֹו ח ם  לָּ ֻכּ ם  י ִנ פָּ ם  י ִע ְב ִשׁ בְּ ם  י נִּ גַּ ן  ָי ְע ַמ  | ם  י ִנ י ִנ ְפ ּו ב  ָה זָּ ִמ ב  ֹו ט ם  י ִנ ֹו י ְל ֶע ת  ֹו ר ֹו א  
)יפה ותמה | ר' שלמה אביטבול | מתוך שירת הבקשות למסורת יהודי מרוקו(

קבלות שבת קהילתיות
מועצה אזורית עמק חפר - מרכז קהילתי אזוריעל גדות נחל אלכסנדר 

"פני שבת נקבלה" ר' שלמה אלקבץ
קהילת עמק חפר מקבלת את השבת 
ברגעים הקסומים של "בין השמשות"

חוויה לכל גיל ולכל המשפחה 
16:30 | מרחב יצירה - עם ׳פשוט עיצוב׳
17:00 | קבלת השבת באומר ובניגון 

           בהובלת ׳הרכב הבית של זית׳

קבלות השבת פתוחות לקהל הרחב | בואו בשמחה!
לפרטים: ׳זית׳ 054-9290060, 052-4686746

בפארק איטליה, צפונית לקיבוץ מעברות  |  בהובלת המרכז הקהילתי האזורי על כל שלוחותיו

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח
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מועדי קבלות השבת:
י״ב באייר 27.4.18
י״ח בסיוון 1.6.18

ט״ז בתמוז 29.6.18
ט״ו באב 27.7.18

כ׳ באלול 31.8.18 )גשרים בנחל(

 פרטים
 בעמוד
הבא

גם אנחנו חוגגים

 קבלת שבת קהילתית על גדות נחל אלכסנדר
   בהובלת הרכב הבית של זית

 השקת 'עלי שבת' - מיזם ערכת השבת, בהובלת מיריק שניר
 פותחים שולחן שבת - תחרות מתכון שבת מנצח

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

יום שישי 1.6.18 | 16:30 | פארק איטליה, נחל אלכסנדר

תחרות הסיפור הקצר - שנה שמינית
יום ראשון  17.6.18 ד' בתמוז בשעה 20:00 בבית העם בבית יצחק

 שמחים לארח את הסופר מאיר שלו באירוע סיום והענקת פרסים
לזוכים בתחרות הסיפור הקצר למבוגרים ונוער בעמק.

ליווי מוזיקלי: מקהלת בל קנטות.
מופק בשיתוף הספרייה האזורית עמק חפר שלוחת מרכז חפר, בית יצחק וזית

אירוע השקת ספרים חדשים של תושבי עמק חפר
׳במלוא מובן המילה׳

חמישי 21.6.18 ח' בתמוז החל מהשעה 17:30 בדשא ליד בית העם בית יצחק
חגיגה של מילים ומוזיקה

בילוי לכל המשפחה עם הרבה יצירה, אמנות, קריאת שירה, קפה טוב ומיני כיבודים.
מופק באהבה בשיתוף שלוחת מרכז חפר, בית יצחק וזית.

ת י ז ף  ו ת י ש ב ר  פ ס ה ע  ו שב עי  ו ר אי

הכניסה חופשית!

ארועי שבוע הספר ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

ת י ר ו ז א ה ה  י ר פ ס ה ף  ו ת י ש ב
בתמיכת משרד התרבות המחלקה לספריות

מועצה דתית אזורית
ר פ ח - ק מ ע

2018
יוצרים מוזיקה מהמקורות

מועצה אזורית עמק חפר | מרכז קהילתי אזורי
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 דוכני מזון ודוכני מכירה בתשלום

כרטיסים
 במכירה מוקדמת:

55 ש"ח 
ילדים עד גיל 6 ללא תשלום

בערב המופע: 80 ש"ח

רכישה באתר המועצה 
www.hefer.org.il

כרטיסים ופרטי הסעות לנוער
 אצל מדריכי הנוער

פתיחת שערים 19:30

הרכבי המקורוק במופע פתיחה

חמישי 7.6.18
20:00 מתחם קדם שפלת חפר

אמן מרכזי < אליעד 
במופע חד פעמי ומיוחד


