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אהבה, פיוס ודמעות | אהוד רבין
כשאנחנו אומרים חודש אב, ובמיוחד בשמו המורחב: מנחם אב, מיד ניצבים לנגד עינינו תשעת הימים 

הראשונים של החודש ששיאם ביום החורבן ט' באב ואנחנו מתכנסים בצילם של מנהגי האבלות. 
אבל באמצע החודש אנחנו 'משנים פאזה' - כנאמר בשפת היומיום - מאווירת חשבון הנפש המקונן 
ששיאה היה ט' באב אל אווירת הפיוס שבשיאה ט"ו באב. שני המועדים הללו, החלים בחודש הקיצי 

החם הזה, גם אם לא באים לידי ביטוי של ממש אצל כולם הרי נוכחותם באוויר גורמת לחוש ולהרהר 
בהם. לפחות להרהר.

ט"ו באב שיבוא עלינו לטובה כשירח החודש יהיה במילואו, מקובל בתודעה, גם של מי שאינו שומר 
מסורת, כחג האהבה. אולי לא כ"כ חשוב מה מספרות המסורות שנקשרו ליום הזה באלפי השנים, 

ואפילו אם איננו בקיאים בפיתולי הקשרים האנתרופולוגים וההיסטוריים שברקעו, בשביל כולנו 'ט"ו 
באב' הוא שם נרדף ליום האהבה; ואשרינו שיש לנו מועד שאינו מיועד לקינות או לחשבון נפש או 

לחגיגות ניצחון צבאי אלא דווקא לפיוס ולאהבה.
האהבה, איך שלא נבין אותה וכמה שלא תהיה מושג חמקמק ורב פנים, עומדת אצל רובנו, כך נידמה 
לי, בראש סולם הרגשות האמפטיים - סמל היפה והטוב, ביטוי אולטימטיבי כמעט של שותפות, של 

קבלה ונתינה, של הרומנטי מול התבוני - ביחסים שבין בני אדם. ואהבת ט"ו באב )במנותק מחיבוריה 
ההיסטוריים, כאמור( נתפשת בעיקר כאהבה זוגית.

השבועות הקשים של הקיץ הקודם חשפו אותנו לעשרות סיפורי אהבה )ואני מגביל את עצמי לסיפורי 
האהבה הזוגית( מרגשים ורגישים, עוצמתיים, מכמירי לב, שלכל הפחות משתווים לאלה ש'שואבים' 

אותנו בספרים ובסרטים. אלא שרוב רובם של סיפורי האהבה הללו שנחשפנו אליהם, נקטעו באש 
המלחמה אליה נקלעו ובה נצרבו. תמונות נשיקות הפרידה הארוכות, דברי הפרידה של החברות, 

והארוסות והרעיות שאין בהם שום כוונת פרידה, סיפורי הנשים החוזרות כל אחת אל מחול הכרמים 
שלה חורתים עמוק בתודעה של כולנו פסיפס נפלא )למרות הנסיבות בהן התגלו( של תמונות אהבה 
שאין לה גבולות ואין בה מגבלות, תמונות אהבה צבעונית שקשה להכיל את הרב גוניות שלה. מרקם 

שיש בו חלומות ושירה, חיבוק והגנה ותמיכה; 'שמיכת טלאים' המורכבת מכל מרכיבי הקשר הזוגי. 
אהבה שדמעות השמחה שלה מתערבבות בדמעות העצב, שיופיו של העבר מלטף את היופי המוחמץ 

של העתיד.
חג האהבה של תשע"ד, דווקא משום שתמונת האהבה דיממה ודמעה בו, כמו ביקש להזכיר כי ט"ו 

באב )ובכל זאת צריך לחזור למקורות( הוא מועד של קידוש המשכיות החיים )בדרך של התרת 
נישואים( של הישרדות )באמצעות פיוס ואהבה(.

ְחֶיה! / ְוַנְפִׁשי ִנְקַרַעת ִמֶּבִכי!  ... / ֵאל ָהֱאֹלִהים! / ּגּוף ָנַתָתּ ִלי ְוהּוא ָימּות; / ְואֲהָבה ַנַתָתּ ִלי ְוִהיא ִתּ
כתב המשורר ע. הלל.

לקוראינו, שלום!
בחודש אב יש חלק קשה וחלק רך יותר. את שניהם אנחנו חווים בעוצמות שונות כל שנה. 

משהו מהשניּות הזו בא לידי ביטוי גם באיגרת שלפנינו. כך גם הקיץ בכללו. נתמודד עם הקשה ונהנה מהרך.
חודש טוב.
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בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

מועצה אזורית עמק חפר
מרכז קהילתי אזורי בית גינס

שפת אם
גילגולה של מילה: ביכורים |  אביטל פלן

המילה ביכורים במקרא ובמקורות מאוחרים לו מתייחסת לתבואה הראשונה או לפרי הראשון 
שהבשיל. להבאת הביכורים והדרך שבה היא נעשית נודעה חשיבות רבה:

"א. כיצד מפרישין הביכורים? יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה, אשכול שביכר, רימון 
שביכר, קושרו בגמי ואומר: "הרי אלו ביכורים". ב. כיצד מעלין את הביכורין? כל העיירות שבמעמד 

מתכנסות לעיר של מעמד ולנין ברחובה  של עיר, ולא היו נכנסין לבתים ... ג. הקרובים מביאים 
התאנים והענבים, והרחוקים מביאים גרוגרות וצימוקים. והשור הולך לפניהם, וקרניו מצופות זהב, 

ועטרה של זית בראשו, החליל מכה לפניהם, עד שהגיעו קרוב לירושלים. הגיעו קרוב לירושלים, 
שלחו לפניהם ועיטרו את ביכוריהם... וכל בעלי אומנויות שבירושלים עומדים לפניהם ושואלים 

בשלומם ד. החליל מכה לפניהם עד שמגיעין להר הבית."  משנה בכורים פרק ג
"ואלו מביאין וקורין, מן העצרת ]חג שבועות[ ועד החג ]שהוא סוכות[, משבעת המינים, מפרות 

שבהרים, מתמרות שבעמקים" )משנה מסכת בכורים פרק א(. ועוד נאמר שם: "ועושה אדם כל שדהו 
בכורים וחייב באחריותם, וטעונים קרבן ושיר ותנופה ולינה." )פרק ב(.

הביכורים, נאמר ביתר פרוט בתלמוד )תלמוד בבלי, סוכה מ"ג, ב(, כמו הלולב והעומר, טעונים תנופה, 
טקס שמטרתו הגנה על היבול על ידי ביטול רוחות רעות וטללים קשים. חל איסור להשתמש ביבולים 

החדשים בטרם הבאת ביכוריהם.
ועוד על חשיבות הביכורים אנו קוראים במדרש:

"רבי הונא בשם רבי מתנה אמר בזכות ג' דברים נברא העולם, בזכות חלה, ובזכות מעשרות ובזכות 
בכורים."  )בראשית רבה א, ו(

חגי ביכורים היו נפוצים בתרבויות רבות בעת העתיקה, ושרידים של חגים אלו מתקיימים באחדות 
מהתרבויות עד ימינו. לפחות בחלק מהמקרים התפישה שנתנה השראה להתפתחות חגים אלו היא 

שאין היבול והארץ שייכים לאדם אלא לישות עליונה, וכן שטקסים מתאימים מביאים ברכה ליבול.
בין טקסי הביכורים היותר מוכרים לנו נמנים ביכורי שעורה )העומר בפסח( וחיטה )שני הלחם 

בשבועות( הרחוקים אחד מהשני שבעה שבועות. גם ביכורי הגפן והזית נחוגו באזורנו אלא שחגים 
אלו לא השתמרו בלוח העברי.

כותבת רונית מעוז באתר דעת של אוניברסיטת בר אילן: 
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  ]יין חדש בטרם תסיסה[ - ביום הראשון, השלושה בחודש החמישי ]שהוא חודש אב[, 

וביכורי היצהר - ביום ראשון, העשרים ושניים בחודש הששי" .

אביטל פלן מנחת סדנאות בנושא חגים

גישות שונות להבין מהי הבנה - להבין את השואה | ד״ר יצחק עזוז
הספרות העצומה שנכתבה ונכתבת על השואה יוצרת תחושה שהכול כבר נאמר. המניע שלי לכתוב 

ספר בנושא השואה, נושא שאותו אני מלמד וחוקר שנים רבות, הוא רצוני לאתגר את המושג "הבנה". 
הכותר של הספר שלי הוא: "להבין את השואה, להבין את פוטנציאל הנאציות שבאדם", בעוד קיימת 

טענה רווחת לפיה לא ניתן להבין את השואה. 
יש לכך שני מניעים מרכזיים – הראשון הוא הרצון לייחד את השואה בטענה שלא ניתן להבין אותה, 

ובכך ליצור חיץ בין הבנה אנושית לבין השואה; השני הוא הצורך בתשובות מוחלטות שלא יובילו 
לבלבול שנוצר לגבי הקשר שבין הבנה להצדקה. 

המניע הראשון נובע מהצורך להשקיט את החרדה שלנו מפני האפשרות שגם אנחנו עלולים להתנהג 
כמו הנאצים במצבים קיצוניים. בדרך כלל אנחנו עושים זאת על ידי הגדרת הנאצים כ"חיות אדם" ובכך 

מייצרים הפרדה ביננו לבינם ומטשטשים את העובדה שמדובר בבני אדם שנולדו בדיוק כמונו. 
"הבלבול" בין הבנה להצדקה, נעשה מתוך החשש שלנו שאם נבין את השואה נצטרך להצדיק 

אותה. חשש זה נובע מצורת החשיבה המערבית והמדעית שמבקשות להגיע אל "האמת" / להבין 
מהי "האמת". לצורך כך הן דורשות להכריע באופן קטגורי, ולרוב גם אְּפִריֹוִרי, מהי "אמת" ועל כן גם 
דורשות להגדיר באופן מוחלט מהו "שקר". "האמת" נתפסת כמי שיש לפעול לפיה ולכן היא בהכרח 

מוצדקת, כפי שקבע אפלטון.
"אמת" = טוב, "שקר" = רע, ומכיוון שנעשה הבלבול בין הבנה להצדקה, מה שנחשב בעיננו לרע נחשב 
לשקר ולכן איננו מעוניינים להבין, כדי לא להיות במצב שבו אנחנו מצדיקים לכאורה את "הרע". זאת 

כיוון שהבנה במחשבה המערבית נחשבת לרוב רק כיחס חיובי/מקבל. 
אך כפי שהראיתי באחד מספריי, מחשבת חז"ל בתקופת בית שני מציעה חשיבה אחרת שאיננה עושה 

הפרדה דיכוטומית כזו בין "אמת" ל"שקר" . מחשבה זו של חכמי בית שני מהווה עבורי בסיס להבנה 
בכלל ולהבנת השואה בפרט.

יוצא אם כן, שבעקבות צורת החשיבה המערבית, הדרך שהשתרשה בנו להבנת דברים היא הצדקתם. 
הצדקה הנובעת מתוך קושי אנושי להתייחס למציאות האנושית המורכבת והיחסית, ומתוך הצורך 
לעשות הפשטות והכללות על מנת לסדר את המציאות, כדי שיהיה נוח וקל יותר להתמודד איתה 
ואף להתנכר אל המורכבות שהיא מעלה עלי כאדם ועלינו כחברה. לכן, קל יחסית לשפוט דברים 
שמוסכמים כחיוביים באופן מובהק, אך הרבה יותר קשה לשפוט את כל ההתנהגויות האנושיות 

בהקשר לנסיבות קונקרטיות מורכבות, ובמיוחד במציאות כמו השואה.  
בפנל שבו השתתפתי במסגרת ערב לכבודם של יוצרים מעמק חפר, ִאתגר המנחה את חברי הפנל 

בקטע מ"זורבה היווני", ושבאמצעותו היינו אמורים להציג את הפריזמה שלאורה כתבנו את הספרים 
שלנו. אני מביא משפט אחד מתוך הקטע שמבטא היטב את הפריזמה שלאורה ניסיתי להבין את 

השואה: "לא עשיתי אפילו מעשה לא רציונלי אמיץ אחד", האומץ לוותר על הוודאות המלאכותית 
שהחשיבה המדעית מציעה, כי "שמעתי לקולו השקול, הקר, האנושי של ההיגיון". בספרי ניסיתי להבין 
את השואה תוך כדי העזה לא להסתפק בחשיבה "המדעית". לצד הציטוט הנזכר אביא ציטוט של פרופ' 

זיגמונט באומן, אחד מהסוציולוגים החשובים ביותר בעולם, שהתייחס לניסיונה להבין את השואה 
של פרופ' פיין, שגם היא סוציולוגית מאד מוערכת: "דווקא בשל הכישורים הסוציולוגיים חסרי הדופי 

של המחברת, ובשל מיומנותה ביישומם, חושף ספרה של פיין, בבלי דעת, את חולשת הסוציולוגיה 
האורתודוקסית" להבין את השואה.

יוצא, אם כן, שדווקא החשיבה הלוגית-מדעית שהתפתחה במערב פוגעת ביכולת להבין את המציאות 
בכלל ואירועים מסובכים כמו השואה בפרט. לכן בספרי אני מנסה להציע הבנה של השואה באמצעות 

שילוב כלל היכולות השכליות האנושיות שמשלבות רציונאליות-לוגית ורציונאליות אינטואיטיבית. 
אומנם אני מוותר על השאיפה של המחשבה המערבית להגיע לתשובות מוחלטות, אך דווקא בשל 

כך אני מראה מדוע הניסיון להציב את הנאצים מחוץ להבנה האנושית, שמבלבלת בין הבנה להצדקה, 
משחררת אותה מאחריות למעשיהם האנושיים. 

חמור מכך, היא מונעת מאתנו להבין את הקשר שבין מאפיינים אנושיים "נורמאליים" לבין הסכנות 
הכרוכות מאי הבנה, הנובעת מחשיבה "מדעית", כאשר בני אדם נקלעים למצבים שנעשים קיצוניים 

יותר ויותר. אז הזוועות שמתלוות למצבים כאלה בזמן משברים חברתיים, בזמן מלחמות, בזמן רציחות 
עמים ובזמן השואה מסווגות כבלתי ניתנות להבנה של אדם "נורמאלי". הדרדרות אנושית שאני מכנה 

אותה בספר "המדרון החלקלק של האנושיות", שבתנאים של משברים ומלחמות גם "הנורמאלי" 
משתנה בהם. כך נוצרת אי הבנה שמונעת מבני אדם לעשות את מה שניתן לעשות כשעוד אפשר, כדי 

למנוע את הזוועות הבלתי נמנעות כשהמצב מדרדר. 
]דברים ברוח זו אמר יצחק עזוז בהצגת ספרו, באירוע השקת הספרים של יוצרי עמק-חפר שהתקיים בבית-יצחק 

בשבוע הספר בראשית הקיץ[

* יצחק עזוז, מושב אמץ, ד״ר להיסטוריה ומרצה בכיר בבית ברל, פרסם שני ספרים: ׳מהרסייך ומחריבייך מאוהבייך יצאו,  על 
תהליך התמוססות היהודיות במערביות׳, ׳להבין את השואה, להבין את פוטנציאל הנאציות שבאדם׳ 

ה אַמר ה׳ ְצָבאֹות:  ״כֹּ
ָידֹו ֵמרֹב ָיִמים; ּוְרחֹבֹות ָהִעיר  ַעְנּתֹו ְבּ ם; ְוִאיׁש ִמְשׁ לִָ ְרחֹבֹות ְירּוָשׁ בּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות, ִבּ עֹד ֵיְשׁ

ְרחֹבֶֹתיָה:... ֲחִקים ִבּ ְלאּו ְיָלִדים ִויָלדֹות ְמַשׂ ִיָמּ
ֶמׁש:  ְוֵהֵבאִתי  י ֵמֶאֶרץ ִמְזָרח ּוֵמֶאֶרץ ְמבֹוא ַהָשּׁ יַע ֶאת-ַעִמּ ה אַמר ה׳ ְצָבאֹות ִהְנִני מֹוִשׁ כֹּ
ֱאֶמת ּוִבְצָדָקה:  ם; ְוָהיּו-ִלי ְלָעם ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאֹלִהים - ֶבּ לִָ תֹוְך ְירּוָשׁ ְכנּו ְבּ אָֹתם ְוָשׁ
י  ה ִמִפּ ָבִרים ָהֵאֶלּ ה ֵאת ַהְדּ ָיִּמים ָהֵאֶלּ ְמִעים ַבּ ֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם ַהשֹּׁ ה-אַמר ה׳ ְצָבאֹות, ֶתּ כֹּ

יָראּו: ... ִביִאים.. אל-ִתּ ַהְנּ
ְפטּו  לֹום ִשׁ ט ָשׁ ַפּ רּו ֱאֶמת ִאיׁש ֶאת-ֵרֵעהּו-ֱאֶמת ּוִמְשׁ ְבּ ֲעׂשּו: ַדּ ר ַתּ ָבִרים ֲאֶשׁ ה ַהְדּ ֵאֶלּ

י ֶאת- ֱאָהבּו:  ִכּ ֶקר אל-ֶתּ ֻבַעת ֶשׁ ְלַבְבֶכם ּוְשׁ בּו ִבּ ְחְשׁ ֲעֵריֶכם: ְוִאיׁש ֶאת-ָרַעת ֵרֵעהּו אל-ַתּ ַשׁ ְבּ
ֵנאִתי, ְנֻאם ה׳:  ר ָשׂ ה ֲאֶשׁ ל-ֵאֶלּ ָכּ

יִרי ִיְהֶיה ְלֵבית- ִביִעי ְוצֹום ָהֲעִשׂ י ְוצֹום ַהְשּׁ ה-אַמר ה׳ ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִשׁ ...כֹּ
לֹום ֱאָהבּו״ ְמָחה ּוְלמֲֹעִדים טֹוִבים; ְוָהֱאֶמת ְוַהָשּׁ ְיהּוָדה ְלָשׂׂשֹון ּוְלִשׂ

זכריה ח׳ 

החודש בזית

מזמינים אתכם להמשיך להיות שותפים 
בעיצוב העשיה של זית לאורך כל השנה

נשמח לראותכם בארועים ובפעילויות השונות 
שלנו מאתנו, צוות זית: 

רינה, עדי, טל

'זית' פועל במסגרת המרכז הקהילתי במועצה האיזורית עמק חפר, כחלק מהאירגונים הארציים ׳ניצנים׳ ו׳פנים׳, 
הודות לבתמיכתם הנאמנה של קרן אבי חי מן היסוד, הפדרציה היהודית המאוחדת-ניו יורק, קרן משפחת גימפריג', 

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

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   |   רינה ברקאי: 052-3344720   |  טל קלאר העברי: 052-5308019   
        talzayit@gmail.com   rinazayit@gmail.com    adizayit@gmail.com    

wallpaperose  :עיצוב ועריכה גרפית: לאה מרמורשטיין-ירחי | אמנות גרפית                        הצילום

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

Nitzanim
 Judaism - Zionism - Israeli Identity

(RA)

ֲעֵצי ַהַּזִית ָהֵאֶּלה 
ֶׁשֹּלא ָּכְרעּו ֶּבֶרְך ֵמעֹוָלם ִעם ַהַּדַעת ַהֻמְצֶּפֶנת ְוִעם

ָמִטים ַהֶּנֱחָרִצים ָּכל ַהְּמִניָפה ַהְּכֻחָּלה ַהּזֹאת ַהְקּ
ַעל ְּפֵני ְּכִביׁש ֵּגיא ֵּבן-ִהּנֹום

ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ִאם ַהר ִצּיֹון רֹוֶאה ֶאת ַהְּדָבִרים
ֶׁשִּׁשּנּו ַעד ֵאין ַהֵּכר

ֶאת ַצְלֵמנּו. ַהָּיַדִים ֶׁשָּנְגעּו ּבֹו יֹום יֹום ְּכַגַעת
ֵאם ְּבֵמַצח ְּבָנּה ָצְנחּו
חֹוְמקֹות ֶאל ַּתְרֵּדַמת

ַהָּים ַהֵּמת
ַהִאם ׁשֹוֵמַע הּוא ֶאת ַהְּזָעָקה

ִמׁשּוק ַהְּׁשָעִרים אֹו ֶאת ְצקּון ְּתִפָּלִתי ִמּתֹוְך ַהֵּצל –
ַמה ּמֹוִעיל ֵיׁש ִּביִדיִדים ָׁשִּמְסַּתְּכִלים ִמן ַהְיִציִעים

ֵּבנּו ֶנֱאָבק ַּבִזּיָרה ְּכֶׁשִלּ
ּוַמה ַּטַעם ֵיׁש ָּבנּו, ַהְמׁשֹוְרִרים, ִאם ֵאין אנּו

יֹוְדִעים ְלַהִּגיד
ַהר ִצּיֹון ַהֻאְמָנם הּוא ַקָּים ַּבְּמִציאּות אֹו
ָּכמֹוהּו ְּכאֲהָבֵתנּו אֹורֹו ֶנֱאָצל ִמן ַהּמֹוֵקד

עֹוֶלה ַלְיָלה
ַלְיָלה

אבא קובנר )"אינני יודע אם הר ציון"(

קבלות שבת קהילתיות 
ת בנחל על גדות נחל אלכסנדר 

בלות שב
ק

ה 2015
תשע"

מועצה אזורית עמק חפר - מרכז קהילתי אזורי

"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, מרכז קהילתי עמק חפר, 09-8981628, עדי 054-9290060, טל 052-5308019

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

מועדי קבלות השבת:
ה' באייר    24.4.15
י״א בסיוון  29.5.15
ט' בתמוז   26.6.15
ט״ו באב    31.7.15 

י״ג באלול  28.8.15  ׳גשרים בנחל׳
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ז  מחנה קיץ למשפחות - יהלו"ם 
גם השנה יוצאות משפחות מעמק חפר 

למחנה הקיץ של יהלו"ם )ילדים והורים לומדים( בירושלים:
 16-19.8.2015   10-13.8.2015    9-12.8.2015  

 להרשמה: כוכבה ביטרן | 052-2902469
yahalom.camp@gmail.com

 ניתן להוריד טופסי הרשמה גם באתר יהלו"ם: 
www.yahalom.org.il

להתייעצות נוספת מוזמנים לפנות אלינו. 
 talzayit@gmail.com  052-5308019 טל קלאר

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׳.

קול קורא - לקראת שנת העשור ל׳זית׳

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

עשור ל

י ר ו ז א י  ת ל י ה ק ז  כ ר מ  | ר  פ ח ק  מ ע ת  י ר ו ז א ה  צ ע ו מ

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

זיתקהילה מארחת | ראש חודש אלול
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד
בית גינס

מועצה אזורית עמק חפר 
 מרכז קהילתי אזורי

שלוחת צפון חפר

יום ראשון א' באלול 16.8.15 | 20:30 |  חדר האוכל בגח״מ
בין דת למדינה בימי המקרא 

 עם הרב ד״ר בני לאו
ליווי מוזיקלי: ראומה גמליאל   
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כרטיסים במקום, מחיר: 40 ₪ לפרטים: רינה ברקאי 052-3344720


