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שתי פנים ל״לא כל יום פורים״ | אהוד רבין
אם חיים יבין היה קריין הטלוויזיה של שושן הבירה הוא היה מכריז בדרמטיות בשלושה עשר לחודש 

אדר: מהפך!! כי ביום הזה לא רק שיהודי הממלכה ניצלו הם גם הרגו באויביהם ובשונאיהם וימיהם 
נהפכו להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב.

פורים הוא, אם כך, עוד חג של נס. בהיותו תולדה של סיפור מגילת אסתר, הוא מחזיר אותנו כל 
שנה לרגע שבו העם המפוזר מהודו ועד כוש, נמצא כשראשו כבר מתחת 'לסכין הגליוטינה' המאיים 

לעורפו, ואז נעשה לו נס )שהיו מי שטרחו ודאגו שיקרה(, ניצלו חייו והובטח המשך קיומו. 
הייחּודיות והמיּוחדּות של מה שקרה בעצם הימים ההם באה לידי ביטוי דווקא על דרך השלילה 

בפתגם "לא כל יום פורים!". כלומר ניסים, או מהפכים דרמטיים, או יציאות מבירה עמיקתא לאיגרא 
רמה, הם תופעות יוצאות דופן ואינן עניין של כל יום ויום.

'לא כל יום פורים' אומר שאסור לנו לסמוך על כך שברגע האחרון והמכריע יבואו לנו רווח והצלה 
ממקום כלשהו, ומכאן שעלינו )גם בעזרת כוחות ואמצעים שנצליח לגייס ולרתום( לעבוד ולטרוח, 

לחשוב ולקדם, להילחם ולהידרש ליעדים שאנחנו רוצים להגיע אליהם, או כשאנחנו רוצים לסכל רעות 
שמתרגשות עלינו וצומחות לפתחנו.

באמירה "לא כל יום פורים" )בלי לבחון אם זו אמירה ספרותית או היסטורית( יש מצד אחד אישור 
שהיה פורים, כלומר אירוע מכונן של 'נהפוך הוא' היה, אבל אל לנו לצפות שמשהו דומה לו ימתין 

תמיד לרגע שבו יוכל 'לעצור את ההיסטוריה' ולמנוע מאתנו להגיע חו"ח אל עברי פי פחת.
מצד שני... )או ברוח המגילה: ולהיפך..( 

מצד שני, אפשר לקחת את הביטוי 'לא כל יום פורים' לכיוון אחר לגמרי, ולראות בו היתר לעשות ביום 
הזה דברים שאנחנו מנועים לעשותם )מסיבות דת, נורמות חברתיות וכד'( בחיי היומיום. תחת הכותרת 
הזאת מותר להטיל ספק, לנגח מרות, מותר להחליף זהות, להתיר רסן לשוני ומותר להתבסם עד-לא-
ידע. כלומר יש הרבה דברים המותרים לנו ביום הזה, בתנאי שלא נהפוך אותם לשגרה ולקבע. אפשר 

לנצל את 'חלון ההזדמנויות' של פורים, עם הביקורת, ההומור הדוקרני, חילופי התפקידים, לבישת 
המסכות, אבל צריך לזכור שאחרי עשרים וארבע שעות )או ארבעים ושמונה בערי החומה...( 'המרכבה' 
חוזרת להיות 'דלעת' ונדרשת רצינות כדי לנהל את חיינו ברוב ימות השנה, כי כפי שאמרנו: לא כל יום 

פורים.

לקוראינו, שלום!
אדר חודש שנועד להרבות בו שמחה ונאחל לעצמנו שכך יהיה. זה גם חודש של גילוי הסתר ושל 'נהפוך הוא' 

ושאר כוונות לאורה ושמחה. אופטימיות שם המשחק.
חודש טוב.
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בית גינסבתמיכת קרן אבי חי מן היסוד
מועצה אזורית עמק חפר

מרכז קהילתי אזורי

שפת אם
גילגולה של מילה: ציפור |  אביטל פלן

המילה ציפור מופיעה פעמים רבות במקרא לרוב במשמעות של עוף כנף ולעיתים כשם איש.
להלן דברי אליעזר שמאלי, עם שינויים קלים, על החודש בו אנו שרויים:

לרועה הערבי בן-זמננו פתגם ולשונו: "בחודש אדר– פעם שמש ופעם מטר. דוגרת הציפור 
הזעירה והרועה יתייבש בלי מדורה." ואכן זהו אדר: הגשמים עודם יורדים בהפסקות ורוחות 
קרות מנשבות לפרקים אך בין גשם לגשם נוקדת החמה ומחממת בעוז. הארץ כולה מכוסה 

מרבד פרחים ססגוניים והמוני חרקים נישאים סביבם בזמזום. ייתכן, שמאמר חז"ל –"משנכנס 
אדר מרבים בשמחה"- כיוון גם לטיבו של החודש שהוא שטוף פריחה זמזום ושירה.

)מתוך "מחזור החי והצומח" מובא ב"ילקוט פורים" בעריכת אריה בן גוריון וצבי שוע.(

על שירת הציפורים כותב הסופר אברהם רגלסון:
"ציפצוף-הבוקר אשר לציפורים, על צלילותו הקצובה, פירפוריו הפזיזים, וניצוצי-ציוציו הניתזים 

– לפחות עד מידה זו יש בו משום מלאכת-מקהלה...שמעתי פעם מפי ח.נ. ביאליק ז"ל: "זימרת 
הציפורים בבוקר - תפילה היא." 

)"תפילת הציפורים" פורסם ב"על המשמר" 1954 מובא באתר בן יהודה(.

באתר "המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית" מאמר שכתבה שלומית ליפשיץ על שמות 
הציפורים:

"במקרא נזכרים שמותיהם של 36 ציפורים. ביניהם חסידה, תור, סיס, עגור, עיט, איה, נץ, 
זמיר, שליו, יונה, נשר, דיה, דאה, תחמס, פרס, עזניה, בת-יענה, שחף, כוס, שלך, ינשוף, אנפה, 

דוכיפת, תנשמת, רחם, עורב, שעיר, לילית, דיה, קורא, שכוי, זרזיר, סנונית, ברבור ודרור. 
בכתבי חז"ל מוזכרים שמות של 15 ציפורים נוספות. בתנ"ך ובכתבי חז"ל ישנם שמות שלא 

משמשים כיום, ביניהם: ראה, קאת, תנים, קיפוז, קיק, נעמית, קיפוד. הסברה היא שאלה 
שמות של ציפורים כי הם מוזכרים בתוך רצף של שמות ציפורים, לדוגמה, "דאה וראה ודיה 

ואיה - אחת היא" )חולין ס"ג, ע"ב(, ו"וירשוה קאת וקיפוד וינשוף ועורב, תנים ובנות יענה, שעיר 
ולילית, קיפוז ודיה" )ישעיה ל"ד(. הראשון שקרא בשמות עבריים חדשים לציפורים הוא מנדלי 

מוכר ספרים ובין השמות: נחליאלי, חוחית, עפרוני וירגזי.

* אביטל פלן מנחת סדנאות בנושא חגים
** צעדת עמק חפר 2015 מתקיימת בסימן ׳ציפורים ומאגרים׳ וכן סיור המשפחות לפסח. כל הפרטים במודעות בהמשך.

׳טיש׳ של מספרי סיפורים | לימור שיפוני
מרן הקדוש סיפר מעשה בבעש"ט זכרו לברכה לחיי העולם הבא, כי פעם אחת היה עניין פיקוח נפש 

גדול שהיה איזה בן יחיד וטוב מאוד וכו'. וציווה לעשות נר של שעווה ונסע ליער ודיבק את הנר לאילן 
ועוד איזה עניינים וייחד ייחודים וכו' ופעל ישועות בעזרת השם יתברך.

ואח"כ היה מעשה כזה אצל זקנו המגיד הקדוש ועשה גם כן כנזכר למעלה ואמר: "הייחודים והכוונות 
שכיוון הבעש"ט איני יודע, רק אעשה על סמך הכוונה שכיוון הבעש"ט" ונתקבל גם כן.

ואח"כ היה מעשה כזה אצל הרב הקדוש רבי משה לייב מסאסוב ז"ל ואמר: "אין לנו כוח אפילו לעשות 
כך. רק אספר המעשה, והשם יתברך יעזור." וכן היה.

וכן היה גם בהיפוך: רבי משה לייב מסאסוב ז"ל רק סיפר את המעשה, וקם הכוח לעשות המעשה 
שעשה המגיד הקדוש על סמך הכוונה שכיוון הבעש"ט, וגם איננו יודעים איפה המקום ובאיזה יער 
דיבק הלה את הנר לאילן ועוד איזה עניינים, ייחודים וישועות ייחד ופעל בעזרת השם יתברך – הרי 

שבאמצעות סיפור המעשה שאירועיו מתלכדים במחשבה, בדמיון ובנסתר – הרוח והחומר נפגשים 
ואנחנו יודעים שכך היה.

שותפים למעשה לא רק המספר והסיפור, שותפים גם המאזינים. בהיעדרם, אמנותנו – אמנות סיפור 
הסיפורים -  אינה מתקיימת. כי אם אין מי שיקשיב, יהיה עד לדברים במחשבתו, בדמיונו, ויחזיר לנו 

את ההבנה שמה שיש לנו לומר תקף,  הרוח תישאר רוח ולא תיפגש בחומר. לכן, החלטנו לערוך 'טיש' 
של מספרי סיפורים. 

'טיש' – שולחן ביידיש, הוא אירוע שבמהלכו האדמו"ר פותח שולחן לחסידיו ומכנס אותם למפגש 
חברתי. הוא מברך על היין, בוצע את הפת ומחלק לחסידיו 'שיירים' ממזון שאכל, שמתוך כך הם 

מרגישים מתקרבים אליו. אם נפגשים בקבוצה, צריך שיאמרו דברי תורה, שלא יחשב להם 'מושב 
לצים'. גם תפילה וזמירות, ניגונים ואמרות, וסיפורים. הרוח והחומר נפגשים.

האדמו"רים שלנו - מספרי הסיפורים - הם קודמינו בסיפור המעשה. ראו כמה יש לנו בסיפור אחד 
קצר – הבעש"ט, המגיד ממזריץ', רבי משה לייב מסאסוב ומי שסיפר את הסיפור. אין לנו מהם אלא 

מחרוזות של השראה, זיכרונות, רמיזות העוברות דרך הסיפור למספר הבא, מפגשים חטופים בעולם 
הגשמי ובדמיון; וזה הרבה מאוד. 

מעבר לכך, אם יש למשהו בעיסוק שלנו סמכות רוחנית, כזו המעוררת בנו התרגשות ויראת כבוד בכל 
פעם מחדש, הריהו המפגש האנושי סביב דברי-טעם. כמה שנצליח לכנס יותר בריות סביב סיפורים, 

סביב דברים אמורים שיש בכוחם להפגיש רוח וחומר, הרי שאנחנו בכיוון שלשמו האמנות הזו 
מתקיימת. לכן, אנחנו מזמינים אתכם לשולחן שלנו.

אומרים שטיש במוצ"ש נותן כוח לכל השבוע. אומרים גם שעל אף שלאירוע כזה יש תכנית סדורה, 
האדמו"ר רשאי לחרוג מהסדר שקיבל מאבותיו. מכאן גזרנו שטיש במוצ"ש האחרון של חודש אדר 

אמור להרבות בשמחה ולתת כוח לפחות עד ליל הסדר. גם גזרנו שנלך בדרך הצפויה, נחרוג מהסדר, 
ומכיוון שהטיש מתקיים שבוע אחרי פורים, סביר שנחרוג יותר.

 * לימור שיפוני מנחה את קבוצת מספרי הסיפורים של ׳זית׳. 
הדברים נכתבו לקראת הארוע ׳טישק׳זית׳ שייתקיים במוצ״ש כ״ג באדר, 14.3.15 במשמר השרון, 

בהובלת מספרי הסיפורים והרכב הזית של ׳זית׳. הפרטים במודעה בהמשך.

מתחת לזית

ֵעץ ַזִית ֵּבן 500
ְוֵעץ ֶּבן 50.

ַיְלֵדי ַהַּגן ָּבִאים ִלְראֹות
ֶאת ְׁשֵני ַהְּיִׁשיִׁשים:

ְלֶזה ֶּגַזע ְמֻפָּתל 
ְוֵלב ָחלּול-ָעצּוב.

ְוֶזה רֹאׁש לֹו ְמֻתְלָּתל
ַלְמרֹות ֶׁשהּוא  ָּכסּוף. 

ֶזה ְוֶזה זֹוְרִחים ַּבֶּׁשֶמׁש 
ִּכי ְּכָבר ָהָיה ַמִּסיק .

ַהֵּזיִתים ָהְפכּו ְלֶׁשֶמן,
ְּכלּום ְּכָבר ֹלא ֵמִעיק.

ֵעֶׂשב ַרְך ְּכמֹו נֹוָצה 
צֹוֵמַח ְסִביב ָהֶרֶגל,

ָהַעְלָוה ָהְרחּוָצה
ֲחִגיִגית ְּכמֹו ֶּדֶגל .

ַעל ָהֵעֶׂשב ִמְתַיְּׁשִבים 
ְּבֵני ָחֵמׁש... ָוֶרַבע,

ְוחֹוְׁשִבים...  ַעל ַמה חֹוְׁשִבים?
ַמה ָּנִעים ַּבֶּטַבע!

עדולה 

*עדולה הוא שם העט של המשוררת 
והמתרגמת סבינה מסג, בכתיבתה לילדים.

בפורים אנחנו משנים באופן קיצוני את הביטוי החיצוני שלנו – המראה שלנו. 
במעשה זה, אין אנו מתכוונים להחליף את הביגוד בלבד, אלא לחדור אל מתחת 

לרובדי החיצוניּות, על מנת לחשוף את היסודות הנסתרים. 
בפורים אנחנו מתחפשים למישהו שלעולם לא נוכל להיות - למלך, למלכה או אפילו 

להמן, שונא היהודים. 
חופשיים מהסממנים החיצוניים, שמסמל לבושנו היומיומי, אנו נקראים לחשוף עולם 

פנימי ושונה באישיותנו.
התחפושת והשינוי החיצוני, מאפשרים לנו באופן פרדוכסלי, לגלות מי אנחנו באמת. 
דווקא כשאני מכסה את פני בפרצוף שאינו שייך לי, אני מסוגל להתבונן אל תוך תוכי 

ולשאול: "אם כן, מי אני?".
הרב שמעון אפיסדורף

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
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עדי נחשון: 054-9290060   |   רינה ברקאי: 052-3344720   |  טל קלאר העברי: 052-5308019   
        talzayit@gmail.com   rinazayit@gmail.com    adizayit@gmail.com    

עיצוב ועריכה גרפית: לאה מרמורשטיין-ירחי | אמנות גרפית                        הצילום: ל.מ.י.

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

Nitzanim
 Judaism - Zionism - Israeli Identity

(RA)

14.3.15 מוצאי שבת כ״ג באדר 20.00 במשמר השרון
טישק'זית - "והיו בעיניו כמשתגעים..." ]מדברי הבעל שם טוב[

מחדשים את ה׳טיש׳ המסורתי 
בניגון, ריקוד וסיפורים על השמחה

בהובלת קבוצת מספרי הספורים והרכב הבית של 'זית'
הכניסה חופשית, מוזמנים להביא כיבוד.

לשם הערכות, אנא התקשרו לאשר השתתפותכם 
אצל רינה ברקאי 052-3344720

שות
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לימ
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ז חדש בזית!
זית

זהות יהודית תרבותית 
בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

בית גינס

מועצה אזורית עמק חפר 
 מרכז קהילתי אזורי

פרוזדור לחג - לחג הפסח
"הצעה לסדר" - עם ד"ר מוטי זעירא

רוצים ליל סדר משמעותי יותר?
ביום שלישי 24.3.15 ד' בניסן בשעה 20:00 

במועדון בגח"א
מפגש הדרכה לעורכי הסדר ולמסובים 

"טיפים" לליל הסדר ורעיונות לשיחה ולהפעלת בני המשפחה והאורחים.
נא לבוא עם הגדה של פסח, זו שאתם מתכוננים לקרוא בה בליל הסדר

הכניסה חופשית!         לפרטים נוספים: רינה ברקאי – 052-3344720
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פסח
חזרת

ביצה

זרוע

כרפס

חרוסת
מרור

זית
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד
בית גינס

מועצה אזורית עמק חפר 
 מרכז קהילתי אזורי

ביום רביעי 18.3.15 בשעה 17:30 בבית העם בהדר-עם
"סיפורי בראשית... בבצק"

שעת סיפור עם יצירה בבצק בנושא תיבת נח
בשיתוף שלוחת מרכז חפר 

כל ילד יקבל את עבודתו לביתו. מוזמנים בשמחה!
לגילאי 3 עד 6    מחיר: 25 ₪

חתי
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ית 
ז זית

זהות יהודית תרבותית 
בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

בית גינס

מועצה אזורית עמק חפר 
תכניות להורים וילדים מרכז קהילתי אזורי

ביום שלישי 31.3.15 י"א בניסן בשעה 16:30
טיול חג לכל המשפחה  | סיור שני בסדרה!  והפעם ...

"עת זמיר הגיע" – סיור אביב בעקבות ציפורים
בשיתוף מחלקת איכות הסביבה 

רישום: שלוחת שפלת חפר 09-8981632, רינה ברקאי 052-3344720
הסיור מותנה במינימום נרשמים, מס׳ המקומות מוגבל, מהרו להירשם!

מחיר: 15 ₪ למשתתף. מקום המפגש יימסר בעת ההרשמה.

זית
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד
בית גינס

מועצה אזורית עמק חפר 
 מרכז קהילתי אזורי

חתי
משפ

ית 
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זיתקהילה מארחת | ראש חודש ניסן
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד
בית גינס

מועצה אזורית עמק חפר 
 מרכז קהילתי אזורי

שלוחת צפון חפר

יום רביעי 18.3.15 כ״ז באדר | 20:30 |  באולם בעין החורש
 ״הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע״

מן המקורות אל הטבע
ערב שירי משוררים לזכרו של אלישע פורת

מחיר: 40 ₪   |  לרכישת כרטיסים: עדית 052-3222879 | 09-8973332
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׳זית׳ מזמינים אתכם לבקר אותנו בצעדת עמק חפר 
זית

זהות יהודית תרבותית 
בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

חתי
משפ

ית 
ז

 'אהל שמיטה ישראלית' חוויה של פעם בשבע שנים...!
 ׳קירות מדברים'  והפעם - יצירות תלמידי בתי הספר היסודיים בעמק

תכניות להורים וילדים


