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עצמאות | אהוד רבין
יום העצמאות, ה' באייר, הוא המועד המרכזי של החודש זה שישים ושבע שנים. לפניו, בימי המדינה 

המתהווה, הייתה 'הבכורה' בידי ל"ג בעומר וגיבוריו, וטוב לנו שכבר לא.
אלעזר בן יאיר היה מנהיג קנאי לפני ובזמן המרד הגדול ברומאים, ומנהיג המעוז האחרון – מצדה. הוא 

נודע כמי ששכנע, כשהמצב היה נואש, מאות מאנשי מצדה ליטול את חייהם בידם וסחף להתאבדות 
המונית. הנאום המפורסם שלו אל לוחמי מצדה כפי שהמציא לנו יוסף בן מתתיהו, היה לסמל של 

נכונות לשמירה על אמונה ונכונות להקרבה. בן יאיר היה מהמנהיגים שאמונתם הביאה לעיוורון 
פוליטי שהוליד את החורבן ואת הגלות. זה לא מנע לעשותו 'דמות מופת' בימי המאבק הציוני שביקש 

להתמקם שוב, ובאין פתרון חיים אחר, בארץ האבות.
את חטאיי אני מזכיר וביניהם שגם אני, לפני למעלה מחמישים שנה כמדריך בתנועה, פרשתי לפני 

חניכיי את נאומו הלוחמני והסופני של אלעזר בן יאיר במצדה הבוערת. היינו גם אנחנו חדורי אמונה 
שהביאה יותר להזדהות רגשית ופחות לבחינה פוליטית היסטורית. 'דמויות המופת' מן העבר שרתו את 

האמירות של ההווה. הן היו אמורות לחזק אותנו בימים של אי ביטחון, בימים שחיפשנו תשובות חד 
ערכיות, בימים שהביקורת הופנתה בעיקר כלפי האחר ולא פנימה. הדמויות הללו הועצמו מתוך צורך 

'חינוכי' כלשהו.
אני מברך על הפיכחון )והפיקחון( שהגיע עם הזמן. שעוזר לנו להבין שיש דמויות שהם מופת לשעה 

היסטורית מסוימת אבל שבים להיות 'בשר ודם' לאחריה. יש גיבורי מופת שעושים קאמבק כאשר 
שעה היסטורית דומה לתקופת התגלותם חוזרת גם היא. או אז הם הופכים לאילנות גבוהים להיתלות 

בהם ולמושאי הזדהות, אבל אסור שיהפכו בעינינו לבני אלים – מושלמים ועל זמניים.
במציאות של היום, למעלה מיובל שנים מאז ישבתי עם חניכיי סביב המדורה שבשולי כרם הזיתים 

בקיבוצי, וסיפרנו במעשי הגבורה של מורדי מצדה, התמונה שונה. המיליטנטיות האמונית הפכה את 
פניה ונעשתה שורפת והורסת ומתנשאת ומפלה. שעתה היפה כמשרתת הרעיון הציוני כנראה חלפה 

ועכשיו היא גוררת אותנו שוב אל עיוורון )או אל סנוורים שתוצאתו דומה(. 
ערב ל"ג בעומר אני מתקשה להזדהות עם בר כוכבא ושאר מנהיגי המרד, )גיבורים איומים ונוראים 
באותה נשימה( ובהם גם אלעזר בן יאיר ומי שנתן בגבם רוח. 'על חשבונם' מתבצרים שוב בחפירות 

חסרות מוצא מכאן ופשעי שנאה מכאן.
אשרינו שעם ישראל תמיד מצא דרכים של סובלימציה )עידון( וחלופות כדי לבטא את הערכים 

שמייצגים המועדים, וכך גם ל"ג בעומר זוכה להיות חגן של תנועות הנוער, חגם של היוצאים להתמודד 
עם אתגרי הטבע והשטח, מפגש של שוחרי הווי וסיפורי גבורה של בני אנוש והזדמנות לבדיקת 

מערכת היחסים בין אמונה ותבונה.

לקוראינו, שלום!
חודש אייר, חודש למועדי שמחה וזיכרון. חודש להביט בו קדימה דרך השתקפות העבר. חודש שמתחילים בו 

סיכומים ופניו אל הקיץ המואר. 
ובימים אלה, ימי ראשיתו של החודש, במיוחד בשנה זו אנו נעים על גשר של ריבוי. ריבוי אמירות ודעות, ריבוי 

אמונות, ריבוי תפיסות וכל אחד מחפש להיות הצודק והנכון וכל אחד מבקש להפוך את שלו לאחד ואולי ליחיד.
ודווקא בימים אלו, ימי ראשית החודש אנו מבקשים לברך על הריבוי ולאמץ את אמירתו של הרב קוק:

" ... השלום האמיתי אי אפשר שיבוא לעולם כי אם דוקא על ידי הערך של ריבוי השלום. הריבוי של השלום הוא 
שיתראו כל הצדדים וכל השיטות ויתבררו איך כולם יש להם מקום, כל אחד לפי ערכו, מקומו ועניינו... שרק על 

ידי קיבוץ כל החלקים וכל הפרטים וכל הדעות הנראות שונות דווקא על ידם יראה אור האמת והצדק" .
אז, מכולנו ב'זית' מברכים בברכה של שלום ואחווה והמשכו של הריבוי, והמשכה של  היצירה

שגם אחרי שישים ושבע שנה היא ממשיכה לעצב את עצמה . חג שמח.
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מועצה אזורית עמק חפר

מרכז קהילתי אזורי

שפת אם
גילגולה של מילה: חלום |  אביטל פלן

במקרא מופיע החלום בסיפורים רבים ובמיוחד בסיפורי יוסף שבהם לחלום משמעות נבואית. 
מעניינת העובדה שבמצרים העתיקה בה התרחשו מרבית חלומותיו של יוסף היו מקדשים 

שיועדו לפתירת חלומות וספרים בהם נרשמו חלומות שמהם שרדו עד ימינו.
אצל חז"ל, לעומת המקרא, חלוקות הדעות לגבי מהותו של החלום. מצד אחד נאמר: "דברי 

החלום לא מעלין ולא מורידין" )גיטין נ"ב ע"א( ומצד שני: "חלום אחד משישים לנבואה" )גיטין 
נ"ז ע"ב(. קטע מלבב נמצא בדברי שמואל שכשחווה חלום רע היה אומר "וחלומות שוא ידברו" 

ואילו על חלום טוב היה אומר את ההפך )אנציקלופדיה עברית על פי מסכת ברכות(. וישנה דעה 
נוספת גם היא בתלמוד, לפיה החלום משפיע על המציאות בהתאם לדרך בה פותרים אותו, מעין 

חשיבה חיובית מעצבת מציאות. )ברכות נ"ו(.
על חלום מסוג אחר כותב מאות שנים מאוחר יותר אליעזר בן יהודה:

"החלום ושברו – העידן הראשון" ]אש האהבה ללשון העברית נדלקה בנפשי[ 
"חלום חלמתי כשלוש וארבעים שנה עברו למן הרגע הנפלא ההוא בחיי, כשנגלה לפני עיני 

בפעם הראשונה  פתאום החיזיון בליל אפילת הגלות, רק כשלוש וארבעים שנה, עוד לא 
יובל שלם – הנה אני רואה שברו ]פתרונו[.

וזה שברו שזכיתי לראות עתה בעיני, זה שברו של אותו החלום, הוא כל-כך נהדר, כל-כך 
מבהיק בזוהר הוד ויופי, שיש רגעים שהרהורים רעים עולים על דעתי, שמא אין זו מציאות, 

שמא מה שנדמה לי שברו של החלום אינו בעצמו אלא עוד פעם חלום ...
ואולם רגש של הממשות המציאית ]כך במקור[ של הדבר גובר במהרה ומפזר את כל 

ההרהורים. אם אין הכול חלום, אם כל המאורעות האיומים של ארבע השנים האחרונות 
שאנו רואים בעינינו אינם גם הם חלום, –  אז גם מראה שברו של אותו החלום שחלמתי 

כמעט לפני יובל שנים, שאנו רואים עתה כולנו, איננו חלום, זה מעשה של מציאות. 
הדברים שכתב באלפור ]ב-1917[ ללורד רוטשילד בשם ממשלת אנגליה הם ממשיים 

בממשות מציאית...
לא! זה לא חלום, כי אם שברו של החלום.

ובמידה שזה הרגש של ממשות הדבר מתגבר ונקבע בנפשי, בה במידה מחשבותי שטות 
ודאות על-פני אלה ארבעים השנה שעברו בין החלום ובין שברו, וזכרונות רבים מתנשאים 

ממעמקים ועולים וצפים ומתייצבים לפני עיני רוחי, ואני חוזה בהם ומוצא בהם לא מעטים, 
שנדמה לי שהם ראויים להתפרסם בקהל דוקא עתה, באלה הרגעים הגדולים של תחילת 

שברו של החלום ההוא".
בשנת 1909 כותב בן אותה התקופה, איש העלייה השנייה, הוגה תורת המוסר, א.ד. גורדון:

"החלום ופתרונו":
"חלום חלמנו אני ואתם, אחי ואחותי, ופותר אין אותו, חלום ישן הוא, כימי צאתנו מן 

הגולה, אלא שאתם שכחתם אותו או לא ביררתם אותו לכם, ואני לא סיפרתי לכם.  וגדול 
הוא החלום, גדול כחללו של העולם, שאנחנו נושאים את נפשנו אליו, אלא שאני לא אזכיר 

לכם ממנו הפעם אלא קטע אחד קטן. ועתה שמע נא אחי, ותשמע נא אחותי את חלומי, 
וזכרתם כי גם אתם חלמתם כמוני.

בחלומי – והנה אני בא אל הארץ.  והארץ עזובה ושוממה ונתּונה בידי זרים, והחורבן 
מחשיך את אור פניה ומשחית את רּוחה, וממשלת זרים מנוולתה. ורחוקה ממני וזרה לי 
ארץ אבותי, וגם אני רחוק ממנה וזר לה.  והקשר האחד, המקשר את נפשי אליה, והֵזֶכר 

האחד, המזכיר לי כי היא אמי ואני בנה, הוא–כי גם נפשי שוממה כמוה, כי גם בה חלו ידי 
זרים להחריבה ולהשחיתה.  ואני מרגיש את החורבן, ואני רואה את החרבות בכל בתי נפשי, 

בכל רמ"ח איברי ושס"ה גידי… ובת-קול יוצאת מן החרבות ואומרת: 'בן-אדם! התבונן 
בחרבות האלה, והתבונן עוד, ואל תעלים מהן עין. וידעת, והוספת בינה על אשר אתה יודע, 
כי החורבן הוא חורבן נפשך, והמשחית הוא המשחית אשר בחייך, אשר חיית בארצות זרים 

ואשר דבקו בך עד כה. זכור זאת, כי לגורלך אתה עומד בזאת! והיה כי תוסיף להתבונן 
ולהתעמק, וראית, כי מתחת לחרבות עוד גחלת יתומה לוחשת, אשר ניצלה במסתרים 

מרוח החיים ההם, ורוח הארץ נושבת בה להחיותה. והיה כי תעזוב ָּכָלה את החיים ההם, 
אשר יצרו אחרים, כאשר עזבת את ארצם ובאת לברוא לך פה חיים חדשים, חיים שלך–

ושבה הגחלת וחיתה, ושבה והיתה לשלהבתיה, ושבת אתה וחיית, ושבו ַעמך וארצך וחיּו". 
]מובא באתר בן יהודה[

ועוד על החלום באותו עניין מדברי הרצל: "אין החלום כה נבדל מן המעשה, כמו שיחשבו רבים. 
כל מעשה בני האדם היה לפנים חלום, ואחרי כן היה גם כן לחלום". 

אביטל פלן מנחת סדנאות בנושא חגים

בין ימי: השואה הזיכרון והעצמאות | ״ישרא וישמע״ | מיריק שניר
דברים לקראת ובעקבות ביצוע הקנטטה בראש חודש אייר

לאחר שחווה את ישרא וישמע כתב לי דב אלבוים: "היינו והתרשמנו עמוקות והתעוררנו להתבוננות 
בנעשה בעולמנו". והוסיף: "היה חסר לי קטע מעבר בין הקינה המרגשת והנוקבת לבין הגאולה - זאת 

אומרת, מה עושים?"
את שתי המילים האלה אמרה לי רינה ברקאי, בתום הקונצרט. "מה עושים?"

ואני מנסה להשיב: ישרא וישמע על משקל נעשה ונשמע - אכן מכוון לעשייה. שכן על העשייה, 
צווינו. סיפור שבעת ימי הבריאה מסתיים בפסוק: "אשר ברא אלוהים לעשות. ופרשנים אומרים: 

האלוהים ברא, האדם מצווה לעשות. 
ומה על האדם לעשות? גם את זה מלמד אותו פרק. כיוון שהאל ברא עולם שכולו טוב, )המילה רע לא 
נזכרת בפרק א' והמילה טוב – שבע פעמים( על-כן, אנו שנבראנו בצלמו ובדמותו, נדרשים לחקות את 

מעשיו ולעשות כפי שהוא עשה בבריאה, רק טוב. 
אומרים שכדי שהעולם יחזור לתוהו, מספיק שהטובים יחדלו ממעשיהם. 

איך עושים טוב? תשובה יפה לכך, נמצאת אף היא בפרק הזה. 
רק האדם לא נברא למינהו, והמסר: כל בני האדם, שווים. אין עליונים ונחותים. ליישם את המסר הזה, 
זו המשמעות העליונה של עשיית טוב. כך יושלם המעשה הפלאי של בריאת העולם, בעשיית השלום 

על ידי האדם. 
כך כתוב: גדול השלום, ששקול כנגד כל מעשה בראשית. 

עולם יכול לברוא רק כוח על אנושי. )גם אתאיסט מושבע יאלץ להודות בכך( 
שלום יכולים לחולל רק בני אנוש. )אולי במקום: יעשה שלום, נשיר: נעשה שלום(.  

המעשה הראוי, נרמז בשמות המקראיים: ישראל וישמעאל.
בשם ישראל זכינו לאחר המאבק הלילי של יעקב אבינו: כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. לא 

כתוב: כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותנצח / ותגבר / ותמגר, אלא ותוכל. הכלה היא הגבורה 
האמתית. 

ככתוב: איזהו גיבור בגיבורים, מי שעושה שונאו אוהבו.
לפעול בימינו ברוח השם ישראל שאנחנו נושאים בגאון, משמעו עשייה שתובעת מאבק עם אלוהים 

ואנשים.  
מאבק עם אלוהים - כפי שהוא מתפרש על ידי מאמינים, שבשמו עושים דברים המנוגדים למסר של 

עשיית טוב. ומאבק עם אנשים - אשר רואים בהכלה - תבוסתנות וחולשה, ודורשים: לנצח, לגבור, 
למגר, בשם האל, ובניגוד גמור למסר המכיל שנמצא בשמנו, ישראל. 

השם ישמעאל אומר: יש לשמוע את הקול הנכון של האל. וכשדאעש ברקע, זה כל כך ברור. אפשר 
בקלות להתבלבל, ולשמוע קולות המתחזים לדברי האל, מסיתים מאמינים אלו באלו, ומחנכים ילדים 

לשנאה ורצח. 
ישרא וישמע – זועק ושואל בקולותיהם של גדולים וקטנים, במובאות עתיקות וחדשות, מדוע נמשכת 

אותה צעידה איומה של אברהם ויצחק אל הר המוריה, עם שרה הנותרת באוהל ואינה מתקוממת. 
אותה הליכה דמומה, שלא נשאלות בה שאלות, ששותקת את הנכונות של המולידים להקריב, אם לא 

יצא אייל מן הסבך... שמתייחסת להקרבה כגורל ולא כבחירה.
וכך בישרא וישמע. 

אָדם
ֶלָעָמל

ְלָעם ָמל
ֻיַּלד

ְּבִרית ִמיָלה
ַּבר ִמְצָוה

ַלָּצָבא
ַמֵּצָבה

ַמֲעֵצָבה
ָמה ֲעצּוָבה

ּכֹה אֹוֶהֶבת
ּכֹוֶאֶבת

כאשר הציע לי המלחין חיים פרמונט, בן כפר-גלעדי, לכתוב יצירה לכבוד היובל למדינת ישראל, 
נעתרתי מיד. המדינה ואני אחיות, נולדתי בבית חולים צבאי בכפר גלעדי, בעיצומה של מלחמת 

השחרור. ממש באותו יום נולד צה"ל, ולצדי הושבעו הלוחמים ובתוכם החיילים הפצועים.
לא ידעתי מה אכתוב. כתבתי כבת, כאם, כסבתא, כחונכת, כסופרת, היודעת את כוח המילה לטוב ולרע. 

זה היה כשנתיים לאחר רצח רבין שהוכיח את הכוח הרע של המילה באופן כל כך מחריד ונחרץ. 
בתהליך שארך כעשר שנים, ִּבעבע בי ישרא וישמע והפתיע גם אותי.

ישרא וישמע הוא מארג של קולות מנוגדים, מתוך המלל והאלם שמקיפים אותנו ומשפיעים על 
התנהלותנו ועל גורלנו. קולאז' של מילים ומשפטים הנצרבים בלבבות הרכים של ילדי ישראל 

וישמעאל, מנציחים את המלחמה, ומחמיצים את השלום, דור אחר דור.
בישרא וישמע טקסטים נועזים ונוקבים, איומים ואוהבים, נואשים ומקווים, אך יותר מהכול הוא מבע 

של אמון באדם, בטוב, בשלום.
וזו הסיבה שהרגשנו מחויבים להשמיעו.

מצגת המילים שמלווה את הקונצרט, נפתחת במשפט המתמצת את המסר של היצירה: 
בראשית ברא טוב, ובא רע, ולפתח... בחירה.

ולא חטאת רובץ – כפי שנכתב בתורה. 
בתהליך שעברנו עם המבצעים, מרגשת אותי מאוד, ההזדהות של בני הנוער, ושל המקהלה הבוגרת, 

עם הנגנים והמנצחים.
בקנטטה המבוצעת לא ניתן להפריד, בין מה שאני כתבתי וליקטתי, לבין מה שחיים פרמונט חולל בה 

עם תוויו, ונעמי פארן עם אישיותה ומקהלותיה, וטל ברק עם פרשנותו ונגניו, הכול היה למקשה אחת. 
אנשי זית יקרים, תודה על השער שפתחתם, לישרא וישמע, ולהזדמנות שהענקתם לו לעלות שוב על 

במה ולהישמע.

״חלחלה תאחזנו אם נשאל את עצמנו כיצד היה העולם היהודי נראה היום 
מבחינת יהדותו אלמלא המדינה, ללא מועדים מסויימים שמתקשרים ִעמה 

בצורה כלשהי, ללא תחושה של גאווה על קיום המדינה, ללא הסמלים שעמם 
ניתן להזדהות. איזה חלל, תהום הייתה נפערת. אילו לא קמה המדינה, כל יחיד או 

משפחה שאינם מזדהים עם מובנה המלא של היהדות היו נטמעים. היו נותרים 
מבצרים. אחד מעיר ושניים ממשפחה. 

במובן אחד המדינה קמה בתש״ח, אבל במובן אחר היא קמה מדי יום. בכל יום 
ויום מתגלים מחדש פועל ה׳ ומעשי ידיו. קיומה המתמיד של ״כבשה אחת בין 

שבעים זאבים״, והיום יש יותר משבעים, הוא גילוי פועל ה׳ מדי יום, מעשה ידיים 
המתחדש חדשים לבקרים. וכי איננו חייבים להתפעל מכך ולהתפאר בכך?! ״כי 

שמחתני ה׳ בפעלך, במעשי ידיך ארנן״.

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ״ל | ראש ישיבת ההסדר הר עציון באלון שבות, 
נפטר בא׳ באייר השבוע | מתוך: עלון שבות, בוגרים ט תשנ״ו

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    

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)

משל ליסודות הבית 

ַוֲאַנְחנּו 
ָמה ֲאַנְחנּו,

ל ְנִדידֹות, ֳחָמִרים ֶשׁ
ְנִדיָדה ּוְנִדיָדה,

ִית ל ִליסֹודֹות ַהַבּ ָמָשׁ

י  ִתּ ְשׁ ַקּ ַוֲאִני ִבּ
ְהֶיה ִתּ ֶשׁ

ִתיֵלי ֵזיִתים ֶאָחד ִמְשּׁ
ֻחּבֹו  ָהאֹוֵצר ְבּ

ִרי ֶאת ַהְבָטַחת ַהְפּ
ָלה ֵשׁ ְקָנה ַהְבּ ֶאת צֶֹפן ַהִזּ

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׳

אם תרצו... יש הגדה
הגדת חג העצמאות של זית! 
הזמנה ליצור חגיגת עצמאות חווייתית 

עם כל המשפחה - 
סביב שולחן האוכל, 

בחצר או בטבע, 
לצד המנגל או בלעדיו...

 הזדמנות להוסיף משמעות 
לחג הכי ישראלי שלנו!

 
הגדה לחג 
העצמאות

אם נרצה אין זו אגדה

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

את ההגדות ניתן לרכוש ב'זית' - 
זהות יהודית תרבותית בעמק חפר 

אצל טל קלאר: 052-5308019
רינה ברקאי: 052-3344720

talzayit@gmail.com
 במחיר 15 ₪ 

)ברכישה מעל 30 עותקים המחיר 10 ₪ ליחי'( 

י  ִתּ ְשׁ ַקּ ַוֲאִני ִבּ
ְהֶיה ִתּ ֶשׁ

ָמר הֹוָמה  מֹו ֶרֶגל ָתּ ְכּ
ים. ַמִים ַרִבּ ְבּ

ַוֲאִני יֹוֵדַע 
ו ָיּבֹואּו ַעְכָשׁ ֶשׁ
ל ל ּוְלַהֵלּ ֵדּ ְלַשׁ

י  ִתּ ְשׁ ַקּ ַוֲאִני ִבּ
ַרק 

ְהֶיה, ִתּ ֶשׁ
ְהֶיה ִנְמָצא. ִתּ ֶשׁ

ארז ביטון 

ארוע מיוחד לראש חודש סיוון 
ותיקון ליל שבועות

זית
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד
בית גינס

מועצה אזורית עמק חפר 
 מרכז קהילתי אזורי

שלוחת צפון חפר

וגג
 ח

זית

מחיר: 50 ₪  לפרטים: רינה ברקאי 052-3344720

יום חמישי ג׳ בסיוון 21.5.15 | גבעת חיים איחוד

׳וכל העם רואים את הקולות׳
19:00 פתיחה חגיגית | תערוכת ׳מכל מקום׳ - קול מקום

אמנים מבית היוצר של ׳זית׳
20:00 ׳בית מדרש מוזיקלי׳ 

עם שרה ב״ק ואריאל הורוביץ
21:30 ׳הכמיהה והרתיעה מההר - לימוד מעמד הר סיני׳

 עם הרב ד״ר בני לאו

זית
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד
בית גינס

מועצה אזורית עמק חפר 
 מרכז קהילתי אזורי

תערוכת אמנים מבית היוצר של 'זית'

'מכל מקום' 
פתיחה חגיגית: חמישי 21.5.15 ג' בסיוון בשעה 19.00

בהשראת התערוכה יתקיימו מפגשי שיח במרחב הגלריה 

בהשתתפות אמנים ומרצים מובילים בתחומם. 

פרטים נפרסם בהמשך.

אבישי�אייל

כמה�מילים
30.2.06�–�1.2.06

פתיחת�התערוכה:
שבת,�1.2.06,�בשעה�12:00�בצהריים

שעות�פתיחה:
שישי:�10:30�–�12:30
שבת:�11:00�–�16:00

לתיאומים�במשך�השבוע:
04–6369351
04–6369820

אבישי�–�222222–052

גלריה
ת ו נ מ א ל
גבעת�חיים�איחוד

גלריה לאמנות גבעת-חיים איחוד

מוזמנים לבקר, ביקורים בתיאום מראש אצל חנוש: 054-9039945  עדי נחשון: 054-9290060

האמנים המציגים: אורה אילון |שלומית בן יון | נעה הרכבי | הדסה ולנסי  | שלומית 
חלפי | שמחה כהן  | לאה מרמורשטיין-ירחי | שרון  פפאי | רינת קישוני  |  אהוד רבין

אוצרים ומנחים: יוסי וסיד ועדי נחשון
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-ב
בחדר האינטימי שלי | דירה

21.5.15 ג' בסיוון עד 22.6.15 ה' בתמוז | בגלריה לאמנות גבעת חיים איחוד

זוכה פרס ישראל לשנה זו - תשע"ה

- אמפי בת חפרחמישי 4.6.15 20:00
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כרטיסים )מסובסד(
במכירה מוקדמת: 60 ש"ח 

בערב המופע: 80 ש"ח

רכישה באתרי מועצת 
עמק חפר ובת חפר
 055-888-0591 
055-888-0357 

מועצה אזורית עמק חפר
 מרכז קהילתי אזורי

2015
נוער יוצר רוק מהמקורות

זית
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

הרכבי נוער 
במופע רוק מקדים 

מורשת ישראל 
תרבות יהודית - חוויה ישראלית   מ.א. עמק חפר

מורשת ישראל 
תרבות יהודית - חוויה ישראלית   מ.א. עמק חפר

׳פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם...׳ אמיר גלבוע

מקוםתאריך

מכללת ותיקים,כ״ז בניסן | 16.4.15
עין החורש

בעקבות הספר ׳מבנגזי לברגן-בלזן׳ 
עם הסופר יוסי סוכרי

אירוע יום השואה לכלל המועצהבאולם עין החורשכ״ז בניסן | 16.4.15

ראש חודש אייר - זית | ׳ישרא וישמע׳באולם עין החורשכ״ט בניסן | 18.4.15

קבלת שבת-זית | ברוח חג העצמאותנחל אלכסנדרה' באייר | 24.4.15

מצודת ישע, מצודות י״א באייר | 30.4.15
הטיגריטם ועוד

מסיירים עם מכון אבשלום

מכללת ותיקים,י״א באייר | 30.4.15
עין החורש

מסיבה לשפה העברית 
עם רוביק רוזנטל ודורי בן זאב

טישק׳זית עם מספרי סיפוריםמשמר השרוןי״ג באייר | 2.5.15

פרקים בקורות יהדות מרוקו במועדון משמר השרוןי״ד באייר | 3.5.15
עם ד"ר ענת גואטה

סיור בהר-הרצל עם אוריאל פיינרמןקתדרת ׳מורשת-ישראל׳כ״ד באייר  | 13.5.15
לפרטים: 053-5223511

סודות כמוסים כ״ה באייר | 14.5.15
במקומות קדושים

מסיירים עם מכון אבשלום

חייו מלאי שיר - על המשורר אברהם חלפי כ״ה באייר | 14.5.15
סרט ושיחה עם הבמאי

אוצר העמק -  לבני/ות מצווהאתרי מורשת בעמק-חפרכ״ו באייר | 15.5.15

"לירושלים באהבה" משחק אינטראקטיביבית-העם כפר הרואהכ״ז באייר | 16.5.15

שרים ומספרים קרליבך - חנן יובל ולהקת עלמא אולם עין החורשכ״ח באייר | 17.5.15
לפרטים: 09-7880054

׳מרק בחברותא׳ מארח את נתן רום יד לבנים כפר-ויתקיןב' סיוון | 20.5.15
׳המסע של ילדי טהרן׳

ראש חודש סיון - זית | תיקון ליל שבועות גלריה גבעת חיים איחודג' סיוון | 21.5.15
עם הרב בני לאו, אריאל הורוביץ ושרה ב"ק

בעקבות הספר ׳מלכת היופי של ירושלים׳טיול נשיםד' סיוון | 22.5.15

זית
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד
בית גינס

מועצה אזורית עמק חפר 
 מרכז קהילתי אזורי

שרשרת אירועים בהפקת המרכז הקהילתי, המועצה הדתית ומורשת-ישראל
לציון ימי ההתחדשות הלאומית של העם היהודי במולדתו.

"יש לנו ארץ נהדרת"- חגיגת עצמאות עם חברים 
רשמים מחגיגת העצמאות בשנה שעברה  | ענבל בריסקין פרי

בשבוע חג העצמאות, נפגשנו זו השנה השישית כ–20 זוגות, לחגוג יחד את עצמאותנו בשיר, באומר, 
בטקס, באוכל.

לבושים כחול לבן, מצוידים במיטב המטעמים הישראליים תוצרת עצמית, התיישבנו לחגוג עם "הגדת 
העצמאות" שנכתבה ונערכה ע"י "זית". 

השנה החלטנו להעניק את הדלקת האורות ל-7 נשים משלנו, כהלך הרוח של הדלקת המשואות 
בהר הרצל. את קטעי הקריאה השארנו לגברים שבינינו....

כך למשל את אור הצדק, צדק חברתי ודמוקרטיה, הדליקה חברתנו שהיא עורכת דין לענייני פלילים. 
את אור העלייה והקליטה הדליקה חברתנו שעלתה מדרום אמריקה בהיותה נערה. את אור השלום 

והבטחון הדליקה חברה שהגיעה לביקור ממולדת משליחות של משפחתה עם בעלה בארה"ב כנציג 
זרועות היבשה.

היה חשוב לנו לחבר בין אווירת ההגדה לבין החברים שנמצאים בינינו.
קראנו קטעים ישנים עם חדשים, היסטוריים, מרגשים ומצחיקים. 

בין קטע לקטע שרנו שירים ישראליים. את רשימת ההשמעה הרכבנו מבעוד מועד, כאשר כל חברינו 
הוזמנו לשלוח לנו את השיר הכי ישראלי בעיניהם, אחד שקט ואחד קצבי.

כך יצרנו לנו טקס מקומי, ישראלי, יהודי. התחברנו להגדה קיימת, עם הנגיעות והאפיונים שלנו. 
להתראות בשנה הבאה. 

עוד דוגמא למגוון האפשרויות לחגוג עם ההגדה של 'זית' בדרך מותאמת ומכוונת לקהל 
המשתתף ולשנה בה חוגגים, ובעיקר – עם המון שמחה ומשמעות!

פתאום קם אדם | אלדד שלם
דברים שאמר אלדד שלם, סגן ראש המועצה ויו"ר המרכז הקהילתי, בפתיחת אירוע ראש חודש 

אייר שהתקיים השבוע בעין החורש:

....פתאום קם אדם בבוקר 
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת, 

ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום. 

והוא צוחק גבורת דורות מן ההרים, 
ונכלמות משתחוות המלחמות אפיים, 

להוד אלף שנים מפכות במסתרים, 
אלף שנים צעירות לפניו 

כפלג צונן, כשיר רועים, כענף. 

פתאום קם אדם בבוקר 
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת, 

ורואה כי חזר האביב 
והוריק שוב אילן מן השלכת. 

פתאום קם אדם בבוקר 
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת, 

ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום....

כך כתב אמיר גלבוע, ואנחנו מתכנסים היום לרגל ראש חודש אייר – החודש בו מרוכזים עיקר 
המועדים המציינים את המצעד המחודש של העם היהודי על בימת ההיסטוריה – זה הכולל גם 

חידוש של הקשר הפיזי שלו אל מולדתו. שרשרת המועדים מתחילה בעצם בפסח – מועד המציין את 
היותנו לעם, דרך יום השואה, יום הזיכרון, חג העצמאות ויום ירושלים.

על מנת לתת ביטוי רחב ומלא לכך ניסינו לגבש חבילה של אירועים המתייחסים למצעד זה. לא 
אזכיר את כולם – ניתן למצוא את פירוט כל האירועים בעמוד 59 של חוברת אפריל-מאי של המרכז 

הקהילתי. אך לא אוכל שלא לציין שבמהלך החודש נסכם את פרויקט בר המצווה המועצתי במסע 
"אוצר בעמק" שייערך ביום ו' 15.5, בשעות הבוקר בין אתרי המורשת המרכזיים של עמק חפר. כמו 

כן נציין ב-17.5 את יום ירושלים במסגרת מופע של חנן יובל ולהקת עלמא.
לבנייתה של שרשרת האירועים שותפים כל הגורמים הפועלים בתחום התרבותי במסגרת המועצה 

האזורית עמק חפר - המרכז הקהילתי ובתוכו צוות זית, המועצה הדתית והמחלקה למורשת ישראל. 
שיתוף הפעולה הזה אינו מובן מאליו – במיוחד לא במדינת ישראל של היום השסועה לפלגים 

ושבטים שונים. שסעים אלה מעיבים על העתיד של כולנו.
אני רוצה לייחל שיחד כזה ישוב ויחלחל  לשאר החלקים של החברה בישראל, ושעל בסיסו נדע 

להמשיך את המסע של העם היהודי ברוחו של השיר שקראתי בפתיחה – תוך מודעות חזקה, אך 
זהירה ושקטה, לאלפי שנים של מורשת. בענווה – ללא גבהות לב וראש, בתמימות של מסע שזה 

עתה מתחיל ותוך התחשבות בכל אדם ועם ושאנו פוגשים בדרך – לו אנו קוראים לשלום. 


