
"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 פתוח של יצירה  |  17:00 - קבלת השבת באומר ובניגון

קבלות שבת קהילתיות 
סעל גדות נחל אלכסנדר  נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

כל קבלות השבת פתוחות לקהל הרחב מרחבי העמק | בואו בשמחה!
לפרטים: זית, מרכז קהילתי עמק חפר, 09-8973330, רינה 052-3344720, עדי 054-9290060

מועצה אזורית עמק חפר - מרכז קהילתי אזורי

בהובלת המרכז הקהילתי האזורי על כל שלוחותיו

קבלת השבת הקרובה:
י״ג באלול 28.8.15  

בקבלת השבת י״ג באלול 28.8.15
במסגרת פסטיבל 'גשרים בנחל',

מארחים את הזמר והיוצר 

יהלי סובול

גשרים 
בנחל2015
פסטיבל מוסיקה ואמנות על גדות נחל אלכסנדר

שלישי עד שישי | ל' באב עד ג' באלול | 26 עד 29 באוגוסט

המועצה האזורית עמק חפר מזמינה ס נ י ג ת  י ב

ם כ ל החודש הזה 
קשה להיפרד גם מניירות | אהוד רבין

כשמגיע אלול ומבשר שסוף השנה מתקרב, מרגישים באוויר התארגנות אולי אפילו רצון 'לנקות את 
השולחן'. אבל מה לעשות כאשר הדחף הזה סותר הרגל אחר שלי - הנטייה לאסוף דברים שנידמה 

לי שיש בהם ערך מוסף, מעשיר ומסייע בהווה ולעתיד. כך הצטברו ברשותי המון תיקים 'טעונים' 
לעשיית חגים ולהכנת מסיבות ולעריכת צוותא קהילתית – חוברות זמר ודפי שירה, איורים ותמונות, 
סיפורים ואגדות, מחשבות שעלו על הכתב, מסכתות שנערכו בידי חכמים ומנוסים, דיווחים מניסיונם 

של אחרים איך 'להתגלח על זקנם', שאריות חומרים המתאימים ליצירת קישוט ועיצובי במה..., ואפשר 
לפרוט את הנאסף למטבעות קטנים ורבים יותר.

שנים אני אוסף את אותם 'אוצרות', רובם עשויים נייר )כתוב בכתב יד, מודפס עוד בסטנסיל או בדפוס 
ֶבֶלט(, ומתייחס אליהם כאל אוצר השמור לבעליו, מתוך הרגשה )פעם הייתי יותר נחרץ ואומר: מתוך 

ביטחון( שיום אחד תבוא שעתם לצאת אל המרחב הציבורי, יום אחד הם ייצאו מהכוח אל הפועל 
ויתברר שנכון היה לאספם ולשומרם. 

בנסיבות הזמן אני עסוק לא אחת במיונם של אותם תיקים, וזה סוג של מסע פרידה. עד כמה שזה 
ישמע מוזר, אולי אפילו פתטי, קשה 'לזרוק' ניירות. לא רק בגלל איזו אמונה מקננת )ולפעמים גם 
ניסיון..( שלמחרת היום בו זרקת משהו לפתע הוא נדרש..., אלא בעיקר מפני שגם ניירות פשוטים 

כמו שירון או תרשים של "ערב סתיו" נושאים זיכרונות. גם ניירות 'סתם' כמו מכתב משוכפל שנשלח 
לרבים או חוברת שהופצה באלפים, יש להם סיפור שמציף אותך ברגע שעלעלת בו מחדש. אפילו לא 

שזפו עיניך את אותם 'ניירות' כבר כמה עשורים תוכנם ומה שעומד במקורם תופס מקום של טעם 
בזיכרון הרדום שלך.

השלת המטענים האלה היא כביכול רציונלית )"היום יש טכניקות שימור חדשות", "חיי החברה שלנו 
השתנו.. הם כבר לא מה שהיה פעם", "לכל מוצר יש תאריך תפוגה, בעיקר אם היה מונח על המדף 

ללא שימוש" וכ"ד(. אבל להשלה הזאת יש גם ממד סנטימנטלי, שאינו נתון לבחירה. נוסטלגיה כבר 
אמרנו?!

גם אני יודע שתהליכי פרידה מהעבר )וניפוי תיקי 'הניירות' הצבורים לך הם סוג של פרידה מעברך( 
מפנה מקום להתמלא מחדש, בדברים המתאימים להווה, אבל זה לא אומר שהיא לא קשה. 

לקראת סוף שנה, בחודש אלול נעדר החגים כשמחפשים הקלה מהכבדות הימים הקשים והלילות 
המעיקים, אנחנו מתלבטים בין לשמר ובין לוותר, ומעלים שוב את השאלה את מה ל'קדש' ובמה 

לחדש.

לקוראינו, שלום!
אחרי שחודש אב הקשיח אתנו, פנינו אל חודש אלול בתקווה להקלה ולהתממשות ראשי התיבות 
המיוחסים לו: אני לדודי ודודי לי. מסגרות החינוך יחזרו למסלולן וגם כאן התקווה שלימוד התורה 

יתמזג בדרך ארץ.
חודש טוב, המערכת

מה
לנש

ית 
כז

מדרש אישי

שפת אם

אות בבאר | שלומית בן כליפא וטל אביב | מדרש יוצר בשניים
־סוף תשע"ה הביא אתו קושי, כאב ואובדן בלתי נסבלים. נעשו כאן מעשים שאין עליהם כפרה. "ותר

עד הארץ". תחושה ששוב הולכת לנו התקווה. הולכת ומתרחקת.
בימים האלה קבלנו מ"זית" את המדרש על רבי עקיבא: "אות בבאר".

מה היה תחלתו של ר' עקיבא? 
אמרו בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום. 

פעם אחת היה עומד על פי הבאר. אמר: מי חקק אבן זו? 
אמרו לו: המים שתדיר נופלים עליה בכל יום. 

אמרו לו: עקיבא, אי אתה קורא "אבנים שחקו מים" )איוב יד, יט(? 
מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו: 

מה רך פסל את הקשה, דברי תורה שקשין כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא 
בשר ודם.  

מיד חזר ללמוד תורה. 
הלך הוא ובנו וישבו אצל מלמדי תינוקות. 

אמר לו: רבי למדני תורה.  
אחז רבי עקיבא בראש הלוח ובנו בראש הלוח. 

כתב לו אלף בית ולמדה. אלף תיו ולמדה. תורת כהנים ולמדה. היה לומד והולך עד שלמד כל 
התורה כולה. 

אבות דר' נתן נוסח א' פרק ו

הסיפור הדהד באופן דומה אצל שנינו -  טל אביב, מאייר וקריקטוריסט, ושלומית, יוצרת וכותבת 
- ובשיחה שהתפתחה, עלו שמות נוספים של אנשים שעשו שינויים מרחיקי לכת, משני עולם, 

בגיל מבוגר יחסית: לוחמים שהפכו לשוחרי שלום, ענקי רוח שהפנו עורף לחיי החומר, הוגי דעות 
ומהפכנים.

אמרנו שאף פעם לא מאוחר. שינוי אפשר לעשות בכל גיל.
ויותר מזה: מהי אחריותנו כבוגרים, בחברה השסועה והכואבת שלנו. מה אנחנו רוצים לשנות ואיך 

אנחנו רוצים לראות את חיינו ממשיכים במקום הזה? האם ניתן בכלל במהומת היומיום לייצר שינוי?
רבי עקיבא, שבא עייף מן הדרך, עצר ועמד ליד הבאר. לתמונה הציורית הזאת התחברנו מיד. לא רק 

באופן הוויזואלי, אלא בדבר העמוק והנדרש שהיא מעלה: הצורך, ההכרח לעצור.
עצירה פיזית, אמיתית ומוחשית.

עצירה של שקט וחשבון נפש. להיזכר מה רצינו, ומה אנחנו עוד רוצים.
רבי עקיבא, משעצר – התבונן, ועלתה בו שאלה.

ומשעלתה, שוב אי אפשר היה שלא להקשות ולהעמיק, ומשהקשה והעמיק, בחר לשנות אורחות 
חיים.

אמרנו לעצמנו שהגם שמדובר בתקופה המקראית, הבאר, הרי, על זמנית היא,
ותמיד יש מישהו עייף וצמא שישמח לשבת לידה גם בחליפת שלושה חלקים ולפטופ.

כי טובה העצירה, וטוב השקט. אז ניתן לשמוע את צליל המים הזורמים, הנשפכים, המייצרים תנועה 
וחיים.

והצליל מוליך אל הקשב, אל ההתבוננות המחודשת.
הלוואי וכל אחד מאתנו, יעצור, יישב ליד הבאר שלו, שבו, 

וייכנס אל המקום הפנימי אליו מובילה אותו זרימת המים החיים.
ייקח לעצמו זמן, וייתן לעצמו דין וחשבון.

חשבון נפש. חשבון לנפש.
רבי עקיבא הצליח. נצליח גם אנחנו.

ותהיה לנו שנה טובה. 
* טל אביב , בוגר "ויטל", מאייר וקריקטוריסט בעיתונים המובילים בארץ, הציג במגוון תערוכות בארץ ובעולם, שימש כיו"ר 

אק"י, איגוד הקומיקס והקריקטורה הישראלית.

* שלומית בן כליפא, יוצרת וכותבת, עוסקת בהוראה ופעילה בתחום הקהילתי. 

״...יש שמחה גדולה בקימה לסליחות באשמורת הבוקר. האדם נפגש מחדש עם בוראו אחרי 
זמן רב שבו הצטברות העבירות )שלו או של אחרים(, מנעה מבעד לאור ה' לחדור בקרבו. 

הרצון לקום לסליחות מקורו בנשמת האדם, השולחת לו מסר בשעת תרדמתו לאמור: מה 
לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך!

הקריאה אינה מתחילה במחשבה על תיקון החטאים, כי אם בדרישה לצאת מהקטנות: 
"הקץ לראות שמיו ואת מעשה אצבעותיו, והבט אהלי מרומיו תלויים בזרועותיו וראה 

כוכבים חותמיו פיתוחי טבעותיו" )ריה"ל, פתיחה לסליחות(. מתוך כך מתעורר האדם להיפגש עם 
הבורא, ומתוך כך להשיג את רוח הקודש: "הקיצותי ואחשב, מי הוא אשר הקיצני? והנה 

קדוש יושב... וישם באוזני קשב" )ריה"ל, יעירוני רעיוני(.
רק אחרי הבקיעה של הגדלות בנפש האדם, אנו מורשים להביט גם בשפלות ערכנו ובחטאים 

המכבידים על זוהר הנשמה: "קום קרא בתחנונים... עמוד כגבר והתגבר להתוודות על 
חטאים" )פתיחת הסליחות(. 

מהלך הנפש הזה מתרחש אצל מי שמשתתף בסליחות מפתיחתם, בשירתו של הלוי "ישן 
אל תרדם", דרך פרקי התהילים של דוד מלך ישראל, עד הקריאה לוידוי שבפתיחת "בן אדם".

הרב אורי שרקי | סליחות - מתוך דף הפייסבוק, בימים אלה.

החודש בזית

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
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אגרת החודש מזית

מועצה אזורית עמק חפר
מרכז קהילתי אזורי בית גינס

ה ָּצִריְך ּומַַ
ַהֵּתל

ְוַהְּברֹוׁש
ְוַהֶּדֶרְך ָהרֹוִמית

ַוֲעֵצי ַהַּזִית
ְוַהָּׁשֵקד

ְוַהְּתֵאָנה
ִצּיּוץ ַהִּצֳּפִרים

ַהְּזִריָחה
ְוַהְּׁשִקיָעה

ְוַצְפִריֵרי ַהּבֶֹקר
ִעם ָקֶפה ֶׁשל ַׁשֲחִרית,

ַמה ָּצִריְך אָדם
ְלַמְעָלה ִמָּכל ֵאֶּלה?

עצמון ד. יניב

גילגולה של מילה: תשובה |  אביטל פלן
חיינו וחיי ברואים אחרים מן הגשם. לא מפתיע שלקראת סוף העונה השחונה שאורכת חודשים רבים, 
לפני בוא הגשמים, התפתחו באזורנו ובמקומות אחרים תפישות, סיפורים ומנהגים הקשורים לחשבון 

נפש ולתשובה. בין הסיפורים, סיפור עלייתו של משה להר בראש חודש אלול להביא את הלוחות 
השניים, אחרי שהראשונים שוברו. 

המילה תשובה מופיעה במקרא פעמים אחדות כשמשמעותה מענה, חזרה, "ּוְתֻׁשָבתֹו ָהָרָמָתה ִּכי 
ָׁשם ֵּביתֹו" )שמואל א' ז 17( או תקופה )כמו בביטוי תשובת השנה(. לעומת זאת רעיון התשובה מופיע 

פעמים רבות בדברי הנביאים כמו בפסוק: "ׁשּובּו ֵאַלי ְואׁשּוָבה ֲאֵליֶכם" )מלאכי ג' 7(. "אפשרות התשובה 
היא מהנחות היסוד של האמונה המקראית, ... והקריאה הנואשת לתשובה של הרגע האחרון היא 

תכנה היסודי של שליחות נביאי הכתב הגדולים". בניגוד למנהגים העממיים "כפרו נביאי הכתב  
הגדולים בערך הסממנים החיצוניים של מעשה התשובה ]כצום ושק[ כאשר אינם מלווים שבירת 

הלב ותיקון המידות והמעשים" )האנציקלופדיה העברית.(
לחז"ל שטבעו את המונח תשובה אמירות מרחיקות לכת לגבי חשיבותה:

גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם כולו )תלמוד בבלי יומא פ"ו(
מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין תלמוד בבלי ברכות ל"ד

שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם ואלו הן, תורה ותשובה וגן עדן וגיהנם וכסא הכבוד ובית 
המקדש ושמו של משיח תלמוד בבלי פסחים נ"ד

ועוד בתלמוד הבבלי:
אלו הן פרקליטיו של אדם תשובה ומעשים טובים שבת ל"ה

וכתב המשורר:
הימים הם ימים של תשובה, 

חשבון הנפש מול ספירת המלאי. 
האם הבערנו בלבנו את אש האהבה, 

או אולי היתה היא על תנאי. 
הימים הם ימים של תשובה, 

מה קרה אחרי חצי מאה. 
האם הפשטנו מעלינו את גלימת הגאווה, 

או בעטנו כשהבטן התמלאה. 
עננה כבדה, 

סימנים של שאלה, 
מה תביא השמש העולה? 

"ימים של תשובה" עוזי חיטמן.
אביטל פלן מנחת סדנאות בנושא חגים

ובסתר לב, 
מסתננת משאלה, 

נו, מתי תבוא, 
נו, מתי תבוא, 

נו, מתי תבוא הגאולה. 
הימים הם ימים של תשובה, 

דרכי אבות או ארץ חדשה. 
האם שמרנו בתוכנו את הרוח שנשבה, 

או ויתרנו על הירושה.

זית
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד
בית גינס

מועצה אזורית עמק חפר 
 מרכז קהילתי אזורי

שלוחת צפון חפר

ד׳ בתשרי 17.9.15 | 20:30 |  בבית העם בחיבת ציון
׳טיש תשרי׳ - ׳הפרי יוצא מכל האופי של העץ...׳ )הרב קוק(

נתחדש לשנה החדשה מתוך היש שכבר טמון בנו
מחדשים את הטיש המסורתי בניגון, ריקוד וסיפורים על התחדשות, 

בהובלת קבוצת מספרי הספורים והרכב הבית של 'זית'

הכניסה חופשית, מוזמנים להביא כיבוד
לשם הערכות אנא התקשרו לאשר השתתפותכם )רינה 052-3344720(

קהילה מארחת | ראש חודש תשרי

׳ויעשו כולם אגודה אחת׳  
אושפיזין בעמק חפר

בחג הסוכות תשע"ו נקיים בפעם הראשונה
תחרות סוכות קהילתיות ביישובי העמק  

שונות זו מזו אך גם משלימות זו את זו, תציג כל סוכה מסר המייחד את יישובה  
ותזמין תושבים מהיישוב ומחוצה לו לקיים מנהג אושפיזין של סוכות 

 ישובים המעוניינים להצטרף לאירוע מוזמנים לפנות אלינו 
במרכז הקהילתי ולרכזות השלוחות עד לתאריך 17.10.15, ד׳ בתשרי 

תחרות נושאת פרסים!

25.8.15  |  יורם טהרלב במופע ״איזו מדינה״
                    מופע מרכזי: ירדנה ארזי 

26.8.15  |  הפנינג משפחות בעמק ירוק
                    ערב נוער: עם גיא ויהל

27.8.15 |  ערב כלייזמרים עם להקת ״בעלמא״
               מופע מרכזי: קובי אפללו

28.8.15 |  קבלת שבת על גדות הנחל | עם יהלי סובול                

נא עקבו אחר הפרסומים 
לפרטים: 09-8981635/28

האירוע מאובטח ע"י כוחות הביטחון
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דוכני אמנים | דוכני מזון | ערב שיח | סיור רגלי לאורך הנחל

פסטיבל מוסיקה ואמנות על גדות נחל אלכסנדרבנחל2015גשרים 
שלישי עד שישי | י' עד י״ג באלול | 25 עד 28 באוגוסט

המועצה האזורית עמק חפר מזמינה ס נ י ג ת  י ב

מוקד המועצה
107 לשרותך
 09-8973303

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:  שקד שרה ירחי

מוזמנים בשמחה לקבל את ידיעון שנת העשור
החדש והמתחדש שלנו

נשמח לראותכם בארועים ובפעילויות השונות 
מאתנו, צוות זית: 

רינה, עדי, טל

'זית' פועל במסגרת המרכז הקהילתי במועצה האיזורית עמק חפר, כחלק מהאירגונים הארציים ׳ניצנים׳ ו׳פנים׳, 
הודות לתמיכתם 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.
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