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אגרת החודש מזית

מר, חשוון | אהוד רבין
חודש חשוון, אולי מפני שהוא החודש של 'אחרי החגים' מצטייר לנו כחודש אפרורי, שנלווית לו 

מרירות, שלא קרו בו דברים חשובים, שום חג לא נקשר בו לבד מזה שבדה אותו מלבו המלך ירבעם, 
דבר שלא הוסיף לו כבוד דווקא. לא רק זאת אלא שנקרא במקורו מר-חשון והשליכו עליו שלא 

לטובתו גם את הטעם, ועוד נתנו את סמלו עקרב.
ָון  אולי הוא אפור ומריר משום שחשון הוא חודש של תחילת הגשמים. אלחריזי כתב עליו: "חֶֹדׁש ַמְרֶחְשׁ

ָיֶפה ָוטֹוב, ְוהּוא ְּבִמיֵני ַמֲעַדִנים ָּדֵׁשן ְוָרטֹב. ִּכי אז ַהחֹם ִיֶרף, ְוָלנּוס ִיְפֶנה עֶֹרף, ְוִיְרְּדפּוהּו ְגדּוֵדי ַהחֶֹרף". 
שמונה מאות שנה מאוחר יותר כותב לוין קיפניס: "ברעם בא בברק דינור רכוב על סוס ענן,/ מצליף, 

מזליף על שדה הבור על עז ובת הגן./ ומתדפק הוא על תריס ומקשקש על גג / כמו יקרא, כמו יכריז: 
הקץ לימי החג!"// ונעמי שמר מסתפקת בלומר עליו: "בחשוון ירד יורה ועל גגי רקד". 

אבל האמת שאם אנחנו מציצים אל ה'רזומה' של חשוון נמצא שהמון דברים חשובים, לטוב ולרע, 
אירעו בו.

בחשוון מבקשים על הגשם, והארץ יבשה מהמבול וגם הושלם יבוש החולה, 
בחשוון פורסמו האוטואמנציפציה והצהרת בלפור וחוק הדגל וההמנון,

בחשוון היה ליל הבדולח ונסגר גטו ורשה ליוצא ובא, ופורסם הספר הלבן והוטבעה פאטריה והפלמ"ח 
פרץ למחנה עתלית ושיחרר מעפילים. ופורק הפלמ"ח.

בחשוון הרצל נפגש עם הקיסר במקווה ישראל, הוקמה פתח תקוה והוקמה מסחה, ונחנכו משכנות 
שאננים.

בחשון התרחש קרב אל-עלמיין ולהבדיל, מבצע סיני ולהבדיל, טבח כפר קאסם, ולהבדיל שוב, מבצע 
'מרבד הקסמים' ו'מבצע משה' ואיתו עשה עליה חג הסיגד של ביתא ישראל.

בחודש חשוון נולד בן הזקונים של יעקב אבינו בנימין, ונולדו מונטיפיורי וז'בוטינסקי ובשביס זינגר, ולוי 
אשכול ויגאל אלון ויצחק שמיר וחיים חפר ושייקה אופיר ו.. 

ובחודש חשוון נפטרו רחל אמנו וישראל מרוז'ין והרב קלישר ויהודה חסיד ודון יצחק אברבנאל ו'החזון 
איש' ורוטשילד וחיים ויצמן ושלמה קרליבך והוצאה להורג חנה סנש...   

ובחשוון נרצח ראש ממשלה בישראל!!
ותזדעזע הארץ ויושבי בה. "שוב ושוב עובר בי רעד, מי יכול היה לדעת, מה נאמר ואין מילים פשוטות 

יותר: שלום חבר" )רוטבליט(.

לקוראינו, שלום!
הנה אנחנו בחשוון, בטבע אולי תתחיל ההתכנסות אל שנת החורף.

ב'זית' זה הזמן להתעוררות, לנביטה וצמיחה. קבוצות הלימוד והתוכניות השונות בכל תחומי העשייה שלנו - 
נפתחות. נברך על שנת עשייה חדשה, על הגשמים שיבואו בעיתם ונייחל לחורף גשום בחוץ וחם מבפנים. 
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החודש בזית

שפת אם
גילגולה של מילה: בול |  אביטל פלן

חודש חשוון ששמו המדויק מרחשוון )ומשמעותו החודש השמיני באכדית, שפת יהודי בבל( 
נקרא במקרא, בתוך תיאור מרתק של בניית המקדש, ירח בול:

"ובשנה האחת עשרה בירח בול הוא החדש השמיני ]כשהראשון הוא ניסן[ כלה הבית לכל 
דבריו" )מלכים א, ו' 38(.

במקרא מופיעה המילה בול במובן יבול, בתשובת ד' לאיוב ובה תיאור של יצור אגדי:
ֶדה  ׂ י בּול ָהִרים ִיְשׂאּו לֹו ְוָכל ַחַיּת ַהָשּ ָקר ֹיאֵכל. ...ִכּ ָבּ ְך ָחִציר ַכּ יִתי ִעָמּ ר ָעִשׂ "ִהֵנּה ָנא ְבֵהמֹות ֲאֶשׁ
הּו ֶצֱאִלים ִצֲללֹו ְיֻסּבּוהּו ַעְרֵבי ָנַחל. ֵהן  ה. ְיֻסֻכּ ֵסֶתר ָקֶנה ּוִבָצּ ב ְבּ ָכּ ַחת ֶצֱאִלים ִיְשׁ ם. ַתּ ֲחקּו ָשׁ ְיַשׂ

יהּו."  )פרק מ פסוקים ט"ו; כ-כ"ג(. ן ֶאל ִפּ י ָיִגיַח ַיְרֵדּ ק ָנָהר ֹלא ַיְחּפֹוז ִיְבַטח ִכּ ַיֲעֹשׁ
את שם החודש בול מסבירים בתלמוד בשלוש דרכים:

"ירח בול שבו העלה נובל
 והארץ עשויה בולות בולות ]גושים גושים בגלל הגשמים[

 שבו בוללים ]מזון[ לבהמה מתוך הבית ]מחציר שהכינו מבעוד מועד כי לפני הגשמים אין עדיין 
עשב בשדה[."

תלמוד ירושלמי מסכת ראש השנה, ו, א

ואמר המשורר:
"בואו שתו עימי בצל קורה

על קול מטר שחק בירח בול
כי פשטה תבל לבוש דשא

גם נחשפו שיחים וכלה בול"*
* במובן יבול

רבי משה אבן עזרא

ובשביעי בירח בול )כלומר בחשוון( שואלים על הגשמים.

* אביטל פלן מנחת סדנאות בנושא חגים

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', כחלק מהמרכז הקהילתי במועצה האזורית עמק חפר, פועל בתמיכתם 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

www.hefer.org.il  | זית - זהות יהודית-תרבותית בעמק 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.
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שפה אחת או קולות רבים | הַרבה ִלילה וסיד, קיבוץ המעפיל
הדברים שלהלן נכתבו בשנה שעברה והיו חלק מהתכתבות עם אחד מעמיתי ב"זית" 

בנושא אחדות ומחלוקת. בעקבות מאורעות ומוראות הקיץ האחרון, שהפיל חללים כה 
רבים בגוף ובנפש וחשף שסעים ופצעים כואבים בחברה הישראלית, אני מבקשת לחלוק 

איתכם את הדברים.   
   הפרשה הראשונה שאנו קוראים בחודש חשוון היא פרשת נח, ולקראת סופה מופיע 

סיפור מגדל בבל. רש"י משווה בין דור המבול לבוני מגדל בבל, והוא שואל: חטאו של מי 
קשה יותר? על סמך העונש הוא מסיק על החטא – שהרי בני דור המבול נידונו לכליה, 

ובוני המגדל נפוצו על פני כל הארץ, אך לא הושמדו. ומכאן שעמד משהו לזכותם. ומהו 
הדבר? לדעת רש"י, זו העובדה שהייתה להם "שפה אחת ודברים אחדים", כלומר שלא היו 

אנשי מחלוקת.  רש"י אף מגדיל ואומר שאותה "שפה אחת" הייתה לשון הקודש. אלא 
שהבעיה היא, כמובן, שאותה שפה אחת גורמת להם לתכנן תכניות גרנדיוזיות שיש בהן 

מן הכפירה – בפסוק ב' נאמר: ַוְיִהי ְּבָנְסָעם ִמֶּקֶדם, ועל כך נאמר בבראשית רבה )לח, ז( 
שהם "הסיעו עצמם מקדמונו של עולם" , כלומר התרחקו מן המקור, מן האחד. שזה היה 

חטאם. ומכאן, שאחדות לשמה אינה דבר מקודש )גם אם בלשון הקודש עסקינן(. השאלה 
היא מה אומרים, ובעיקר מה עושים, בשם האחדות הזו.

אני חושבת שטעותם של בוני המגדל )טעות, אולי, לא חטא( אכן לא הייתה בעצם כניעתם 
לנטייה האנושית כל כך ליצור לעצמם דמות וצלם קונקרטי של אלהים, בניסיון לחבר 

שמים וארץ בעזרת המגדל העצום שהגו.  טעותם הייתה במחשבה שניתן להשיג מטרה 
כזו בדרך אחת בלבד, בשפה אחת ודברים אחדים.  בקונפורמיות. בדיבור בקול אחד. 

ומכאן שההפך, קיום רב-קולי, הוא ברכה.  מוטב לשיר את שבחיו של הקב"ה בקולות 
רבים.

במעבר מן הציר האנכי )מגדל וראשו בשמים( לציר האופקי )נפוץ על פני כל הארץ( 
גילתה האנושות את העושר והשמחה והיופי שבריבוי.  מגוון הדעות, הצבעים, הקולות – 

הספקטרום הרחב – הפלורליזם – אינם עונש אלא ברכה.
   על פלורליזם בתפילה, ולעניין הייעוד של עם ישראל:  זה מכבר יש מחלוקת בינינו 
בעניין נוסח הקידוש. שאני נוהגת לומר "כי בנו בחרת ואותנו קידשת ִעם כל העמים" 

ולא, כמקובל, "ִמָּכל העמים".  תחושת ה"נבחרות" הזאת, ה"עם סגולה" הזה שסיגלנו 
לעצמנו, הובילה ועודנה מובילה אותנו, לתחושתי, בעיקר למקומות לא טובים של היבריס. 

של חוסר צניעות  וחוסר ענווה. של גבהות לב ועיוורון ואטימות לאחר – לייחודו, לצרכיו, 
לסבלו. 

אולי נסכים שכאשר נצליח, בעזרת השם, ללמוד כיצד לתת לריבוי הקולות והצבעים 
לחיות בתוכנו בשלום, אז נהיה מוכנים להפיץ את הבשורה הטובה הזאת ויתברכו בנו 

כל משפחות האדמה. ואז נוכל לשוב ולומר בלב שלם "כי בנו בחרת ואותנו קידשת ִמָּכל 
העמים".

    ועוד חיזוק קטן מן המקורות:  כמה טוב לקרוא את התנ"ך בניקוד! כי הנה, במלכים 
א׳ )פרק ג׳, פסוק י״ד( כתוב: ְוִאם ֵּתֵלְך ִּבְדָרַכי, ִלְׁשמֹר ֻחַּקי ּוִמְצו ַֹתי, ַּכֲאֶׁשר ָהַלְך, ָּדִויד אִביָך--

ְוַהֲאַרְכִּתי, ֶאת-ָיֶמיָך.  וגם הנביא זכריה שומע את המלאך הדובר אליו ואומר לו כך:  ּכֹה-
אַמר ְיהָוה ְצָבאֹות, ִאם-ִּבְדָרַכי ֵּתֵלְך ְוִאם ֶאת-ִמְׁשַמְרִּתי ִתְׁשמֹר... )זכריה ג, ז(.  ויש עוד כמה 

י, כי אם ִּבְדָרַכי. וכמה דוגמאות,  שבהן לא כתוב ְּבַדְרִכּ
אמן, כן יהי רצון.
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בית גינסבתמיכת קרן אבי חי מן היסוד
מועצה אזורית עמק חפר

מרכז קהילתי אזורי

מבול

ָרִאיִתי יֹוָנה ְּכרּוַתת ָּכָנף
ְמַרֶחֶפת ֵּבין ֲעֵצי ַזִית

ְמַבֶּקֶׁשת ָעֶלה
אּוַלי ַיֲעמֹד ָלּה ּכֹוָחּה ַהָּכֶלה

ְלַבֵּׂשר ִּכי ַקּלּו ַהֶּלָהבֹות
ָרִאיִתי יֹוָנה ֲחבּוַלת ָמקֹור

נוֶחֶתת ַעל ֲעַנף ֵעץ ַזִית
ֶׁשִּנְגַּדע ֲעמּוס ְּפִרי

ֶׁשֹּלא ַיְבִׁשיל ְלעֹוָלם
אְנָחתֹו ִנְבַלַעת ְּבַרֲחֵׁשי ֵאׁש ָזָרה

ּוְפֵני ַהּיֹוָנה ַמֲאִדיִמים ְוַזִית ְמַדֵּמם ִּבְמקֹוָרּה
ֵאין ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגּלּה.

ָרִאיִתי עֹוֵרב יֹוֵצא ְוָׁשב
ָׁשחֹור, אֹוֵרב ְלֶטֶרף

ְוַהְּבֵעָרה ּגֹוֶבֶרת ְמאֹד ַעל ָהאֶרץ
ְמַכָּסה ֶאת ֶהָהִרים ַהְּגבֹוִהים.

ֲהִיָּוֵתר ֲעֵלה ַזִית ֶטֶרף ְּבִפי יֹוָנה?

דליה יאירי

חתי
משפ

ית 
ז

תוכניות
ורים וילדים

לה יהלו"ם - ילדים והורים לומדים
סדרת מפגשים חוויתיים לילדים והורים )או סבים וסבתות!( - 

לימוד, שיח הפעלות ומשחקים - זמן איכות משותף. 
מנחה: ענבל בריסקין פרי  | אחת לחודש

נושא השנה: 'אגדה של משפחה' על דמויות מאגדות חז"ל וגם עלינו!
נבקר בסיפורים עתיקים ומודרניים, נלמד על ערכים, אמונות 

ויחסים בין אדם לחברו, נכיר משפחות חדשות, חברים חדשים 
ודרכם נכיר את עצמנו טוב יותר.

נפתחת קבוצה נוספת בבית יצחק: 
בית יצחק | ימי חמישי | 17.30 | פתיחה בנובמבר

מחיר למשפחה לשנה: 400 ש״ח
inbal@klas.co.il | 3248694-052 :להרשמה: ענבל בריסקין פרי

עם מעצב את דרכיו
מזמינים אתכם להמשיך איתנו 

את השיח החשוב על החברה הישראלית
עם חברים מזית ואורחים

6.11.14 י"ג בחשון בשעה 20:00
במועדון משמר השרון

הכניסה חופשית! לפרטים: רינה ברקאי טל: 052-3344720 

זית מציין: יום רצח רבין

יום שלישי 25.11.14 ג' בכסלו | 20:30 |  חדר האוכל גח״מ
             "תוכי יוסי" 

אריק איינשטיין - מסע ִמֶסמל ַלאדם
שיח תרבות בהנחיית פרופ' אריאל הירשפלד בליווי ביצועים חיים. 

הפקה מוסיקלית: יאיר גורן

קהילה מארחת
זיתראש חודש כסלו

זהות יהודית תרבותית 
בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

בית גינס

מועצה אזורית עמק חפר 
 מרכז קהילתי אזורי

שלוחת צפון חפר

זית
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד
בית גינס

מועצה אזורית עמק חפר 
 מרכז קהילתי אזורי

שלוחת צפון חפר

מחיר : 45 ₪

 זמן יהודי  
בית מדרש - מעגל החיים ומעגל השנה

שות
חד

והת
וד 

לימ
ית 

ז

לימוד מרתק וחווייתי דרך נקודות משמעותיות בחייו של אדם, 
מעגל החיים ומעגל השנה העברי. 

נצעד בין תחנות חיינו : לידה, התבגרות, נישואין ואבלות, 
תוך שאנו מתייחסים אל פעימות לוח השנה העברי - השבת והחגים.
מנחה: לילה וסיד, רבה, M.A במדעי היהדות, מרצה ומנחת קבוצות
ימי שלישי | 20:00 | אחת לשבועיים | קבוץ המעפיל | 500 ₪

פתיחה בנובמבר  |  לפרטים והרשמה: רינה ברקאי 052-3344720

בראשית מעברות
ספר איוב

לימוד ושיח סביב סוגיות ושאלות מרתקות העולות מן הספר.
מנחה: סימה אסייג - M.A במדעי היהדות, מרצה ומנחת קבוצות

ימי ראשון | 17:45 | אחת לשבוע | בקבוץ מעברות | 900 ₪ 
תאריך פתיחה: 26.10.14 ב' חשוון

בראשית העוגן
חמש המגילות - שיר השירים, רות, איכה, קהלת ואסתר
עולמן של המגילות, הדמיון והשוני שביניהן, ואיך הן מתחברות לימינו?
מנחה: טלי תמיר - M.A במקרא, מורה ומנחה ותיקה לחוגי מקרא

ימי שלישי |  19.30 | אחת לשבועיים | קבוץ העוגן | 500 ₪
תאריך פתיחה: 28.10.14  ד' חשוון

בראשית חוף חפר
נבואה ומחאה חברתית

נעקוב אחר המסורת המוסרית המרתקת של נביאי המקרא,
ונבחן גם כיצד השפיעה על מנהיגים וציבורים לאורך ההיסטוריה.ועצמאות. מנחה: נעם 

הופמן, דוקטורנט במחשבת ישראל, מורה ומנחה בתי מדרש 
ימי שלישי |  20.00 | אחת לשבועיים | מרכז קהילתי חוף חפר בכפר ויתקין | 500 ₪

פתיחה בנובמבר

לימוד חיבת ציון
על יחסים וייחוסים

לימוד ושיח סביב מקורות העוסקים במערכות יחסים שונות - מגוונות ומרתקות.
מנחה: יונינה פלנברג - מנחת קבוצות לימוד ביהדות

ימי שלישי | 20:00 | אחת לשבועיים | בספריה בחיבת ציון | 550 ₪ 
פתיחה בנובמבר

  ובתי מדרשקבוצות לימוד 
* קבוצות 'בראשית' מתקיימות 
    בשיתוף עם המועצה הדתית

קבוצות הלימוד של זית יוצאות לדרך. 
אפשר עדיין להצטרף! 

לפרטים והרשמה: רינה ברקאי: 3344720-052

חדש!

 לאמהות במתנה!
לומדות ויוצרות סביב המקורות -מפגשי נשים אחת לחודש

לימוד, שיח וגם יצירה פלסטית סביב פרשיות וסיפורים מהתנ"ך. 
מנחות: טל קלאר- העברי M.A. במדעי היהדות, מפתחת תכניות ומנחה

ורחלי גולדברג - עוסקת בחינוך ואומנות.
ימי רביעי | 20:30 | אחת לחודש  | בבית העם בבארותיים | 450 ₪ 

תאריך פתיחה:  5.11.14  יב' חשוון

״אהבת דוד״- על אהבה בספרות חז״ל
בעקבות הספר "שמונה סיפורי אהבה מן התלמוד והמדרש" לדוד צימרמן

דרך סיפורי אהבה מתוך ספרות חז"ל נלמד על יחסי נשים-גברים,
חיי משפחה, רומנטיקה ומעמד האשה בתקופתם.

מנחה: נגה כהן, דוקטורנטית בספרות עברית, מרצה ומנחה קבוצות לומדות
ימי שני |  17:45 |  אחת לשבועיים | משמר השרון  | 500 ₪

תאריך פתיחה:  27.10.14 ג' חשוון

 לומדים תלמוד
היחיד מול הקהילה  מנחה: ד"ר חיים ליכט

ימי ראשון | 18:30 | אחת לשבוע | גבעת חיים איחוד
זוהר בעמק

רמב"ם ורבי נחמן - בין רציונליזם למיסטיקה
מנחה: ליאור העברי, M.A. במחשבת ישראל ומנחה קבוצות בתחום של התחדשות יהודית

ימי שלישי | 20:15 | אחת לשבוע | משמר השרון | 900 ₪
פתיחה: 28.10.14 , ד׳ בחשוון

על חסידות וסתרי תורה
סדרה ראשונה בת שמונה מפגשים, בין אוקטובר לינואר:

מורשתה של החסידות - כתורת נפש וכתורת חיים
סדרה שניה בת שמונה מפגשים, בין פברואר ליוני:

סתרי תורה ומסתרי הנפש - הסודות הגנוזים בתנ"ך ובמדרשי חז"ל
מנחה: ד"ר מיכה אנקורי - פסיכולוג וחוקר המיסטיקה היהודית

ימי חמישי | 19:00 | אחת לשבועיים | קיבוץ מעברות |  600 ₪
פתיחה: 30.10.14 , ו' בחשוון

אמר ר' אבהו: גדול יום הגשמים מתחיית המתים דאילו תחיית המתים לצדיקים 
ואילו גשמים בין לצדיקים בין לרשעים...

אמר רב יהודה: גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה שנאמר )דברים לב( ״ייערף 
כמטר לקחי״ ואין לקח אלא תורה...

אמר רבי תנחום בר חנילאי: אין הגשמים יורדים אלא אם כן נמחלו עונותיהן של 
ישראל שנאמר )תהילים פה( ״רצית ה' ארצך שבת שבות יעקב נשאת עון עמך כסית 

כל חטאתם סלה..." 
ואמר רבי יצחק: גדול יום הגשמים שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו שנאמר 

)דברים כח( ״לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך...״ 

אמר רבי יוחנן: גדול יום הגשמים כיום קבוץ גלויות שנאמר )תהילים קכו( ״שובה ה' 
את שביתנו כאפיקים בנגב״ ואין אפיקים אלא מטר...

 תלמוד בבלי מסכת תענית, ז ע"א - ח ע"ב


