
זית
זהות יהודית תרבותית 
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בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

עשור ל

יום חמישי 12.11 ל' בחשוון | 20:00 | מועדון קיבוץ מעברות
קיטוב או חיבור בחברה הישראלית – איך מייצרים חיבורים?

ערב שיח יהודים – ערבים סביב שולחנות עגולים
בהנחיית מנחי 'זית' ו'שכנים של שלום'

בשיתוף 'מתחברים – בונים עתיד ביחד'

      המשך לערב השיח 
      שהתקיים בפסטיבל גשרים בנחל

"הלילה הוא שירים"
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ז בשיתוף שלוחת צפון חפר
"ניגון והד״ - מסע בעקבות סיפור חייהם ויצירתם 

של משוררים ומלחינים ייחודיים בזמר העברי
מספר ועורך הסדרה: ד"ר מוטי זעירא | שירה: מיטל טרבלסי | נגינה: תומר קלינג

25.11.15  י"ג בכסלו   | ״הרוח נושבת בחריגים״  | דליה רביקוביץ
30.12.15 י"ח בטבת  |  ״זמר מפוחית ופרח״  |  ע' הלל

3.2.16  כ"ד בשבט  |  ״עייפה בובה זהבה״  |  מרים ילן שטקליס
2.3.16 כ"ב באדר א'  |  ״בין אביב לענן״  |  נתן יונתן

 הסדרה מתקיימת באולם עין החורש | 4 מפגשים בימי רביעי בשעה 20.00
לפרטים והרשמה: רינה ברקאי  052-3344720

מנוי לכל הסדרה 200 ₪ | מפגש יחיד: 60 ₪ | מקומות מסומנים

"הזמר והעט" 
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חדש ב׳זית׳!
שירה מולחנת בספרות העברית 

בהנחייה של ד״ר ענבר רווה - חוקרת ומרצה לספרות עברית
מפגש חשיפה: מוצ"ש 7.11.15 כ"ה בחשוון |

                                   התבואי אלי הלילה? | שירת יהודה עמיחי
18.11.15 ו' בכסלו | אור השושנה כה קרוב | שירת זלדה

2.12.15 כ' בכסלו | כי סערת עלי | שירת נתן אלתרמן
16.12.15 ד' בטבת | מה לי ולה | שירת יונה וולך

6.1.16 כ״ה בטבת | באור קרן רועדת | שירת ביאליק
הסדרה תתקיים בימי רביעי אחת לשבועיים במועדון קיבוץ מעברות בשעה 20.00

להרשמה: רינה ברקאי  052-3344720 | מחיר מפגש יחיד: 30 ₪

סיפורי התנ״ך ב....בצק!
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ז סדרה של 6 מפגשים  בשיתוף שלוחת מרכז חפר

שעת סיפור עם יצירה בבצק מסיפורי התנ"ך
מנחה: רוני גילת ׳הבצק של רוני׳

יום שני 23.11.15 | 16:30 | מועדון משמר השרון 
והפעם בנושא: אוהל אברהם 

נאזין לסיפור על אברהם ואוהלו, נדבר על חשיבותה של 
הכנסת אורחים ונכין סעודה מפוארת מבצק משחק צבעוני.

לגילאי 3 עד 6 מחיר: 25 ₪                

למשפחה׳זית׳ 

סדרות

13.1.16 | הדר עם
2.2.16 | העוגן 

17.3.16 | מעברות 
10.4.16 | בית יצחק 

תכנית מיוחדת לבנות מצווה ואמהות

5 מפגשים חוויתיים וטיול סביב עולמה של בת המצווה, בדרך של שיח, 
לימוד, יצירה ומשחק בהשראת מקורות יהודיים-ישראליים. 

הזדמנות למפגש אם-בת ייחודי!  מנחה: טל קלאר-העברי
תאריכי הסדנאות הבאות לשנת תשע"ו:

3.5.16 | 1.3.16 | 4.1.16 | 19.11.15 
מחיר כל הסדנא למשפחה )אם-בת( 600 ש"ח
לפרטים ולהרשמה: רינה ברקאי 052-3344720 

  talzayit@gmail.com  |  052-5308019 טל קלאר-העברי
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מקום!לתפוסהקדימו
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ז  'אגדה של משפחה' - דור ההמשך 

סדרת מפגשים חוויתיים לילדים )כתה א׳ ומעלה( והורים )או סבים וסבתות!( - 
לימוד, שיח הפעלות ומשחקים - זמן איכות משותף. 

מנחה: ענבל בריסקין פרי 
נבקר בסיפורים עתיקים ומודרניים, נלמד על ערכים, אמונות ויחסים 

בין אדם לחברו, נכיר משפחות וחברים חדשים ודרכם נכיר את עצמנו טוב יותר.
אחת לחודש בימי חמישי | 17.30 | תפוח הפיס בבית יצחק  

מחיר: 400 ש״ח למשפחה
inbal@klas.co.il | 052-3248694 בשיתוף יהלו״ם -  להרשמה: ענבל

ילדים והורים לומדים

ם כ ל החודש הזה 
שיר לשנת עשור | אהוד רבין

לפני כעשר שנים תר דִוד בעמק אחרי שותפים כדי לרתום אותם לרעיון שעלה מלפניו לעורר באזור 
פעילות משתפת ומקשרת על בסיס התרבות היהודית והישראלית. באחד הערבים הגיע גם אלי. אינני 

זוכר על מה בדיוק דיברנו, במה הסכמנו ומה חלקנו, אבל מאותו ערב אני שותף. דוד בא מוכן, ידע למה 
הוא מכוון, אפילו שם ליוזמה, "זית" )זהות יהודית תרבותית(, כבר היה לו. לא הייתי ראשון להצטרף 

ואף לא אחרון. 
עכשיו אנחנו בשנת העשור. כבר בשנת העשור. רק בשנת העשור. הרבה זמן כמו מעט.

המוטו שנכתב על מעטפת תכנית הפעולה הראשונה, דברים המיוחסים למשורר ח. נ. ביאליק, היה 
ביטוי מייצג לכוונות - גם 'בעלות' משותפת וגם חופש ביטוי ויצירה; ביטא את הקווים המקבילים, זה 
המאחד וזה המייחד: "אין אנו בנים חורגים לתרבותנו העתיקה. בנים יורשים אנו לה! שלנו היא, ובעל 

הבית צריך שיתהלך בשדותיו כבתוך שלו". 
"זית" כבר מתחילת הדרך, נתן לכל מי שרצה או היה מוכן ופתוח את ההרגשה שהוא מוזמן ויכול 

'להתהלך בשדותיו כבתוך שלו', אבל תמיד מתוך ראיה שהוא לא בן יחיד בין בניה 'החוקיים' של 
התרבות היהודית ושקיימת שונּות כמעט מובנית ביניהם, כי "ּוֻפְלמּוס ַהֻחִלין ְוֶהָחג. ְוִסְפֵקי ֲהַלְחּדֹול אֹו 

ָלֶגֶׁשת. ְוָתִמיד ֶאת ִׁשעּור ַהֶּמְרָחק ַיֲחרֹוץ ַהִּמְדָרְך ֶׁשַּלֶקֶׁשת", נכתב על מעטפת תכנית העבודה בשנה 
אחרת מדבריו של המשורר אברהם שלונסקי.

עכשיו אנחנו בשנת העשור. כבר בשנת העשור. רק בשנת העשור. הרבה זמן כמו מעט.
זה עשור כמעט ש'מטע הזיתים' מבשיל פירות. לא כל הנטיעות מניבות, לא לכל הפרי יש דורש, אבל 

חלקות התרחבו והשתרשו. למעלה ממאה ראשי חודשים, עשרות קבלות שבת, מאות כינוסי בתי 
מדרש, סדנאות לימוד ויצירה. חיפוש וניסוי וגילוי. רבים נכנסו לכרם למצוא חברותא ולתקשר, רבים 

נעשו שותפים. היו גם שיצאו והיו שלא העזו ויש גם רבים שלא מבקשים כלל להציץ. ושוב נאחזנו 
בשלונסקי לשער תכנית הפעילות השנתית: "ְוָכְך ַנֲעמֹד מּול ֲארֹון ַהְּסָפִרים, ְּבצֶֹמת ּדֹורֹות ֶׁשֵּבין ַלְיָלה 

ְוַׁשַחר, ּוְבַלַהט ְׁשלֹוֵמי ֱאמּוִנים ְוכֹוְפִרים ָנִביא ֲאֻלמֹות ֳעָמִרים ֳעָמִרים, ְוֵאֶּלה מּול ֵאֶּלה ִיַּׁשחּו".
יש אבני משען ל"זית". מרכזית בהן היא זו המחברת בין מקורות למקוריות. כביכול הפכים, אבל היא 

הנותנת את חיבור הזמנים עבר-הווה-עתיד, היא המאפשרת 'כזה ראה וחדש'. היא המאמינה ב'כוחות 
עילוי' להתחדשות ולהמשכיות. בשער דפדפת הפעילות רשמנו מוטו נוסף, הפעם מדברי הרב אברהם 
יצחק הכהן קוק: " ֶּבן אָדם, ֲעֵלה ְלַמְעָלה ֲעֵלה, ִּכי ּכַֹח ַעז ְלָך, ֵיׁש ְלָך ַּכְנֵפי רּוַח, ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים אִּביִרים, אל 

ְּתַכֵחׁש ָּבם ֶּפן ְיַכֲחׁשּו ְלָך, ְּדרֹוׁש אֹוָתם – ְוִיָּמְצאּו ְלָך ִמָּיד".
ועוד נקודת משען ל"זית", אני קורא לה המניפה. הרבגוניות  המכונה פלורליזם. כמו מניפה יש לה 

חיבור משותף שממנו יוצאות הזרועות עם שלל צורות וגוונים. יש רגעים שהמניפה מכונסת יותר ויש 
רגעים שהיא נפרשת לִמפתח רחב יריעה. כמו כל מניפה רק שהיא נפתחת היא מביאה רוח ומשיבה 
י ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשָיבֹוא ָלעֹוָלם ִּכי ִאם ַּדְוָקא ַעל ְיֵדי ָהֵעֶרְך  לֹום ָהֲאִמִתּ נפש. ולכולם יש להם מקום: "...ִּכי ַהָׁשּ

ֶׁשל ִרּבּוי ַהָּׁשלֹום, ֶׁשִיְתָראּו ָּכל ַהְצָדִדים ְוָכל ַהִּׁשיטֹות ְוִיְתָּבְררּו ֵאיְך ֻּכָּלם ֵיׁש ָלֶהם ָמקֹום..", גם הפעם 
לקחנו מדברי הרא"ה.  

כבר שנת עשור. רק שנת עשור. אם תרצו מעט המחזיק הרבה. הפתיחות היא לא רק אופקית, היא 
גם אנכית. נטועים בקרקע וחולמים גבוה. כמו שציטטנו באחד השערים: "ְבַחלֹוִמי ֱאלֹוִהים ִנָצב ֵמָעֵלינּו 

ְּבֶכֶרם ֵזיִתים ֶׁשל אָּבא ְואֹוֵמר ִלי ְלַיד ֻסָּלם ַהָמִסיק: ַהָׁשַמִים ְּפתּוִחים ֵאַלי." )אורי שוהם(.
אם נצרף את כל אמרי השערים לתמונה אחת תתבהר זהותנו.

לקוראינו, שלום!
הימים ימים קשים. אפילו שביקשנו שלום בתחילת השנה ופרשנו סוכת שלום בסוכות, באו ימים של 
סכינים, דם ואש. כך שיש עוד צורך לבקש, יש חובה להתעקש ואין לנו רשות להתייאש. כנראה שמי 

האיש החפץ חיים לראות טוב צריך לרדוף את השלום. הוא לא יבוא לבד.
חודש טוב,  המערכת
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שפת אם

פרשת ׳עקב׳ - מה מצווה אותנו השמדתם של עמי הארץ? | יותם זיו 
"טז ְואַכְלָּת ֶאת-ָּכל-ָהַעִּמים, ֲאֶׁשר ה׳ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך--ֹלא-ָתחֹוס ֵעיְנָך, ֲעֵליֶהם; ְוֹלא ַתֲעֹבד ֶאת-ֱאֹלֵהיֶהם, 

ִּכי-מֹוֵקׁש הּוא ָלְך.   )...( כד ְוָנַתן ַמְלֵכיֶהם, ְּבָיֶדָך, ְוַהֲאַבְדָּת ֶאת-ְׁשָמם, ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים:  ֹלא-ִיְתַיֵּצב ִאיׁש 
ְּבָפֶניָך, ַעד ִהְׁשִמְדָך ֹאָתם.  כה ְּפִסיֵלי ֱאֹלֵהיֶהם, ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש; ֹלא-ַתְחֹמד ֶּכֶסף ְוָזָהב ֲעֵליֶהם, ְוָלַקְחָּת 

ָלְך--ֶּפן ִּתָּוֵקׁש ּבֹו, ִּכי תֹוֲעַבת ה׳ ֱאֹלֶהיָך הּוא.  כו ְוֹלא-ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל-ֵּביֶתָך, ְוָהִייָת ֵחֶרם ָּכֹמהּו; ַׁשֵּקץ 
ְּתַׁשְּקֶצּנּו ְוַתֵעב ְּתַתֲעֶבּנּו, ִּכי-ֵחֶרם הּוא. "  )פרק ז(

אחד הקשיים המוסריים שאני מתמודד איתם כקורא בתורה, אם לא "ה"אתגר, הוא השמדת העמים 
היושבים בארץ ישראל.

למעשה, הגשמת ההבטחה של ה' לאבות, תתממש רק במחיר של הכחדת העמים הללו יחד עם זכר 
תרבותם ואמונתם.

לא יהיה זה אנאכרוניסטי, לדעתי, לצפות שגם בתקופה ההיא, היה זה דבר קשה, להרוג ילדים, נשים 
)נשים הרות(, זקנים ו"סתם" גברים. 

"ֹלא-ָתחֹוס ֵעיְנָך, ֲעֵליֶהם" נאמר כאן. כי העין רואה את הזוועה והיא שער הרחמים. אך כאן עליה 
להיות פקוחה אל ההשמדה לעשותה וסגורה בפני הרגש.

איזה מחיר נורא!
ואינני מתכוון כאן למחיר ששילם עמנו, בהידרשו אל משימה שכזו. 

אני מכוון כרגע למחיר ששילמו העמים.
איך אפשר להצדיק את המחיר הזה? 

או בשאלה צנועה יותר: איך אפשר לחיות איתו?
יכול לומר אדם, שההצדקה היא בכך שזהו רצון האל, והצדקה זו מניחה את דעתו ומצפונו.

בתכנית האלוהית, היה על העמים האלו לפנות את מקומם מעל בימת ההיסטוריה ועל עמנו הוטלה 
המשימה.

שני קשיים יש לי עם ההנחה המניחה הזו:
האחד, שזו הנחה סובייקטיבית לאמונה שלנו. ועם שאנחנו מחזיקים ב"אמונת האמת", הרי שעמים 

אחרים מצדיקים גם הם את מעשיהם בדרישה אלוהית, סובייקטיבית לאמונתם, שהיא עבורם 
"אמונת האמת". ואיזו ביקורת מוסרית יש לנו ואיזו אימה אנו חשים אל מול מימוש האמת שלהם.

קושי שני, אקזיסטנציאליסטי במהותו, היא חווית הנרצח וחווית הרוצח, אותן אי אפשר ולהבנתי, גם 
אסור, להטמיע לתוך הקשר היסטורי או על היסטורי. כלומר, גם אם נניח שהציווי ציווי אמת, אין אני 

רשאי שלא להיות מוטרד מהמחיר. ראו לדוגמא כיצד נלחם אברהם בהחלטה האלוהית להפוך את 
סדום ועמורה. ויותר מכך, גם אם היה מוציא לפועל את שצווה בעקידת יצחק, האם הייתה ציפייה 

אלוהית שלא ייחר לו על מעשהו? שלא יתייסר כל ימיו?
ואולי אלו שתי קביעות שונות. הראשונה לא מכירה באובייקטיביות של האמת העומדת מאחורי 

הצורך להשמיד את העמים. והשנייה, מכירה בה, אך מקדשת את שימור ייסורי המצפון ואולי אף 
מזהירה מפני הניסיון להצדיק את המעשה עד כדי מנוחת הדעת.

ומדוע כה מסוכן להניח את הדעת מן המחיר ששילמו עמי כנען בעבור הגשמת הייעוד של עם 
ישראל?

שתי גבהויות לב, מתאר משה, כרובצות לפתחו של העם, להכשילו בייעודו.
האחת, בהינתן לו המובטח לו וישכון לבטח, ישכח את מקור הברכה וסיבתה ויטעה להאמין שמכוחו 

שלו ומעוצם ידו השיג את הדבר:
"יא ִהָּׁשֶמר ְלָך, ֶּפן-ִּתְׁשַּכח ֶאת-ה׳ ֱאֹלֶהיָך, ְלִבְלִּתי ְׁשֹמר ִמְצוֹ ָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוֻחֹּקָתיו, ֲאֶׁשר אֹנִכי ְמַצְּוָך 
ַהּיֹום.  יב ֶּפן-ֹּתאַכל, ְוָׂשָבְעָּת; ּוָבִּתים ֹטִבים ִּתְבֶנה, ְוָיָׁשְבָּת.  יג ּוְבָקְרָך ְוֹצאְנָך ִיְרְּבֻין, ְוֶכֶסף ְוָזָהב ִיְרֶּבה-

ָּלְך; ְוֹכל ֲאֶׁשר-ְלָך, ִיְרֶּבה.  יד ְוָרם, ְלָבֶבָך; ְוָׁשַכְחָּת ֶאת-ה׳ ֱאֹלֶהיָך, ַהּמֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית 
ֲעָבִדים.  טו ַהּמֹוִליְכָך ַּבִּמְדָּבר ַהָּגֹדל ְוַהּנֹוָרא, ָנָחׁש ָׂשָרף ְוַעְקָרב, ְוִצָּמאֹון, ֲאֶׁשר ֵאין-ָמִים; ַהּמֹוִציא ְלָך ַמִים, 
ִמּצּור ַהַחָּלִמיׁש.  טז ַהַּמֲאִכְלָך ָמן ַּבִּמְדָּבר, ֲאֶׁשר ֹלא-ָיְדעּון ֲאֹבֶתיָך:  ְלַמַען ַעֹּנְתָך, ּוְלַמַען ַנֹּסֶתָך--ְלֵהיִטְבָך, 
ְּבאֲחִריֶתָך.  יז ְואַמְרָּת, ִּבְלָבֶבָך:  ֹּכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי, ָעָׂשה ִלי ֶאת-ַהַחִיל ַהֶּזה.  יח ְוָזַכְרָּת, ֶאת-ה׳ ֱאֹלֶהיָך--ִּכי הּוא 

ַהֹּנֵתן ְלָך ֹּכַח, ַלֲעׂשֹות ָחִיל:  ְלַמַען ָהִקים ֶאת-ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר-ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך, ַּכּיֹום ַהֶּזה." )פרק ח'(
זוהי שביעות רצון עצמית ונינוחות הדעת, המסכנות תמיד את העם, דווקא כאשר הוא מקיים את 

ייעודו. אבל גבהות לב אחרת, אולי מתוחכמת יותר, רובצת לפתחו של העם, כבר עם הכיבוש עצמו. 
הצלחת מסע הכיבושים, עלולה לטעת בעם הסבר והצדקה שקריים לעצם הכיבוש. כי אם אני מצליח, 

כנגד כל הסיכויים, להביס את עמי הארץ, הרי שה' רוצה בכך. ואם ה' רוצה בכך, הרי שהוא מעדיף 
אותי עליהם. ואם הוא מעדיף אותי עליהם, הרי שאני טוב מהם:

ד אל-ֹּתאַמר ִּבְלָבְבָך, ַּבֲהֹדף ה׳ ֱאֹלֶהיָך ֹאָתם ִמְּלָפֶניָך ֵלאֹמר, ְּבִצְדָקִתי ֱהִביאִני ה׳, ָלֶרֶׁשת ֶאת-ָהאֶרץ ַהֹּזאת:  

ּוְבִרְׁשַעת ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה, ה׳ מֹוִריָׁשם ִמָּפֶניָך.  ה ֹלא ְבִצְדָקְתָך, ּוְבֹיֶׁשר ְלָבְבָך, אָּתה ָבא, ָלֶרֶׁשת ֶאת-אְרָצם:  
ִּכי ְּבִרְׁשַעת ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה, ה׳ ֱאֹלֶהיָך מֹוִריָׁשם ִמָּפֶניָך, ּוְלַמַען ָהִקים ֶאת-ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה׳ ַלֲאֹבֶתיָך, 

ְלאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב.  ו ְוָיַדְעָּת, ִּכי ֹלא ְבִצְדָקְתָך ה׳ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ֶאת-ָהאֶרץ ַהּטֹוָבה ַהֹּזאת--
ְלִרְׁשָּתּה:  ִּכי ַעם-ְקֵׁשה-ֹעֶרף, אָּתה.  ז ְזֹכר, אל-ִּתְׁשַּכח, ֵאת ֲאֶׁשר-ִהְקַצְפָּת ֶאת-ה׳ ֱאֹלֶהיָך, ַּבִּמְדָּבר:  ְלִמן-

ַהּיֹום ֲאֶׁשר-ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ַעד-ֹּבֲאֶכם ַעד-ַהָּמקֹום ַהֶּזה, ַמְמִרים ֱהִייֶתם ִעם-ה׳.   )פרק ט'(
אכן, הגויים האלו רשעים ודרכיהם אינן טובות בעיני האל. אבל אנחנו איננו טובים מהם בהכרח. כל 

שמייחד אותנו היא ההבטחה שניתנה לאבותינו, התורה שניתנה לנו וההזדמנות שניתנה לנו, להיות 
טובים יותר בעזרת התורה. ה' צריך לעם כלשהו שיממש בהתנהגותו את דרך התורה בעולם ובמימוש 

זה יהווה דוגמא ומופת לאנושות, יעניק לה את האפשרות להיגאל. 
אנחנו כעם, לא הוכחנו כל הבדל מן הגויים, עם סורר וממרה שכמותנו, עם קשה עורף. אך ורק 

בצדקת אבותינו נבחרנו אנחנו למשימה. אך ורק בצדקתם קיבלנו את האמון האלוהי שהדבר יכול 
להתגשם בנו. רק בזכות אבותינו, אנחנו הכובשים, המשמידים ולא המושמדים.

יוצא, שאם איננו מגשימים בחיינו, על חורבות עמי כנען,  את המטרה הזו שלשמה נבחרנו, כל 
הקורבן ששילמו עמי הארץ היה לשווא.

יוצא, שהדרך היחידה להצדיק את הקורבן של עמי הארץ, היא לא לחיות איתו בשלום. לזכור ולזכור 
תמיד, שאם אני בוגד בייעודי כיהודי, זוועות המחיר ששילמו עמי הארץ הינן על ראשי ועל ידיי. 

ה' לא הורישם מפני כדי שהם ייעלמו ואני, הטוב מהם במהותי אחיה במקומם. הוא הורישם מפני 
בידיי שלי כדי שאעבוד ללא לאות להיות ראוי לקרבן ששילמו הם. אל לי, לפיכך לראות בעצמי מטרה 

כשלעצמה. אם אני המטרה, הרי שלא הייתה הצדקה למעשיי. 
הדרך היחידה להיות נקי מן האשמה כלפיהם, בפני האל ובפניהם, היא להמשיך ולקיים את מה 

שנשלחתי לעשות, בעבור האנושות, עד שאשיג את היעד, עד ש"נברכו בך כל משפחות האדמה".
בדחילו ורחימו צריך לדרוך היהודי על אדמתו, זוכר כי בסוף כל משפט שיאמר, כל מעשה שיעשה, 

שוכב כנעני שהרג במו ידיו.
כל נשיא בעמו, העושה לביתו ולא משרת את המטרה שלשמה התנשא, הרי הוא מבזה, לא רק את 

המחיר ששילם עמנו כדי לחיות כאן, אלא גם את המחיר ששילמו עמים אחרים כדי שיתאפשר הדבר.
כל אדם בישראל, נדרש לפיכך לחיות עם רגש האשמה ולהצדיק את קיומו במטרתו הגבוהה, יום יום, 

שעה שעה, מעשה אחר מעשה.
אכן, חירות קשה. 

* יותם זיו, M.A  בפילוסופיה יהודית, מנחה שותף בהרכב הבית של ׳זית׳

החודש בזית

את שנת העשור ל׳זית׳ אנו מבקשים לחגוג ולציין יחד איתכם,  
בקהילות וביישובים ברחבי העמק. 
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מועצה אזורית עמק חפר
מרכז קהילתי אזורי בית גינס
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ִּפְסֵלי ָהֶאֶבן ִמְתעֹוְרִרים ְלַחִּיים
ִאיׁש ֵאינֹו יֹוֵדַע ָמַתי נֹוְצרּו

ִמיֶׁשהּו ֵהִטיל ֲעֵליֶהם ַּפַחד ָמֶות ִלְקּפֹא ִּבְכסּות ַהֲחֵׁשָכה.
ַהְּזַמן ִמְתַּפֵּתל ְּכָנָהר ֵּבין ְּכָרִמים ּוְׂשדֹות אֶֹרז

ֲעֵצי ַזִית ַמֲאִציִלים ָעָליו ִּבְכִסיַפת ֲעֵליֶהם
ַעְרֵבי ַנַחל ַמִּתיִרים ַרַחׁש ְלׁשֹוָנם

ְלאן ַמְמִׁשיִכים?
נילי דגן

גילגולה של מילה: חג |  אביטל פלן
אחרי חודש עשיר בחגים שמצוי בין העונה השחונה לעונת הגשמים מגיע חודש חשוון ובו אף לא 

חג אחד, לפחות לא מזה מאות שנים. יש סוברים שבעת העתיקה היה חג בכל אחד מחודשי השנה 
במועד הירח המלא.

המילה חג התגלגלה מהשורש ח.ג.ג . שמשמעותו לסובב וזאת כנראה משום המנהג לסובב את העיר, 
המקדש, המזבח או הבימה כחלק מטקסי החג. מנהג זה על גוניו נפוץ בדתות שונות.

המילה חג מופיעה במקרא ובתלמוד פעמים רבות, מתוכן לא מעטות הפעמים בהן הכוונה לחג סוכות 
שנקרא גם החג בגלל חשיבותו.

החגים עשויים רבדים. הרובד הראשון הוא העונתי, תלוי מחזורי שמש וירח, גשם ויובש. חשיבותו 
המיוחדת של חג הסוכות היא משום שבו כלולים טקסים המכוונים להבאת הגשמים, אחרי עונה 

ארוכה של יובש, טקסים שלחלקם אופי מאגי. לפי הנאמר במשנה ובתלמוד ברור שהתפישה 
שטקסים אלו ישפיעו על בוא הגשמים התקיימה לפחות עד אז.

הרובד השני של מרבית החגים הוא הרובד החקלאי, היות ותאריכי הבשלת היבול משתנים משנה 
לשנה יש עדות מקראית לכך שגם תאריכי חגים אלו לא היו קבועים.

הרובד השלישי הוא ההיסטורי או הסיפורי. פרקים שונים של הסיפור המכונן של העם וסיפורים 
הקשורים אליו נתווספו לכל אחד מהחגים העיקריים ומשפיעים על תכניהם וטקסיהם.

השנה העברית עשירה בחגים והם מצידם עשירים בתכנים, מנהגים והלכות. נקודות משבר בתולדות 
העם הביאו לפרצי יצירה שאת תוצאותיהם אנו פוגשים עד היום. שתי נקודות כאלו שתרמו רבות 
לחגים הן חורבן המקדש ומאות שנים לאחר מכן גרוש ספרד שבעקבותיו לאחר זמן קמה קהילת 
המקובלים בצפת. גם המהפכה הציונית והחשיבות שהוענקה אז לעבודת האדמה החזירה לחגים 

טקסים ותכנים הקשורים לאלמנטים עונתיים וחקלאיים. 
"החגים מתרוממים  מעל המישור של ימי החול, כמו ההרים המתרוממים מעל המישור של האדמה 

... ואין טעם אחד לחג אלא טעמים הרבה לו."  חיים נחמן ביאליק.
'אביטל פלן מנחת סדנאות בנושא חגים

מוזמנים תמיד ליצור קשר: 
המרכז הקהילתי האזורי מועצה אזורית עמק חפר 8981628--09
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מוזמנים בשמחה לקבל את ידיעון שנת העשור
החדש והמתחדש שלנו

נשמח לראותכם בארועים ובפעילויות השונות .
מאחלים שנה של לימוד, חוויה, מעורבות ועשיה,

מאתנו, צוות זית: 
רינה, עדי, טל

'זית' פועל במסגרת המרכז הקהילתי במועצה האזורית עמק חפר, כחלק מהאירגונים הארציים ׳ניצנים׳ ו׳פנים׳, 
הודות לתמיכתם הנאמנה של קרן אבי חי מן היסוד, קרן משפחת גימפריג', המועצה הדתית, מורשת ישראל וחברת 

'חלילית'. מתוך שיתוף פעולה עם גורמים נוספים בעמק וברחבי הארץ והודות לחברים מתנדבים ושותפים לרעיון 
ולחלום.

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

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

עשור ל

"בתשרי בילינו פרק זמן של קדושה והתרוממות הנפש... ופרק זמן זה שהוא 
גולת הכותרת של חיי היהודי במשך השנה, העניק לנו את אוצר חיי האושר 

לפני ה׳ ושיווה לחיינו רוממות חדשה. עתה, בתקופת חשוון, אנו נדרשים 
לשאלה, האמנם קנינו לנו את האוצר היקר הזה לצמיתות, באופן שהאוצר הזה 

יהפוך לקניין? האם גם אחרי שובנו אל חיי היומיום, נוסיף להתהלך לפני ה׳ 
באותה טהרה גואלת... באותו כוח רצון, ובאותה שמחה ושלום? או אולי חיש 

מהר תפוג טהרתנו, נשתעבד שוב ליצרינו ויסורו מעלינו השמחה והשלום?...".
ע״פ הרש״ר הירש | במעגלי השנה

בית גינס

מועצה אזורית עמק חפר 
 מרכז קהילתי אזורי

שלוחת צפון חפר

יום חמישי, ז׳ בכסלו 19.11.15 | 20:00 | באולם עין החורש
אירוע הוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה

"ליפול ולקום - סיפור אישי ארץ-ישראלי"
סיפורה של ענת יהלום, פצועת צה״ל ממלחמת יום הכיפורים

בחלק המוזיקלי: מקהלת העפרוני הצעירה, בניצוחה של שלי ברלינסקי
בנוכחות ראש המועצה וסגנו
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קהילה מארחת | ראש חודש כסלו

צות הלימוד 
קבו

של ׳זית׳ 
יצאו לדרך!  ניתן עוד להירשם!
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