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חג אורים | אהוד רבין
ימי החנוכה בחצי העולם הצפוני )וכאן הורתם( חלים כאשר הלילות הולכים ומתארכים והימים 

מתקצרים, בימים בהם מכסת האור היומית פוחתת. ולמרות הניסיון הנצבר מאז בריאת העולם עדיין 
טבוע בנו גם היום משהו המבקש לעזור לאור לשוב אל עוצמתו הֵמרבית הצפויה לנו בקיץ. באופן 

טקסי אנחנו עוזרים לו בחנוכה 'לעבור את משבר החורף' ע"י הדלקת הנרות, והחפץ מוסיף תפילה 
ובקשה ושיר, והאחרים אפשר שרק ייצאו ידי חובתם.

מכאן אפשר להתייחס לאור כפשט ואפשר לראותו בגלימה הסמלית )כלומר המדרשית( העוטה 
עצמה גם על מוטיבים אחרים של החג – גבורה, דבקות )שאני בא להפרידה מקנאות ש'משכה' 
למחוזות רעים(, תשועה ואפילו נס )לכל המייחל לו(. לאור אם כך, יש גם ממד פונקציונלי, זה 

המאפשר לנו לראות את העולם סביבנו, המאפשר לנו לתפקד - ברוב המקרים - ביעילות רבה יותר, 
המאפשר לנו ליהנות מצבעוניותו של העולם ומעושרו הצורני.

לאור הפונקציונלי אנחנו מתרגלים להתייחס כאל מובן מאליו, עובדה קיומית ונתונה, ולבד משיעורי 
בית הספר או האקדמיה אנחנו לא מתייחסים אליו כאורך גל, תדירות או מיקומו במדדי עוצמה. 

אבל לאור הסמלי, זה המשמש משל אנחנו חוזרים כל פעם מחדש. כבר משחר ההיסטוריה הוא הפך 
ממושג שימושי למושג תרבותי וככזה הוא תופש מקום של כבוד, לפעמים של בכורה, מפני שהוא 

הפך לאייקון של הטוב והיפה, של המתקדם ושל הצודק והמשחרר, של הנכון, של מעורר התקווה, של 
הפיקחון.

את משל האור שהוא מתוק וטוב לעיניים אימצו כל הדתות והתרבויות, תמצאו אותו בתנ"ך ובברית 
החדשה ובקוראן ואצל הבודהיסטים, אצל כולם. הם )כלומר אנחנו( ירשו אותו מהתרבויות האליליות 

והורישו אותו לפילוסופים והם מסרוהו לחסידים ולמשוררים ולאמנים... כך עובר האור מדור לדור 
במרוץ לפיד )עוד משל וסמל( כדי שיאיר בזמן הזה כפי שהאיר בימים ההם.

לאחרונה מלאו שבעים שנה מאז הוצאה להורג בהונגריה הצנחנית חנה סנש, גם היא נשאה את 
הלפיד והשאירה לנו אור, בשירה ׳מדורות מלחמה׳:

במדורות מלחמה, בדליקה, בשרפה,
בין ימים סוערים של הדם,
הנני מבעירה פנסי הקטן,

לחפש, לחפש בן אדם. 

שלהבות השרפה מדעיכות פנסי, 
אור האש מסנוור את עיני;

איך אביט, איך אראה, איך אדע, איך אכיר,
כשהוא יעמוד לפני? 

תן סימן, אלוהים, תן סימן על מצחו,
כי באש, בדלקה ובדם,

כן אכיר את הזיק הטהור, הנצחי,
את אשר חיפשתיו: בן אדם.  

לקוראינו, שלום!
חודש כסלו שאנחנו בפתחו הוא חודש שבא לגרש את החושך, וצריך להודות שלא מעט חושך יורד עלינו בזמן 

האחרון. הוא יורד אלינו ממקומות רעים בין שהם עמדות שררה ושלטון ובין שהם מחשכי הפחד האישי. על 
כולם עלינו להתגבר בעזרת האור שבכוחנו ובאמונתנו להביא ולהפיץ ולפני שקנאות שוב, כבעבר, תקעקע עד 

חורבן חיים משותפים של כל יושבי הארץ הזאת. 
חודש כסלו וימי החנוכה שבו, מזמינים אותנו למפגש קהילתי, לשיח, ללימוד, לחוויה ויצירה, מפגש שיוצר אור, 

מגולל חושך וראוי לו שימשיך כל השנה.
חודש טוב. 

המערכת
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מדרש אישי
דיאלוגים על אור, חושך ומה שביניהם
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אגרת החודש מזית

זית
זהות יהודית תרבותית 

בית גינסבתמיכת קרן אבי חי מן היסוד
מועצה אזורית עמק חפר

מרכז קהילתי אזורי

שפת אם
גילגולה של מילה: נר |  אביטל פלן

"בימי קדם היה הנר כלי תאורה מרכזי אשר דלק בכל בית, וצורה אחרת הייתה לו: לא גליל של 
שעווה, כי אם כלי קיבול, עשוי על פי רוב חרס, ובו פתילה הדולקת בשמן.

המילה ֵנר גזורה מן השורש נו"ר, המציין אור ואש. מילה נוספת משורש זה היא ְמנֹוָרה. בעת 
העתיקה הייתה המנורה כלי שהתקינו עליו נרות ]שמן[: "ַעל ַהְּמנָֹרה ַהְּטהָֹרה ַיֲערְֹך ֶאת ַהֵּנרֹות 

ִלְפֵני ה' ָּתִמיד" )ויקרא כד, ד(.

השורש נו"ר משותף לכמה מן הלשונות השמיות. המילה הארמית נּור מופיעה שבע-עשרה 
פעמים בספר דניאל, בין השאר בצירופים ְנַהר ִּדי נּור )'נהר של אש' ויש מפרשים 'אור של אש'( 

וְׁשִביִבין ִּדי נּור )'שביבים של אש'(." )האתר לאקדמיה ללשון העברית(.

במקרא מופיעה המילה נר עשרות פעמים, לרב במובן כלי למאור ולעיתים במובן אור.

בתלמוד אנו קוראים:
"תנו רבנן מצות נר חנוכה נר איש וביתו ... בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמנה מכאן 

ואילך פוחת והולך, ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך" )תלמוד 
בבלי שבת כא א(

דרכו של ִהלל שיהא אור מנורת החג מוסיף והולך מקבילה למה שמתרחש בטבע בעונה זו. 
לחנוכה, על פי חוקרי חג וביניהם זכריה גורן, רובד קדום בהרבה לתקופת המכבים המתייחס 
לאירועים עונתיים. החג החורפי חל סמוך ליום הקצר בשנה ולחשכת הירח של סוף החודש. 

הדלקת המנורה כדרכו של הלל מחקה את התחזקות אור השמש ואור הירח. גם בחג אחר פסק 
הלל באופן דומה כשקבע שראש השנה לאילן לצורך מעשרות יחול באמצע החודש )שמאי 

פסק בתחילתו(. על פי חוקרי החג קביעתו של הלל קשורה לכך שהיה קיים חג קדום שציין את 
התעוררות האילן מתרדמת החורף במועד זה. בשני המקרים מדובר בתפישת קדמונינו שיש 
לבני האדם תפקיד בחידוש מחזורי הטבע. התובנה שאנו שותפים לבריאה רווחת אצל חז"ל, 

ובאופן אולי קצת אחר, נכונה מאוד גם היום. 

ומהמדרש: 
אמר הקב"ה לאדם, נרך בידי ונרי בידך )מדרש ויקרא רבה לא ד(

* אביטל פלן מנחת סדנאות בנושא חגים

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: מקור לא ידוע

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

Nitzanim
 Judaism - Zionism - Israeli Identity
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בתים מדליקים 
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ימים ראשון-שני-שלישי 23-21 בדצמבר 
כ"ט בכסלו - א' בטבת תשע"ה 
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מועצה אזורית עמק חפר
מרכז קהילתי אזורי ס נ י ג ת  י ב זית

זהות יהודית תרבותית 
בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

לפרטים נוספים: 
משרדי המרכז הקהילתי  09-8981628/35 

שנה
רביעית
2014

ל!
דו

 בג
                  חוזרים

מזמינים אתכם, תושבי עמק חפר, 
להתארח בחגיגת חנוכה משותפת

יחד נאיר את יישובי העמק 
בארועים מדליקים לילדים ומבוגרים

בבתים פרטיים ברחבי העמק

הדלקת נרות |  הרצאות | שירה | סדנאות |

 לימוד | יצירה | סיפורי ניסים וגבורה | ועוד...

תוכניית הארוע תשלח לכל בית
ותפורסם באתר המועצה.

    ארוע פתוח לקהילה!
           נדרשת הרשמה מראש 

במשרדי המרכז הקהילתי 
09-8981628/35

יום ראשון 28.12.14 ו' בטבת  | 20:30 |  באולם בעין החורש
פגישה עם הסופר דויד גרוסמן

בחלק המוסיקלי: מופע מקהלת ״שירת״
כרטיסים במכירה מוקדמת: 40 ₪ | בערב המופע: 50 ₪

לרכישת כרטיסים: עדית: 052-3222879 | 09-8973332 

קהילה מארחת
זיתראש חודש טבת

זהות יהודית תרבותית 
בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

בית גינס

מועצה אזורית עמק חפר 
 מרכז קהילתי אזורי

שלוחת צפון חפר

מחיר : 45 ₪

זית מציין | עשרה בטבת |  בשיתוף בית טרזין
 1.1.15 יום חמישי י' בטבת בשעה  19.30 

במועדון בגבעת חיים איחוד
 "המסע של ילדי טהרן"

הרצאה וסרט עם דליה גוטמן – מפיקת הסרט
 סיפור חילוצם של 700 ילדים יהודים מפולין הכבושה

בעיצומה של מלחמת העולם השנייה - 
           והבאתם לארץ ישראל 

היי, גשם מה תביא איתך?
אילו זרעים של תקווה תצמיח

היי רוח חדשה בתוכנו
תפיחי תקווה נושנה.

...
היי, קשת מה תביאי איתך.

בשורת גאולה בפתח 
עלה של זית וקול מבשר,

ואומר מבשר ואומר.

יופי נּוֵגה של כלים נשברים
לאורות ששובים ביופיים.

כמה מטעה הוא היצר הזה
שקורא שוב בעץ לגעת,

ואיך מתוך ענן חשוך יורד השפע.

בני שוורץ מתוך "שיר לגשם ראשון"

בחנוכה אנחנו מדליקים נרות משמן זית. שמן זית מושך 
את אור החכמה. אור זה מאיר במקומות האפלים והנמוכים 
ביותר, דווקא בגלל שהוא מחובר בשורשו הרוחני למקומות 

הגבוהים, לדרגה שמעל הטבע וגדרי העולם הזה. בחנוכה 
אנחנו מושכים הארה מעולמות עליונים, מעולם אצילות, 
לספירת המלכות ולמקומות החשוכים ביותר, בהם איננו 

רואים את יד ה'. 
הרב יובל הכהן אשרוב | בסוד הדברים

בימים אלו, של ראשית חודש כסלו, נרקם בעמק חפר אירוע 'בתים מדליקים' – אירוע בו תושבי 
העמק מארחים ומתארחים למפגשים סביב אור הנרות, מאירים את העמק באור של חג.

בתכנייה של האירוע חוזרת המילה 'אור' פעמים רבות, כאשר בכל פעם היא מיוצגת במבע אחר של 
הקשרים, אבל תמיד מייצגת את החיפוש אחר הטוב, השלווה, ההרמוניה, היצירה, וכמעט תמיד מציבה 
מולה את מושג החושך כמייצג את ההפוך, את המנוגד. שתי מהויות שהשיח ביניהן מרתק אולי מעצם 

העובדה הכל כך פשוטה שהאחת אינה יכולה בלי השנייה ועם זאת האחת מבטלת את השנייה. 
בימים אלו של ראשית חודש כסלו, ימים המקדימים את חג האור, אנו מביאים ארבעה 

דיאלוגים, שנכתבו על ידי ארבעה מנחים אשר ייקחו חלק באירועי 'בתים מדליקים'.                                                  
כל אחד מהם מביא ביטוי אישי – אחר על האור והחושך וכל מה שביניהם.  

1דיאלוג ראשון  | מיריק שניר - משוררת ילדים ואשת חינוך . יוצרת הספר 'בראשית ברא'  
   /http://www.the-creation-story.com/hebrew 

על אוריינות ואור

במושג א ו ר יי נ ו ת מתכוונים על פי רוב לשליטה במגוון יכולות תקשורתיות. 
האם נכון לחונכים ולחברה להסתפק בכך? 

מן המילה  א ו ר יי נ ו ת  משתמעת תשובה. 
שכן השפה  ה ע ב ר י ת  כשמה – מ ע ב י ר ה  מסרים  ע ב ו ר נ ו  מן  ה ע ב ר ... 

ר – כי מקור חיים היא. ואנו מוזמנים להקשיב ל ע ב ר י ת  ו ל ה ת ע ב ּ

אך אומרים: "חיים ומוות ביד הלשון", ביד השפה, ביד העברית. 
ואכן מאותו שורש גם המילה עֵברה. 

כלומר: עלינו ההבדלה והבחירה. 
טוב או רע.

א ו ר יי נ ו ת  מקורה במילה א ו ר יי ן  בארמית: תורה. 
ב ר  א ו ר יי ן – הוא בן תורה. 

כמה יפה, בכולן א ו ר. 
הן כתוב: "תורה היא אורה". מתו ועד אלף.

מן המסרים ש מ ע ב י ר ה  לנו ה ע ב ר י ת מתבקש להסיק, שהקניית יכולת  א ו ר יי נ י ת 
לא אמורה להיות מעשה למידה טכני להשגת שליטה במיומנויות השפה בלבד, 

אלא עיקרה ותכליתה של  א ו ר יי נ ו ת 
להשיג ולהנחיל טקסטים חיוניים, הראויים להיקרא  א ו ר יי ן. 

כלומר: מטרת העל של רכישת מיומנויות השפה ה ע ב ר י ת היא להקנות תורת חיים, לרכוש מה 
שנחוץ לו לאדם כדי להיתרם ולתרום. 

ובלשון ספרותית: 
כדי למלא את החיים – ב א ו ר. 

פרשת בראשית
"וירא אלוהים את האור כי טוב" פרק א' פסוק ד'

מיריק שניר תתארח בבית משפחת אשורי בבת חפר במפגש 'ויהי אור' 

2דיאלוג שני | יזהר כהן , ספורטאי מצטיין, אבד את מאור עיניו בשנת 1985,  בהיותו 
סגן מפקד סיירת יעל בקטע שבין משגב-עם למנרה 5 ק"מ בתוך לבנון. היום מרצה בתיכונים 

ומסגרות עבודה שונות. 
"הרגעים שאתה נמצא לבד בבית החולים אלה הרגעים בהם אתה תופס את מה שקרה לך. אלה 

הרגעים בהם אתה שואל את עצמך האם זה יהרוג אותי? או ירים אותי?  
במשך היום בין גלי המבקרים, אין לך באמת את הזמן לחשוב מי אתה? מה קורה לך עכשיו? מה זו 

החשכה הזו שאתה נימצא בה? מה זה העיוורון הזה?  בשקט של הלילה, צפים ועולים הפחדים ויחד 
אתם גם התובנות.  

הבנתי שהעיוורון הולך להיות חלק משמעותי בחיי, זו לא מחלה שמבריאים ממנה תוך שבוע 
שבועיים. הבנתי שאני יוצא לחיים חדשים.  

ההבדל בין אדם מבוגר לילד, שהאדם המבוגר מבין שהכוחות והרצון הם דברים פנימיים, הבנתי 
שקבלתי מתנה ואני הולך להפיק ממנה את המירב. החלטתי שאני הולך ליהנות מהחיים למרות 

ואולי בזכות העיוורון. 
הראייה הוא החוש הכי דומיננטי אצל האדם, אבל הוא גם החוש הכי מטעה. הוא עטוף בדעות 

קדומות, בתפיסות שליליות, שיפוטיות, בתסכול, בקנאה. כמי שאבד את מאור עיניו מצאתי את עצמי 
נקי מכל אלו. בגלל שאני לא רואה, אני אוהב את כולם, אני נהנה ממה שיש לי, אני נהנה ממי שאני.   
זה לא היה פשוט, אבל הדברים התחברו יחדיו. חיפשתי את הדרך לעזור לעצמי ותוך כדי המסע הזה 

גם לעזור לאנשים אחרים. 
כל אחד מאתנו ולא משנה מה גובהו, מה צורתו מה דמותו, מתמודד עם קשיים. מתוך הסיפור האישי 

שלי, מצאתי את הדרך לעזור לאנשים שבאמת יש להם קושי למצות את החיים על הצד החיובי. כי 
הפחדים עוצרים אותם והמחסומים חוסמים אותם ותפיסות עולם מעכבות ומקבעות אותם. 

הפציעה עזרה לי לקצר תהליכים. בעקבות הפציעה הייתי מוכרח להשתנות, לשנות את תפיסת 
העולם שלי, את האמונות, את השפה, את סדרי העדיפויות. 

באותה נקודת זמן ראשונה, שם בבית החולים בתוך החשכה הייתה לי את האפשרות לבחור: לחיות 
או לחדול. אני בחרתי לחיות ובגדול. בחרתי להסתכל על החיים בצורה חיובית לגמרי, ותמיד לזכור 
העולם הוא בעצם מקום של חיי גן עדן, נדרש רק לשנות את התודעה הקולקטיבית האישית. ועם 

קצת מחשבה ומודעות אישית אפשר להגיע לירח. 
לא הייתי ספורטאי לפני הפציעה. גם אם עסקתי בספורט זה לא היה בתחום השחייה. ב'חיים 

הקודמים' לפני הפציעה החלק החשוב היה הגוף והמֹח. הייתי ביחידה צבאית נבחרת, הרגשתי כמו 
'אלוהים קטן'. ופתאום חזרתי להיות תינוק. צריכים היו לקחת אותי, להביא אותי, ללמד אותי הכל 

מהתחלה מא' ועד ת'. יש בעיוורון משהו שהוא מאוד תלותי ואני רציתי חופש. 
על מנת להחזיר לעצמי את הביטחון בחרתי ל'קפוץ למים' בחרתי בשחייה. לאט, לאט התקדמתי 
וכשהצלחתי גייסו אותי לנבחרת ישראל. במרוצת השנים השתתפתי ב-6 אולימפיאדות מסיאול 

1988 עד ביג'ין 2008 וזכיתי במדליות רבות. הניצחון וההצלחה לא נבעו ממקום של תחרותיות, או 
רצון לנצח את כולם. רציתי להוכיח לעצמי שהחשיבה החדשה, היכולת, הרצון ההשקעה היא זו 

שתביא אותי לכל מקום שאבחר בו.  
     יזהר כהן, יתארח בבית משפחת מאיר, בבית יצחק במפגש 'למצא את האור מתוך החשכה' 

3דיאלוג שלישי | לימור שיפוני  - מספרת סיפורים, מנחת קבוצת מספרי הסיפורים ב'זית' 
חיי מוהר"ן אות כה, ַׁשָּיְך ַלַּמֲאָמר: ָּפַתח ַרִּבי ִׁשְמעֹון

אַחר ֶׁשאַמר ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַמֲאָמר ֶזה ַהַּנ"ל אַמר ְּבֶדֶרְך ַצחּות.
ַהּיֹום אַמְרִּתי ְׁשלָׁשה ְּדָבִרים ֶׁשּלא ְּכִדְבֵרי ָהעֹוָלם.

א. ָהעֹוָלם אֹוְמִרים ֶׁשִּסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות. ְמֻסָּגל ְלֵׁשָנה.
ַוֲאִני אַמְרִּתי ֶׁשַעל ְיֵדי ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות ְמעֹוְרִרין ְּבֵני אָדם ִמְּׁשָנָתם.

ב. ָהעֹוָלם אֹוְמִרים ֶׁשִּמִּסּפּוֵרי ְדָבִרים ֵאיָנם ָּבִאים ִליֵדי ֵהָריֹון
ַוֲאִני אַמְרִּתי ֶׁשִּמִּסּפּוֵרי ְדָבִרים ֶׁשל ַהַּצִּדיק ֶׁשְּמעֹוֵרר ַעל ְיֵדי ֶזה ְּבֵני אָדם ִמְּׁשָנָתם ַעל ְיֵדי ֶזה ָּבא ְּפִקיַדת 

ֲעָקרֹות.
ג. ָהעֹוָלם אֹוְמִרים ִּכי ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ַהֻּמְפָלג ְּבַמֲעָלה ֵאין ָצִריְך ְלָמעֹות ַהְרֵּבה ִּכי ָלָּמה לֹו ָמעֹות

ַוֲאִני אַמְרִּתי ֶׁשֵּיׁש ִהְתּבֹוְננּות ָּכֶזה ֶׁשָּצִריְך ָלֶזה ָּכל הֹון ְּדָעְלָמא
את הטקסט הזה הנחתי לפני המשתתפים בקבוצת העמיתים שלנו, בה חברים מספרי סיפורים 

ותיקים יותר ועוד יותר. וביקשתי לדרוש לעניין הסמכת הדבר השלישי לשניים הראשונים, שהם אלה 
שמשכו את עיניי מספרת הסיפורים שלי. וגם מה פירוש "שצריך לזה כל הון דעלמא" אם חס וחלילה 

נרמוז שר' נחמן לא צרף את העניינים סתם, היות ומספר סיפורים כל-כך גדול היה.
והתגלגלו הגלגלים בראשיהם של האנשים, ועלו מחשבות ודוברו דיבורים ראשונים וכך הלכנו 

הביתה, לחשוב עוד. ובינתיים, עד הפגישה הבאה, העליתי אותו עניין לבלוג שלי באנגלית, ושלחתי 
על כנפי הרשת לעניין בסוגיה גם כמה גויים. וחזרו תשובות, ונפגשנו שוב כעבור שבועיים, והתבוננו 

בתשובות משם ומכאן וזה עיקרן:
שצריך לזה כל הון דעלמא שמספר על העולם בכללותו – יופיו וכיעורו, הרחמים שבו והרשע, וכו' 

וכו', כי מספר הסיפורים המפלג במעלה חייב לספר על כל מה שיש, לקחת מכל מה שיש, לחבק את 
כל מה שיש וחייב להתייחס להכל. שאם לא, לא נדע להכיר סיפור מסיפור והכל תהו ובוהו גדול.

שצריך גם להון שהיה, שגלגל את המספר לכדי מה שהוא, כולל סיפורו הוא, ומשפחתו ועוד קודם 
לכן.

שניתן לומר שיש למספר סיפורים כל הון דעלמא ומתוך כך הוא יכול לזמן לכל מה שיעזור לסיפור, 
תוך כדי סיפורו.

שכל הון דעלמא הוא לא רק מה שקיים אלא מה שנוצר מתוך מעשה הסיפור בדמיונם של המאזינים 
לסיפור וזה עושה עוד, למרחקים גדולים, גם לתוך מה שהיה ויהיה ומלפני ומצדדי ומאחורי.

שבעולמות הסיפורים, 'הון' אינו מכוון רק לכסף או לעושר חומרי, אלא יותר למזל או גורל שיכולים 
להוביל לרווח או הפסד מסוגים רבים. הפשט של מעשה הסיפור, עוסק באופן בו מעשים וכוונות 

מתגלגלים בעולם הגשמי ומה מידת השפעתם של מזל וגורל בכל אלה. אבל אם יש למספר 'כל הון 
דעלמא' הרי שהוא מספר גם על מה שנסתר מן העין ויש לו הבנה שהוא יכול להאיר, בעניין מסרים 

רוחניים שיש בתורה. מדוע שיאיר? אולי משום שבסופו של דבר כל זה מעורפל. ניתן לומר שמה 
שנמצא באותו ערפל מכוון גם להשגחה עליונה וגם לפרות הגשמיים של זה, ובכך מאפשר להבחין 

בעבודה רוחנית שיש בעולם, ולפי כך, בטבע האלוהים. 
וכל זה עשה אור יפה בין המספרים שהיו שותפים ללימוד מכאן ומכאן, ומאור אחד של ר' נחמן 
שהונח על שולחן הלימוד נדלקו אורות הרבה שיש להם הבנה או הד של הרגשה לעניין הכוונה 

שאנחנו יכולים לראות בדבריו ולראות זה בזה. כי שני הדברים הראשונים שאמר ידועים לנו כנכונים 
מתוך העולם הגשמי; השלישי הוא אור חדש להסתכל בפעם המי יודע כמה על מה שאנחנו עושים 

בעולם, וללמוד עוד משהו על תפקידו ומלאכתו של מספר הסיפורים. 
ואז הופיע מאי שם ברשת מי שטען, "צדיק ומספר סיפורים, ברי-חילוף? אולי, אם הוסמך לכך, ייתכן 

לצדיק שיהיה מספר סיפורים, אבל לא כל מספרי הסיפורים הם צדיקים..." שגם זה ידוע לנו כנכון 
בעולם הגשמי...

   לימור שיפוני עם קבוצת מספרי הסיפורים של זית, יתארחו בבית משפחת אהרן ועירית וייס    
  בכפר הראה,  במפגש 'על גבורה ואור' 

4דיאלוג רביעי |  טובי בן הרצל  - אמנית, מאיירת ומורה בתחומי העיצוב במדיות השונות.   
"צורות וצבעים - יוצרים לי עולמות חדשים"

"הציורים והעבודות שלי הן תוצר של חוויה אישית ועשייה מרובה במשך השנים כמעצבת וכאמנית. 
העבודות מביעות חיבור ושילוב של אמנות גרפית והעולם היהודי.

בריאת העולם
"בראשית ברא אלוהים..." הציור מביע את שבעת ימי הבריאה. כל יום בבריאה מופיע כמעגל. מרכז 

הציור הוא ה"תוהו ובוהו" שבא לידי ביטוי בערבוביה של קווים. המעגלים השונים מסמלים בצבע 
וצורה את ימי הבריאה מבפנים אל החוץ.

סביב המעגלים הילה של צבע המדמה אור. הציור כולו נתון בתוך עיגול המתכתב עם כדור הארץ 
ונפלאות הבריאה. בכל עיגול מופיע משפט מן התורה המתאים ליום הבריאה.

היום הראשון
היום הראשון " ַוְיִהי-ֶעֶרב ַוְיִהי-בֶֹקר, יֹום ֶאָחד". ההבדל בין הערב והבוקר בא לידי ביטוי בצבע ובצורה. 

המרכז מסמל תוהו ובוהו אבל גם מזכיר עובר, משהו חדש שנוצר.

את מרכז הציור עוטף מעגל שחור שמסמל את החושך ומסביבו מופיע מעגל כחלחל וצהוב, 
המסמלים את אור הבוקר והשמש המאירה. המעגלים מצוירים בטקסטורה של חלקיקים, כחלקיקי 

האור המסנוור, כמו המפץ הגדול.

במעגל החיצוני מופיע המשפט מספר בראשית פרק א'.

   טובי בן הרצל,  תארח בביתה בעולש, במפגש העוסק ב'סמל, צבע וצורה בחנוכה׳ 

אם האור 
כה טוב הוא,

אז 
נשאל בשיר:

למה את החושך
בעולם השאיר?

או, 
בואו נתאר עולם,

שבו החושך – נעלם!

בלי צבעי דמדומים
בלי לילות וימים

בלי מעוף רפרפים
בלי חוכמת ינשופים

בלי ירח עגול
בלי קריאת תרנגול

בלי נצנוץ גחלילית
בלי ריצוד חללית

בלי מדורות הילולה
בלי בשמי הבדלה

בלי הבהק הברקים
בלי מטר זיקוקים

בלי פרחי נר הלילה
בלי שביט מלמעלה

בלי חופת כוכבים
בלי קרבת אוהבים

בלי נרות מרצדים
בלי שיר ערש מרדים

בלי פנס הרחוב
בלי סולם יעקוב

בלי סיפור לילה טוב...

וכך נאמר
בסוף השיר:

מה טוב
שחושך פה השאיר.

 חופשית!הכניסה

כרטיס!לרכוש הקדימו 


