
ם כ ל החודש הזה 

זית
של 

לה 
ע

אל ארץ זבת חלב ודבש | אהוד רבין
בסוף השבוע נסב לשולחן הסדר ונקרא בהגדה של פסח, המקראה האולטימטיבית של עם ישראל 

היוצא, פעם אחר פעם ממצרים, מעבדות לחרות, בין שאלו יציאות פיסיות ובין שאלו יציאות רעיוניות 
ותודעתיות. 

מטבע הדברים תתעוררנה שאלות בעקבות מה שנקרא ונשיר סביב השולחן. יהיו מקומות בהם 
נרגיש ש'משהו כאן לא מתאים', שאין הלימה בין הכתוב למציאות החיים. אני דווקא לא מתכוון לפן 

התיאולוגי, מה חלקו של משה ומה תפקידה של הזרוע הנטויה והיד החזקה, איש באמונתו ובמסורתו 
יחיה. אני מסתכל דווקא אל מה שבין שם לכאן, בין מה שביטא את הפוסחים בארצות העולם לבין מה 

שמשקף את המסבים לסדר כאן, בארץ ישראל אחרי 'יציאת מצריים' של דורות אחרונים.
הרי לפני שניגש לספר ביציאת מצרים נאמר )או נשיר( כמיטב המסורת, וכפי שאנחנו משננים מוכנית 

ְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹול  ל ִדּ אְרָעא ְדִמְצָרִים ָכּ י ֲאָכלּו אְבָהָתָנא ְבּ מאז למדנו לקלוט ולחבר: "ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדּ
ֵני חֹוִרין",  אה ְבּ ָנה ַהָבּ י ְלָשׁ א ַעְבֵדּ ָתּ ָרֵאל ָהַשׁ אְרָעא ְדִיְשׂ אה ְבּ ָנה ַהָבּ א ָהָכא ְלָשׁ ָתּ ְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח ָהַשׁ ל ִדּ ָכּ

דברים שנכתבו מנקודת המבט של האדם הכפוף לשני תנאים – חיים מחוץ לארץ ישראל, כלומר 
בגלות כלשהי, וחיים נעדרי חופש פעולה וִהמצאות תחת עולו של משעבד. שתי כפיפויות הנראות 

סותרות את מציאות חייהם של מי שכבר נמצאים ב'ארעא דישראל' )ואנחנו ממשיכיהם( ושל מי שגם 
אם הם במעמד של שכירים ועדיין לא 'בני חורין' במאת האחוזים מבחינה משפטית, הם מרגישים 

מידה רבה של חופש ועצמאות, יכולת שינוי ויכולת לשלוט בגורלם, והם רחוקים מהרגשת שיעבוד.
כך אם נידרש להנחיה המשנאית לקרוא ולדרוש את הפרשה כולה מ"ארמי אֹבד אבי" )דב' כ'ו( ואילו 

בהגדה חסר הפסוק המביאנו 'אל הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש'. ואפשר להצביע על מקומות 
נוספים בהם משתקף בהגדה המצב הגלותי, בטרם התחיל תהליך 'יציאת מצרים' החדשה.

הרגשת הסתירה בין הנקרא לבין המציאות 'בשטח', אינה רק במישור העובדתי, אלא לא פחות במישור 
התודעתי. ולכן מנסים )ויבורכו על כך( כבר עשרות בשנים מעצבי הגדות ארץ ישראליות ליישב את 
הסתירה הזאת. בדרכים מקוריות ויצירתיות מנסים 'יוצאי מצרים' של מאה ויותר השנים האחרונות 

לחבר בין 'קדש' ו'חדש', והם שהניחו על שולחן הפסח שלנו מקראות, הגדות, הבאות לבטא את 
האקטואליה, זמן ומקום, של 'מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה'. הם, כאחרים לפניהם, מנסים לאקלם 

את ההגדה מחדש בארץ ישראל, הרי גם היא כמו יצאה ממצרים, וגם היא כמו שכתב ביאליק על 
היוצאים: "איש בלבבו ישמע קול אלוה דובר: לך! היום אל ארץ חדשה אתה עובר!"

לקוראינו, שלום!
חודש ניסן הוא חודש של התחדשות. האדם בעקבות הטבע מחדש פריחה, אפילו לא נרדם לשנת חורף. 

הפריחה היא תקווה, היא הבסיס לפרי שיבוא. 
מאחלים חודש טוב וחג אביב שמח!
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בית גינסבתמיכת קרן אבי חי מן היסוד
מועצה אזורית עמק חפר

מרכז קהילתי אזורי

שפת אם
גילגולה של מילה: ַעם |  אביטל פלן

למילה ַעם שימושים שונים במקורות וכן בשפות שמיות אחרות ביניהם: קרוב משפחה, קהל רב, 
לאום.

מלכתחילה, על פי האגדה, היו כל בני האדם עם אחד: "ֵהן ַעם ֶאָחד ְוָׂשָפה אַחת ְלֻכָּלם"  )בראשית 
י"א ,ו(. 

אליעזר בן יהודה מגדיר את המילה עם במובן לאום כך: "צבור אנשים שיצאו ממקור אחד, 
מדברים לשון אחת, שיש להם דה"י משתפים, חיים במדינה אחת ..." כל אחד ממרכיבי ההגדרה 

אינו נכון. על פי קנוהל למשל )כמו שמסביר בספרו "מאין באנו"( מקור העם היהודי משלוש 
קבוצות שונות:

- ההיקסוס, עבדים כנעניים שהתערו במצרים ושלטו במצרים כמאה שנים, במאה ה-17 לפני 
הספירה, ועם נפילת השושלת במאה החמש עשרה לפני הספירה גורשו ממצרים.

- קבוצה שהיגרה לארץ ישראל ממלכת מיתני )ממלכה חורית קדומה ששכנה בצפון 
מסופוטמיה( במאה ה-13 לפני הספירה.

- קבוצת עבדים שברחו ממצרים, העפירו, ומהם על פי קנוהל, ירשנו את סיפור יציאת מצרים 
ואת האמונה באל אחד, שהושפעה מזו של אחנתון.

לטענת עזר גת העם הקדום ביותר הוא זה המצרי.
ועוד לגבי הגדרתו של אליעזר בן יהודה - רבים  מבני העם היהודי, ואולי אף מרבית העם,  אינם 

דוברי עברית. לגבי היסטוריה משותפת גם זה כמובן נכון רק חלקית ולא רק בגלל היותנו רוב 
הזמן מפוזרים בין עמים אחרים. ולטוב או לרע גם המרכיב הרביעי, חיים במדינה אחת, איננו נכון.

מה שמגדיר עם הוא מיתוס לגבי מקורו, ועבורנו זהו סיפור יציאת מצרים, סיפור לידת 
העם.  מעניין שמקור אחת המילים לעם באנגלית בהשפעת השפה הלטינית הוא לידה. רבות 

ההתייחסויות ללידה בסיפור יציאת מצרים גם במקרא וגם אצל חז"ל. בספר במדבר אומר משה 
לד': ָלָמה ֲהֵרעָֹת ְלַעְבֶּדָך, ְוָלָּמה ֹלא-ָמָצִתי ֵחן, ְּבֵעיֶניָך:  ָלׂשּום, ֶאת-ַמָּׂשא ָּכל-ָהָעם ַהֶּזה--ָעָלי.  

ֶהאנִֹכי ָהִריִתי, ֵאת ָּכל-ָהָעם ַהֶּזה-" )י"א, י"א-י"ב(. בין אגדות חז"ל יש שקושרות את סיפור לידת 
העם לעונה בה נולד – האביב.

ע: ובמילותיו המלבבות של אמיר גלבֹּ
"ִּפְתאֹם ָקם אָדם ַּבּבֶֹקר 

ּוַמְרִּגיׁש ִּכי הּוא ַעם ּוַמְתִחיל ָלֶלֶכת
וְרֹוֶאה ִּכי ָחזַר ָהאִביב

ְּכמֹו הֹוִריק ׁשּוב ִאיָלן ִמן ַהַׁשֶּלֶכת.
ִּפְתאֹם ָקם אָדם ַּבּבֶֹקר 

ּוַמְרִּגיׁש ִּכי הּוא ַעם ּוַמְתִחיל ָלֶלֶכת
ּוְלָכל ַהִּנְפָגׁש ְּבַדְרּכֹו קֹוֵרא הּוא ָׁשלֹום".* 

אביטל פלן מנחת סדנאות בנושא חגים

התנים מתנים | עלי אלון
מתוך דברים בערב שירי משוררים לזכרו של אלישע פורת ז"ל בראש חודש ניסן.

בימים ההם, לפני הרבה שנים, כשעוד אפשר היה לחזות בפלא הכוכבים ולהביע משאלה 
)לפני שהתכסּו בתועפות ערפיח ובאור ניאון מזויף(;

כשהזמירים - הקרפדים והצרצרים - היו ניגשים ערב-ערב לאדן חלונך ומשוררים לך 
פרטיטות, סרנדות, סימפוניות בלתי-נגמרות על מיתר אחד )עד שגווע גם קולם ברעש 

הנורא(;

כשהיקום כולו גהר על מיטתך לַתּנֹות מפי חזניו התנים את אינסוף צערו, כמו אלף שקיעות-
שמש בערב אחד )לפני שחוסלו כולם עד אחד( -

הו פלאי-העולם, גנים אבודים, גני-צער-ילדים, מופלאים מגני סין ומגני בבל ומגני ספרד...

"בימים ההם, לפני הרבה שנים, בארץ הילדּות הרחוקה, חי לו ילד אחד..."

מיום לידתי שמעתי את התנים מייללים ומתנים ליד מיטתי. 
בדומה ל"החתמה" על הברווזונים של קונרד לורנץ, אנחנו – ואולי כל בני-דורי בארץ – הוחתמנו 

על-ידי יללות התנים. אלה היו משוררי שירי-הערש שלנו, אולי במקום ההורים. כשם שטלמאכוס בנו 
של אודיסאוס אימץ לו את רועה החזירים כתחליף לאביו הנעדר – כך אימצנו לנו את הקולות האלה 

במקום קול הֵאם והאב שאסור היה להם לשבת ליד מיטותינו בבית-הילדים.
למּוזה הארץ-ישראלית, הציונית, יש קול של תן מיילל. 

אלה הגעגועים הגדולים בצוואר מתוח אל הירח. 
זה היה הקול ששלט על הלילות, איזה עצב חודר, אבל גם מתוק, בכי שבא מאיזה "ֵמֵעֶבר" )אולי מפה 

נולדה הרליגיוזיות של המשורר( - אבל באורח מסתורי התוגה הזאת הייתה גם ִׂשמחה. למסתורין הזה 
אולי התכוונה לאה גולדברג כשכתבה את האוקסימורון המופלא: "היא היתה נּוָגה / ואת שמחת החיים 

הגדולה / כאבה כל הימים".
אהבתי את הלילה. לא פחדתי ממנו. למרות שבית-הילדים היה ממש ליד גדר הקיבוץ ומעבר לה 

הדרך בה עברו שיירות גמלים של ערבים, שגם התקיפו את הקיבוץ והרגו שני חברים. הייתי שוכב 
ומקשיב לקולות הלילה, לשירת העולם, כשהסוליסטים הגדולים של האופרה, ה"קסטראטי", היו התנים 

המקוננים, ְמָתֵני-צער-העולם. 
ייללה ארוכה-ארוכה, מתחילה נמוך והולכת ומתגברת ומתגבהת בשלוש נשימות, שלושה גלים של 

געגועים...
"אּוּוּו - - - 

      "אּווו - - -  אּווו - - - 
                 אּווו - - - אווו - - - אווו - - -" 

סולם של צער עלה לשמיים, גלים-גלים, כל פעם בקול גבוה יותר... העצב היה מתוק לאין שעור, הוא 
הרדים אותי כשיר-ערש של בכי מתוק וגרם לי אושר פרדוקסלי, כמו שיר ערש המספר על דברים 
נוראים במנגינה מתוקה. "שכב בני, שכב במנוחה...  בוערת הגורן בתל-יוסף"... האושר היה כל-כך 

מיואש, מקונן - כך בכו התנים על החורבן, "השועלים", קוראים להם חז"ל, וכל מי שעלה להר-הבית 
החֵרב היה בוכה כשהיה שומע את קינתם; 

"כך זולג לו על הלחי צער העולם" - תיאר אורלנד את יללת התנים.
לא ייתכן שקול כזה, מיום הלידה, לא יעצב את האדם. 

אבל אולי גם להפך: האם לא אני – מתוך פנימיותי - הלבשתי על הקול החייתי הסתמי הזה את 
המשמעות החורבנית של חיינו בארץ הזאת?

עוד מעט יבואו התנים. בחצות, כשהעולם נרדם - שוב הם ממלאים ביללותיהם את הלילה.

          אּו- ּו-ּו  - - - 

                     אּו-אּו-ּו-ּו - - - 

                                   אּו-אּו-אּו-ּו-ּו-ּו - - - שלושים שנה היית בטוח שהשמדת מחייך את 
קולות הילדּות האל וחלל הבכי, חלל הגעגועים ההוא, התמלא ברעש מטוסים, רכבות ומכונות, 

נפץ מלחמות אמיתיות ומדומות, מוכפלות בהדי הרדיו והטלוויזיה...

"גלגלי העולם"...

כמין פרודיה עוד נשמעו מפעם לפעם קרפדים בגעגועיהם המעּווַתים, אבל גם הם נדחקו מהר 
מהולם בנייה מתועׂשת של שכונות ושיכונים, "ׂשלמת בטון ומלט", 

ו ה מ ח ש ב ה - כמו גידול ממאיר - התיישבה בראש.

ופתאום חזרו.

שלושים שנות מאבק עיקש על ייבוש הִּביצה לא היו אלא סרח עודף, קליפה דקה. ומה שבפנים 
זה רק הילד הבוכה... הילד הקטן ההוא...

מצפה  ושוב אתה  המפלצת  ראשי  את  הרדמָת  כבר  אז...  כמו  לפגישה,  ומצפה  יושב  ואתה 
לאושר... לקול הארוך... המיילל...

    לצער הפולח את העולם...

          שהכל אבוד... לעולם... לעולם...

                             וללא תקנה...

                      ואפשר לשכב ולבכות...

                                          ולבכות...

                      ולא צריך ואי-אפשר יותר

                                       שום דבר...

                                          שום דבר

                                              לעשות...  

* עלי אלון, משורר,  בן וחבר קיבוץ עין-שמר 

זכר ליציאת מצרים - זכר זה אינו זכר למאורע היסטורי גרידא. 
זהו זכר ליצירתו החדשה של האדם בעולם, 

זכר לגילויו החדש של האדם. גילוי שאינו פוסק.
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יוצא 
ממצרים, ו״כל המרבה״ להרגיש את מהותה של יציאה זו 
לדורותיה ולשעתו - ״הרי זה משובח״ - משובח ומפואר. 

הרב משה צבי נריה | מתוך ׳נר למאור׳ הגדה של פסח

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:  מתוך הבלוג של אבי לוי אדריכלות בעיר

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

Nitzanim
 Judaism - Zionism - Israeli Identity

(RA)

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

ָתו?  ֲהָיבֹוא אִביב אַחר ַהְסּ

ַמן  ַפת ְנַהר ַהְזּ עֹוֵמד ַעל ְשׂ
ֶשּבֹו ָזְרמּו ַחֵיּינּו

ֵנינּו ף ֶאת ָפּ ֶשם ִלֵטּ ַהֶגּ ֶשׁ זֹוֵכר אז ְכּ
ּקֹור ְוָהֵעִצים ָעְמדּו ֲערּוִמים רֹוֲעִדים ַבּ

מֹו ִלְגְלָגה ְלֶאְבָלם ִסְתָוִנית ּפֹוַרַחת ְכּ
ינּו ָלאִביב. ַוֲאַנְחנּו ִחִכּ

ָרִחים לּו ַהְפּ עֹוד ְמַעט ִיְבּ
ד ְזבּוב  ִביׁש ַהָצּ ַעָכּ ַמן, ָכּ ְוַהְזּ
קּוָריו ד ֶאת ִזְכרֹונֹוַתי ְבּ ִיְלכֹּ

ִית. ִגְזעֹו ֶשל ַהַזּ ֵאר ָחלּול ְכּ י ִיָשּׁ ְוִלִבּ
ם  ֶשׁ ֲהָיׁשּובּו ֶהָעִבים אַחר ַהָגּ

ָתו? ֲהָיבֹוא אִביב אַחר ַהְסּ

יהושוע רוזנברג 

ארוע לראש חודש אייר
זית

זהות יהודית תרבותית 
בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

בית גינס

מועצה אזורית עמק חפר 
 מרכז קהילתי אזורי

18.4.15 מוצאי שבת כ״ט בניסן
בשעה 20:30 באולם עין החורש

"ישרא וישמע"
קנטטה מאת חיים פרמונט, לטקסטים של המשוררת מיריק שניר

בביצוע 'מקהלות מורן' )מנצחת נעמי פארן( ו'אנסמבל סולני תל אביב' 
מנצח: ברק טל

יצירה מקורית של מיריק שניר המשלבת טקסטים מן המקורות, 
המשוררת והמלחין מביאים לידי ביטוי מגוון קולות העולים מן החברה הישראלית - 

צעקת החיים בצל מלחמות לצד תקווה וכמיהה לשלום,
עם הלחנה מרגשת ומקצועית של חיים פרמונט וביצוע מקהלתי ייחודי.

מחיר בהרשמה מוקדמת: 70 ₪  בערב המופע: 85 ₪  | מקומות מסומנים
הזמנת כרטיסים: עדית 052-3222879  | רינה 052-3344720

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'( 

ֶּכֶרם  ָהיָה ְלִקּבּוֵצנּו      

ַּבּׁשֹוְמרֹון: קֹול  ֲהמֹון  ַּתנִים  ְמיֵַּלל  ִמָּׁשם

ָּבְרגִָעים  ַהּגְדֹוִלים  ֶׁשל  ַחיַּי,  ְמיֵַלּל ֶּדֶרְך

ִּפי  ְמיֵַּלל  ֶּדֶרְך  יַָדי  ְמיֵַּלל  ֶּדֶרך  זְַרִעי

ְּכקֹול ַׁשַדּי:

ַּפּנִָסים   ְמִאיִרים    ֶאת    ַהּגֵָדר    ִמַּפַחד

ַּבֵלּילֹות                             ֲאנִי יֵָׁשן

וְִלִּבי ֵער

ִמי  ֶׁשָּׁשַמע  ָּכְך  ֶאת ָהעֹוָלם  ּבֹוֶכה ַּבחֶֹׁשְך

ְללֹא   ַּתָּקנָה   ּוְׁשָבָריו   ְמַתּנִים   וְנְִׁשָמתֹו

ִמְתַעּנָה   ַּבֵּלילֹות   ַעל   ִמְׁשָּכָבה   ִׂשיֵמנִי

ַכחֹוָתם ַעל ִלֶּבָך                        ֵאיְך

לֹא יְִתאֵרס ַלֶּבִכי             ֵאיְך לֹא יְְהיֶה

ֲחָתנַּה                  ַּתן נְִצִחי, ַּתן ָּבעֹוָלם

ְליַד ַהַּׁשַער ַהּנָעּול ִמחּוץ ַלּגָן

וְַהַּתנִים  ֵהיָכן?  ִמזְַּמן  ִהְׁשִמידּום  ִבְרָעִלים

וְִרּסּוִסים:       ַהֶּכֶרם נֱֶעַקר ַהּגֵָדר ְּפרּוָצה

ֲאָבל   ּכָֻלּם   ּכָֻּלם   נְָדדּו    ְלֶטַבע-ַהֵּלב

מּוָרה ָׁשם ֵהם ִמְתַרִּבִים ַלְׁשּ


