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ביכורים | אהוד רבין
ביכורים הוא חג של יצירה. הימים ימי הבשלה – קודם פרי האדמה ואחר כך פרי העץ; תנובות השדה 
ותנובות המטע. ימים בהם האדם מצפה להוציא לחם מן הארץ ולברך עליו; לראות ברכה בעמלו; או 

במילים של חול: לעמוד במבחן התוצאה.
אנחנו מקדישים יום חג, חג הביכורים, כדי להביט על מה שיצרנו במו ידינו; להסתכל על הלחם שהושג 

בזיעת אפנו, להציג את מה שהוא שלנו בזכות ולא בחסד, לראות את מה שעשינו "באלה הידיים". 
בחג הביכורים אנחנו מקדישים את הזמן לציין את היצירה העצמית והעבודה העצמית. לא חשוב ממי 

קיבלנו חכות, חשובה הדגה שהצלחנו להעלות, שעלה בידינו להצמיח.
ביכורים הוא יום החשבון שלנו עם האדמה עליה אנחנו יושבים, איתה אנחנו קשורים בברית בה כל צד 

מחויב לשני. האדמה הזאת - אדמת הארץ - היא הכתובת איתה אנחנו מנהלים את חשבון היצירה. 
איתה יש לנו יחסי נתינה – קבלה.

בעידן של "כל העולם כפר קטן", בימים בהם יותר ויותר זרים עובדים בשבילנו גם בעבודות היוצרות; 
בתקופה בה עוד ועוד עבודות מניבות נמסרות לאחרים )בשכירות, בקבלנות, במכירה..( תוך ויתור על 

התמודדות בכוחות עצמנו שלנו, – חשוב שיש לנו מועד לציין בו את הקשר בין עבודה שלנו, חזקה 
שלנו ופירות שלנו. אפילו של התורה שלנו. חשוב שיש לנו מועד בו ניתן לבטא שאנחנו הם הזורעים 

בדמעה אשר ברינה יקצורו. חשוב שיש לנו מועד ל'חידוש חוזה' בינינו לבין האדמה, חלקת הארץ, 
המצמיחה שבעה מינים כמייצגים את כל השאר. ארץ זבת חלב ודבש.

לקוראינו, שלום!
סיון, החודש שמדגים לנו בסמליו את הקשר בין קמח לתורה, ומכאן גם חיבור מיוחד בין ארץ לשמיים. 

שיהיו בנו כוחות לגעת גם כאן וגם שם.
חודש טוב.
המערכת

מה
לנש

ית 
כז

מדרש אישי

ה " ע ש ת ן ו י ס    

אגרת החודש מזית

זית
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

מועצה אזורית עמק חפר
מרכז קהילתי אזורי בית גינס

שפת אם
גילגולה של מילה: ספירה |  אביטל פלן

המילה ספירה כשם עצם מאוחרת יחסית ואינה מופיעה במקרא. על ספירת העומר אנו קוראים: 
"וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה, 

עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום והקרבתם מנחה חדשה לה'" )ויקרא כ"ג ט"ו-ט"ז(. 
מלכתחילה לא היה תאריך קבוע לחגים החקלאיים ולטקס הנפת העומר והם היו תלויים במועד 

הבשלת הדגן או הפרי.  
על התקופה שבין פסח לשבועות, הקרויה ספירת העומר כבר בתלמוד הירושלמי, כותב נגה הראובני 

בספרו "טבע ונוף במורשת ישראל": 
]בתקופה זו[ "נפתחים פרחי הזית והגפן, הרמון והתמר, ובה גם חונטת התאנה פגיה. בתקופה זו 

מתמלאים גרעיני השעורה והחיטה ובה נקבע גורל היבול של כל אחד משבעת המינים הללו. עונה 
זו בארץ ישראל היא רבת תהפוכות ותמורות. יש בה התנגשויות בין רוחות קדים לוהטות ורוחות 

צפוניות ומערביות קרות. אלו מביאות יובש מוחלט וחום רב, והללו נושאות חשרות-עבים, סערות, 
ברקים ואף שטפונות. ... טבעי הדבר שהאיכר בארץ ישראל יספור בעונה זו את הימים בחרדה רבה 
תוך תפילה להגיע לסיומה ללא נזק ליבולים." גם הספירה וגם הטקסים הקשורים לה והמתוארים 

בהרחבה במקורות, שימשו להפגת מתח זה.
למילה ספירה, אמנם במשמעות שונה, חיבור נוסף לחודש בו אנו מצויים. עם הזמן התעשרו החגים 

החקלאיים ברובדי תוכן נוספים וכך הפכו חגי איכרים )מצות( ורועים )פסח( לחג יציאת מצרים, 
וחג קציר חיטים לחג מתן תורה. חגים עתיקים קבלו תכנים חדשים בנקודות מפנה חשובות, ובין 

החשובות בהן הקבלה הלוריאנית שצמחה במאה השש עשרה בצפת. הספירות על פי תורה זו 
הן מידות אלוהיות ומהוות את האופן המתגלה של אלוהים בעולם. בשנה ישנם רגעים מיוחדים 

שנקראים תיקון ולכל אחד מהם סדר לימוד וקריאה. ביניהם תיקון ליל שבועות. על הקשר בינו לבין 
כתר, הספירה העליונה, כותב חיים ויטאל, תלמידו של האר"י(, בספרו "פרי עץ חיים": 
"והנה כתר הזה נכנס מתחלת ליל שבועות ואינו נגמר ליכנס עד אשמורת הבוקר". . 

אביטל פלן מנחת סדנאות בנושא חגים

אישה לאישה |  נגה כהן
ְוָהָיה אֹור-ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים... )ישעיהו ל 26(.

"'קלואי חיבבה את אוליביה'... אל תתחלחלו. אל תסמיקו. בואו נודה בינינו לבין עצמנו כי דברים כאלה 
קורים. לפעמים אשה מעוררת חיבה באשה אחרת" )וירג'יניה וולף, חדר משלך ]תרגום: יעל רנן[, עמ' 94( 

אני חושבת על הציטוט הזה של וירג'יניה וולף לפעמים כשאני מדברת עם נשים. חברות שלי, מורות 
שלי, תלמידות שלי, מנהלות שלי, עמיתות שלי, אמהות שלי. כשאני מסתכלת לרגע אחד בעיניים של 

האשה השנייה ויש בינינו הבנה וקו של רגש נמתח במבט הזה. ואני תוהה האם בעצם יש דבר כזה 
שקורה רק בין נשים. כי אפילו אם אין שום הבדל מולד בין נשים לגברים )כמו שאני מתעקשת לומר 

מדי פעם( הרי שהמציאות החברתית בה אנו חיות, מציאות חברתית שהיא תולדה של אלפי שנות 
פטריארכיה, מייצרת בהכרח עולם שונה לגברים ונשים, קול שונה, זווית ראיה שונה, ולכן גם רגש 

שונה. כזה שקורה לפעמים רק בין נשים.
וירג'יניה וולף מצטטת את המשפט ההוא על קלואי ואוליביה מתוך רומן מדומיין של סופרת שהיא 
המציאה – מרי קרמייקל, כדי להמחיש את היעדרותה של אחווה נשית מהספרות הקיימת: "ניסיתי 

להיזכר  בדוגמה אחת מכל הספרים שקראתי, שבה שתי נשים מוצגות כחברות קרובות ]...[ ישנן נשות 
סוד, כמובן, בטרגדיות היווניות ואצל רסין. ישנן פה ושם אמהות ובנות. אבל כמעט בלי יוצא מן הכלל 

הנשים מוצגות ביחסיהן עם גברים ובהתייחסות אליהם בלבד." 
"קלואי חיבבה את אוליביה". אני חושבת על הציטוט הזה, שוירג'יניה לא מצאה בשום ספר ולכן היתה 
צריכה להמציא אותו, כשאני נזכרת בציטוט אחר שאני אוהבת, "ִּכי ֶאל-ֲאֶׁשר ֵּתְלִכי ֵאֵלְך" )רות א 16(. 

אולי בעצם וירג'יניה לא היתה צריכה להמציא שום דבר בעצמה. 
"ִּכי ֶאל-ֲאֶׁשר ֵּתְלִכי ֵאֵלְך ּוַבֲאֶׁשר ָּתִליִני אִלין ַעֵּמְך ַעִּמי ֵואֹלַהִיְך ֱאֹלָהי. ַּבֲאֶׁשר ָּתמּוִתי אמּות ְוָׁשם ֶאָּקֵבר ּכֹה 

ַיֲעֶׂשה ה׳ ִלי ְוכֹה יֹוִסיף ִּכי ַהָּמֶות ַיְפִריד ֵּביִני ּוֵביֵנְך". את הדברים האלה לא אומרת רות כמחווה של רצון 
טוב, משום שהיא דואגת לנעמי. היא אומרת אותם בתחינה. "אל-ִּתְפְּגִעי-ִבי ְלָעְזֵבְך ָלׁשּוב ֵמאֲחָרִיְך", 

היא מתחננת בפני חמותה. אל תפגעי בי. אני לא יכולה בלעדיך. 
מעניין מה קרה להן שם בשדי מואב שחיבר אותן ככה, בעוצמה כזו. מה קרה שבזכותו רות, אלמנה 
חשוכת ילדים, דבקה בנעמי, "מתאמצת ללכת איתה", גם אחרי שדבק קשרי הנישואין פג. השתיקה 

שמשתררת בין השתיים אחרי דבריה של רות: "ַוֵּתֶרא ִּכי-ִמְתאֶּמֶצת ִהיא ָלֶלֶכת ִאָּתּה ַוֶּתְחַּדל ְלַדֵּבר 
ֵאֶליָה" )רות א' 18(, מזכירה לי את שתיקתם של יצחק ואברהם בדרכם להר המוריה. אלא שבמקום 
האב שמתכוון לעקוד את בנו על מזבח אלוהיו מופיעה בפנינו הכלה שמוכנה לעקוד את עצמה על 
מזבח אהבתה לחמותה. ואין לי ספק שכאשר רות אמרה "ַעֵּמְך ַעִּמי ֵואֹלַהִיְך ֱאֹלָהי" לא עם ישראל 

ולא האלוהים שלו היו בראש מעיניה, כי אם האשה הזו שאחריה היא הולכת. אני מצטרפת אליך, היא 
אמרה לה. אל העולם שלך, אל האמונות שלך, אל האנשים שלך. אני איתך. מגילת רות במובן הזה 

אינה עוסקת בגיור או באהבת האל, כי אם באהבת האדם, וליתר דיוק באהבתה של אשה לאשה. 
"ִּכי ֶאל-ֲאֶׁשר ֵּתְלִכי ֵאֵלְך ּוַבֲאֶׁשר ָּתִליִני אִלין" אני חושבת על הציטוט הזה כשאני נזכרת בחמותי 
שנשארה לאכול אצלנו ערב אחד לפני שבוע, אפילו שאמרתי לה שאסתדר לבד. חותכת ירקות, 

מקלחת את הבנים, מסרקת את התאומות )ממני הן בורחות מיד כשהן רואות מברשת(, מסדרת את 
השולחן, מלבישה חיתולים, ועוזבת רק בנשיקת לילה טוב כשכולם במיטות. "ַעֵּמְך ַעִּמי ֵואֹלַהִיְך ֱאֹלָהי", 

אני חושבת על הציטוט הזה ברגעי החסד כשאנחנו משוחחות, אני וחמותי. ונדמה לי שהיא מבינה 
אותי כמו שרק אמא שלי יכולה.

מגילת רות במובן הזה אינה עוסקת רק באהבה של אשה לאשה, כזו שנוצרת בין נשים שמתחברות 
מבחירה, אלא בחבל הטבור המפותל שנרקם לפעמים בין כלה לחמותה, שמישהו אחר בחר עבורן 

והדביק ביניהן, והוציא את שתיהן למסע משותף, שמרחיב במובן הממשי של המילה את המושג 
"משפחה".

נגה כהן היא מנחה בבתי מדרש של ׳זית׳, קיבוץ משמר השרון 

״ישנה מצווה מיוחדת לספור את הימים שבין חג הפסח לחג השבועות. לרוב, 
ספירה מבטאת ציפייה לסיום, ולכן היא בדרך כלל ספירה לאחור. ספירה כזו 

מבטאת רצון להימנע מההווה. הסופר מעוניין לדלג על הזמן, 'לאפס אותו', ולהגיע 
אל נקודת היעד, העתיד.

לעומת זאת, ספירת העומר היא חיובית. אנו, מתחילים באחד וסופרים עד ארבעים 
ותשעה ימים. על פי הקבלה לכל אחד מימי הספירה נודע אופי מיוחד ומשמעות 

בפני עצמה, וטמונה בו הזדמנות לתיקון מסוים, באישיות או במציאות, שיכול 
להתקיים רק בו. 

ביחס לימי הספירה - חג השבועות נמצא בעתיד. אופן הספירה מלמד שהדרך 
להגיע לעתיד הוא על ידי זה שבהווה נחווה כל יום במלואו ונגשים את ייעודו 

המיוחד. כפי ששמעתי מהרב דוד זלר: 
"The way to count the days is by making the days count״

הרב יעקב נגן, ישיבת עתניאל

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.
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ֵמַהָּגִליל ָיִביאּו ָלּה ֵזיִתים, 
ֵמַהְּׁשֵפָלה ְּכָרִמים ְׁשֵלִמים 

ְוַיִין ְוִליֶקר ְׁשִזיִפים, הֹוי 
ַמְלַּכת ֲחֵדָרה ׁשֹוַׁשַּנת טּוִניס 

ׁשֹוֶלֶטת, ֵמַהָּׁשרֹון ַיְקִריבּו 
ֲחָרִקים ְיֵפהִפִּיים, ְּכלּוִאים 
ְּבִעְנָּבר ַהַּמְצֵלָמה ְׁשתּוֵמי 
ַעִין ִיְסַּתְּכלּו ָלּה ַעל ַהֶּבֶטן 

ַהַּמֲעִטיָרה, ֵמֶחְבַרת ַחְׁשַמל 

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

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׳

ָיִביאּו ִקילֹוָואִטים, ַוֲעָנִנים ֶׁשל מֹר 
ּוְלבֹוָנה, ִמָּפִריס ַהַּמֲעִטיָרה ַיֲעלּו ַמס 
ֶׁשֶקל ּוְכָסִפים, ֵמַהְּׁשֵכִנים ּכֹוִסית ֶׁשל 
ִויְסִקי, )אֹו ָׁשלֹוׁש( ֵמאֶמִריָקה ַיְזִמינּו 

ַּכְרִטיֵסי ִטיָסה. ַהְּמׁשֹוֵרר ָיִׁשיר ָלּה 
ִׁשיר, נּוֶגה ַהְּדבֹוַראי ַיִּגיׁש ָלּה ִצְנָצנֹות 

ֶׁשל ְּדַבׁש ָקִליְּפטּוִסים ִעם ֶמֶתק 
ַהְּׂשָפַתִים ...

ישראל נטע

זית שותף לארועי שבוע הספר בעמק חפר. מוזמנים!

פלוס
פסטיבל רוק מהמקורות

י ר ו אז לתי  קהי ז  מרכ  | חפר  עמק  ת  רי ו אז עצה  מו

מרכז 
צעירים
ר  פ ח ק  מ ת | קהילהע

בו
תר

 | 
קה

סו
חררים | השכלה | תע

שו
מ

ם 
 חיילי

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

עושים רוקנרול מהמקורות!מיקי שביבסדנאות יצירה של טקסט ומוזיקה בהנחיית האמן והיוצר מוזמנים לפרוייקט מוזיקלי פורץ דרך!הרכבים ומוזיקאים יחידים
 מהרו להירשם!

להרשמה  ותשלום: עדי נחשון ׳זית׳ 054-9290060 פתיחה מותנית במספר משתתפים משלמים

מיועד למוזיקאים
18 ומעלה מגיל 

לאור הצלחת מקורוק 
נוער , יוצאים שוב 
עם ״מקורוק פלוס"

- אמפי בת חפרחמישי 4.6.15 20:00
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כרטיסים )מסובסד(
במכירה מוקדמת: 60 ש"ח 

בערב המופע: 80 ש"ח

רכישה באתרי מועצת 
עמק חפר ובת חפר
 055-888-0591 
055-888-0357 

מועצה אזורית עמק חפר
 מרכז קהילתי אזורי

2015
נוער יוצר רוק מהמקורות

זית
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

הרכבי נוער 
במופע רוק מקדים 

שות
חד

והת
וד 

לימ
ית 

ז  מחנה קיץ למשפחות - יהלו"ם 
גם השנה יוצאות משפחות מעמק חפר 

למחנה הקיץ של יהלו"ם )ילדים והורים לומדים( בירושלים:
 16-19.8.2015   10-13.8.2015    9-12.8.2015  

 להרשמה: כוכבה ביטרן | 052-2902469
yahalom.camp@gmail.com

 ניתן להוריד טופסי הרשמה גם באתר יהלו"ם: 
www.yahalom.org.il

להתייעצות נוספת מוזמנים לפנות אלינו. 
 talzayit@gmail.com  052-5308019 טל קלאר

ביום שני, כ"ח בסיוון 15.6.15 | 20:30 | בגן יאשיה
ספר, סופר וסיפור

דב אלבוים - על מקורות יצירתו וחייו
ליווי מוסיקלי: חבורת הזמר קולות השדה בהנחיית גורי שדה

זיתאירוע ראש חודש תמוז
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד
חברת בית גינס

מועצה אזורית עמק חפר 
 מרכז קהילתי אזורי

שלוחת צפון חפר

מחיר: 40 ש"ח כולל כיבוד, לפרטים רינה ברקאי: 052-3344720

 ְׁשבּוע הֵסֶפר ּבעמק חפר
               בשיתוף הספריה האזורית 
ת ו י ר פ ס ל ה  ק ל ח מ ה ת  ו ב ר ת ה ד  ר ש מ ת  כ י מ ת ב                       

2.6.15 עירית לינור  
בבית העם  בחניאל  |   בשעה 20:30

3.6.15 ערב השקה לספרים חדשים ליוצרים בעמק חפר  
בבית העם בית  יצחק  |   בשעה 20:30

6.6.15 צרויה שלו 
בבית העם באמץ  |  בשעה 20:30

8.6.15 חיים באר 
ברחבת בית הכנסת באביחיל  |  בשעה 20:30

10.6.15  מופע "ארץ קטנה עם שפם" - מאיר גולדברג
במרכז הקהילתי כ. ויתקין  | בשעה 20:30

13.6.15 מופע "הגיבורים שלי" - אריאל הורוביץ
מרכז קהילתי בת חפר  | בשעה 21:00

15.6.15 דב אלבוים
 מועדון גן יאשיה | בשעה 20:30

16.6.15 אלי עמיר | במסגרת תחרות הסיפור הקצר
בית העם בבית יצחק | בשעה 20:00

אירועי שבוע הספר למבוגרים

הכניסה חופשית!

חדש!

אבישי�אייל

כמה�מילים
30.2.06�–�1.2.06

פתיחת�התערוכה:
שבת,�1.2.06,�בשעה�12:00�בצהריים

שעות�פתיחה:
שישי:�10:30�–�12:30
שבת:�11:00�–�16:00

לתיאומים�במשך�השבוע:
04–6369351
04–6369820

אבישי�–�222222–052

גלריה
ת ו נ מ א ל
גבעת�חיים�איחוד

טלפונים לתיאומים: 
0 4 - 6 3 6 9 3 5 1
0 5 4 - 9 0 3 9 9 4 5

שעות פתיחה:
שישי: 10:30 - 13:30
שבת: 10:30 - 16:00 

ד ו ח י א ם  י י ח - ת ע ב ג ת  ו נ מ א ל ה  י ר ל ג

מועצה אזורית עמק חפר | מרכז קהילתי אזורי

אוסף הפטרון
תערוכת בית המדרש לאמנים - ׳זית׳  

בגלריה לאמנות גבעת חיים איחוד

21.5.2015  עד מוצ״ש  27.6.2015
מנחים: יוסי וסיד, עדי נחשון

אוצרים: יוסי וסיד, שרון פפאי, אורה אילון
מפגשי גלריה: 

יום ראשון 7.6.15  | 19:30 
'בין נוסטלגיה לגעגועים והקשר למקום׳  
פרופ' זלי גורביץ - משורר ואנתרופולג 

 יום ראשון 21.6.15 | 19:00 
'מקומיות עצמית - תולדות מגרש המשחקים האנרכיסטי' 

ד"ר אדריכל רועי קוזלובסקי 
 להרשמה לערבי השיח: עדי נחשון, זית - 054-9290060 

רינה ברקאי, זית - 052-3344720 

אוסף 
הפטרון

תערוכת בית המדרש לאמנים - ׳זית׳ 
יוצרים בהשראת ׳קולו של מקום׳

ית
רפ

ת ג
מנו
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חי |

-יר
טיין

רש
מו

מר
ה 
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אורה אילון | שלומית בן יון | נעה הרכבי | הדסה 
ולנסי | שלומית חלפי | שמחה כהן | 
לאה מרמורשטיין-ירחי | שרון פפאי |

 רינת קישוני | אהוד רבין

21.5.15


