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ללא ׳פתרון בית ספר׳ | אהוד רבין
לפני כמה חודשים, הושק אתר ברשת המקוונת הנקרא "929 תנ"ך ביחד" )ע"פ מספר הפרקים 

בתנ"ך(. כל לילה בחצות מתווסף עמוד לאתר ובו עוד פרק ושורת 'חלונות' מוכנה להיפתח, כשבכל 
אחד מהם אפשר למצוא התייחסות קצרה ושונה של אנשים שונים מקשת רחבה של התייחסות 

)אנשי רוח ורבנים, אנשי תקשורת ומורים, משוררים, סטנדאפיסטים, ציירים וציירי קריקטורות, 
קצינים, פוליטיקאים ומי לא...?!( מבקשים להיפתח. 

האתר יפה בעיצובו ועשיר בגווניו המחשבתיים והיצירתיים, הוא נגיש לכל אחד ומציע מבחר של 
התייחסויות וטעמים שהקורא בו )כלומר 'הגולש'( יכול לטעום כל פעם מקדירה אחרת בלי הכרח 

לאכול מכולן.
אבל אני הרי לא בא ליחֵצ"ן אתר אינטרנטי, וודאי שהתנ"ך אינו זקוק להמלצות שלי. אני רוצה להפנות 

את תשומת הלב לפלורליזם הרחב האפשרי וליכולת לקחת דבר שהוא נחלת הכלל )מושג שמושת 
היום גם על יצירות ספרות ושירה שאחרי שבעים שנה פקעו זכויות היוצרים עליהן( ולהראות איך 

מתבטאת במציאות שייכותו לכולם. ואין כמו התנ"ך לייצג את רעיון נחלת הכלל.
אוצרות התרבות היהודית הם מזמן נחלת הכלל היהודי )לפחות(, והכלל הזה שאנחנו חלק ממנו, 

כָֹּלא ָבּה", )כלומר יש ללמוד חזור ולמד, בכל דרך אפשרית, כי ניתן  ה ְדּ רשאי ומוזמן ל"ֲהפְֹך ָּבה ַוֲהפְֹך ָבּ
למצוא כל מה שאדם זקוק לו או מחפש(. כוונת הפסוק המקורי הוא לגבי התורה, אבל הכלל הזה טוב 
גם למקורות אחרים, והוא מציג למעשה את חופש השאלה וחופש המדרש. במילה אחרת אפשר אולי 

לומר שבתחומים של רעיונות ודעות, בתחומים שאינם עובדות אמפיריות, יש יותר מאמת אפשרית 
אחת והיא יכולה לדור בשכנות טובה עם אמת של מישהו אחר. 

החופש הזה שיוצר ספקטרום רחב של מבטים, שהוא כאילו מובן ומובנה אצלנו )האם באמת?!( 
אינו מובן מאליו בציבור וגם על האתר המדובר קמו מקטרגים, שהוא שטחי או חתרני )כלפי מסורות 
ופירושים ותיקים( וקריאה 'לצנזר' וכדומה, ואפילו נפתח אתר מקביל רבני יותר )כך נשמרת 'מסורת 

יהודית' להתפלג ולהתפצל...(, אבל אנחנו צריכים לברך גם על השיטה וגם על התכנים, ולאמץ את 
הגישה הפתוחה.

ואם בספר הספרים מדובר הרי הוא מתשתיות התרבות שלנו ושל חלק גדול של העולם, עכשיו נוצרה 
עוד הזדמנות להכיר אותו בדרך שאינה חד-ממדית ואינה בנויה על 'פתרון בית ספר', וללמוד ממנו על 

מורכבות החיים שלנו היום. 929 מאפשר לטעום מדי פעם 'סוכריה', לפעמים היא תהיה משיבת רוח 
בטעם מנטה, לפעמים בטעם שמדגדג את הלשון, לפעמים היא תשאיר טעם חמצמץ ולפעמים טעם 

משכר. .

לקוראינו, שלום!
חודש תמוז, עד כמה שהחמה מכה בו, הוא חודש התרעננות. הלומדים יוצאים לחופשותיהם, ומי שתפקידו 

לראות קדימה עסוק בהתארגנות. ב"זית" המשמעות היא לחשוב על שנת העשור. חגיגית, אבל מחייבת. 
שיהיה לכולנו קיץ מרענן בו נשמור על קשר באמצעות האיגרת, קבלות השבת, ראשי החודשים ועוד...
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בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

מועצה אזורית עמק חפר
מרכז קהילתי אזורי בית גינס

שפת אם
גילגולה של מילה: יום |  אביטל פלן

ההמילה יום בשינויים קלים משותפת לשפות שמיות רבות. במקרא משמעותה, מלבד זו המקובלת 
עלינו, גם יממה, זמן, וכנראה גם שנה )על פי ארנסט קליין(. על המילה ימים במשמעות  שנה כותב 

אברהם אבן עזרא, משורר, בלשן, פילוסוף ומגדולי פרשני המקרא, בן תור הזהב שפעל בספרד, 
איטליה וארצות אחרות, בפרושו לפסוק: "ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה והיתה גאלתו עד תם 

שנת ממכרו ימים תהיה גאלתו" )ויקרא כ"ה, כ"ט(: "ימים - שנה, עד שוב הימים מקור וחום וקיץ 
וחורף כאשר היו, כי סבתם שוב השמש למקומה."

היום הארוך בשנה )בחלקו הצפוני של כדור הארץ( חל בתקופת תמוז. זה היום שבו חלקו הצפוני של 
ציר כדור הארץ הכי קרוב לשמש. בתרבויות שונות מהתקופה העתיקה ועד ימינו חגגו וחוגגים את 

היום הזה. על פי יוסף רוט רותם היה חג כזה גם באזורנו וכנראה בגלל אפיו הפגאני, מוטיב הסגידה 
לשמש, לא הותיר עדויות ברורות.

להלן קטעים משירו המלבב של שאול טשרניחובסקי:

יֹום ֶזה יֹום ֻיַּלד ּבֹו ִׁשיר 
יֹום ֶזה – יֹום ֻיַּלד ּבֹו ִׁשיר

ֱהִקיצֹוִתי – ַעל ַהִּקיר
ֶׁשֶמׁש ְצִעיָרה ַחָּמה

ָעְסָקה ִּבְכִתיָבה ַּתָּמה,
ְּכָתב ִׁשְמִׁשי צֹוֵחק ָוָחם:

ֵצא ַהַּיֲעָרה, ִנְרַּדם!
ְוָדָבר – ֹלא ֵאַדע ַמה –

ִּבי ֵנעֹור, ִּבי ָזע, ָהָמה
ַעל ִניָמה ְסתּוָמה ֵמַעִין,

ְּתָפַׂשִני: ָּבא ִמַּנִין?
ִמְתרֹוֵצץ ְּבִנּגּוִנים,

ִמְלְמלֹות ֲחרּוז-ְּגָוִנים;
יר: – ַוֲאִני ְּכָבר ּבֹו ַמִכּ

יֹום ֶזה יֹום ֻיַּלד ּבֹו ִׁשיר...

תל-אביב  1936  | מובא באתר בן יהודה

אביטל פלן מנחת סדנאות בנושא חגים

בין המרגלים לחלוצים
הגיגים סביב סיפור המרגלים במדבר ושני סיפורים אישיים | גדעון קלאר

"ונהי בעיננו כחגבים וכן היינו בעיניהם" ]במדבר יג', לג'[, משפט זה שאמרו המרגלים בפרשת "שלח" 
שקראנו השבוע, הוא המפתח להבנת כל סיפור המרגלים. האם המרגלים היו כחגבים והאם באמת 
נראו כחגבים? סיפור המרגלים מרמז על יחס עם ישראל לארצו ועל ההתמודדויות שיהיו לו בעתיד.
כיצד קרה שהמרגלים )שהיו אנשים נכבדים – ראשי שבטים ״ראשי בני ישראל המה״ ( הוציאו את 

"דיבת הארץ רעה" אחרי שראו את טוב הארץ ואת הניסים שעשה הקב"ה לעיניהם?
תיאוריות העוסקות במושג "תפיסה" וכן תיאוריות העוסקות ב"מצבי לחץ" מלמדות שאנו מגיבים 

לתפיסת המצב ולא לנתוני המצב. נתוני המצב הם אובייקטיביים ואילו תפיסת המצב היא סובייקטיבית 
ומכתיבה את התגובות. בין נתוני המצב לתגובה נמצא המטען האישי שאותו מביא כל אחד לאירוע 

וכולל: התנסויות וחוויות מהעבר, ערכים, אמונות, מטרות וגם תחושת שייכות )גאוות יחידה( וכו' והם 
משפיעים על התפיסה.

"ונהי בעיננו כחגבים וכן היינו בעיניהם" מצביע על ההדדיות והתלות בין תפיסת האדם את עצמו 
לתפיסת הסביבה אותו. המרגלים תפסו עצמם כחגבים, וחגבים אינם יכולים לנצח במלחמות. לכן 

תגובתם הייתה "לא נוכל" "ויוציאו דיבת הארץ רעה".
במלחמת ששת הימים הייתי בשליחות מחלקת הנוער והחלוץ באוסטרליה. לאחר שחרור ירושלים בא 
אלי אבא של אחת החניכות ואמר לי: "גדעון, אני חייב לספר לך משהו. יש לי בית חרושת לבגדי יוקרה 
ויש לי מנהל עבודה – גוי גדול שמחזיק את העובדים חזק, ואפילו אני מרגיש על ידו קטן. והנה השבוע 

ישבתי כל הזמן ליד הטלוויזיה בחרדה ולא הלכתי לבית החרושת. ביום חמישי, אחרי ששמעו על 
הניצחונות האדירים ועל שחרור ירושלים חזרתי לבית החרושת ופתאום חשתי שהגוי הגדול – מנהל 

העבודה, נעשה קטן יותר, ואילו אני גדלתי..".  זוהי המשמעות של "ונהי בעיננו..".
מעניין שרק שניים מתוך קבוצת המרגלים אמרו "עלה נעלה ויכול נוכל" וזה בערך האחוזים של 

העליות לארץ בתקופות השונות.
ממש באותו שבוע בו קראנו את פרשת המרגלים התקיים כנס גדול של משפחתי המורחבת "שבט 

משפחת אש-בן צבי". לאחר הכנות מרובות ומורכבות התכנסה המשפחה המורחבת בקיבוץ עין-צורים 
והשתתפו בו מעל 300 צאצאיהם של סבא וסבתא שלי – צבי ורחל מינה אש-בן צבי.

סיפור מיוחד של משפחה חלוצית שעלתה מליטא לארץ בשנים 1924 עד 1935 ובניה התנחלו כולם 
בהתיישבות העובדת – סבא צבי ושניים מילדיו בחבצלת השרון, שני הבנים הגדולים בקבוץ תל יוסף, 
אמי בכפר הרא"ה, אחות נוספת בחיבת ציון והצעירה בבנות בשער-חפר. אחת הנכדות אמרה בסרט: 

"כל אחד הגיע והקים לו יישוב חדש.. ".
ההכנות לאירוע המשפחתי כללו גם יצירת סרט מקצועי המתעד את תולדות המשפחה, במהלכו 

סיפרה אחת הנכדות סיפור מאלף:
"פסיה גרה בשנת 1934 בכפר סבא. כשבא יצחק, חתנה לעתיד, ושאל אותה למה היא נראית 

חלשה תשובתה הייתה שאין מספיק עבודה בפרדסים ובבניין, ואין כסף לקנות מזון. יצחק שאל 
"מדוע לא תכתבי להורייך בליטא שישלחו לך כסף, הרי יש להם בית מסחר גדול?" )באותה תקופה 

ההורים עוד לא עלו ארצה(. תשובתה הנחרצת הייתה: "שאני אכתוב להורי שאין בארץ עבודה, 
ואין כסף לאוכל? בשום אופן לא אוציא את דיבת הארץ רעה!"

לסיכום, המרגלים אמרו לא נוכל ולא נעלה והוציאו דיבת הארץ רעה ואילו משפחת אש-בן צבי )כמו 
שאר החלוצים באותה תקופה(, אמרה: "ַנְחנּו ַנֲעבֹר ֲחלּוִצים ִלְפֵני ה'" ]במדבר לב' לב'[  נעלה וגם נצליח, 

נתמודד עם הקשיים וניישב את הארץ.

* גדעון קלאר הוא יועץ בכיר בשירות הפסיכולוגי )בגמלאות(, פעיל וחבר בוועדת ההיגוי ובצוות המוביל של 'זית'.

"הציור של הטובה הכללית היוצאת ע"י 
ההתאגדות של הכוחות הנראים מרוחקים זה מזה, 

נראה בכל חלקי הבריאה, 
עד שתקופות השנה לחילופי תכונותיהן - 

יעידו על הכלל הגדול הזה החודר בכל מלוא רוחב המציאות הגדול.

ימות החמה וימות הגשמים - כמה הפוכים הם בתכונותיהם, 
וכמה מאוחדים הם לתכלית קיום החיים וטובתם, 

ע"י השפעתם הפנימית שהם משפיעים זה על זה, 
עד שהם מתמזגים יחד לנושא כללי אחד".

הראי״ה קוק | עין אי״ה שבת א

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    

wallpaperose  :עיצוב ועריכה גרפית: לאה מרמורשטיין-ירחי | אמנות גרפית                        הצילום
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ֲעֵצי ַהַּזִית ֶׁשל ְׁשֵכִני ָהַעְרִבי
ְנטּוִעים ֶאל ֵמָרחֹוק

ְּבאְדַמת ַהֶּטָרסֹות ַהַּמֲאִדיָמה
ּוְבִצָּלם, ִּבְקצֹוָתם, ֵּבית ְקָברֹות ָזִעיר

ֻמָּנח ְלַמְשֵּכָבה
ִּבְדָמָמה מֹוִריָקה

ְוִאּלּו ֲאִני
ֲאבֹוַתי ַוֲאבֹות ֲאבֹוַתי

ְלַמֲעֵצָבה
ְּבַהר ַהֵּזיִתים ַהְּכרּוִתים

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׳

ֲאבֹוַתי ֶשַּסְחָרם ִהֵּלְך
ִּביֵמי ַהּטּוְרִקי ְוַהְּבִריִטי

ְירּוָׁשַלִים, ָיפֹו, ֵּבירּות, אֶּלְּכַסְנְּדִרָּיה
ֶמה ָהיּו אֹוְמִרים

ְלנַֹכח ַהֵּזיִתים ָהֲעבֹוִתים
ְלׁשּוֵלי ַהְּכִביׁש ַהּסֹוֵאן ִנָּצִבים

ֵעִדים ִאְּלִמים
ֶהָהיּו יֹוְצִאים ִמִּקְבָרם
ַוֲעֵלה ַזִית ָטָרף ְּבָיָדם

יונתן גורל

שות
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וד 
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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

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׳
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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

זיתקהילה מארחת | ראש חודש אב
זהות יהודית תרבותית 
בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

בית גינס

מועצה אזורית עמק חפר 
 מרכז קהילתי אזורי

שלוחת צפון חפר
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   שימו לב לשינוי בתאריך!

 יום רביעי כ״ח בתמוז 15.7.15 | 20:30 |  אלישיב 
מועדון 'בגבעה' )ליד ביה"ס האנתרופוסופי(

 "משם לפה״ – גלויות יהודיות בעולם 
ותרומתן להתיישבות בישראל

מרצה: מוקי צור
בחלק המוזיקלי: 

חבורת הזמר של אלישיב, בניהולו המוזיקלי של עידן חיים דוד

    כרטיסים: 40 ₪ - רכישה במקום. לפרטים: רינה ברקאי 052-3344720

ִׁשיר ֻיַּלד, הּוא ּבֹא ָיבֹא!
ִמן ַהּגֶֹרן ֲאִביבֹו?

ִּכי ַמּדּוַע חֹם ַאְמָּבר
ֲאָפַפִני ִעם ַהָּבר,
ּוַמְעֶרֶכת ָהֲאָפר

ָרֲעָדה ֶאל ְּגעֹות-ַהָּפר,
ֶאל קֹול ֵחֶמת-ֲחִליִלים?

ִמִּמְזַּבח ָהֱאִליִלים?
ִּבְכַנף ָעב ָנֵמס ְוָגז?

ְּבִמְזמּוָטיו ֶׁשל ַהַּיְרָּגז?
ְּבִפְטּפּוֵטי ִטּפֹות ַהֶּבֶרז?

ְּבִקְרַית-ֲעָנִבים ַעל-ֶאֶרז,
ַּבֲעֵרמֹות ֶהָחִציר? –

יֹום ֶזה יֹום ֻיַּלד ּבֹו ִׁשיר.
)...(

ַהְיִקיֶרּנּו ְלָבִבי
ִׁשיר ָׂשׂשֹון, ִהי ְכֵאִבי,
אֹו ֶאְדֶלּנּו ַחי ִמְּתהֹם

ֶׁשל ִׁשְכחֹון-ּדֹורֹות ְלאֹור-יֹום?
ִאם ִּבְכָתב ָהֲאָבִנים

ֶׁשל ִהּמֹוט-ָהֵאיָתִנים?
ְּבֶרֶמז עֹוְלמֹות ּכֹוָכִבים,

ְּבסֹוד-ַּכְנֵפי ַהֲחָגִוים?
ְיֻגַּנב ִלי ֵמִאְגּרֹות

ְוָקֵמעֹות ִראׁשֹון ּדֹורֹות,
ִעם-ִׁשיר אֶֹרן ִּכי ָינּוַע,

ַּבֲאִפיק ְזַהב ַמּבּוַע,
ְּבִתְרּבֶֹכת ָים ַסִּפיר, –

יֹום ֶזה יֹום ֻיַּלד ּבֹו ִׁשיר!

מסיבות בלתי צפויות, ערב השיח 

שהיה אמור להתקיים ב 21.6.15, 

נדחה. 

על מועד עתידי נודיע בהקדם.


