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אגרת החודש מזית

יום הולדת לאנושי | אהוד רבין
על פי המסורת היהודית נברא העולם בשבוע האחרון של חודש אלול ואילו האדם נברא בראש 

השנה. אם כך ראש השנה הוא יום הולדתה של האנושות,  ואפשר לראות אותו כמועד נכון לחוג 
לה כראוי, בסיכום ובתקווה, בחשבון נפש ובתפילה. גם אם אנחנו מקבלים את סיפור בריאת האדם 

בראש השנה כפשוטו וגם אם נראה לנו שהאדם אימץ לעצמו את א' תשרי כיום הולדתו, מדובר ביום 
בעל משמעות ומעמד לכל יצורי אנוש. 

בריאתו של האדם, אליבא לכל השקפה, לא הייתה רק תוספת של עוד יצור לאלפים שכבר נוצרו 
לפניו, אלא תוספת ייחודית של יצור חושב, בעל מודעות ובעל מידות. הרב שטיינזלץ היטיב לומר 

זאת כך: "לפני היות האדם היה אמנם עולם, אך היה זה עולם ללא תודעה וללא בחירה. רק מעת היות 
האדם עלי אדמות מתחילה האפשרות של מודעות למציאות ה'."

לא חשוב כיצד חווה כל אחד מאתנו את מציאותו של האל, אם הוא הכוח המכוון את חיי העולם, 
אם יש לו או אין לו דמות הגוף, אם יש בו צלם אנוש, אם הוא אופק לשאוף אליו, אם הוא סוג של 

כוכב צפון לכוון מצפן ומצפון. בכל המקרים מדובר בגורם המחייב אותנו, בני האדם, להגדיר טוב ורע 
ולבחור ביניהם. 

יש מועדים שאנחנו מציבים במרכזם אירוע היסטורי מכונן כדי שישמש לנו עמוד אש לעתיד, מעין 
'מקרה בוחן' להקיש ממנו להווה. יש מועדים שאנחנו מחדשים בהם ברית עם העולם שסביבנו, 

ליהנות ולשמור, לקבל ולהחזיר. יש מועדים שהם בבחינת בדיקת מערכת היחסים עם כוחות ש'לא 
בשליטתנו'. ראש השנה, אם נאמץ דווקא גישה מסורתית ולא עממית בלבד, הוא מועד שהאדם הוא 

נקודת המשען שלו. עליו צריך לשיר, אליו צריך לדבר, אתו צריך להתפלל.
צריך לא להתבלבל כפי שעושים לפעמים אלה אשר מקטינים קומתו של אדם וכופפים אותה מול 

הבורא בראש השנה במקום לתת לו ביום זה את הבכורה.
מאחר שמדובר ביום הולדת משותף לכולם, לטובים ולרעים, לתועים ולמובילים, לתינוקות של בית 

רבן ולחכמי הדור, הרי שזאת לא רק שמחה על הנצבר אלא גם לקיחת אחריות למה שאמור להיצבר. 
זה אולי מסביר מדוע קיבל יום ההולדת המשותף שלנו מעמד של יום הדין, לאו דווקא יום של אימת 

הדין אלא יותר של שמחה על מעמדו הייחודי של האדם בין הברואים, והמעמד כידוע מחייב, תרתי 
משמע.

ואולי מפני שבתשרי נברא האדם בצלם ובו קיבל אחריות, הועתק ראש השנה מניסן לא' בתשרי.  

לקוראינו, שלום!
דווקא בשיר שנקרא "החגיגה נגמרת" קוראת לנו המשוררת "לקום מחר בבוקר... ולהתחיל מבראשית",

מתוך הסתכלות על מעגלי השנים – סיומה של אחת הוא ראשיתה של השנייה.  
כך גם שירת המעשים כשהיא קוראת לנו "לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב". 

חודש תשרי הוא חודש של התחלות, או התחלות מחדש. בכל מקרה עם הרבה ציפיות ותקוות.
מי ייתן ותבוא עלינו שנה טובה, שנה שתוביל אותנו אל שלום מבית ומחוץ. 

המערכת: אהוד רבין, עדי נחשון, לאה מרמורשטיין-ירחי,  רינה ברקאי.

מה
לנש

ית 
כז

מדרש אישי

החודש בזית

נמשכת ההרשמה לקבוצות הלימוד של זית 

שפת אם
גילגולה של מילה: הרה |  אביטל פלן

אחד הפיוטים העתיקים של ראש השנה פותח במילים "היום הרת עולם" ומשמעותם היום נוצר 
ונולד העולם. אמירה זו מופיעה גם בסידור רש"י שהוא מהמאה האחת עשרה.

על פי המקורות העולם נברא בתשרי, אם כי יש מחלוקת בעניין זה בתלמוד כשהדעה השנייה 
היא שנברא בניסן, )ברוב המקומות במקרא ניסן נחשב לחודש הראשון ותשרי לחודש השביעי(.

על פי רוב, סיפור הבריאה ביהדות לא מתואר כסיפור של לידה אלא כפי שמוכר לנו מספר 
בראשית. לעומת זאת בסיפורי הבריאה של תרבויות עתיקות אחרות ברחבי העולם מוטיב הלידה 

נפוץ מאוד.
גם עולם הצומח יש בו בתשרי סממנים של התעוררות דמוית לידה. צמחים רבים מכינים 

בתקופה זו את זרעיהם לשם פיזורם בבוא החורף )"בסוד אילן ופרח", נוגה הראובני(. 
בתשרי חל כמובן גם חג האסיף.

המילה הרה, מילה עתיקה המופיעה גם באכדית, אוגריתית וארמית, נזכרת פעמים רבות 
במקרא, לרוב במובן המוכר לנו ולעתים באופן מטאפורי, שאז ההקשר שלילי, כמו בפסוק ממנו 

לקוח שם הפיוט: "ֲאֶׁשר ֹלא-מֹוְתַתִני, ֵמָרֶחם; ַוְּתִהי-ִלי ִאִּמי ִקְבִרי, ְוַרְחָמה ֲהַרת עֹוָלם. ָלָּמה ֶּזה 
ֵמֶרֶחם ָיָצאִתי, ִלְראֹות ָעָמל ְוָיגֹון; ַוִּיְכלּו ְּבֹבֶׁשת, ָיָמי". )ירמיהו כ  י"ז-"ח(.

ברור מההקשר שבפסוק הזה המילה עולם מופיעה במובן של זמן ובפיוט במובן של מקום.
"ולפי שהם מחדשים את מעשיהם ]עושים תשובה[ הקב"ה בורא אותם ברייה חדשה." 

)מדרש תהילים ק"ב ג(.

"בראש השנה העולם כאישה על המשבר" )יעל לוין, אתר "קולך"(.

* אביטל פלן מנחת סדנאות בנושא חגים

שאי חלומותיי,
יונת רחוקים,

במקורך הזית.
קחי מלחמותיי,

יקיריי בחיקי
וירחק העיט.

"שלום עליכם
מלאכי השלום"

בכי ותברכי.

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', כחלק מהמרכז הקהילתי במועצה האזורית עמק חפר, פועל בתמיכתם 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

www.hefer.org.il  | זית - זהות יהודית-תרבותית בעמק חפר
עדי נחשון: 054-9290060   |   רינה ברקאי: 052-3344720   |  טל העברי: 052-5308019   

        talzayit@gmail.com   rinazayit@gmail.com    adizayit@gmail.com    
עיצוב ועריכה גרפית: לאה מרמורשטיין-ירחי | אמנות גרפית                        הצילום: ל.מ.י.
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ְתִביָעה  ְקריאה וַבּ ָבִאים ַבּ ֶלה, ָיִמים ַהּ ָלה ֵהם ַהָיִמים ָהֵאּ ְיֵמי ְסֻגּ

ְקּשו ָפָני, ֶאת ָפֶנָיך ה' ֲאַבֵקש" )תהילים כז,ט(.  ִבי, ַבּ "ְלך אַמר ִלּ

ּיות ְבתוך ַעְצְמֶכם,  ְפִניִמּ ְפִנים, ֶאת ַהּ ְקּשו ֶאת ַהּ ַבּ

ּיות ִנְשָמתו ֶשל ָהעוָלם.  ְסִביָבה ְוֶאת ְפִניִמּ ּיות ַהּ ֶאת ְפִניִמּ

ֵלאת ֶאת ָהעוָלם". ּלו ֶאת ָהֱאלוּקות ַהְמַחָיה וְמַמּ ְקּשו וְתַגּ ַבּ

רבי מנחם מענדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, אלול תשי"ח

תקוות  
לקראת השנה החדשה אנחנו משוחחים דרך הטקסט ודרך היצירה האמנותית על התקווה. 

"כל זמן שאדם חי, יש לו תקווה" )ירושלמי, ברכות( | יעקב גוטרמן | קיבוץ העוגן

שבועות ספורים לפני כניסת החיילים הסובייטיים לכפר הנידח זאבאדי, כפר בו הסתתרתי כילד 
פולני, עמדתי בבוקר שטוף שמש אחד לצד שבע פרותיי שתחת חסותי, ובליבי טוויתי חוט זהוב 

דקיק של תקווה – לשרוד את המלחמה.  

מאחוריי, ילד יהודי בן עשר, הייתה כבר דרך חיים ארוכה ומיוסרת של גטו, גירוש למחנה, בריחות 
ממקום למקום תוך סכנת מוות האורבת על כל שעל, בתוך חברת בני אדם שרב בהם הרוע.

מדי ערב נהגתי לצאת בחשכה אל אחורי המתבן, פניי אל השדות הדוממים החובקים את הכפר, 
כורה אוזניי אל הדהוד דו-קרב התותחים, אשר כל ערב נשמע ברור יותר, קרוב יותר. חוט תקוותי 

הלך ונתעבה, הלך ונתחזק. התקווה לשרוד כבר לא נראתה דמיונית כל כך.

כבר נודע לי אז, שאבי, שאהבתיו בכל נימי נפשי והתגעגעתי אליו מאד, הסתפח אל המורדים 
הלוחמים במרד הגדול בוורשה ונפל בקרב. כיצד יכולתי לדעת אז, שבן תשע כבר הפכתי ליתום 

מאב? גחלת התקווה שרחשה בליבי, סירבה לכבות. שנים ארוכות טמנתי אותה עמוק בתוכי, 
מקווה שאבי אך פצוע, אפשר איבד זמנית את זכרונו, אך אין ספק שיחזור אלי...

שעור כואב ומייסר למד הילד שאז הייתי, שלא תמיד התקוות, ותהיינה נישאות בלב התם 
והטהור ביותר, מתגשמות.

אחרי שנים ועשורים, בארץ, כששירותו המפרך של בני בכורי, לוחם בסיירת גולני, הגיע לקצו, 
קיוויתי בכל ליבי שהנה נפתחים עתה לפניו משעולי חיים חדשים ובהירים, והוא יהלך בהם 

כרצונו וכגודל חלומותיו. 

אך צלצול טלפון גורלי השיג את לוחמי היחידה בטיול השחרור שלהם באילת, ושלח אותם, 
עייפים והלומי מרחבים, אל הקרב הלילי במרומי מבצר הבופור. פרצה מלחמת לבנון הנפשעת.

חרף ניסיון חיים קשה ופתלתל, חרף שכול ומכות גורל שנחתו עלי ואיימו למוטט אותי עד עפר, 
סירבתי לאבד את התקווה, למרות שזה היה לעיתים קשה עד ללא נשוא. 

רצח רבין, סרבנות חסרת אחריות להגיע למשא ומתן ולפתרון מדיני, קיפאון הגורם ישירות 
למחזורים קבועים של שפיכות דמים, נחשולים של גזענות ושל שנאה לאומנית, כל אלה יש 

בכוחם להטיל מרה שחורה ולגרום לאדם לשקוע בתהומות ייאוש. 

אסור להיכנע ואסור לאבד את התקווה. כל אדם החש אחריות לגורל ילדיו ונכדיו, אינו רשאי 
לאבד את התקווה. עליו להכפיל את מאמציו, חרף כל הקשיים והמכשולים, ולהמשיך ולטוות 

את חוט תקוותו. 
תקווה לארץ מפויסת עם שכניה, חיה בשלום ובצדק חברתי, יוצרת ומפתחת את תרבותה.                                                         

אירועי ראש החודש של זית 
עוברים השנה למתכונת חדשה: "קהילה מארחת ראש חודש".

בכל חודש יתקיים האירוע ביישוב אחר וביום אחר, 
אך תמיד באותה אווירה ישנה ומתחדשת של 'זית'. 

מוזמנים להתעדכן ולהגיע בשמחה!

שימו לב!
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יהלו"ם - ילדים והורים לומדים
סדרת מפגשים חוויתיים לילדים והורים )או סבים וסבתות!( - 

לימוד, שיח הפעלות ומשחקים - זמן איכות משותף. 
מנחה: ענבל בריסקין פרי  | אחת לחודש

נושא השנה: 'אגדה של משפחה' על דמויות מאגדות חז"ל וגם עלינו!
נבקר בסיפורים עתיקים ומודרניים, נלמד על ערכים, אמונות 

ויחסים בין אדם לחברו, נכיר משפחות חדשות, חברים חדשים 
ודרכם נכיר את עצמנו טוב יותר.

השנה תפתחנה שתי קבוצות יהלום : 
שושנת העמקים |  ימי רביעי |  17.30 |  תאריך פתיחה: 29.10.14 ה' חשוון

בית יצחק | ימי חמישי | 17.30 | תאריך פתיחה: 30.10.14  | ו' חשוון
מחיר למשפחה לשנה: 400 ש״ח

inbal@klas.co.il | 052-3248694 :להרשמה: ענבל בריסקין פרי

    לומדת  קהילה                
"יום החולין הזה הוא יום שיש 
בו חסד" רחל שפירא

ב'זית' פותחים דלתות לבעלי השקפות עולם מגוונות, 
ללמוד יחד מתוך המקורות היהודיים-ישראליים, לימוד 

בית-מדרשי בו מתקיים שיח ער ורלוונטי בין המשתתפים.
קבוצות הלימוד יפתחו אחרי החגים, הקדימו להירשם.

נדרשת הרשמה בתשלום מראש לכל קבוצות הלימוד, פתיחת הקבוצות מותנית במינימום 
מספר משלמים בפועל  | הקדימו והירשמו!  | לפרטים והרשמה: רינה ברקאי 052-3344720

חכמים בבוקר 
לעובדי המועצה, רגע לפני המרוץ היומי, לימוד בחברותא בין 

חברים, משתף מעמיק ופותח פתח לשיח עמיתים. 
נושא שנתי: פרקי אבות  וספר האגדה, עפ"י ספריו של פרופ' 

אביגדור שנאן
מנחה: רינה ברקאי - M.A ביהדות בת זמננו

ימי שלישי | 7:30 בבוקר  

לומדים תלמוד
היחיד מול הקהילה

עיון בסוגיות במסכת תענית הקשורות ליחיד מול הצבור בין דפי 
התלמוד

מנחה: ד"ר חיים ליכט
ימי ראשון | 18:00 | אחת לשבוע | גבעת חיים איחוד |  

פתיחה: 7.9.14 י״ב באלול

בראשית מעברות
ספר איוב

שאלת הצדק והגמול, דיאלוג אנושי-אלוהי, מקומו של השטן 
במסורת היהודית ועוד סוגיות מרתקות מתוך ספר איוב.

מנחה: סימה אסייג - M.A. במדעי היהדות, מרצה ומנחת קבוצות
ימי ראשון | 17:45 | אחת לשבוע | קבוץ  מעברות |

מחיר: 900 ₪ | פתיחה: 26.10.14 ב׳ בחשוון 

בראשית העוגן
חמש המגילות - שיר השירים, רות, איכה, קהלת ואסתר
בתוך השוני הגדול בין המגילות ננסה למצוא חוטים דקים 

המחברים ביניהם, ומראות המשקפות את המציאות של הכתובים, 
וגם את זו שלנו.

מנחה: טלי תמיר - M.A במקרא, מורה ומנחה ותיקה לחוגי מקרא
ימי  שלישי | 20:00 | אחת לשבועיים | קיבוץ העוגן |

 מחיר: 500 ₪ | פתיחה: 28.10.14 | ד' בחשוון

בראשית חוף חפר
נבואה ומחאה חברתית

מה הקשר בין נבואה למחאה חברתית? האם מחאות חברתיות 
שינו משהו בעולם? נתחקה אחר כינון המסורת המוסרית של 

נביאי המקרא ונבחן מנהיגים וציבורים שתרגמו את הקריאה לצדק 
של הנביאים לקריאה לחירות, שוויון ועצמאות.

מנחה: נעם הופמן, דוקטורנט במחשבת ישראל, מורה ומנחה  
ימי שלישי | 20:00 | אחת לשבועיים | המתנ"ס בכפר ויתקין 

מחיר: 500 ₪ | פתיחה: 28.10.14  ד' בחשוון

זוהר בעמק
רמב"ם ורבי נחמן - בין רציונליזם למיסטיקה

פרקים בהגותם של שני ענקי רוח יהודיים הרחוקים זה מזה 
בתקופתם ובאופי הגותם, האחד פונה אל השכל, השני אל הלב, 

כל אחד מרתק כשלעצמו, ובלימודינו ננסה לשלב ביניהם.
מנחה: ליאור העברי - M.A  מחשבת ישראל, מנחה קבוצות

ימי שלישי | 20:15 | אחת לשבוע | משמר השרון 
מחיר: 900 ₪ | פתיחה: 28.10.14 ד' בחשוון

לימוד חיבת ציון
על יחסים וייחוסים

נלמד מקורות העוסקים במערכות יחסים מגוונות בינינו לבין 
עצמנו, לבין השונה והאחר ובינינו לבין טקסטים קדומים וחדשים.

מנחה: יונינה פלנברג - מנחת קבוצות לימוד ביהדות
ימי שלישי | 20:00 | אחת לשבועיים | הספרייה בחיבת ציון | 

מחיר: 550 ₪ | פתיחה: 28.10.14 ד' בחשוון

׳אהבת דוד׳ - אהבה בספרות חז״ל
בעקבות הספר "שמונה סיפורי אהבה מן התלמוד והמדרש" 

לדוד צימרמן
דוד צימרמן ז״ל, שהיה חבר משמר השרון, כינס שמונה סיפורי 

אהבה נפלאים מתוך ספרות חז"ל. נצעד בעקבות ספרו ונדון 
ביחסי נשים-גברים, חיי משפחה, ומעמד האישה בתקופת חז"ל.

מנחה: נגה כהן, דוקטורנטית בספרות עברית, מרצה ומנחה
ימי שני | 17:45 | אחת לשבועיים | משמר השרון | 

מחיר: 500 ₪ | פתיחה: 27.10.14 | ג' בחשוון

לאמהות במתנה
לומדות ויוצרות סביב המקורות

מפגשי נשים אחת לחודש -  לימוד, שיח וגם יצירה פלסטית )!( 
סביב פרשיות וסיפורים מהתנ"ך.

מנחות: טל קלאר-העברי M.A ביהדות, מנחת קבוצות
רחלי גולדברג - עוסקת בחינוך ואמנות

ימי רביעי | 20:30 | אחת לחודש | בית העם בבארותיים | 
מחיר: 450 ₪  | פתיחה: 5.11.14 | י״ב בחשוון

על חסידות ומסתרי תורה
סדרה ראשונה בת שמונה מפגשים, בין אוקטובר לינואר:

אל תורותיהם של גדולי מורי החסידות -
מורשתה של החסידות כתורת נפש וכתורת חיים

סדרה שנייה בת שמונה מפגשים, בין פברואר ליוני:
סתרי תורה ומסתרי נפש - 

הסודות הגנוזים בתנ"ך ובמדרשי חז"ל
מנחה: ד"ר מיכה אנקורי - פסיכולוג וחוקר המיסטיקה היהודית

ימי חמישי | 19:00| אחת לשבועיים | קיבוץ מעברות |
מחיר:  600 ₪ | פתיחה: 30.10.14 ו' בחשוון

זמן יהודי - מעגל החיים ומעגל השנה 
מפגש מרתק וחווייתי עם נקודות משמעותיות בחייו של אדם, 
דרך מעגל החיים ומעגל השנה העברי. נצעד בין תחנות חיינו: 

לידה, התבגרות, נישואין ואבלות, תוך שאנו מתייחסים אל 
פעימות לוח השנה העברי - השבת והחגים.

מנחה: לילה וסיד, רבה, M.A  ביהדות, מרצה ומנחה
ימי שלישי | 20:00 | אחת לשבועיים | קבוץ המעפיל 

מחיר: 500 ₪  | פתיחה: 28.10.14 ד׳ בחשוון

* תוכניות בראשית 
בשיתוף המועצה הדתית 

Nitzanim
 Judaism - Zionism - Israeli Identity

(RA)

זית מתחבר בסוכות לצעדת "מתחברים בדרך לירושלים"
ב'זית' מתכננים להצטרף בחול המועד סוכות לצעדה  

"מתחברים בדרך לירושלים" 
של ארגון "מתחברים-בונים עתיד ביחד"

אירוע המשלב צעידה עם פעילויות ומפגשים מרתקים 
בסימן של חיבורים בחברה הישראלית.

מדובר בצעדה בת יומיים ב-13-14.10.14 
ובה מסלול למיטיבי לכת 

ומסלולים מיוחדים למשפחות, הכוללים הפעלות ותוכניות מיוחדות!
המעוניינים להצטרף מוזמנים ליצור קשר עם רינה: 052-3344720

זית
זהות יהודית תרבותית 

בית גינסבתמיכת קרן אבי חי מן היסוד
מועצה אזורית עמק חפר

מרכז קהילתי אזורי

לחם ומלח
הגישי היום

אוהלך פתחי.
והכל על מקומו

יבוא בשלום.
את שלום

וביתך שלום
וכל אשר לך שלום.

מיריק שניר

ללא מילים | נורית מוזס

התקווה שלי | סלמה בדיע אבו-עיסא | גאולי תימן

התקווה | שמחה כהן | אלישיב

תקווה | רינה ברקאי | משמר השרון

לידה מחדש | נורית מוזס  | יולי 2014  פסטיבל כרמיאל 

יעקב גוטרמן | קיבוץ העוגן

שמחה כהן  | אלישיב

צילום: לאה מרמורשטיין-ירחי | כפר הרא״ה

יום חמישי  30.10 ו' בחשוון  | 20:30 |  חדר האוכל גבעת חיים איחוד
"אחרי החגים יתחדש הכול" 

על התחדשות, התגברות והתחלות חדשות
פתיחה: הרב מלכיאור-שנה חדשה-שנת שמיטה

הרצאה: פסקל ברקוביץ 

קהילה מארחת
זיתראש חודש חשוון

זהות יהודית תרבותית 
בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

בית גינס

מועצה אזורית עמק חפר 
 מרכז קהילתי אזורי

שלוחת צפון חפר

מחיר כניסה: 45 ש״ח | לפרטים: רינה ברקאי: 052-3344720

 מוסף לספרות, הגות, ויצירה מקומית  
בסימן ראשית והתחדשות      

עמודים 15 - 20

מצ"ב רוח
ת ו ב ר ת ל ף  ס ו מ ה

תמצ"ב רוח ו ב ר ת ל ף  ס ו מ ה
m-ruach@gmail.com | 2 המוסף לספרות, הגות ויצירה מקומית | עמק חפר | אלול תשע"ד | גיליון

במסורת  התקשרו  שונים  עניינים נושאים  ובהם  השנה,  לראש  חוקים היות שלפי מסורת חכמים אדם הראשון מנוגדים בתכלית.היהודית  עמו  נבראו  השנה,  בראש  באי שעברה וכפועל יוצא - מה יקרה אותנו את כל באי עולם אודות מעשיהם בשנה ראש השנה נחשב ליום שבו דן האלוהים ודינים הנוגעים למעמדו של אדם בעולם. נברא  כל  השנה  "בראש  הבאה.  חיינו אפשר לומר, אפוא, שבראש השנה נברא מסכת ראש השנה, פרק א, משנה ב'(.העולם עוברים לפניו כבני מרון" ) משנה, בשנה  כל  אותנו  שמלווה  האשמה  המגבילים רגש  הקשים,  הרגשות  מן  של והמדכאים בחיי אדם.והוא  קבוע  לוויה  בן  הוא  האשמה  גבר רגש  ומעסיקו,  עובד  וילד,  בוגר  האם ואשה, יחיד וחברה.יחסי  הכרחי?  רגש  היא  האשמה  את תוצר של חינוך, של תרבות?רגש זה הוא מיסודי נפש האדם או שהוא האם  שהשוו  האנתרופולוגים  בעוד תרבויות המזרח לתרבותנו מצאו שביפן ראשוני  בושה  הוא  הדומיננטי  הרגש 

ראשון  מקום  תופסת  אשמה  האפשרות ביחסים בין בני אדם.שאצלנו  על  מצביעים  אלה  האשמה שרגש האשמה הוא תלוי תרבות.מחקרים  ברגש  רבות  עסק  חשב ניטשה  הוא  היצרים.  לרחשי  לתנ"ך, שאת האשמה העניק לנו המונותיאיזם. המתלווה  מסויגת  הבלתי  הערצתו  וסיפור למרות  והמצוות  שהחוקים  חשב  צדק אשמים יצאו הורינו הקמאיים מגן עדן, בראשית הם מקור בלתי נדלה לאשמה. הוא  אם  מאז.  אותנו  מלווה  זו  תוצר ואשמה  בעצם  היא  האשמה  הרי  ספק ניטשה,  אין  טבע.  של  ולא  תרבות  תרופה אדם נוצרי אשם מעצם היותו אדם, בעל שהנצרות עשתה מזה חגיגה אינסופית – של  ואין  ויצרים;  חשקים  בעל  עד נושא עליו את חטא האדם ואשמתו.לאשמתו אלא בכך שהאל המיטיב ברצונו גוף,  לכת  הרחיקה  לא  במקורה  ולרצונות כדי כך. אין באדם היהודי אשמה מעצם היהדות  היותו מיכל ליצרים, לחשקים 

ועצם ד״ר מיכה אנקורי | כפר ויתקיןראש השנה בין דין לחירות נידון לחופש הרעה  המחשבה  עצם  בין )בנצרות  ונמנים  לחטא  נחשבים  הנסתר ביהדות החרדית(.אלה חדרו מן הנצרות לזרמים מסוימים שבעת החטאים, ויש סוברים שמוטיבים החשק  למטען  ערים  היו  חז"ל  ולאשמה אולם  הבריאה  בסיפור  ש"סחבו" שטמון  אלה  של  לבניהם  מדרש המוזמנת  הבית.  בעל  של  מגנו  זו, תפוח  בסוגיה  עוסק  השנה  לראש  כמעט מעניין  זה  שבמדרש  לגלות  מכיוון והתפלאתי  )אולי  במקורותינו  עסקו  שביחסי רבנים ותלמידיהם האשמה היא שלא 
שמופיע כלי הכרחי?(. הזה  הנפלא  המדרש  להלן  רבי שכתוב[ "לעולם ה' דברך ניצב בשמים" ׳בחדש השביעי באחד לחדש הה"ד ]הוא ב"מדרש רבה" לויקרא, פרשה כט פסקה א:הנה  בשם  ]למדנו[  תני  קיט(.  דרך פרשנית זו ידועה בשם "פתיחתא" המדרש פותח בהבאת פסוק מתהילים. אליעזר: בכ"ה באלול נברא העולם.׳)תהלים 

כלל תלוש  שבדרך  פסוק,  מובא  עוסקים, וכאשר  שבו  הדיון  תוך  אל  היות מהקשרו,  לכאן.  בהבאתו  משמעות רבה  בניגוד הוא שהדיבר הבורא ניצב לעולם, כלומר: לבריאת העולם בדבר האל, והחידוש כאן האלוהים שבפסוק מתִהלים מקושר כאן שמדובר כאן בבריאת העולם, ברור שדבר יש   – מתמדת  בבריאה  כאן  בבראשית. מדובר  הבריאה  סיפור  לרוח  ברוח גמור  ולהתחדשות  לחדשנות  כאן  שנה רמז  שבכל  לכך  מרמז  הכתוב  תפיסת הזמן.  ומתחדשת  העולם  סקרנות מתחדש  מעורר  כמובן  והדבר  שבכ"ה בקשר להמשך המדרש. העולם,  בהכרזה  פותח  שהמדרש  בעוד באלול נברא העולם, הרי ברור שהכוונה היות  האדם.  נברא  השנה  שבראש  מיוחד היא  מעמד  אין  הבריאה  יש שבסיפור  הרי  אחרון,  נברא  אף  והוא  לנגדי כאן קריאת תגר על המסורת שמעמידה לאדם  ה'  "שיויתי   – וענייניו את אלוהים במרכז  האדם  שלפנינו  במדרש  ממשיך תמיד".  המדרש  ואכן  במרכז.  לתיאור הועמדו  וחטאים  דינים  מענייני  מקורי וחדשני של בריאת האדם: < ועובר 
המשך בעמ׳ 6

צילום פריחה בנגב | ללא עיבוד| תמי סואץ | אבן יהודה | ממשתתפי בית המדרש לאמנים של ׳זית׳ - ׳פני הדור׳

מצ"ב הרוח - מוסף תרבות חדש בתוך העיתון האזורי "עלי חפר" 
חפשו אותנו בגיליון האחרון של עלי-חפר שַיצא לקראת החג!

תתעודד, תחייך 
בבוקר השמש זורחת לאחר לילה חשוך שקט וקודר.

אלוהים נותן תקווה, אל תהיה עצוב תתעודד 
אל תחיה את חייך שומר טינה, שנאה וקנאה.

תהיה בטוח, תאמין באלוהים, תהיה בטוח ושלם עם עצמך, 
תהיה כמו צוף של פרח שמפיץ בושם של תקווה, שלום, אהבה, חיבה, נתינה.

תאיר את ימיך וסביבתך, תתעודד! אלוהים איתך.

מה היא תקווה?
מי חכם וידע? 

הטבע  - 
טבע הצמיחה וטבע האדם. 

תקווה, זו היכולת לדעת שגם כשאתה מאוד למטה, 
בתחושה של יאוש, של קיץ חם ולוהט וקשה 

וקוצים סביבך ומול עיניך... 
הסתיו בוא יבוא... 

גם אם יתמהמה,  בוא יבוא... 
ויביא עמו את הבשורה הירוקה, 

ההתגשמות, ההתחלה החדשה, הפריחה ... 

וזה מה שקורה לנו בחג המיוחד הזה, 
חג שבו הטבע עובר מקיץ לסתיו,

מקמילה לפריחה, 
מתוהו ובוהו לבריאה 

ומחזיר למי שאבד לו – את התקווה 

תכלה שנה - 
ייסוריה ומלחמותיה החיצוניות והפנימיות 

תחל שנה - 
וברכותיה לשלום, שלווה ואהבה. 

אני ניצבת בפתח שערייך ומודה – הגעתי עד כה ואשרי על כך
אני נוצרת בליבי את אחי ז"ל שעלו בקדושה לשערי שמים – ובוכה 

ודמעותי מחברות את אלו השערים בתקווה 
בתקווה – אלוקית לאהבת הזולת
בתקווה – אנושית לאהבת הזולת

בתקווה – מעשית לסבלנות 
בתקווה - מחבקת להכרת הטוב

בתקווה - מכבדת טבע, נוף ובריאה 
בתקווה – עממית לתיקון עולם

ובתקווה שפותחת שערי ניגון ויצירה לאמן שבאדם ולאדם שבאמן. 
אני יכולה לפעול למען ... 

בזכות התקווה שמשננת לי כל בוקר משנתה: חיי!
אני יכולה לחלום ולדמיין שלום בזכותה 

שדופקת על דלתי ומצווה – עשי !

הידעתם?!

שנת השמיטה נכנסת מחר ועדיין יש מי שלא מכירים 

את כל הטוב שניתן להפיק משמיטה ישראלית.

אז תהיו אוהדים, הזמינו את החברים שלכם לאהוד את הדף שלנו 

ושתפו אותו בין החברים שלכם.

קדימה, מאמץ אחרון לפני השמיטה! חפשו בפייסבוק: שמיטה ישראלית

גם אנחנו בזית פועלים ברוח שנת השמיטה, ואתם מוזמנים להיות איתנו בקשר בכל רעיון ומחשבה.

פלוס
פסטיבל רוק מהמקורות

זית
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

י ר ו ז א י  ת ל י ה ק ז  כ ר מ  | ר  פ ח ק  מ ע ת  י ר ו ז א ה  צ ע ו מ

! ת ו א ס כ ת  ס נ כ ה ה  ר ו ס א  | א  ש ד ה ל  ע ה  ב י ש י ה

ת
פי

גר
ת 

נו
מ

א
 | 

חי
יר

ן-
יי

ט
ש

ור
מ

מר
ה 

א
ל

35 ש"ח  65 ש"ח  |  ילד-נוער-חייל -  כרטיסים-מכירה מוקדמת: מבוגר - 
מלאי הכרטיסים מוגבל! בקופות: 80 ש"ח לכל הגילאים
055-8895031  |  055-889-0362 כרטיסים: 

מרכז 
צעירים
ר  פ ח ק  מ ת | קהילהע

בו
תר

 | 
ה

וק
חררים | השכלה | תעס

שו
מ

ם 
 חיילי

קונצרט רוקשלום חנוך
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