
״הטובה במידות האדם- שיהא שואל״
רבי שלמה אבן גבירול     

ב׳זית׳- זהות יהודית תרבותית בעמק חפר 
פותחים דלתות לבעלי השקפות עולם מגוונות ללמוד יחד 

מתוך המקורות היהודיים-ישראליים המסורתיים והמודרניים,
לימוד בית מדרשי בו מתקיים שיח ער ורלוונטי בין המשתתפים.

ונפתחות קבוצות     ״ ע ש   הלימוד ת
הקדימו להירשם!

שימו לב!   קבוצות הלימוד יחלו אחרי החגים   הרשמה ותשלום מראש בהתאם לנוהלי המרכז הקהילתי 
 הפתיחה מותנית במינימום נרשמים ומשלמים   לפרטים והרשמה: רינה ברקאי, 09-8973330 | 052-3344720

בראשית העוגן - על נביאים ונבואה
ֶעֶרת" ֵאׁש בֹּ י ְכּ "ְוָהָיה ְבִלִבּ

מיהו נביא ומה היא חוויית הנבואה? נפגוש סוגים שונים של נביאים, ננסה לראות דרך עיניהם את 
תולדות עמנו והאם המציאות בה תפקדו מזכירה לנו משהו מעולמנו שלנו היום...

מנחה: טלי תמיר - M.A. במקרא, מורה ומנחה ותיקה לחוגי מקרא
 ימי שלישי | 19.00 | אחת לשבועיים | המועדון בקבוץ העוגן | מחיר: 500 ₪

פתיחה: 13.10.15, ל' בתשרי תשע"ו

זהר בעמק- עיון בספרי 'אמת': איוב, משלי ותהילים
נתלבט עם איוב בשאלה: האם יש צדק בעולם, נלמד במשלי חכמה ומוסר מהחכם באדם ונתרגש 

בתהילים משירתו של נעים זמירות ישראל.
מנחה: ליאור העברי, M.A.   במחשבת ישראל, מורה ומנחה קבוצות בתחום של התחדשות יהודית 

ימי שלישי | 20:15 | אחת לשבוע | מועדון משמר השרון | מחיר: 900 ש"ח
פתיחה: 13.10.15 ל' בתשרי תשע"ו 

ספרות חז"ל - "הכל נשאר במשפחה"
סיפורי חז"ל על יחסים ומשפחה - בנים סוררים, בנות נועזות, זיקנה, כבוד, אכזבה וגאווה, 

סיפורי חז"ל חושפים את מורכבות היחסים בתוך המשפחה ומאפשרים לנו לתהות גם על עצמנו...
מנחה: נגה כהן, דוקטורנטית בספרות עברית, מרצה ומנחה קבוצות לומדות

ימי שני | 17:45 | אחת לשבועיים | מועדון משמר השרון | מחיר: 500 ₪

 לומדים תלמוד - המקור המקראי ומדרשו אצל חז״לפתיחה: 12.10.15 כ"ט בתשרי תשע"ו 
עיון במדרש התלמודי לפרשיות נבחרות מן המקרא

מנחה: ד"ר חיים ליכט 
ימי ראשון | 18.00 | אחת לשבוע | גח״א  | פתיחה: 11.10.15 כ"ח בתשרי תשע"ו

 מסתרי הנפש וסתרי תורה - המיסטיקה הקבלית כתורת נפש
תורת הקבלה נותנת ביטוי למיתוסים קדומים תוך יצירת הגות חדשה ומקורית בעלת עומק 

פסיכולוגי רב. בקורס נכיר את עולם הקבלה מהיבט פסיכולוגי; בלימוד טקסטים ממקורותינו 
ובהתבוננות מקבילה במקורות מיסטיים מתרבויות אחרות, כמו גם ביצירות אמנות.

מנחה: ד"ר מיכה אנקורי – פסיכולוג וחוקר המיסטיקה היהודית
 ימי חמישי | 18:30 | אחת לשבועיים | בקיבוץ מעברות 

 סדרה ראשונה בת 8 מפגשים | פתיחה:  8.10.15 כ"ה בתשרי תשע"ו
סדרת המשך תתחיל בפברואר | מחיר כל סדרה: 300 ₪

נעות בחברותא - מדרש תנועה על פרשת השבוע
מרחב ללימוד מסוג אחר: נעסוק בסוגיות מפרשות השבוע וניצור, באמצעות תרגילי תנועה, מדרש 

אישי המתכתב עם הטקסט ועם תחושותינו, תוך התבוננות כיצד נושא זה מקבל ביטוי בחיינו.
מנחה: נועה שבתאי, B.A. במחשבת ישראל, מורה ומנחת קבוצות בתנועה.

10 מפגשי נשים | ימי שני | 20:30 | אחת לשבועיים | גאולי תימן | מחיר: 300 ש״ח
פתיחה: 19.10.15 ו' בחשון תשע"ו

מקרא וקוראן – בית מדרש עברי-ערבי
חיי אדם - נעסוק בהיבטים שונים של האדם וחייו כפי שהם מופיעים במקורות עתיקים וחדשים 

בתרבות העברית והערבית. בין הנושאים: מעגל החיים, אהבה ומשפחה, צדק חברתי ועוד..
מנחים: הָרּבה לילה וסיד וד"ר חסאם מסאלחה 

ימי רביעי | 20.30 | אחת לשבועיים | עין החורש | סדרה בת 10 מפגשים | 
פתיחה: 21.10.15  ח' בחשון תשע"ו | מחיר: 400 ש״ח

 לומדים בבקר - פרקי אבות 
 

רגע לפני המרוץ היומי... לימוד בחברותא בין חברים - משתף, מעמיק ופותח פתח לשיח עמיתים.
מנחה: רינה ברקאי – M.A.  ביהדות בת זמננו

 ימי רביעי 7:30 בבוקר | אחת לשבועיים | במועדון במשמר השרון
פתיחה: 14.10.16  א' בחשון תשע"ו

זית

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

עשור ל
זהות יהודית תרבותית 
ר פ ח - ק מ ע ב

ו 2016-2015 " ע ש ת

Nitzanim
 Judaism - Zionism - Israeli Identity

(RA)

׳זית׳ למשפחה
הקדימו להירשם!

שימו לב!   קבוצות הלימוד יחלו אחרי החגים   הרשמה ותשלום מראש בהתאם לנוהלי המרכז הקהילתי 
 הפתיחה מותנית במינימום נרשמים ומשלמים   לפרטים והרשמה: רינה ברקאי, 09-8973330 | 052-3344720

זית

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

עשור ל
זהות יהודית תרבותית 
ר פ ח - ק מ ע ב

ו 2016-2015 " ע ש ת

״דרך שירייך בת אני אלמד שוב להקשיב לבריאה״ 
אהוד מנור תכניות חווייתיות להורים וילדים,      

זמן משפחתי הנושק לתרבות היהודית-ישראלית..

Nitzanim
 Judaism - Zionism - Israeli Identity

(RA)

סיפורי התנ״ך ב....בצק!

חתי
משפ

ית 
ז סדרה של 6 מפגשים      בשיתוף שלוחת מרכז חפר

שעת סיפור עם יצירה בבצק מתוך סיפורי התנ"ך
כמו: תיבת נח, אוהל אברהם, יציאת מצרים ועוד..

מנחה: רוני גילת ׳הבצק של רוני׳
13.10.15 - העוגן        23.11.15 - משמר השרון  

13.1.16 - הדר עם      2.2.16 - העוגן 
17.3.16 - מעברות     10.4.16 - בית יצחק 

לגילאי 3 עד 6 מחיר: 25 ₪                

תכנית מיוחדת לבנות מצווה ואמהות

5 מפגשים חוויתיים וטיול סביב עולמה של בת המצווה, בדרך של שיח, 
לימוד, יצירה ומשחק בהשראת מקורות יהודיים-ישראליים. 

הזדמנות למפגש אם-בת ייחודי!  מנחה: טל קלאר-העברי
תאריכי פתיחת הסדנאות לשנת תשע"ו:

2.5.16 | 1.3.16 | 28.1.16 | 15.12.15 | 18.10.15 | 13.10.15
מחיר כל הסדנא למשפחה )אם-בת( 600 ש"ח
לפרטים ולהרשמה: רינה ברקאי 052-3344720 

  talzayit@gmail.com  |  052-5308019 טל קלאר-העברי
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 'אגדה של משפחה' - דור ההמשך 
סדרת מפגשים חוויתיים לילדים )כתה א׳ ומעלה( והורים )או סבים וסבתות!( - 

לימוד, שיח הפעלות ומשחקים - זמן איכות משותף. 
מנחה: ענבל בריסקין פרי  | אחת לחודש בימי חמישי אחה״צ

נבקר בסיפורים עתיקים ומודרניים, נלמד על ערכים, אמונות ויחסים 
בין אדם לחברו, נכיר משפחות וחברים חדשים ודרכם נכיר את עצמנו טוב יותר.

קבוצת בית יצחק  | פתיחה: 8.10.15  כ"ה בתשרי תשע"ו
קבוצת חוף חפר | פתיחה: 15.10.15  ב' בחשון תשע"ו

מחיר: 400 ש״ח למשפחה לכל השנה
inbal@klas.co.il | 052-3248694 בשיתוף יהלו״ם -  להרשמה: ענבל בריסקין פרי

ילדים והורים לומדים

"יום החולין הזה הוא יום שיש בו חסד״
        רחל שפירא

ב׳זית׳- זהות יהודית תרבותית בעמק חפר 
פותחים דלתות לבעלי השקפות עולם מגוונות ללימוד וחוויה 

משותפים בתכניות הנושקות לתרבות היהודית-ישראלית.

סדרות
הקדימו להירשם!

שימו לב!   קבוצות הלימוד יחלו אחרי החגים   הרשמה ותשלום מראש בהתאם לנוהלי המרכז הקהילתי 
 הפתיחה מותנית במינימום נרשמים ומשלמים   לפרטים והרשמה: רינה ברקאי, 09-8973330 | 052-3344720

זית

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

עשור ל
זהות יהודית תרבותית 
ר פ ח - ק מ ע ב

ו 2016-2015 " ע ש ת

Nitzanim
 Judaism - Zionism - Israeli Identity

(RA)

לומדות ויוצרות עם המקורות

מועדון קריאה - מפגש של אוהבי ספר
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לאמהות 
במתנה!

בשיתוף שלוחת שפלת חפר
מוזמנות להצטרף לחברותא מרתקת הלומדת ויוצרת 

בהשראת אגדות קדומות מתוך המקורות המעלות סוגיות רלוונטיות לחיינו שלנו.
מנחות: טל קלאר העברי - M.A. במדעי היהדות, מנחה סדנאות וקבוצות לומדות

             רחלי גולדברג – עוסקת בחינוך ואומנות.
סדרה של 6 מפגשי נשים לאורך השנה.

ימי רביעי | 20:30 | בבית העם בבארותיים | מחיר: 450 ₪
פתיחה: 18.11.15 ו׳ בכסלו תשע"ו 

לפרטים והרשמה: טל קלאר העברי 052-5308019

בשיתוף שלוחת שפלת חפר
במפגשי הקוראים נשוחח על ספרים, סופרים ומה שביניהם, 

נשתף בחוויית הקריאה, נמליץ ונעלה נושאים מתוך הספרים וגם מהחיים!
מנחה: סימה אסייג - M.A. במדעי היהדות, מרצה ומנחת קבוצות

ימי ראשון | 20:30 | אחת לשבועיים | הספריה בחניאל | סדרה ראשונה: 
10 מפגשים | מחיר: 200 ש"ח |  פתיחה: 11.10.15 כ"ח בתשרי תשע"ו 

לפרטים והרשמה: רינה ברקאי 052-3344720 לילך דים  052-3690139

חדש 
ב׳זית׳!

"הלילה הוא שירים"
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ז בשיתוף שלוחת צפון חפר
"ניגון והד״ - מסע בעקבות סיפור חייהם ויצירתם 

של משוררים ומלחינים ייחודיים בזמר העברי
מספר ועורך הסדרה: ד"ר מוטי זעירא | שירה: מיטל טרבלסי | נגינה: תומר קלינג

25.11.15  י"ג בכסלו   | ״הרוח נושבת בחריגים״  | דליה רביקוביץ
30.12.15 י"ח בטבת  |  ״זמר מפוחית ופרח״  |  ע' הלל

3.2.16  כ"ד בשבט  |  ״עייפה בובה זהבה״  |  מרים ילן שטקליס
2.3.16 כ"ב באדר א'  |  ״בין אביב לענן״  |  נתן יונתן

 הסדרה מתקיימת באולם עין החורש | 4 מפגשים בימי רביעי בשעה 20.00
לפרטים והרשמה: רינה ברקאי  052-3344720

מנוי לכל הסדרה 200 ₪ | מפגש יחיד: 60 ₪ | מקומות מסומנים

זרים לעמק!
חו

ם כ ל החודש הזה 
׳להשליך׳ ולהתחיל מבראשית | אהוד רבין

כל שנה מגיע רגע של אתחול. מי שטוב לו, ששלם עם דרכו, לא מחליף 'תוכנה', לא מחליף דיסקט, 
לכל היותר מבקש גרסה מעודכנת. אבל אחרים, המבקשים ליותר טוב או לפחות לאחרת, ולא חשוב 

ילידי איזו שנה הם, יכולים להתחיל שנה במטרה שלא לחזור אל אותן נקודות חולשה של העבר, אלא 
בהתכוונות למשהו חדש.

נעמי שמר כתבה באחד משיריה המוכרים: "לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב, לשיר אותו בכוח 
לשיר אותו בכאב,... ולהתחיל מבראשית". אמנם יש בשיר גם רמזים למעשה הבריאה האלוהי, שע"פ 
המסורת התרחש בשבוע האחרון של חודש אלול, אבל השיר רומז לנו שמעשה הבריאה לא היה חד 
פעמי, אלא מופת שיכול ליהפך למעשה ארצי ואנושי, מופת היכול להתרחש כל פעם מחדש, ובאופן 

סמלי וחגיגי אחת לשנה, בראש השנה.
זה כרוך ברצון )'עם שיר חדש בלב'( בכוח ובכאב, הבאים לידי ביטוי גם במעשה הבריאה והיצירה עצמו 
וגם כחלק מהמניע והמדרבן לו. אלה לא דברים הקורים בקלות, ולא תמיד קשורים בהכרח בעונג, אבל 

תמיד עם סיכוי ועם תקווה.
אולי זה מתקשר למנהגם של יהודים רבים לצאת ביום חג ראשון של ראש השנה אל מקווי המים 
'להטביע' בהם )בצורה מטפורית( חטאים שדבקו בהם ולשלח בזרמיהם ֲעוֹונֹות שלקו בהם ולקיים 
ֹאָתם". על פניו זה  את מנהג "תשליך"; הנאחז בפסוק של הנביא מיכה "ְוַתְׁשִליְך ִּבְמֻצלֹות ָים ָּכל ַחְטּ

שריד של מנהג קמאי מתקופות של אמונה בשליטתם של כוחות מאגיים )שהיהדות אימצה בשלב 
מאוחר אולי בהשפעת מנהגי עמים אחרים( שבכוחם להשפיע על מהלך חיינו ובכוחנו להשפיע על 

החלטותיהם. אפשר )אם ממשיכים בדימויים מעולם צגי המחשב( לגרור את המנהג הזה אל 'סל 
המיחזור', לומר שאנחנו לא מתעסקים באמונות תפלות ובעבודת אלילים... ואפשר 'להתחבר' אל 

ה'תשליך' כסמל לרצון להתנקות מ'ליכלוכים' שדבקו בנו או מ'קילקולים' שפשו בהתנהגותנו, בגלל 
טעויות או חולשות אנוש, בגלל מצוקות או כישלונות, בגלל עיוורון או פיתוי. אפשר לראות ב'תשליך' 

או ב'שילּוַח' מנהג פרימיטיבי שלא יאה לחברה נאורה ומודרנית, ואפשר לראות שגם לחברות 
הפרימיטיביות היו הבנות אנושיות ו'מנגנונים' פסיכולוגיים להיפטר מהדברים שמעכבים אותנו 

להתקדם ביחסינו עם קרובים וקרובים פחות. ואולי יש בכוחנו לעצב את הרעיון של 'תשליך' בלבוש 
התרבותי-חברתי שלנו ושל ימינו. אחרי הכל גם אנחנו רוצים להשיל או להשליך מעלינו את שמפריע 

או מעיק עלינו ואת מה שנראה לנו לא נכון )בהגדרה מרוככת(.
"לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב..." כותבת נעמי שמר דווקא בשיר שקראה לו "החגיגה נגמרת", 

ויש בכך אמירה שחגיגה )או שנה( נגמרת מתחילים חגיגה )שנה( מבראשית, והלוואי נוכל "לשמוע 
)בה( חלילים ברוח החופשית ו)אז( להתחיל מבראשית".

לקוראינו, שלום!
הנה שוב מתחדשת עלינו שנה, ובחודש הזה אנחנו עסוקים לא מעט בלחבר את מה שהיה עם 

הציפיות למה שיהיה. בדרך אנחנו מנפים ומסלקים את מה שצריך אל סל ה"תכלה" ואוספים את 
הבקשות החדשות והמתחדשות אל סל ה"תחל".

חודש טוב ושנה טובה, המערכת

מה
לנש

ית 
כז

מדרש אישי

שפת אם

בשערי תשרי | ליאורה לוי רון 
מהו שער? פתח בגדר? פתח בהפרדה כלשהי התוחמת שטחים שונים? הזמנה למעבר? או התראת 

"אין מעבר"? 

שער יכול לסמל הזדמנות לנקודת מעבר או נקודת מפנה בה אנו עומדים בפתחו של דבר חדש. כל 
עוד לא חצינו את השער, נוכל רק לשער מה צפוי לנו מעברו האחר.

במהלך החיים מזדמנים בדרכנו שערים רבים. חלקם פשוט נקרים בדרך, אך את רובם אנו בוחרים 
להציב. בחלקם אנו בוחרים לעבור, ומחלקם אנו חוששים ושם נחסמת דרכנו. 

כשאנו ניצבים בפתחה של שנה חדשה, כשנפתחים לרווחה שערי שמים לתפילה ולמחילה, בפני 
כולנו ניצב שער הזדמנויות גדול. זו הזדמנות נפלאה להגדיר לעצמנו את מהות השער שלפנינו, לאיזו 

דרך יוביל ומה השינוי שהוא צופן מאחוריו. 

בשנה האחרונה נפתח בפניי שער לעולם מרתק: נטלתי חלק בפרויקט ׳מקורוק׳ שיזמה ׳זית׳. 
במסגרת הפרויקט התאספנו, קבוצת מוסיקאים מקומיים, לחגיגת יצירה מוסיקאלית בהשראת 

המקורות. נוגה כהן שהנחתה את הקבוצה, הרעיפה עלינו טקסטים תלמודיים מעוררי השראה, ומיקי 
שביב ניצח על המוסיקה. בחרתי להביא בפניכם את השיר "אולימפוס", פרי עטי, שנכתב והולחן 

בהשראת סיפורו של הרב רחומי ואשתו. הסיפור הטרגי מהגמרא מסופר בתמצות ראוי להערצה, 
מחדד ומעביר במלים ספורות מסרים חשובים:

ְמחֹוָזא, ַרב ְרחּוִמי ָהָיה לֹוֵמד ּתֹוָרה ִלְפֵני ָרָבא ִבּ
ּפּוִרים. ֶעֶרב יֹום ִכּ ְוָהָיה ָרִגיל ָלבֹוא ְלֵביתֹו ְבּ

ְלמּודֹו. כֹו ַתּ ַעם אַחת ְמָשׁ ַפּ
א. א – ְוֹלא ָבּ ו ָבּ א, ַעְכָשׁ ו ָבּ ה לֹו: ַעְכָשׁ ּתֹו ְמַצָפּ ָהְיָתה ִאְשׁ

ְמָעה ֵמֵעיָנּה. ָרה ִדּ ּה ְוָנְשׁ ְעָתּ ה ַדּ ָחְלָשׁ
יו ָוֵמת. ְחָתּ ג ַתּ ר ַהַגּ ַבּ ג, ִנְשׁ ב ַעל ַהַגּ ָהָיה יֹוֵשׁ

תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף סב, עמוד ב )תרגום מארמית(

הטקסט מספר על רב רחומי אשר השקיע את כל מאודו בלימוד התורה במשך כל ימות השנה, ונהג 
לפקוד את אשתו פעם בשנה ביום כיפור. בהתקרב אחד מערבי יום כיפור ישב על הגג ושקע בתלמודו, 
ולא שם לב שהחג כבר נכנס. באותו זמן המתינה לו אשתו  בכיליון עיניים בביתם. מאחר שנכנס החג 
הבינה שהשנה לא יפקוד אותה בעלה. בצערה הרב ובסערת רוחה, קרס הגג שעליו ישב בעלה, והוא 

נפל ומת. 

הסיפור מעלה נושאים וקונפליקטים שונים כמו: נשיות וגבריות, טוב ורע, מחויבות הדדית ושאיפה 
לברוח ממנה, קונפליקט שבין המשיכה לענייני הרוח לבין צרכי הקיום היומיומי, פערי ציפיות 

ואכזבות, נתק תקשורתי ורגשי ועוד... נושאים אלה מומחשים ע"י התנהלותן של שתי הדמויות כל 
אחת בעולמה שלה. שני עולמות דומים אך מנוגדים. התנהלות הדמויות כל אחת בעולמה הנפרד, 

הרסנית לעולם האחר. בתהליך ההרס מתהפכים שני העולמות- היא קורסת רוחנית והוא קורס 
פיזית.

לא במקרה מתרחש הסיפור ביום כיפור. רב "רחומי" )אפילו שמו פרדוכסלי( שואף להתעלות רוחנית 
ומבקש את קירבת האל. בלי לתת את דעתו מקפח את אשתו בחוסר רגישות משווע וחוטא כלפיה 

חטא שבין אדם לחברו. הוא משלם את המחיר על כך ביום כיפור.

"אולימפוס" הוא שיר שנכתב מפיה של אישה נאיבית אך צינית. אישה מתוקה אך מרירה. היא 
מתקשה להבין את עולמו של בן זוגה, אשר מעדיף את הבריחה לאולימפוס שלו על פניה. מאחר 

שהיא אוהבת את בן זוגה ומייחלת לשובו לזרועותיה, היא בוחרת לנהל מאבק סמוי בצלע השלישית 
של אהבה זו- באולימפוס. כמובן שאינה יכולה לגבור במאבק זה על הצלע השלישית מאחר שאינה 

מבינה את עולמו של בן זוגה, ולכן אינה מכירה את חולשותיו וחוזקותיו של היריב הניצב בפניה. 
הבחירה במושג אולימפוס, הלקוח מתקופה ותרבות אחרת, מסמל מקום של התנשאות, מקום של 

בריחה להתעלות רוחנית ויעד בלתי ניתן להשגה.

וכך, בהשראת הלקח הנלמד מסיפור רחומי, אני מזמינה אתכם השנה לעבור בשער האהבה. בשער 
של רגישות לרגשות ולצרכי האחר, של התבוננות מבעד לעיניים אחרות, של חציית עולמות. שער 

לדרך שתוביל לאהבה חוצה גבולות של תפיסות, אמונות, מגדרים מיניים, גזעיים ולאומיים. לדרך לא 
קלה, אך אפשרית.

* ליאורה לוי רון, היא אדריכלית ומוסיקאית, עתלית, ממשתפי ׳מקורוק פלוס׳ 2015

החודש בזית

 תוכניות זית נפתחות אחרי החגים - הקדימו להירשם!

את שנת העשור ל׳זית׳ אנו מבקשים לחגוג ולציין יחד איתכם,  
בקהילות וביישובים ברחבי העמק. 

מזמינים אתכם לחשוב על יוזמות קהילתיות חדשות 
ברוח 'זית' – תרבות יהודית–ישראלית.
לכל מחשבה ורעיון - אנא פנו אלינו

רינה, עדי וטל -  צוות ׳זית׳.

קול קורא - לקראת שנת העשור ל׳זית׳

זית
זהות יהודית תרבותית 
ר פ ח - ק מ ע ב
בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

עשור ל
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אגרת החודש מזית

מועצה אזורית עמק חפר
מרכז קהילתי אזורי בית גינס

לקראת ערב יום כיפור

ביער בין קסטלי לקאלֹו הוריֹו
רּות ְׁשלּוָחה ַזע ַזִית ְכּ ְלַרְגָליו ֶׁשל ֶגּ

ֵנִסּיֹות ִצְלְצלּו ֵלי ְכּ ר ַמֲחָׁשבֹות, ִעְנְבּ ָיַׁשְבִּתי ְלַסֵדּ
ׁשּוב, ֵעז ִנְעְנָעה רֹאָׁשּה ּוַפֲעמֹון ָקָרא ִלי ָלׁשּוב,

ְזִקיֵפי ַׁשַער ַהחֹק ֵהֵצּלּו ַנְפִׁשי רֹוִׁשים ִכּ ְׁשֵני ְבּ
ְסָּתן, ַנֲחִליֵאִלי ָצהֹב הֹוִליַכִני ִמִּפְתחֹו ֶׁשל ֻבּ
יֵניֶהם ֶחְׁשּבֹון. ַעת, ַלֲעׂשֹות ֵבּ ִלְסַבְך ֲעֵצי ַדּ

משה ב.יצחקי

גילגולה של מילה: גלגל |  אביטל פלן
"הגלגל הגדול של התחדשות הטבע שוב מגיע לנקודת הראשית החוזרת בסוף ימי הקיץ; יש תחושה 
שהעולם כולו עובר תמורה, מגיע לתפנית. למעשה ראש השנה של תשרי נמתח לאורך חודש שלם, 

מיום תקיעת השופר עד אמירת 'משיב הרוח ומוריד הגשם' ביום שמיני של חג ]סוכות[."  "ישוב 
ויתחדש הכל" הרב דוב ברקוביץ

נקודות מפנה עונתיות משפיעות על מיקום החגים בגלגל השנה ובהתאם לכך גם על חלק מתכניהם.
המילה גלגל מילה עתיקה מופיעה במקרא ואצל חז"ל במובנים שונים. אליעזר בן יהודה מציין עשרה 

מובנים:
"אופן שעל הבור להוריד ולהעלות הדלי; סוג של מרכבה; קש, גבב ]כמו עכובית הגלגל[; ענן טעון 

מטר ורעם; אבן עגולה בבית הבד; גלגל העין; כדור השמש, הלבנה; העגול השמימי שלפי דעת 
הקדמונים בו קבועים הכוכבים; עגול בחלל האויר שבו לפי דעת הקדמונים מקום כל אחד מארבעת 

היסודות; כמו גרגר."  
לא מפתיע שעניין הגלגל מופיע גם בטקסטים מיסטיים כמו בנבואת יחזקאל ומאות שנים אחר כך 

בספר הזוהר.
על גלגל השנה כתבה המשוררת:

'אביטל פלן מנחת סדנאות בנושא חגים

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:  חצבים בנחל אלכסנדר, אורן פלס 

מוזמנים בשמחה לקבל את ידיעון שנת העשור
החדש והמתחדש שלנו

נשמח לראותכם בארועים ובפעילויות השונות .
מאחלים שנה של לימוד, חוויה, מעורבות ועשיה,

מאתנו, צוות זית: 
רינה, עדי, טל

'זית' פועל במסגרת המרכז הקהילתי במועצה האיזורית עמק חפר, כחלק מהאירגונים הארציים ׳ניצנים׳ ו׳פנים׳, 
הודות לתמיכתם 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.

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

Nitzanim
 Judaism - Zionism - Israeli Identity

(RA)

זית
זהות יהודית תרבותית 
ר פ ח - ק מ ע ב
בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

עשור ל

המוסר בקולו האלהי בא לתוך הנשמה מחיי כל עולמים כולם. ההויה היא 
בכללותה בלא שום חטא, החטא הוא מצוי רק בערך הפרטים, אצל הכלל הכל 

מתאים להרמוניה נצחית, והמעשים שההרמוניה הנצחית מתגלה על ידם 
הם הנם המעשים הטהורים, המשוללים מכל חטא עון ופשע. וחיים כאלה, 

שמעשים כאלה מהם מפכים, - זה הוא הדבר שהנשמה דורשת, והיא משיגה 
אותם באור מקור חיי כל החיים, אור מקור יפעת אור אין סוף, שהיא אליו כל 
כך שקוקה, קשורה ועורגת באין קץ ותכלית, בתשובה עילאה בחופש עליון, 

בעליצות דרור ובחרדת קדש קדשים, מלאה חכמת עולמי עולמים.
הרב קוק | אורות התשובה י״ב ט׳

בחוה״מ סוכות, יום רביעי 30.9.15, י״ז בתשרי, החל מהשעה 17:30
מושב אחיטוב חוגג את הסהרנה

דוכני אוכל מסורתי  ריקודים ושירה מסורתיים  שולחנות יצירה לילדים
בשיתוף שלוחת צפון חפר ו׳זית׳ | הכניסה חופשית וכולם מוזמנים! 

חוגגים 'סהרנה' באחיטוב 

זית
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד
בית גינס

מועצה אזורית עמק חפר 
 מרכז קהילתי אזורי

שלוחת צפון חפר

ד׳ בתשרי 17.9.15 | 20:30 |  בבית העם בחיבת ציון
׳טיש תשרי׳ - ׳הפרי יוצא מכל האופי של העץ...׳ )הרב קוק(

נתחדש לשנה החדשה מתוך היש שכבר טמון בנו
מחדשים את הטיש המסורתי בניגון, ריקוד וסיפורים על התחדשות, 

בהובלת קבוצת מספרי הספורים והרכב הבית של 'זית'

הכניסה חופשית, מוזמנים להביא כיבוד
לשם הערכות אנא התקשרו לאשר השתתפותכם )רינה 052-3344720(

קהילה מארחת 
ראש חודש תשרי

מורשת ישראל 
תרבות יהודית - חוויה ישראלית   מ.א. עמק חפר

מורשת ישראל 
תרבות יהודית - חוויה ישראלית   מ.א. עמק חפר

זית
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד
בית גינס

מועצה אזורית עמק חפר 
 מרכז קהילתי אזורי

שלוחת צפון חפר

מוצ״ש , כ״ז בתשרי 10.10.15 | 20:30 |  בבית העם בחוגלה
"אחרי החגים יתחדש הכל"

 מתחילים מבראשית – ערב מפגשים 
בסימן של התחלות חדשות

כרטיסים במקום, מחיר: 40 ₪ לפרטים: רינה ברקאי 052-3344720

קהילה מארחת | ראש חודש חשון

"גדול תלמוד המביא לידי מעשה"
תכניות מגוונות של הכשרה ולימוד עמיתים המיועדות למי שמבקש לעצב ולהשפיע על 

חיי התרבות והקהילה ביישובו ובעמק, דרך לימוד, יצירה ועשייה חברתית.
בין התכניות:  

 הכשרה למובילי תרבות ביישובים  
  מדרש חפר – בית המדרש המרכזי של 'זית' למנחים ופעילים

  פני הדור – בית מדרש לאומנים   
  לעשות מזה סיפור – בית מדרש למספרי סיפורים

  הרכב הבית של 'זית' – הרכב מוזיקלי-טקסטואלי 
  מסע חי - לימוד בית מדרשי לצד עשייה קהילתית

למידע והרשמה מוזמנים להתקשר אלינו: רינה ועדי

"איש אשר רוח בו" – למובילים בקהילה

מובילי שנת בר המצווה ביישובים:
מזמינים אתכם למפגש מובילי שנת בר המצווה ביישובים
שיח  ולמידת עמיתים, הצעות ופעילויות להעשרת התכנית היישובית
והצגת "אוצר העמק" - ארוע אזורי לילדי בר המצווה בעמק חפר. 
המפגש יתקיים ב- 20.9.15 בשעה 20:30 במרכז הקהילתי 

לפרטים והרשמה: טל קלאר העברי: 052-5308019.

זית
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

אולימפוס
אישי היקר

צח לבן הוא כשלג
נגוהות לבבו מחוזות רחוקים

אישי היקר
ממהר אל הדרך

למרדף אחר מה שנשגב מבינתי

ואני, תפלותו האוהבת,
צל חולף על הקיר שבינו וביני

משכימה לארוז, לקפל אהבה וצידה אל הדרך
ירק ופרי, ככר לחם וצלי
לרוויה גם עסיס רימונים

אישי היקר
רק אליך כמהתי

ככמוה ליבך לשוכן במרומים

אישי היקר
עד תבוא אלי שער

סערה בלבי, לא אדע את נפשי

הן אני, תפלותך הנואשת,
צל חולף על הקיר שבינך וביני

ממרקת, שוטפת, בוחשת, וכך בתקווה מחודשת 
ניחוחות המטבח או גופי המבושם

היוכלו לאולימפוס שלך?

עלה ורכב גבוה גבוה
אל הרים נישאים, אל משכן האלים

עלה ורכב גבוה גבוה
האולימפוס שלך, אישי,  קורס על ראשי

התפילות שלך חודרות אל השמים
אך לא יכולות

לדעת אותי

הרוח נושבת בחריגים 
ריחות בשמים נפוגים 

וחולפים מועדים וחגים, מועדים וחגים. 

אובד האילן בקרה את עליו 
וענן מצמח שערו ותלתליו 

והזוהר שהוצק בו נחבא בשוליו 
זוחלים ועולים מן הארץ מחשכים 

והופכים הנהרות עזים ועמוקים 
ושמונת הנרות במנורה נדלקים 

והאור לא נמצא אלא טיפה מזהירה 
ואין חום עוד בארץ זולתי בבערה 

ואין זוהר מתאבך זולת במנורה 

והתכלת השקטה זכה מחלב 
והאור מתענג על מעלליו 

והכסף הקר נהפך לזהב 
ואדמת הגבעה כנחושת אדומה 

וענפי האילן אדומים בחמה 
וברוב תאווה שואפים את חומה 

וקני סוף ברוח נעים ושורקים 
ועלי העצים עגולים וירוקים 
ומי נהרות מרעידים ומפכים 

קיץ חורף אביב וסתיו 
מי נהרות והים הרחב 

והרים ויערות ושיחים ופרחים 
וגופי עשבים ירוקים ולחים 
והאור הנודד כנסיך מאוהב 

וצינת הכסף וחום הזהב 
סובבים והולכים בגלגל השנה 

שטים ועוברים בתקופות השנה 
ואתה עמהם בתקופת השנה. 

והרוח נושבת בחריגים 
ריחות בשמים נפוגים 

וחולפים מועדים וחגים, מועדים וחגים.

"תקופות השנה" דליה רביקוביץ


