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

עשור ל קהילה מארחת
אירוע ראש חודש אב

יום ראשון | 7.8.16 | ג׳ אב | 20:30 | בית העם בכפר הרא״ה
 חורבן ובניין

מרצה: הרב ד״ר בני לאו

יום שישי | 12.8.16 ח' באב | 9.00 בבוקר | מועדון משמר השרון
׳שובי נפשי למנוחתך׳ 

גלות העם וגאולת נפש האדם במסורת ישראל
מרצה: ד״ר מיכה אנקורי

הכניסה חופשית  | לפרטים: רינה ברקאי 052-3344720

שימו לב ׳זית׳ מציין ט׳ באב
לשינויים במועד 
ובמקום האירוע 

קבלות שבת קהילתיות 
על גדות נחל אלכסנדר 

16:30 |  מרחב יצירה - עם ׳פשוט עיצוב׳    |   17:00 |  קבלת השבת באומר ובניגון - 
                           בהובלת ׳הרכב הבית של זית׳
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בשמחה!
בואו 

מועצה אזורית עמק חפר - מרכז קהילתי אזורי

בלה"ר' שלמה אלקבץ ק "פני שבת נ
קהילת עמק חפר מקבלת את השבת 
ברגעים הקסומים של "בין השמשות"

חוויה לכל גיל ולכל המשפחה 

קבלות השבת פתוחות לקהל הרחב | בואו בשמחה!
052-5308019 ,054-9290060 לפרטים: ׳זית׳ 

בפארק איטליה, צפונית לקיבוץ מעברות  |  בהובלת המרכז הקהילתי האזורי על כל שלוחותיו

קבלת השבת הקרובה:
כ״ב באב  26.8.16

בקבלת השבת כ״ב באב 26.8.16
במסגרת פסטיבל 'גשרים בנחל',

מארחים את הזמר והיוצר 

ארז לב ארי

ם כ ל החודש הזה 

לקוראינו, שלום!
ימי אב הם ימים צורבים. גם הטבע וגם הזיכרון ההיסטורי. אבל כשם שבטבע עולה עסיסיות ומתיקות 

הפירות כתשובה ליובש וחורב, כך גם בזיכרון ההיסטורי חל מהפך משנאה לאהבה.
ננצל את הפן המיטיב לעבור את הקיץ.

בברכת חודש טוב. המערכת

מדרש אישי
מסתכלים לשנאת חינם ישר בעיניים ובוחרים באהבה | אורלי קנת 

חודש אב החם, הלח והדביק, נופל על ימי חופשה שבהם רוב עם ישראל מסתובב חצי מעולף ומחפש 
איך להעביר את הזמן עד תחילת ספטמבר. כך יוצא ששני המועדים המרתקים - ט' באב וט"ו באב 

לא זוכים להתייחסות "ממלכתית" של מערכת החינוך ורוב הציבור הישראלי אינו מכיר את הסיפור 
המורכב מאחוריהם.

אתחיל עם ט' באב- כולנו יודעים שביהמ"ק נחרב על שנאת חינם וחלק מאיתנו אפילו מכירים את 
קמצא ובר קמצא. אבל מה היה הסיפור באמת? כבר 2000 שנה אנחנו מטפחים נרטיב של "כולם 

נגדנו", "עם לבדד ישכון", "בכל דור ודור קמו עלינו לכלותינו". זהו נרטיב שמתאר עמים וגויים 
מתחלפים שלכולם מטרה אחת נצחית - השמדתנו. אבל המקורות היהודיים מספרים סיפור הרבה 

יותר מורכב. הנביא ירמיהו מזהיר מפני חורבן בית ראשון ותולה את הסיבות לחורבן בריקבון מוסרי, 
עבודה זרה ובעיקר זחיחות פוליטית שלחלוטין לא מחוברת למציאות. ירמיהו זכה לקיתונות של 

שנאה בכל מקום שבו הוא התנבא. השנאה אליו היתה כל כך גדולה שלא היתה לעם ולמנהיגיו יכולת 
להקשיב לדברי הנביא. 

כשהיינו ילדים טיילנו ברובע היהודי בירושלים. הראו לנו את בית המידות המדהים ואת הבית 
השרוף המרגש. התפעלנו מכלי האבן המהממים ומרצפות הפסיפס הססגוניות. עמדנו משתאים 

ליד האמבטיות הגדולות החצובות באבן, המקוואות הפרטיים וליד תכשיטים שלא היו מביישים שום 
אשה בת זמננו. המדריכים שליוו את הטיול השנתי סיפרו לנו בקול דרמטי על להבות האש ששרפו 
את העיר. אף מדריך לא הפנה את תשומת לבנו לעובדה שלפני 2000 שנה הכהנים חיו בבתים של 
600 מ"ר )פי 6 יותר גדולים מדירה ממוצעת של ימינו( ברמת חיים שרובנו, אפילו בעידן המודרני, 

לא חולמים עליה, בעוד שרוב העם נאנק תחת יוקר המחיה ובקושי גמר את החודש. מרוב התפעלות 
מהכלים היפים המדריך השמיט את התיאורים על פער חברתי בלתי נסבל שנוצר בהובלת כהנים 

גדולים מושחתים שניצול קשרי הון-שלטון היתה דרך חיים נורמטיבית עבורם. כשהתקרבנו לכותל 
המדריכה סיפרה שזהו הקיר היחיד שנותר מבית המקדש בגלל טיטוס הרשע אבל היא "שכחה" 

לספר לנו שבמשך שנתיים לפני שטיטוס הרשע הגיע לירושלים, יהודים רצחו יהודים על הר הבית 
על רקע אי הסכמות פוליטיות. אולי היא רצתה לחסוך לנו את התיאורים על יהודים ששורפים 

מחסני חיטה של יהודים מהמפלגה היריבה ושל יהודים הזורקים פגרי בע"ח לבורות המים של יהודים 
שחושבים אחרת מהם. אולי היא חשבה שחבל לקלקל לנו את הטיול השנתי. מכל מקום, כילדים 

נותרנו עם הרושם שהבבלים והרומים הרשעים הם האשמים בחורבן עמינו. כך גדלנו להיות מבוגרים 
שעדיין לא יודעים לחבר לצמד המילים "שנאת חינם" דוגמאות קונקרטיות של פגיעה אקטיבית של 

יהודים אלה באלה. חלקנו צמים בט' באב אבל האם למדנו את הלקח? התפוררות פנימית, שנאה 
יוקדת ותהומות אידאולוגיים פעורים הם שהובילו לחורבן. עוצמת חיילות בבל ורומא היו רק תפאורה 

לדרמה האמיתית - הרס וחורבן פנימי בתוך הבית. כשהבית עולה באש מבפנים להפיל את הקירות 
מבחוץ זו כבר משימה לא קשה.

שבוע בלבד מפריד בין ט' באב לט"ו באב. שבעה ימים חולפים בין יום הזיכרון לשנאה לבין חגיגות 
מועד האהבה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשבוע אחד. האם שבעת הימים שחוצצים בין יום 

החורבן היונק מתהומות השנאה לבין חגיגת האהבה מרמזים על התפקיד שלנו בעולם? 
במשנה, מסכת תענית רבי שמעון בן גמליאל מספר על חגיגות החמישה עשר באב- איך יצאו בנות 

ירושלים בבגדים לבנים לחולל בכרמים ואיך קראו לבחורים להרים עיניים ולבחור לא בנאה ביותר 
אלא בזו שמגיעה ממשפחה טובה - קרי מבית טוב, מחינוך איכותי. אבל הפסוק האהוב עלי ביותר 
במשניה הזו מתחבא לו בשקט באמצע - "בנות ירושלים היו יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש 

את מי שאין לו."  הפסוק הקטן והתמים הזה מסמל עבורי את כל המהות של חג האהבה. לא אהבה 
רומנטית, לא אהבה של לב מתפוצץ מגעגוע לאהוב, לא אהבה ארוטית של שיר השירים וגם לא 

אהבתה של רות לנעמי. ט"ו באב הוא המועד האולטימטיבי של האהבה בגלל שהוא מסמל אהבה של 
ערבות הדדית. בגלל שכל הנערות מסכימות לצאת בבגדים שאולים כדי שאף אחת לא תרגיש דחויה 

ולא שייכת. זו אהבה פשוטה, נקיה וטהורה. זו אהבה שלוקח שבוע שלם של בריאת עולמות כדי 
לייצר אותה.

ט"ו באב הוא יום הולדתי. הנה המתנה שאני מאחלת לעצמי - שאזכה לראות בהיווצרות מסורת 
לאומית חדשה שאורכת שבעה ימים תמימים שתחילתם בט' באב. מתחילים  עם לימוד עומק של 
השנאה. מישירים אליה מבט. מבררים לאן היא לקחה אותנו. לומדים דוגמאות קונקרטיות. בימים 

הבאים משתמשים באנרגיה של השנאה היוקדת ומתמירים אותה לכיוון של אהבה. לא מכוונים 
לאהבה רומנטית. לא חייבים להסכים זה עם זה, לא חייבים ליישר קו אידאולוגי אחד. אבל כן 

מתחייבים לאהבה של ערבות הדדית. אהבה שתאפשר לנו לחולל ביחד בכרמים.
מתנה אפשרית, נכון? 

* אורלי קנת - יזמית חברתית, מנחה תהליכי פיתוח קהילתי העוסקים בזהות יהודית-ישראלית
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אגרת החודש מזית
בית גינס

שפת אם
גילגולה של מילה: יין |  אביטל פלן

המילה יין מופיעה במקרא עשרות פעמים ועוד פעמים רבות מאוד במקורות המאוחרים למקרא. 
בעת העתיקה שימש היין מלבד לצורכי טקס גם למסיכה במים על מנת לעשותם ראויים לשתייה.
באמצע חודש אב חל ט"ו באב, שנקרא בין היתר גם חג היין. חג דומה לו מוזכר במגילת המקדש 

ומקושר שם לבציר הענבים.
שפרה צח כותבת במאמרה: "סוד החג הנעלם" שחג היין לא זכה להתחדשות בהלכה כפי הנראה 

בגלל תכניו שנתפשו כבעייתיים, כלומר יין וחיזור. 
היחס ליין במקורות הוא אמביוולנטי כצפוי. אמירה חיובית לגביו, אחת מני רבות, מצויה במדרש:

היין הזה כל מי ששותה ממנו פניו מאירות )ויקרא רבה ל"ו(
ליין מקום מרכזי במנהג ובשירה של בני תור הזהב בספרד. שירת החול העברית שם התפתחה 
בהשפעת השירה המוסלמית ובמתכונתה. בין סוגי השירה הזו מצויים שירי היין. חלקו הראשון 

של אחד מהם מופיע להלן. המשוררים העבריים כבלו את עצמם למתכונות שנוצרו בידי שכניהם 
המוסלמים, וחידושם היה השימוש העשיר בשפת המקרא. 

תשובה על הזמנה למשתה יין | דונש הלוי בן-לברט
ְואֹוֵמר "אל ִּתיַׁשן! / ְׁשֵתה ַיִין ָיָׁשן–

    ְוכֶֹפר ִעם ׁשֹוָׁשן / ּומֹר ִעם ֲאָהִלים
ְּבַפְרֵּדס ִרּמֹוִנים / ְוָתָמר ּוְגָפִנים 

    ְוִנְטֵעי ַנְעָמִנים / ּוִמיֵני ָהְאָׁשִלים,
ְוֶרֶגׁש ִצּנֹוִרים / ְוֶהְמַית ִּכּנֹוִרים

    ֲעֵלי ֶפה ַהָּׁשִרים / ְּבִמִּנים ּוְנָבִלים,
ְוָׁשם ָּכל ֵעץ מּוָנף / ְיֵפה ֶפִרי ָעָנף
    ְוִצּפֹור ָּכל ָּכָנף / ְיַרֵּנן ֵּבין ָעִלים,

ְוֶיְהּגּו ַהּיֹוִנים / ְּכהֹוִגים ִנּגּוִנים,
    ְוַהּתֹוִרים עֹוִנים / ְוהֹוִמים ַּכְחִליִלים.
ְוִנְׁשֶּתה ַבְערּוגֹות / ְּבׁשֹוַׁשִּנים סּוגֹות,

    ְוָנִניס ַהּתּוגֹות / ְּבִמיֵני ִהּלּוִלים,
ְונֹאַכל ַמְמַתִּקים / ְוִנְׁשֶּתה ִמְזָרִקים

    ְוִנְנַהג ַּכְעָנִקים / ְוִנְׁשֶּתה ִבְסָפִלים, )...(

* 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    
TowerOfDavidAtDusk- Naftali Hilger :עיצוב ועריכה גרפית: לאה מרמורשטיין-ירחי | אמנות גרפית                        הצילום

נשמח לראותכם בארועים ובפעילויות השונות .
בלימוד, חוויה, מעורבות ועשיה,

מאתנו, צוות זית: 
רינה, עדי, טל

'זית' פועל במסגרת המרכז הקהילתי במועצה האזורית עמק חפר, כחלק מהאירגונים הארציים ׳ניצנים׳ ו׳פנים׳, 
הודות לתמיכתם הנאמנה לאורך השנים של: קרן אבי חי מן היסוד, פדרצית ניו יורק, קרן משפחת גימפריג', קרן 

נדב, הסוכנות היהודית, 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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ָרִאיִתי ֻּבְסָּתִנים ֶׁשּקֹוֵציֶהם ָּגְבהּו ְּכנֹוף ֵזיִתים.
ְוַחלֹונֹות ֵריִקים ְוֶאֶבן ֲחרּוָכה. ֶזה ְּכַפר ֵמתִים

ֲאֶׁשר יֹוְׁשָביו ָּגלּו ֶאל ַהִּמְזָרח ְּבֵעת ַהִּמְלָחָמה.
ְוֲעזּוָבה ִּכְבַדת ָנָקם, ְוֶזה ְנָקם ָהֲאָדָמה.

ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָּבאּו ְלִרְׁשּתֹו, ִמֵּקץ ָיִמים אְספּו ָיָדם.
ְוהּוא נֹוֵפל ֶאל ַהֻחְרָּבן ְוהּוא ָחָלל ִנְרָּדם.

ְלּגֶֹלת ְלָבָנה ְלאֹות ְּבֶפַתח ֵּבית-ַהַּבד, ְוֵיׁש ֻגּ
ְוִהיא חֹוֶׁשֶקת ְלָסתֹות ֶאל ַסֲהרֹון ְנחֶֹׁשת ְיַרְקַרק 

ְּברֹאׁש ִמְסָּגד.

חיים גורי | מתוך "שיר סוף הקיץ״

״התרת שבטי ישראל״ בימים ההם ובזמן הזה | אהוד רבין
בראשית החודש ענייננו הפירוד והפילוג, העויינות והכעס עד החרמה כמובילים לאובדן דרך, לחורבן 

וגלות, כפי שמאזכרנו ט' באב. אבל חודש אב בהמשכו, עושה סוג של תיקון כאשר הוא 'מחליף דיסקט' 
ומעביר אותנו מריב לפיוס ומניתוק לחיבור, כפי שמלמדנו ט"ו באב.

כמו שלתשעה באב צרפה המסורת סיבות שונות כדי להצדיק קיומו של יום אבל וצום, יום זעקה 
והתרעה, כך גם בט"ו באב ליקטה המסורת אירועים שונים שיעידו שיש סיבות ראויות לקיומו של יום 
טוב לישראל. מתוך שלל הסיבות אני בוחר לשים את הדגש על נושא הפיוס. לא מפני שאינני מחשיב 
את האהבה שבאופן אינסטינקטיבי כמעט אנחנו מצמידים למועד הזה, ט"ו באב, )לפעמים בזילות של 
מנהגי ולנטיין-דיי(. אדרבא, אהבה היא מ'אבות המזון' החיוניים ביותר, אלא שהפיוס והקבלה הם סוג 

של שדרוג היחסים לרמה מורכבת יותר.
היציאה לכרמים בט"ו באב, כדי למצוא זיווג ולהקים בית )משפחה(, לא נועדה ע"פ המסורת רק כדי 
לנצל את מילואו של ירח באמצע החודש כדי לקיים 'מרתון של דייטים' באווירה רומנטית שתעורר 

את האהבה עד שתחפץ... )למרות שניכרים סימנים 'אליליים' קדומים לכך בעצם המעשה(, אלא כדי 
לאפשר, למשל, לסלוח לשבט בנימין המוחרם מאז פרשת פילגש בגבעה, ולהתפייס אתו בהתרת 

נישואין עם בנותיו. עוד לפני כן מסמנת המסורת את היום הזה גם כיום שבו הותרו שבטי ישראל לבוא 
זה בזה )כלומר, לאפשר נישואים בין שבטיים בלי שהדבר יחייב העברת הנחלה לשבטו של הגבר(. 

הפיוס גובר על הנידוי. הזיווג גובר על הפירוד. החיבוק גובר על הדחייה, האיחוד גובר על הפילוג.
ט"ו באב הוא על כן )כך אני מבין אותו( לא יום חג לאהבה העיוורת או המעוורת, גם לא ליל שיאה של 
הרומנטיקה הזוגית, אלא יום שבו בסביבה האנושית המפולגת והמתפלגת 'מעלים על ראש שמחתנו' 

את המאחד, יוצרים אקלים משתף ומכבדים את המחלוקת.
די להביט לאחור אל יישובי הסביבה ולהיזכר כיצד נראו היחסים ביניהם ובינם לבין עצמם בימים לפני 
'שהותרו שבטי ישראל' של התקופה החלוצית-ההתיישבותית בת זמננו "לבוא זה בזה", כמה מתחים 
ועויינות, איזה ריבים, כמה אנרגיות ואמוציות של 'דם רע' )מתוך מטרות טובות...( הושקעו בכך, וכמה 

השתנו לטובה החיים מאז 'שהתרנו לאהבה לחצות גבולות'.
היום כשהשערים פתוחים וקיים מפגש יומיומי כאילו מתייתר מועד מיוחד לכך, ובכל זאת, מאחר 

שתמיד אורבת לנו סכנת פילוג חשוב לייחד לפיוס יום לחוג אותו.
נ.ב.- דברי השבח לפיוס אין בהם לבטל את טעם הייחודיות שהיא בעלת גוון סקטוריאלי.

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

מועצה אזורית עמק חפרעשור ל
מרכז קהילתי אזורי

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

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

ביום חמישי, 22.9.16 י״ט באלול במשמר השרון
נחגוג יחד יום הולדת 10 ל׳זית׳

 אירוע של יצירה וחוויה למשפחות
 חגיגה של לימוד בהובלת מנחי 'זית' 

   ומרצים אורחים בתחום התרבות היהודית-ישראלית
 מופע מוזיקלי בהובלת הרכב הבית של 'זית'

   ועוד...    הכניסה חופשית!   עקבו אחר הפרסומים

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

עשור ל

 לזיתיומולדת

ַחת ֵאֶבל--ַמֲעֵטה  ֶמן ָשׂׂשֹון ַתּ ַחת ֵאֶפר ֶשׁ ֵאר ַתּ ״...ָלׂשּום ַלֲאֵבֵלי ִצּיֹון, ָלֵתת ָלֶהם ְפּ
ֵאר : ּוָבנּו ָחְרבֹות  ע ה׳ ְלִהְתָפּ ֶדק, ַמַטּ ָהה; ְוקָֹרא ָלֶהם ֵאיֵלי ַהֶצּ ַחת רּוַח ֵכּ ה, ַתּ ְתִהָלּ
י ֲאִני ה׳  ְממֹות ּדֹור ָודֹור.... ִכּ ׁשּו ָעֵרי חֶֹרב, שֹׁ ִנים ְיקֹוֵממּו; ְוִחְדּ ְממֹות ִראשֹׁ עֹוָלם, שֹׁ

ֱאֶמת, ּוְבִרית עֹוָלם ֶאְכרֹות ָלֶהם :  ָתם ֶבּ י ְפֻעָלּ עֹוָלה; ְוָנַתִתּ ֵנא ָגֵזל ְבּ ט, שֹׂ ָפּ אֵֹהב ִמְשׁ
ַרְך  י ֵהם ֶזַרע ֵבּ ירּום, ִכּ ל-רֵֹאיֶהם ַיִכּ ים; ָכּ תֹוְך ָהַעִמּ ּגֹוִים ַזְרָעם, ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ְבּ ְונֹוַדע ַבּ
ע, ְמִעיל ְצָדָקה  ְגֵדי ֶיַשׁ ִני ִבּ יַשׁ י ִהְלִבּ אֹלַהי--ִכּ י ֵבּ ֵגל ַנְפִשׁ ה׳, ָתּ יׂש ַבּ ה׳ : ... ׂשֹוׂש אִשׂ

י ָכאֶרץ ּתֹוִציא ִצְמָחּה, ּוְכַגָנּה  ה ֵכֶליָה : ִכּ ְעֶדּ ה ַתּ ָלּ ֵאר, ְוַכַכּ ָחָתן ְיַכֵהן ְפּ ְיָעָטִני : ֶכּ
ל ַהּגֹוִים״ ה ֶנֶגד ָכּ ן ֲאדָֹני ה׳, ַיְצִמיַח ְצָדָקה ּוְתִהָלּ ֵזרּוֶעיָה ַתְצִמיַח--ֵכּ

ישעיהו ס״א | מהפטרות הנחמה

ִרים חֹט ָפּ ְבָקִרים / ֲאִני ִלְשׁ ְואקּום ִבּ
ִריִאים ִנְבָחִרים / ְוֵאיִלים ַוְעָגִלים,     ְבּ
ֶמן טֹוב / ְוַנְקִטיר ֵעץ ָרטֹב ח ֶשׁ ְוִנְמַשׁ

ִלים". ֶטֶרם יֹום ָקטֹוב / ְיבֹוֵאנּו ַנְשׁ     ְבּ
ם– ְקדֹּ ם, / ֲעֵלי זֹאת ֵאיְך ִתּ ם, דֹּ יהּו "דֹּ ַעְרִתּ ְגּ

    ּוֵבית קֶֹדׁש ַוְהדֹום / ֱאֹלִהים ָלְעֵרִלים!
ְרָתּ / ְוַעְצָלה ָבַחְרָתּ ִכְסָלה ִדַבּ ְבּ

ֵלִצים ּוְכִסיִלים,     ְוֶהֶבל אַמְרָתּ / ְכּ
תֹוַרת ֵאל ֶעְליֹון ְוָעַזְבָתּ ֶהְגיֹון / ְבּ

    ְוָתִגיל– ּוְבִצּיֹון / ְירּוצּון ׁשּוָעִלים.
ה ַיִין / ְוֵאיְך ָנִרים ַעִין– ֶתּ ְוֵאיְך ִנְשׁ
ְוָהִיינּו אִין / ְמאּוִסים ּוְגעּוִלים!"

 

"יום החולין הזה הוא יום שיש בו חסד"
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.

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 | 18:45 | אחת לשבועיים | המועדון בקבוץ העוגן | מחיר: 520 ₪

פתיחה: 1.11.16, ל' בתשרי

זהר בעמק- חוגגים את החיים
החגים כמעצבי התודעה האישית והלאומית שלנו. לימוד מעמיק וחווייתי של רעיונות וערכים מרכזיים 

הבאים לידי ביטוי בלוח השנה העברי, כולל עיון במגילות: שיר השירים, רות ואסתר.
מנחה: ליאור העברי, M.A. במחשבת ישראל, מורה ומנחה קבוצות בתחום של התחדשות יהודית 

ימי שלישי | 20:15 | אחת לשבוע | מועדון משמר השרון | מחיר: 940 ש"ח
פתיחה: 1.11.16 ל' בתשרי

בראשית משמר השרון - סיפורי הראשית במקרא ובספרים החיצוניים
מה באמת גרם לחווה לאכול מהפרי האסור? כיצד מבלה חנוך את ימיו בשמיים? איזה מידע רפואי 

הוענק לנח לאחר המבול? ספר אדם וחוה, ספרי חנוך, ספר היובלים - הם חלק מ״הספרים החיצוניים״ 
- חיבורים יהודיים שנותרו מחוץ לתנ״ך, המוסיפים לעולם היהודי נדבך בלתי מוכר ומשמעותי, 

ומאפשרים לנו לחשוב מחדש על סיפורי הראשית בתרבותנו.
מנחה: נגה כהן, דוקטורנטית בספרות עברית, מרצה ומנחה קבוצות לומדות

 ימי שני | 17:30 | אחת לשבועיים | מועדון משמר השרון | מחיר: 520 ₪
פתיחה: 31.10.16 כ"ט בתשרי 

בוצות לימוד 
ק

  ובתי מדרש

 לאמהות במתנה!
לומדות ויוצרות עם המקורות - מפגשי נשים אחת לחודש - לימוד, שיח וגם יצירה 

פלסטית )!( בהשראת פרשיות וסיפורים מהתנ״ך.
מנחות: טל קלאר-העברי M.A. במדעי היהדות, מנחה סדנאות וקבוצות לומדות

ורחלי גולדברג – עוסקת בחינוך ואומנות.
 ימי שני | 20:30 | אחת לחודש | מחיר: 450 ₪

פתיחה: 14.11.16 י״ג בחשוון 

 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 | 19:00 | אחת לשבועיים | הספריה בחיבת ציון 

 סדרה ראשונה בת 8 מפגשים | פתיחה:  3.11.16 ב׳ בחשוון
סדרת המשך תתחיל בפברואר | מחיר כל סדרה: 300 ₪

שירה לשבת -  מפגשים עם שירה עברית
״להדליק נרות בכל העולמות, זוהי שבת״ )זלדה(

בימי שישי אחת לחודש נתכנס יחד להדליק נר בעולם השירה העברית. דרך השירים נשוחח על 
משפחתיות, אהבה, בדידות ועוד. אתם מוזמנים לבוא ולקרוא יחד שירה, לשוחח ולכתוב בעקבות 

הקריאה, כל זאת באווירה של לקראת שבת.
מנחה: שירה צרי, ביבליותרפיסטית ומנחת קבוצות

ימי שישי | 11:00 | אחת לחודש | ביתן אהרן | מחיר: 300 ש״ח
פתיחה: 11.11.16, י׳ בחשוון

המוסיקה הישראלית והתרבות היהודית 
״אחד אלוהים מביט מלמעלה״ )להקת ״איפה הילד״(

״דוד ושאול״ )אהוד בנאי(, ״הנך יפה״ )עידן רייכל(, ״קין״ )עידן רייכל(... המוסיקה הישראלית 
צמחה והתפתחה מתוך התרבות היהודית המתחדשת. במפגשים ננסה להבין את הקשר בין 

השתיים, את יחסי הגומלין ואת האופן בו השתמשו כותבים ומבצעים באלמנטים מסורתיים לצורך 
יצירה חדשה, מודרנית, ולעיתים אף מרדנית.

מנחה: יותם כהן, דוקטורנט בהיסטורה של עם ישראל, מרצה ומנחה קבוצות לומדות 
ימי חמישי | 20.30 | אחת לשבועיים | פרטים לגבי מיקום - בהמשך |  מחיר: 400 ש״ח

פתיחה: 17.11.16 ט"ז בחשוון

 מועדון קריאה - מפגש של אוהבי ספר 
במפגשי הקוראים נשוחח על ספרים, סופרים ומה שביניהם, נשתף בחווית הקריאה ונעלה 

נושאים מתוך הספרים וגם מהחיים!
מנחה: סימה אסייג M.A.  במדעי היהדות, מרצה ומנחת קבוצות

ימי שלישי | 20:00 | אחת לשבועיים |  מחיר: 300 ₪
10 מפגשים | הספריה בחניאל  | פתיחה: 1.11.16 ל׳ בתשרי

פניני ספרות - מבחר מאומנות הסיפור העברי הקצר  

״הסיפור הקצר הוא אולי הצורה המקצועית ביותר של כתיבה מפני שהכי קשה לרמות בו״ 
)שולמית הראבן(. הסדרה תעסוק בסיפורי מופת מן הספרות העברית - נכיר כמה ממופעיו 

הבולטים של הסוג הספרותי המשוכלל ונפגוש מגוון של יוצרים. 
מנחה: ענבר רווה, דוקטור לספרות עברית, מרצה מנחת קבוצות לימוד בתחום התרבות העברית

 ימי שלישי | 20:30 | אחת לשבועיים | מועדון כפר ידידיה | 10 מפגשים
מחיר: 480 ₪ | פתיחה: 8.11.16 ז' בחשוון

לומדים תלמוד - לדמותם של חכמים
 

על מוסר, חסד וחכמה בעולמם של חכמים בספרות האגדה.
מנחה: ד״ר חיים ליכט

 ימי ראשון | 18:00 | אחת לשבוע | מועדון גבעת חיים איחוד
פתיחה: 4.9.16 א' באלול |  מחיר: 100 ₪

 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 | מועדון משמר השרון
פתיחה: 14.9.16 י״א באלול | מחיר: 200 ₪

חדש!
12 מפגשים | סדנאות צילום בשטח | תערוכת בוגרים  

בשיתוף מרכז צעירים | פתיחה בספטמבר
לפרטים והרשמה: 09-8981561

'אדם ומקום' – קורס צילום 

תכנית מיוחדת לבנות מצווה ואמהות
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מקום!לתפוסהקדימו

 ההרשמה 
נפתחה

ת תשע״ז!
לסדנאו

 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״ז:

16.2.17 | 14.2.17 | 3.1.17 | 15.11.16 | 8.9.16
המפגשים מתקיימים אחת לשבוע

מחיר כל הסדנא למשפחה )אם-בת( 600 ש"ח
 לפרטים ולהרשמה:

  talzayit@gmail.com | 052-5308019 רינה ברקאי 052-3344720  | טל קלאר-העברי

סיפורי התנ״ך ב....בצק!
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סדרה של 6 מפגשים | בשיתוף שלוחת שפלת חפר
שעת סיפור עם יצירה בבצק מתוך סיפורי התנ"ך 

תיבת נח, אוהל אברהם, יציאת מצרים ועוד..
 לגילאי 3 עד 6

מועדי המפגשים ומיקומם יפורסמו בהמשך - עקבו אחר הפרסומים!               
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 יהלו״ם - ילדים והורים לומדים!
סדרת מפגשים חוויתיים לילדים )כתה ב׳  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: 3.11.16  ב׳ בחשוון תשע"ז
קבוצת שפלת חפר | פתיחה: 10.11.16  ט' בחשוון תשע"ז

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

  talzayit@gmail.com | 052-5308019 טל קלאר                
בשיתוף יהלו״ם -  
ילדים והורים לומדים

זית למשפחה

"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: 

  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 
למידע והרשמה מוזמנים להתקשר אלינו: רינה 052-3344720, עדי 054-9290060

"איש אשר רוח בו" – למובילים בקהילה

בשיתוף המדרשה באורנים
למובילי תרבות ופעילים יישוביים – תכנית המשלבת לימוד אישי, מסע של זהות, שיח עמיתים, 

חוויה וליווי בהובלת עשייה קהילתית בהשראת התרבות היהודית-ישראלית ביישובם.
מחזור רביעי יוצא לדרך!

ימי ראשון | 19.00 - 22.00 | אחת לשבועיים | מועדון משמר השרון | 
פתיחה: 20.11.16  י״ט בחשון | מחיר: 500 ש״ח למשתתף על חשבון היישוב

לפרטים והרשמה: רינה ברקאי 052-3344720

הכשרת מובילי תרבות ביישובים
מובילים 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- 18.9.16 בשעה 20:30 במרכז הקהילתי 

לפרטים והרשמה: טל קלאר העברי: 052-5308019.

"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

אֹד ָיְפָיִפית" | סיפור חייו ויצירתו  16.11.16 ט״ו בחשוון | "ַמה ְמּ
                                                                               של שאול טשרניחובסקי

14.12.16 י"ד בכסלו | "הניגון שבלבבו" | נגינותיו וחייו של מרדכי זעירא
18.1.17 כ' בטבת | "ֶעְגַלת ַחַּיי ָהֲעמּוָסה" | סיפור חייו ושירתו של יעקב אורלנד

15.2.17 י"ט בשבט | אני ואתה ואנחנו  | ההוויה הישראלית דרך עיניו 
                                                                        של אריק איינשטיין

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

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

זרים לעמק!
חו


