
ְדרוָׂמא
גיליון 67 | תמוז תשע"ה | יוני 2015

עיתון המועצה האזורית הר חברון

הזמנות למפגש עם ילדינו: "סופר נני" ואנשי חינוך מההר עם תובנות לקיץ 12

הזדמנות לצמיחה וקליטה - היישוב תלם בתנופת קליטה 14

הזדמנות לתרבות ותיירות - שפע פעילויות ואירועים בהר 16

28

קיץ של 
הזדמנויות

בהר חברון

הזדמנות לתרומה 
 משמעותית - 
דניאל סלומון 

מאשכולות וקורל 
ביטון מעומרים על 
שנת שרות בנוער 

הלאומי

yaelh
מדבקה
להוריד

yaelh
מדבקה
רק הזדמנות לצמיחה בלי קליטה



, ָ ִ ְ  ֵ ָ  ֶ  ַ ָ ִ ְ  ֵּ ַ ְ  ֵ ַ ְ ְ
, ֵ ְ ַ  ָ ָ  ִ  ִ ְ ִ  ֵ ָ ִ ְ

, ֶ ֶ ָ  ָ ְ  ַ ַ ַ  ַ ֹ  ִ
, ָ  ֶ  ָ ֹ  ִ  ְ

ֶ ֶ ַ  ַ ִ ְ ִ  ֶ ֶ ְ ֻ  ְ ַ
ֹ ַ  ָ ָ ְ ֻ ַ

. ָ ְ  ֶ ֲ  ִ ֵ  ָ ְ  ָ

 .
 . . .
 .

 

058-4317210 ,02-9963769
machonreshit@012.net.il, www.machonreshit.org

3ְדרוָׂמא | תמוז תשע"ה | יוני 2015

תושבים יקרים,

אנו בפתחם של ימי 

הקיץ והחופשה הגדולה.

יש הרואים בימים אלו 

נטל, קושי וסבל, ימים 

המשנים את השגרה 

היומיומית – צריך למצוא 

סידור לילדים, צריך להוציא הוצאות כספיות 

כבדות, צריך לסדר, לבדר ולדבר, צריך להגר, 

לנער ולברר וצריך וצריך וצריך.

אך למען האמת, אפשר וכדאי לראות בימים אלו 

הזדמנות!!

הזדמנות לקרבה משפחתית גדולה יותר

הזדמנות להכיר את ילדינו מקרוב

הזדמנות לחוויה משותפת אחרת, מתחדשת

הזדמנות לחיים מחודשים היוצאים מהשגרה 

האפורה והנוחה

כל שינוי מייצר הזדמנות

ומה שנכון בהזדמנות אישית ומשפחתית,

נכון גם בהזדמנות יישובית, קהילתית ומועצתית:

יותר אירועים, יותר קרבה, יותר חיבורים, יותר 

רעות.

גם במועצה אנחנו מנצלים את הימים הללו – 

ימים של ממשלה חדשה

למנף הזדמנויות חדשות, לנצל את ימי סוף 

הקיץ להמשך פיתוח ההר.

כך התברכנו ב-7,500 מבקרים בפסטיבל 

הדובדבן הראשון, בהוספה של קווי לילה לרווחת 

הנוער, בהופעות ובפעילויות קיץ מגוונות, בכניסה 

של מנכ"ל חדש - אלירם אזולאי תושב סנסנה, 

בכניסה של מנהל מחלקת חינוך ומתנ"ס חדש - 

חיליק גוטמן תושב אדורה.

וזו שוב ההזדמנות להודות ליהושע ולאפרים, 

ולאחל הצלחה רבה לאלירם ולחיליק 

במשימותיהם לפיתוח ההר.

על ההרחבה של ההזדמנויות הרבות תוכלו 

לקרוא בגיליון דרומא שלפניכם

וזו ההזדמנות לברככם בקיץ בטוח וטוב. 

 שלכם

יוחאי

דבר ראש המועצה

תוכן
מו"ל העיתון: 

מועצה אזורית הר חברון, טלפון: 02-9969111
החברה לפיתוח הר חברון בע"מ: 08-6254800

עורכת: יעל חמאוי
 חברי מערכת: חיליק גוטמן, יפעת שנייד, 

שמעיה אסולין, רחלי קרקובסקי, יעל חמאוי
עיצוב: סטודיו ולדמן  דפוס: העיר העתיקה

צילום תמונת שער: רעות דמרי, עתניאל
Shmaay8@gmail.com :לפניות בנושא העיתון

yaelh@hrhevron.co.il
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חדשותנעים להכיר

יריד "שבוע הספר" בהר חברון 	�
רבים  תושבים  הספר.  בשבוע  המועצה  ברחבת  התקיים 
מגוון  הצגה,  המשפחה,  ולכל  לילדים  מפעילויות  נהנו 
יישובים  ספרים וחברה טובה. הסעות חינם עמדו לרשות 
מנהלת  אריאל,  אמונה  הפיקה  האירוע  את  מרוחקים, 
ספריות  את  מקדמת  השנה  כל  שלאורך  הספריות, 

היישובים.

ראש המועצה אירח בהר את ראש הרשות 	�
המקומית כפר שמריהו, מר דרור אלוני 

במסגרת סיורי ההסברה. דרור הוא בנה של שלומית אלוני, בעבר שירת כקצין 
בחיל הים ומאוחר יותר מונה למנהל הגימנסיה העברית "הרצליה". דרור אלוני 
ישיבת  ראשי  עם  נפגשו  הסיור  במהלך   .2005 משנת  הרשות  בראש  מכהן 
ההסדר בעתניאל, שמעו באתר סוסיא על שורשים וזיקה היסטורית בת אלפי 
שנים, ובבית חג"י ראו את הפרויקט החינוכי המדהים- כפר הילדים. בתום הסיור 

אמר אלוני: "תודה על ביקור וסיור מרתקים בחבל ארץ כל כך יפה וחשוב".

רכזות הקהילה של יישובי הר חברון 	�
מסכמות שנה

להשתלמות  שבועות  לשלושה  אחת  הקהילה  רכזות  נפגשות  השנה  במהלך 
מקצועית בנושאים רלוונטיים להובלת יישוב וקהילה.

ההשתלמות האחרונה לשנה זו, הייתה סיור למידה והיכרות ביישובי השומרון. 
משלנו,  ושונים  לשלנו  דומים  אתגרים  על  למדנו  ובקהילות,  ביישובים  ביקרנו 
דתיים,  ביישובים  וקטנים,  גדולים  ביישובים  ומזכירים  קהילה  רכזות  פגשנו 
צמיחה  על  ושמענו  מוצלחים,  חברתיים  מיזמים  ראינו  ומעורבים,  חילוניים 

והתפתחות, חזון ויצירתיות.
חזרנו מלאי רעיונות ומחשבות ליישובים שלנו, ובפעם הבאה נארח את רכזי 

קהילות השומרון - גם להם יש מה ללמוד מאיתנו...

ברכת הדרך לחיליק 	�
גוטמן, מנהל מחלקת 

חינוך ומתנ"ס 
במכרז שהתקיים שבוע שעבר, נבחר חיליק 
כמעט  אדורה  תושב  חיליק  לתפקיד.  גוטמן 
מנהליים  בתפקידים  שימש  שנים,  עשר 
חינוכיים, בין היתר היה רכז מחוז בבני עקיבא 

וניהל את מתנ"ס קריית ארבע.
שמילא  רוזנפלד  ליהושע  ונודה  נשוב 
רבות.  שנים  ובהצלחה  במסירות  זה  תפקיד 
יהושע ימשיך לשמש עד סוף החודש מנהל 
עם  חפיפה  הזה  בזמן  ויערוך  המחלקה 
חיליק. נאחל לחיליק הצלחה רבה בשליחות 
מקטן  ההר  ילדי  למען  והחינוכית  הערכית 

ועד גדול.

מחלקת ביטחון והרבש"צים ביישובים יצאו 	�
להשתלמות שנתית בגולן

מטרת ההשתלמות היא ללמוד ולהעשיר את הידע
בכל הקשור לעבודת מערך חירום במועצות אחרות וכמובן גיבוש ואוורור ממתח 
אזורית  מועצה  נציגי  עם  ומפגשים  לימודים  תכנים  שולבו  בהשתלמות  העבודה. 

גולן וכן שלובו מסלולי הליכה ומורשת קרב. היה מעשיר ומהנה.

סגן שר הביטחון, הרב אלי בן דהן, סייר בהר	�
בסיור פרש ראש המועצה את האתגרים בתחום תחבורה ותשתיות, לצד שאיפות 
סוסיא.  ובאתר  מיתר,  דרור באדוריים, מעבר  בבית  ביקרו  וחלומות. במהלך הסיור 
המנהל האזרחי הוא הממונה על כל תחום התשתיות באזורנו, בתקופה האחרונה 
אנו מתקשים לקדם תכניות ותשתיות מול הפקידות. הראנו לסגן השר את האבסורד 
בשטח: על ההתיישבות מחילים חסמים אינסופיים ואילו האוכלוסייה הפלשתינאית 
בונה ללא חוק ומשתלטת על אדמות מדינה. בשיחת הסיכום עלו הבקשות- הסדר 
גישה  ציר  הסדרת   ,60 ציר  שיקום  מיתר,  במעבר  לפקקים  פתרון  לסנסנה,  תב"ע 

למצפה יאיר ואביגיל, קו ביוב לאשכולות ועוד.
סגן השר הבטיח לקדם כל מה שבתחום טיפולו ולהאיץ הליכי תכנון ובנייה אשר 

מעוכבים במנהל האזרחי. 

אפרת פורשר כתבת 	�
התיישבות ב'ישראל 

היום' ביקרה בהר
הצלמת  צחי,  מרים  הצטרפה  לסיור 
העיתון.  עבור  כיום  שעובדת  המיתולוגית 
בעתניאל,  חג"י,  בבית  הנוער  בכפר  סיירנו 
'חלב  במחלבת  בסוסיא,  העתיקות  באתר 

הארץ' ובפארק תעשיות 'מיתרים'.
שהגיע  ערד,  עובד  'רגבים'  לנציג  תודה 
המתנהל  המאבק  על  להרחיב  כדי  במיוחד 
בשטח ובבית המשפט סביב סוגיית השטח. 
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נעים להכיר

שמואל בזק, חירן

תשס"ט  בתחילת  הוקם  חירן  גרעין 

שהעזו   משפחות  מספר  ידי  על   )2009/2010(

הנגב...  ישוב  של  הגדול  בחזון  ולהאמין  לחלום 

חלמו ועשו.

בהחלטת  חירן  "סיפור"  של  ראשיתו 

מענה  לתת  כוונה  מתוך   ,)2002( ממשלה 

לצרכים  והתיישבותי  בטחוני  אסטרטגי, 

לקו  הסמיכות  זה.  ארץ  חבל  של  המורכבים 

האוכלוסייה  דלילות  ההפרדה,  ולגדר  התפר 

אוכלוסייה  במשיכת  והצורך  במרחב  היהודית 

חלק  הינם  בפרט,  זה  ולאזור  לנגב  איכותית 

חזון  את  שרקמו  המשמעותיים  מהאתגרים 

הקמת חירן.

ליישם  המדינה  ניסתה  שנים  במשך 

יזמים  גרעינים,  הצלחה:  ללא  אך  זו  החלטה 

ואחרים ניסו "להרים את הכפפה", אך הקשיים, 

זו הפילו  ודאות הרבה בסוגיה  והאי  המורכבות 

אחד אחרי השני את כל הניסיונות.

גובשה   )2009( תשס"ט  תשרי  בחודש 

"בית המדרש לבוגרי צבא  קבוצה מקרב בוגרי 

בעלי", אשר הציבה לעצמה מטרה להקים את 

חירן, כאשר שום כישלון לא בא בחשבון.

"אור  תנועת  והדרכת  בליווי  אט,  אט 

משימות לאומיות" והחטיבה להתיישבות,  קלט 

הוקמה מערכת  הארץ,  מכל  הגרעין משפחות 

יישובית ענפה והחל מסע בירוקרטי מתיש אך 

סופי של התב"ע  לאישור  ואמונה  מלא שמחה 

)תוכנית בינוי עיר( והקמת הישוב.

בחודש אלול תש"ע )2010( עלה הגרעין 

ל"מחנה יתיר" )מחנה זמני בלב יער יתיר(, כ-10 

ק"מ ממקום ישוב הקבע - אשר עדיין לא קיבל 

את כל האישורים הנדרשים להקמתו.

העלייה למחנה יתיר לוותה בקשיים רבים 

חינוך  בעניין  ודאות  אי  וטכניים:  מנטליים   -

כגון חשמל,  הילדים, חוסר בתשתיות בסיסיות 

מים, שבילים, מבני ציבור ועוד. בשלב זה זכינו 

הר  מועצת  של  הגדול  לחיבוק  הגרעין  חברי 

חברון ותושביה - כינוס כל הגורמים המיישבים 

במשרדי המועצה, דחיפה משמעותית לעמידה 

בכל היעדים הנדרשים לצורך מגורים במחנה, 

החשוכים,  בלילות  ומפנקות  חמות  ארוחות 

שבת  בערב  יתיר  מכרם  מתוקים  ענבים 

מבני  ושיפוץ  מניינים  השלמות  הראשונה, 

הציבור ע"י נוער ההר.

במהלך השנתיים הראשונות במחנה זכינו 

להתקדמות יומיומית - שיפוץ ביהכנ"ס והכנסת 

מכינת  תלמידי  )בסיוע  נטיעות  תורה,  ספרי   3

יתיר האלופים(, הקמת פעוטון, גן ושאר דברים 

נורמאליים ופשוטים.

התבשר   )2012( תשע"ג  השנה  בראש 

שלאחר  משפחות,  כ-28  כבר  המונה  הגרעין, 

מאבק מתיש וארוך, אושרה התב"ע באופן סופי.

נדב  זכינו להכתרת הרב   )2013( תשע"ד 

לילדי  עוז  תנועת  להקמת  הישוב,  כרב  כהן 

ולמינוי  המדהימות(  סוסיא  בנות  )ע"י  הגרעין 

פרוייקטור לקידום ישוב הקבע - רון שכנר.

 )2014-2015( תשע"ה  השנה  בראש 

מונה הגרעין 40 משפחות אשר 34 מהם גרות 

במחנה יתיר. 

של  רחב  במגוון  עוסקים  הגרעין  חברי 

תחומים כשכירים ועצמאיים, קרוב ורחוק. כיום 

ביכנ"ס  פעוטון,  גן,  מקווה,  מועדון,  בישוב  יש 

ילדים  חוגי  ולהבנות,  לצמוח  מפסיק  שלא 

ת"ת אחה"צ בשיתוף  בלעז(,  )זומבה  ומבוגרים 

וסיוע המועצה הדתית, גן שעשועים ועוד.

 – הם  כיום  לפנינו  העומדים  האתגרים 

התשתיות  ופיתוח  העבודות  תחילת  קידום 

בשטח )כרגע הגורם המעכב הוא סוגיית תקצוב 

בין  הזיקה  יצירת  התחלתם(,  לצורך  העבודות 

להתאמת  מענה  ומתן  לישוב  הגרעין  חברי 

הקבע(  לבתי  לעלייה  )עד  הזמניים  המגורים 

- החל מקליטת משפחות  היומיומיים  לצרכים 

תוספת  הקיימים,  המבנים  הרחבת  נוספות, 

מבני ציבור ועוד...

במשימה  שותפים  להיות  שמחים  אנו 

הקמת  של  כמוה  מאין  חשובה  אך  מורכבת 

חירן כישוב הראשון מתוך גוש ישובים נוספים 

ויביאו איתם אלפי  שיקומו במרחב צפון הנגב 

משפחות צעירות שיחד יכתבו דף נוסף בספר 

דברי הימים של מדינת ישראל.

הגר  מוישי  מהרב  שמענו  הדרך  בתחילת 

יתיר  הקמת  ביסוד  שעמדו  המחשבות  שאחת 

וגוש  ירושלים  חיבור  הייתה  בכלל(  חברון  )והר 

עציון לנגב... אנחנו שמחים להיות שותפים גם 

להמשך מימוש חזון חשוב וגדול זה.

הנגב,  והפרחת  הארץ  בבניית  נמשיך  יחד 

מתוך אמונה גדולה שזה אמיתי ובידינו הדבר.

חירן, מחזון למציאות
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נעים להכיר תקפצו לקפהנעים להכיר תקפצו לקפה

משפחת אילוןיישוב בית יתיר
הכירו לנו את בני המשפחה, גילאים 

ועיסוקים:
יניב בן 34, מהנדס תוכנה בחברת דיבימושיין בבאר שבע. 

נטע בת 31, עקרת בית.

הילדים: איתן בן 6, לביא בן 4.5, שניהם בגנים שביישוב. 

מעיין בת שנתים וחצי, עם אמא בבית ולעתים במשפחתון 

ביתי ומקסים ביישוב.

מה עושים בשעות הפנאי? 
אבל  פנאי,  שעות  הרבה  אין  קטנים  ילדים  שלושה  עם 

כשיש כאלו אז מטיילים בטבע או יוצאים לעיר הגדולה 

באר שבע.

חוגים ותרבות לילדים ולמבוגרים?
שני הבנים נהנים מאוד מחוג חווה שמתקיים בגן. בחוג הם 

מגיעים כל שבוע לחוות תחיה ביתיר, מטפלים בסוסים, 

רוכבים עליהם, נפגשים עם חיות אחרות ולומדים דברים 

מעניינים מאוד על העולם ועל עצמם. בנוסף איתן נמצא 

ונטע אוהבת מאוד ליצור בסטודיו  בחוג כדורגל ביישוב, 

לפסיפס שאף הוא נמצא ביתיר. יניב קובע עיתים לתורה 

בשיעורים שבועיים שמועברים ע"י רב היישוב.

קצת על הבית שלכם
עברנו לביתנו החדש שנבנה בפרוייקט של אמנה לפני 

לא  חמוד,  בית  בקראוילה.  שגרנו שנה  לאחר  כשנתיים, 

נחת  ובעיקר עושה  גדול במיוחד אך מספק את צרכינו 

שיש לנו פינה משלנו...

איך הגעתם ליישוב?
תמיד חשבנו על יישוב כפרי ושקט אבל לא ממש הכרנו 

אחד  יום  בחיפוש.  אקטיביים  היינו  ולא  רלוונטי  משהו 

פגשנו חברה שגרה ביתיר והיא בשתי משפטים קצרים 

לבדוק.  שחייבים  משהו  שם  שיש  להרגיש  לנו  גרמה 

ביקרנו, התחברנו ונשארנו 

גלגולים קודמים, מגורים עד ליישוב הנוכחי
שנינו  שבע.  בבאר  ונטע  אליהו  שדה  בקיבוץ  גדל  יניב 

לאחר  הכרנו,  גם  ושם  גוריון  בן  באוניברסיטת  למדנו 

החתונה גרנו ברחובות ובבאר שבע ולפני 3 שנים הגענו 

ליתיר.

על היישוב, בקצה המזלג
לגדול.  ושואף  משפחות  כ-100  המונה  יישוב 

אויר  הטרוגני,  רחב,  לב  עם  טובים  אנשים 

מעולה בקיץ. קפוא בחורף.

אנקדוטה או סיפור מאפיין מחיי 
היישוב

כשהגענו לשבת קליטה הייתה שבת חורפית 

וסוערת. אנחנו הגענו מבאר שבע ובכלל לא 

רוח  של  כאלו  עוצמות  שיש  בנפשנו  שיערנו 

שישנו  ולמרות  קלילים,  בבגדים  באנו  וקור. 

בקראון לא השארנו חימום כי לא היינו רגילים 

לזה. כל השבת קפאנו!!!

איך תשכנעו משפחה שמתלבטת 
איפה לגור, לבוא להיות שכנים 

שלכם?
הנוף המשגע על החינוך  אפשר לספר על 

שגרים  הטובים  האנשים  על  וגם  המעולה 

כאן אבל ביננו, ביקור אחד שווה אלף מילים.

שתפו אותנו בחלום לגבי היישוב
למרקם  הן  שטוב  דבר  יגדל,  שהיישוב 

ושירותים.  תשתיות  לפיתוח  והן  החברתי 

תנופה  כאן  להיות  צריכה  יקרה  שזה  כדי 

של בנייה.

משפחת שינברג יישוב מעלה חבר
בני המשפחה, גילאים ועיסוקים:

משרד  מנהלת   ,30 בת  אמונה,  אמא  את  לנו  הכירו 

בהוצאת ספרים "מעמק חברון" )וכרגע בחופשת לידה(.

 Mobileye בחברת QA אבא בנימין, בן 30, מהנדס

 בהר חוצבים.

 חמישה ילדים: ראשית אוטוטו בת 11, מסיימת כיתה ה'

אדרת מלכות בת 9.5, מסיימת כיתה ד', שתיהן בבי"ס 

אלוני ממרא. נצח שלמה בן 7, מסיים כיתה א' בת"ת 

 קניין תורה.

פדות חנה בת 4, עולה לגן טרום-חובה ביישוב. צפיה 

מרים )לא בתמונה( בת חודשיים, נהנית בבית עם 

אמא.

מה עושים בשעות הפנאי: 
סניף  ביישוב:  הפעילויות  שלל  בין  מתרוצצים  הילדים 

בני-עקיבא תוסס, ספריה שוקקת חיים, שיעורי תורה, 

נער  מיוחד: חברותא עם  בילוי  יש  לנצח  גן שעשועים. 

"מעלה  פרויקט  במסגרת  שביישוב  הקטנה  מהישיבה 

ובשבתות,  בערבים  שיעורים  יש  למבוגרים  חברותא". 

גם  פעם  )ומידי  נשים  וערבי  שונים  בנושאים  הרצאות 

ערבי גברים!(

על הבית:
שנים   5 לפני  קנינו  אותו  וכיפי,  חם  בבית  גרים  אנחנו 

ממשפחה אחרת, עם מרפסת הצופה אל הנוף המרהיב 

של הרי אדום ומואב.

איך הגענו ליישוב:
החתונה  אחרי  לאומי.  בשירות  כאן  הייתה  אמונה 

הישיבה.  ליד  בירושלים  וגרנו  בהר-המור,  למד  בנימין 

בנימין לא  נגיע למעלה חבר.  תמיד צחקנו שיום אחד 

באמת האמין שזה יקרה )בעיקר בגלל המרחק(, אבל 

אחרי כמה שנים חיפשנו יישוב תורני עם קהילה חמה, 

שיישמר את הרוח שאהבנו בישיבה, וכך הגענו לכאן.

גלגולים קודמים:
אמונה נולדה וגדלה כל חייה בירושלים, גם בנימין נולד 

עד  שונים  במקומות  כילד  הסתובב  אבל  בירושלים 

 שהמשפחה השתקעה במעלה מכמש שבמטה בנימין.

כזוג גרנו שנתיים וחצי בירושלים, ומאז אנחנו במעלה 

חבר )כבר מעל 9 שנים!(.

על היישוב, בקצה המזלג:
ה'  עבודת  את  ברצינות  שלוקחים  אנשים  של  קהילה 

ושואפים להתקדם בה כל הזמן. אנשים שאוהבים את 

אנשים  אותה.  ליישב  כדי  הנפש  את  ומוסרים  הארץ 

שאוהבים אחד את השני ונהנים להיות יחד.

אנקדוטה:
פינוק  תורנות   - ביישוב  יוזמה  החלה  שנה  כחצי  לפני 

את  לבקר  משפחה  יוצאת  בשבוע  פעמיים  חיילים. 

החיילים בפילבוקסים שבאזורנו, עם צ'ופר ובעיקר עם 

הכרת תודה. השבוע היה התור שלנו, ובמהלך השיחה 

עם החיילים הם סיפרו כמה היישוב שלנו יפה, ואיך הם 

נהנו כשהיו אצלנו באירוע יום העצמאות.

איך נשכנע משפחה שמתלבטת:
- להתקדם בעבודת  בחיים  רוצים להתקדם  אם אתם 

חמה  לקהילה  להתקדם  הארץ,  ביישוב  להתקדם  ה', 

תתקדמו   - איכותי  ילדים  לחינוך  להתקדם  ומפרגנת, 

למעלה חבר!

חלום לגבי היישוב:
המשפחות  בכמות  לגדול   - ולהגדיל  לגדול  שנמשיך 

ולהגדיל את הצביון המיוחד שלנו.

yaelh
מדבקה
לבוא להיות שכנים שלנו

yaelh
מדבקה
הכירו לנו את שייך לתחילת השאלה (כמו מימין) ולא לתשובה
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"הכל אני יכול 
בחופש הגדול?" 

 נדב רייכמן, 
קב"ס במועצה ורכז הדרכה

עובדה  זו  הגדול  החופש  יקרים.  הורים 
קיימת. כל שנה הוא מגיע. 

לא  שחופש  היא  שלנו  המוצא  נקודת 
אין  נכון,  מאחריות.  התפרקות  אומר 
יותר,  במיטה  להישאר  אפשר  מסגרת, 
על  אחריות  חשבון  על  בא  לא  זה  אבל 
חיי, על המשימות הקבועות של חיי, על 
הבריאה  ההתנהלות  ועל  שלי  הערכים 

שלי. 
זה  מה  ילדינו:  עם  לשוחח  הזמן  וזה 
צריך  אדם  למה  ממה?  חופש  חופש? 

חופש? יתרונות וחסרונות בחופש וכו. 
טיפ: שיחה עם מתבגרים חייבת לעבוד 
ישירה  "תקשורת  ברור:  אחד  כלל  ע"פ 

וכנה".
אל  מסביב,  תדברו  אל  מהלב.  דברו 
תצפו שיבינו את המשמעויות הנסתרות 
מה  להגיד  תפחדו  אל  שלכם.  בדברים 
אתם חושבים ומה אתם מרגישים. תגידו: 
עד  בחוץ  נמצא  כשאת/ה  מפחד  "אני 
ואני אוהב אותך  מאוחר. אתה הבן שלי 

והתפקיד שלי זה לדאוג לך. 
להגיד  שרציתי  העיקרית  הנקודה  וכאן 

לכם ההורים...
התפקיד שלנו זה לדאוג לילדים שלנו. 
אני יודע שהם לא אוהבים את זה, שהם 
)ואפילו:  חופרים",  "אתם  אומרים: 
אבל,  סרטים"(.  אוכלים  סתם  "אתם 
וכאן האבל הגדול: כן! התפקיד שלנו זה 
לדאוג! התפקיד שלנו זה לאכול סרטים. 
ובפנים בפנים הם מעדיפים שיהיו להם 
התפקיד  אגב,  להם.  שדואגים  הורים 
שלהם הוא להתעצבן, להתבעס, לחזור 
מאוחר, ולהתווכח. ייאמר לזכותם שהם 

ממלאים את התפקיד שלהם נאמנה! 
כמובן, דאגה לא אומרת שיתוק או פחד 

כעס או עצבים, אלא אחריות ומעקב. 
על  שלנו  הילדים  עם  בכנות  נדבר 
הסכנות שיש בשימוש באלכוהול וסמים 
נגיד  אליו,  קשור  לא  שזה  נחשוב  ולא 
להם שאנחנו יודעים שזה מה שהחבר'ה 
לא  ו..שאנחנו  מאוחרות  בשעות  עושים 

מוכנים לאפשר את זה! אם צריך לצייד 
אותם בכלים ומידע על הסכנות, אפשר 
לבית  או  גמילה,  לכפר  איתם  לנסוע 
שמזכירת  ונבקש  פסיכיאטרי  חולים 
מאושפזים  כמה  לנו  תספר  המחלקה 
ואלכוהול.  בסמים  שימוש  בגלל  שם 
ועל  מיניות  הטרדות  על  איתם  נדבר 
בזרימה  התחילו  שרק  אסורות,  נגיעות 
תלונה  בהטרדה,  ונגמרו  המדורה  סביב 
ניקח  צריך  ואם  מאסר.  ואפילו  ותיק, 
כמה  להם  שיספר  נוער  לשוטר  אותם 

"תיקים" כאלה יש. 
להחזיר  דבריי.  של  המרכזי  הדבר  וזה 
לא  לעצמינו את האחריות על הילדים. 
המערכת, בית ספר, המדינה או כל גורם 

אחר יעשה את העבודה במקומנו. 
חובתנו  הנעימים,  הקיץ  בערבי  לכן, 
הסמוך,  לקומזיץ  האף"  את  "לדחוף 
להתקשר לילדים ולשאול למה הם עוד 
לא חזרו למרות שסיכמנו. אם הם נסעו, 
חובתנו לדעת איך הם חוזרים, אפילו אם 
זה עושה להם פאדיחות. אנחנו אוהבים 
אותנו.  שמניע  היחיד  הדבר  וזה  אותם 
במפורש  להם  להגיד  צריך  גם  זה  ואת 
עם חיבוק גדול: ִבּתי היקרה, אני אוהבת 
אותך ודואגת לך ולכן אני עוקבת אחריך 
ומתקשרת ומוודאת שהכל בסדר. מותר 
לי. אני אמא שלך. גם אם התגובה שלה 
נרגעים  כבר".. אח"כ  "די חפרתם  תהיה: 

וחוזרים לדבר. כנות וישירות. לא פחד. 
שלנו,  היקר  לנוער  מילים  כמה  ועכשיו 

שאולי גם קורא את הכתבה הזו...
אנחנו  ומופלאים.  מקסימים  אתם 
תמיד  לא  אולי  כך.  כל  אתכם  אוהבים 
להגיד  מפחדים  אולי  לכם,  אומרים 
דחיה  מתגובת  חוששים  אנחנו  כי  לכם 
אתם  האמת.  שזו  תדעו  אבל  שלכם. 
אם  שיש.  יקר  הכי  לנו.  יקר  הכי  הדבר 
חיים.  לנו  אין  חלילה,  לכם  יקרה  משהו 
רק  אלא  עכשיו  זה  את  תבינו  לא  אתם 
כשיוולד לכם הילד הראשון. אתם אחלה. 
אנחנו מאמינים בכם. אתם העתיד שלנו. 
תעשו  תכייפו,  תהנו,  עצמכם,  על  עופו 
זה  את  מה, תעשו  אבל  הגיל.  זה  חיים. 
עושים  כשאנחנו  תכעסו  אל  באחריות. 
את תפקידנו. אה, גם אם תכעסו. )ואתם 
אבא  אנחנו  לעשות,  מה  אין  תכעסו(, 
ואמא שלכם ובפנים בפנים תשמחו שיש 

יש כאלו שאין להם.  כי  מי שדואג לכם. 
דברו איתנו. דברו דוגרי. תקשורת כנה 
על  לעבוד  נשתדל  אנחנו  גם  וישירה. 
עצמינו לדבר אתכם דוגרי. סמכו עלינו 
שתגידו.  מה  כל  ולעכל  להכיל  שנדע 
ואם הרגשתם שלא היינו כנים – תגידו 

לנו, כדי שנדע. 
רוצים דוגרי? קבלו... אל תגעו, אפילו אל 
זמין בכל  זה  תריחו, אלכוהול או סמים. 
מקום. ושאף אחד לא יקשקש לכם שזה 
בסדר, שבהולנד זה חוקי, שזה בקטנה, 
שזה בקטע של סאטלה טובה, שממילא 
בשליטה,  שאתם  זה,  את  עושים  כולם 
מסוכן  זה  שטויות!  בעיה.  זה  עם  שאין 

וזה אסור!
"נדב,  לי:  שאומרים  רגיל  כבר  אני  נכון, 
אתה אוכל סרטים" - כן, אני אוכל עליכם 
עליכם  לוקח  ולא  יקרים  אתם  סרטים. 

צ'אנס. נידפקתם, אוהבים אתכם!
יודע  אני  חבר'ה?  לכם  אגיד  אני  מה 
בקיץ,  ניפגשים  אתם  היום.  זה  איך 
ביחד, מישהו מביא בקבוק... אל תפחדו 
אני  מתאים".  לא  "חאלס,  לו:  להגיד 
מרגישים  אתם  הקטע.  מה  בדיוק  יודע, 
ששותים  אחרי  משוחררים,  אותנטיים, 
לחברים  להגיד  לעצמכם  מרשים  אתם 
ולדבר  שלכם כמה אתם אוהבים אותם 
איזה דיבור של אמת. ואני אומר: תתחילו 
קלפו קצת  וודקה.  להתאמן על זה בלי 
ותראו  בה  נמצאים  שכולנו  הפוזה  את 
דוגרי  להיות  זה  בלי  לגמרי  שאפשר 
באותה מידה. אפשר להגיד משהו טוב 
ומכל  לשתות.  בלי  גם  חברה  או  לחבר 
פדיחות  קצת  זה  בהתחלה  נכון,  הלב! 
"עם האימונים בא הגובה"...שחררו  אבל 

חבר'ה, פתחו, חאלס עם הפוזה הזו. 
ונוער,  הורים  כאן,  אנחנו  בקיצור, 
"הבית  שנקראת  הזו  בספינה  ביחד, 
מוזמנים   ,"2015 הגדול  בחופש  שלנו 
הסיפון,  על  לעמוד  חגורות,  לחגור 
להפליג  הולכים  אנחנו  לאופק,  להביט 
לכל  ומאחלים  חודשים,  למשך  ביחד 
ונעימה  משותפת  הפלגה  הנוסעים 

)דגש על המשותפת...(. 
 - מלמעלה  עזרה  בלי  כמובן...  וכמובן 
ניסיו  נותנים כלים,  מה אנחנו?.. מנסים, 

- אבל חייבים **עזרה שמימית.

טיפים לקיץ עם קטנטנים
 חני שפירא, מנהלת מעונות הר חברון, 

מפקחת ומדריכה חינוכית

בת  קצרה,  קיץ  לחופשת  יוצאים  הרכים  ילדינו 
אליהם,  הקרוב  המעגל  אולם  בלבד.  וחצי  שבועיים 
אחים, הורים, שכנים וקהילה, פועלים באווירת חופש 
כבר מראשית חודש יולי. אווירה זו מלווה בהתנסויות 
לילדים  אתגרים  ומזמנת  מגוונות,  חוויות  חדשות, 

ולאחראיים עליהם, במעון ובבית.
על מנת לעמוד באתגרים אלו, כתבתי מספר טיפים 

שיכולים לעזור:

צרו סדר יום המתאים להתנהלות בחופשה.  •
שימרו ככל הניתן על סדר יום זה  •

הקפידו על תזונה בריאה ורוויית נוזלים  •
הקפידו על לבוש מתאים, כולל כובע.  •

הקפידו שהקטנטנים יהיו כל הזמן תחת השגחת   •
אדם בוגר )על פי החוק, ילד עד גיל 9 לא נחשב 

בוגר אחראי(
הילדים  את  להביא  נשלח  מטעמכם  מישהו  אם   •

למעון, ודאו הגעתו בביטחה ואיסופו בסוף היום.
חופשה נעימה ובטוחה!

ילדים בחופש
 רחל ברטפלד, גננת ומנחת סדנאות הורים, 

תושבת עשהאל

הנה הוא בא – החופש הגדול. הוא טומן בחובו שינויים אצלנו בבית, שהיה 
רגיל לסדרים מסוימים בכל ימות השנה.

פתאום יש יותר פעילות סביב הבית, יותר כלים, יותר בלאגן, צריך יותר 
אוכל..

נעשה  מה  "אמא,  המשפט:  נשמע  אצלכם  רק  לא   – סוד  לכם  ואגלה 
היום??"

הורים  בייחוד  קייטנה.  מפעילת  פתאום  מרגישה  טוב",  "הורה  ואני, 
שממשיכים לעבוד בקיץ ומרגישים שנקרעים.

האמת שאפשר לראות את הדברים העט אחרת:
אליך.  מצטרפים  ילדיך  הפירמידה.  בראש  עומד  אתה  יקר,  הורה   •

ההורים הם המובילים ולא המוַבלים.
החופש הוא הזדמנות. קודם כל הזדמנות לביחד, לשהות משותפת   •

ומהנה ביחד.
החופש הוא הזדמנות להעלות את רמת הציפיות שלנו מילדינו. לתת   •

אמון בכוחות שלהם ומתוך כך לתת אחריות.
אחת המתנות הגדולות שאנו יכולים לתת לילדינו הוא האמון בכוחות   •

שלהם ונתינת אחריות. 
את  לראות  רוצים  הם  איך  מוכנים:  לחופש  להגיע  צריכים  ההורים   •
החופש, מה הציפיות מהילדים בבית, מתי יש זמן לפעילות משפחתית 

ועוד.
בתכנית  אותם  לשתף  הצפויים,  בשינויים  הילדים  את  לשתף  חשוב   •

הקיץ, לשמוע מה הרצונות ולהשמיע מה היכולות.
ילדים אוהבים לדעת לקראת מה הם הולכים, לכן כדאי להכין לוח   •

חופש ובו תכנית הפעילויות.
חשוב שנעשה דברים שאנחנו, ההורים, מרגישים טוב איתם.  •

כאשר אני נשאלת במה בית יכול להתגמש ובמה להישאר איתנים,   •
אני עונה שכל בית מושתת על מערכת ערכים משלו, ועליה ההורים 

יעמדו איתנים.
גם כאשר ההורים לא בבית, הילדים יודעים היטב מה המובן מאליו   •

בביתם והוא לא יתערער.
אז.. שנזכה כולנו להוביל את החופש בשמחה, מתוך הנאה וראיית הטוב. 

ילדים מתבגרים בחופש 
מיכל דליות "סופר נני"

הוצאות  פנוי,  זמן  הרבה  איתו  מביא  והוא  בפתח  הגדול  החופש 
גבולות,  פריצת  הצהריים,  עד  הילדים  של  שינה  גדולות,  כספיות 
הרבה יותר מידי שעות מחשב ו/או טלויזיה, מריבות אחים ויציאה 
לחופשה משפחתית. בתיאוריה זו הזדמנות להנות, אך ביום יום זו 
יציאה קשה מהשיגרה ובפועל זו עלולה להיות תקופה מאכזבת, 

זרז למריבות בין ההורים לילדים ואפילו בין ההורים לבין עצמם. 
על  בילדים  מקנאים  לעיתים  אנחנו  הגדול  החופש  בתקופת 
יצאנו  המבוגרים,  ההורים  אנחנו,  מתי  להם.  שיש  הרב  החופש 
שהקנאה  להיות  יכול  האם  גדול?  כזה  לחופש  האחרונה  בפעם 
הגבולות  לפריצת  שלנו  התגובות  את  לעיתים  מכתיבה  שלנו 

שלהם? 
לגילם,  פעילויות שהילדים, בהתאם  תכננו  פעולה.  תכנית  בנו   *
יותר זמן מאשר  ימצאו בהן עניין. אין מנוס מלהקדיש לילדים 
בדרך כלל. אל תצפו שיקרה משהו טוב שאינו קורה בדרך כלל. 
להקפיד  חשוב  היכן  מראש  החליטו  עמדות:  בינכם  תאמו   *
להגביל )יחס לשתיה, סמים, נסיעות, שעות חזרה הביתה ועוד( 

והיכן אפשר לשחרר.
שבו להכין את החופש עם הילדים: השיחה צריכה להיות כנה –   *
מה תכנוניך לחופש? מה בעינינו כדאי ואנו מכוונים לשם, ממה 

אנו חוששים, על מה אנו מטילים "וטו". 
נכון  לתכנון  לחנך  הזדמנות  זו  תקציב,  על  הילדים  עם  דברו   *
מוכנים  אנו  כהורים  האם  הבילויים,  יעלו  כמה  ולאחריות: 
יתר  את  לממן  יצליח  הילד  איך  מההוצאות,  בחלק  להשתתף 

הפעילות. את המתבגרים עודדו לצאת לעבוד. 
הניחו למתבגרים לישון. הם מבלים עד שעות מאוחרות והם   *

זקוקים לשינה. 
אל תשכחו להמשיך ולהגביל אותם במקומות אחרים, שיהיה   *

להם למה להתנגד... 
חשוב שתישארו בשיח מתמיד ומעורבים בחיי ילדיכם. כשילד   *
מגיע מבילוי אפשר להתעניין בחוויותיו ולשמוח שנהנה, ובנוסף 

להתרשם ממידת צלילותו ולהיות ערניים לסימנים לא רצויים.
אם נתקלתם בהתנהגות או מצב לא רצוי – לא להסס ולפעול. אלו 

ילדינו והם חשובים לנו!
ואל תשכחו לשמוח – זה החופש הגדול!

 ביקשנו טיפים 
 מאנשי חינוך 
מההר ומחוצה לו

החופש"?איך "עוברים את 

איך ניגשים לחופש 

הגדול עם ילדינו 

מצוידים בכלים ובתובנות 
מקצועיות?

נעבור את הקיץ 
בשלום

יחד

yaelh
מדבקה
אחרי המילים "סופר נני",בראיון מיוחד ל"דרומא"

yaelh
מדבקה
תיקון: קב"ס ורכז הדרכה במועצה
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מספר מיקי הראל, תושב תלם, משווק של אמנה: 
השנה  לשמחתנו  כשנה,  לפני  הסתיימה  הבתים  בניית 

מגיעות משפחות רבות.

לתפיסתי קליטה מתחילה מבפנים. צריך לרתום את כל 
התושבים לעניין ולהבין שקליטה זה חשוב לכולם. ברגע 
שיש רצון מצד ההנהלה והתושבים, וכולם מאירי פנים, 

השאר מגיע לבד.. זה הבסיס לקליטה.

כך  ואחר  לאוזן,  מפה  מאסיבי:  שיווק  צריך  בהמשך 
גיוס, לחפש משפחות שכל אחת תביא איתה משפחה 
נוספת. חשוב לפרסם באינטרנט ובפייסבוק – זה הכלי 
הכי חזק שיש. זה חלון לתוך היישוב. בפייסבוק של תלם 
אנו  ומהנוף.  מאירועים  תמונות,  מ-5000  למעלה  יש 
מאפשרים לכל מי שרוצה להיכנס לסלון הפרטי שלנו 
מהסלון הפרטי שלו.. ותמונה אחת שווה אלף מילים. גם 
בעיתונות פירסמנו – זה אמנם לא מביא אנשים אבל "שם 
אותך על המפה", מפמפם לאנשים את השם "תלם", וזה 

מצטרף למכלול הפירסום.

מה אתה מוכר בתלם למה שאנשים יבואו לתלם?

הנוף האנושי, הנוף הפיזי, בתים ומיקום. מרחבים ורוגע, 
יישוב משפחתי, המון עזרה הדדית. יישוב שהוא משפחה 
קטנה. אני תמיד אומר – אתם לא באים לקנות בית, אלא 

להצטרף למשפחת תלם.

קריטית.  היא  קליטה  קטנים  שביישובים  להבין  צריך 
אפשרויות  פותח  היישוב,  בתוך  הלחץ  את  משחרר  זה 

חדשות לחברויות בין ילדים ובין אנשים.

יעל חזן, תושבת תלם, עד שנה שעברה שמשה רכזת 
קהילה וקליטה:

לשמחתנו היום היישוב צועד קדימה וזה מאפשר קליטת 
משפחות. המורל עולה, התחושות טובות, כל משפחה 
ומשמח.  מעודד  וזה  משלה  חוזקות  איתה  מביאה 
השאיפה שלנו היא להכפיל ולשלש את עצמנו, העיקר 

לגדול.

לתלם.  לבוא  שרוצים  מאנשים  פניות  מקבלים  יום  כל 
נשארו  לא  בית..  להם  למצוא  קשה  נהיה  זה  פתאום 

הרבה בתים – וזה סימן טוב.

הקיץ מביא איתו את משימת קליטת הפנים – לשלב את 
המשפחות שהגיעו בקיץ ולאורך השנה. בזה תלם טובים 
חמים.  מאוד  אנשים  בזה,  להתגאות  מה  לנו  יש  מאוד. 
כשמגיעה משפחה חדשה – ארוחות ערב ועוגות זורמות, 

קבלת פנים מכובדת ויפה.

ומייד  לתלם  כשנתיים  לפני  הגיעו  רביבו  ושלומי  ליאת 
ובעשייה,  בקהילה  השתלבו  הם  במקום.  התאהבו 
כמתנדבים בוועדות ופעילים באירועים. שלומי משמש 
היום רכז קליטה ביישוב, וליאת מונתה לאחרונה לרכזת 

קהילה.

הקהילה  בגלל  כל  קודם   - ליאת  אומרת  תלם?,  למה 
המדהימה שלנו, האנשים החמים, איכות החיים, היישוב 
המטופח והנגישות הנוחה לכל מקום )20 דק' לבית שמש 

ולקרית גת, 30 דק' מירושלים ורק 15 דק' מכביש 6(.

שלומי: אנחנו אומרים למשפחת שפונות אלינו – תלם 
עם  ותיק,  יישוב  של  היתרונות  כל  עם  ותיק  יישוב  הוא 
זאת - בחמש שנים האחרונות הוא נמצא בתנופה. כל 
התשתיות הקהילתיות נבנות ממש בימים אלו. משפחה 
ומצד  ומדבר,  חלוציות  לחוות  רוצה  לא  אחד  שמצד 
המקום  זה  בעשייה,  משמעותית  להיות  לה  חשוב  שני 

בשבילה.

שניהם מסכמים – החלום שלנו הוא שזוגות צעירים מכל 
בו  הזה  המדהים  הארץ  חבל  את  סוף  סוף  יגלו  הארץ 

איכות חיים ודיור הם באמת ברי השגה.

לאה מנדל, מנהלת במועצה את תחום קהילה וצמיחה, 
מוסיפה ומדגישה: המשימה היא לא רק לשווק ולקלוט, 
אלא להשאיר את המשפחות ביישוב ולגרום להן להרגיש 
מומלץ  ליישוב,  המשפחה  להגעת  סמוך  לכן,  בבית. 
מאמצת  משפחה  לה  ולהצמיד  המשפחה  את  ללוות 
כל  תמשיך  מאמצת  משפחה  החדש".  "ההלם  לריכוך 
לפרטים  והכוונה  סיוע  יהיה  בתחילה  הראשונה.  השנה 
הרשמה  הכנסת,  בבית  מקום  והמהותיים:  הקטנים 
למוסדות חינוך, מכולת שרותי דואר ומשרד וכו' וימשיך 

בהתאם לקצב המשפחה.

אנו ממליצים לשתף ילדים ובני נוער בהליך הקליטה: בני 
נוער מקבלים את פני המשפחה, שלט, עציץ וכו'. חשוב 

לשלב את ילדי המשפחה בחברת ילדי היישוב.

קשובים  יהיו  הישוב  עובדי   - לנקלט"  פניך  "הסבר 
תקלט  בה  בשכונה  השכנים  וכן  למשפחה,  ומסייעים 

המשפחה.

עדכני  מידע  לישוב?  לנקלטיםבהגיעם  ניתן  מה 
והתמצאות במרחב יוצרים תחושת ובטחון.

לסייע  שיוכל  הרלוונטי  המידע  כל  את  שיקבלו  חשוב 
להם להכיר את הישוב במרב התחומים: רשימת שמות 
פתיחה,  שעות   – יישוביים  שירותים  רשימת  וטלפונים, 
מחוייבות  יישובי;  חירום  מערך  תפקידים;  בעלי  נהלים, 

של תושב – שמירה, דף מיסים לדוגמה וכו'; זמני

 אוטובוסים, דרכי תקשורת פנים יישוביים – עלון, וואצאפ 
ועוד; שרותי תרבות ופנאי- חוגים, ספורט בריכה, פעילות 

תרבות וחברה ועוד

כדאי לפרוש בצורה מסודרת את התנהלות היישוב: ועד 
מנהל\ מזכירות, אסיפות חברים, קבלה לחברות וזכות 

הצבעה.

רחוק  )עבר  ישוב  של  סיפורו  להכניס:  אפשר  בנוסף 
וקרוב(, הווה )מס' משפחות, אפיונים ןכו'(,

עתיד )חזון הישוב(

 מומלץ לפנות למשפחות אשר שוקלות לעבור לבדוק 
איתן את הסיבות ולראות איך משאירים אותן בישובואם 

לא בישוב אזי בישוב אחר בהר חברון.

שמח,  קיץ  חברון,  הר  ליישובי  הבאים  ברוכים  בברכת 
צמיחה טובה, קליטה קלה ונעימה! 

 הקיץ כהזדמנות
לקליטה וקליטת פנים

 עשרות משפחות 
ייקלטו הקיץ בהר חברון.

חלקם יכנסו לבתים חדשים 
בקליטה ישירה וחלקם 
במסלול המוכר, מגורים 
בשכירות לפני רכישה. 

זו תוצאה של עבודת רכזי 
הקליטה ביישובים, ועדות 
קליטה ורכזי הקהילה, בשילוב 
שיווק ופרסום מועצתי 
ויישובי.

 פנינו ליישוב תלם, 
שאליו יצטרפו בקיץ הקרוב 
 15 משפחות )!( 
לספר על התהליך 
ומשמעויותיו.



חייבים לנסוע רחוק? – ממש לא!מה נעשה כל החופש?לאן נצא עם הילדים, לאן נצא עם חברים? 

ְדרוָׂמא | תמוז תשע"ה | יוני 2015 17ְדרוָׂמא | תמוז תשע"ה | יוני 2015 16

מופע פתיחת קיץ בכרמל – "שלמה 
גרוניך - בין קודש לחול" – יום חמישי 
החדשה  בשכונה  תמוז,  ט"ו   2.7
מתחם,  פתיחת   20:00 בכרמל. 
 ₪ 50  – 21:00 תחילת מופע. מחחיר 
לאדם, 90 לזוג. ביום המופע – 65 ₪. 

כרטיסים: 0524767300

קהילתי  לתיאטרון  ראשון  מפגש 
להיות"חלק  לא  או  "להיות   - לנשים 
חברון.  בהר  קהילתי  מתאטרון 
ללא  ראשון  למפגש  מוזמנת  את 
 20:30  8.7 רביעי  ביום  התחייבות 
סמס   שלחי  להרשמה  במיתרים. 
ואת  שמך  את  צייני   0506598963
פנייתך ואחזור אלייך. להתראות, שרה

זהירות  בנושא  לילדים  הצגה 
 8.7 רביעי  יום  בעשהאל-  בדרכים, 

כג תמוז. פרטים בהמשך

ויצירה  השראה  בוקר  אני"-  "עכשיו 
במעון  ונטורה  רות  בסטודיו  לנשים, 
10:00- תמוז,  כב   9.7 חמישי  יום   –
למשתתפת.   ₪ 200  – מחיר   .14:00

זוג חברות – 300 ₪. פרסום מצ"ב

"מלכת ההר" – אחה"צ אתגרי לנשות 
נשות   –  13.7 שני  יום   – חברון  הר 
בריינג'רים  לנהיגה  מוזמנות  ההר 
ארוחת  וכמובן  אתגרית,  ופעילות 
ערב טעימה. מחיר – 160 ₪. הרשמה 
 במתנס הר חברון – 02-9969164 או

yaelh@hrhevron.co.il

אחר   - אוצרות"  ליצור  "החופש 
ונטורה  רות  בסטודיו  לילדים  צהרים 
שעות   21.7 אב  ה  שלישי  יום  במעון. 

16:30-18:30. רותי: 0528903690

תיאטרון  עם  בובות  סדנת 
וחמישי  רביעי  ימים   – "איילושקה" 
גננות,   .9:30-11:30 שעות   22-23.7
וסבתות  אמהות  מטפלות,  מורות, 
את  ולרתק  להפתיע  שרוצה  מי  וכל 

הילדים.

ולצלול  שרוולים  להפשיל  מוזמנות 
פה"  "בובת  של  מרגשת  לעשייה 
לכם  טוב  חבר  שתהיה  מדהימה 
ונלמד  בובה  נכין  בסדנה  ולילדים. 

להפעילה. 

של  בסטודיו  תתקיים  הסדנה 
מחיר:  בסוסיא.  "איילושקה"  תיאטרון 
אילה:  והרשמה,  לפרטים   .₪ 120

0584906022

 – סוסיא  באתר  באב  תשעה  ליל 
 25.7 אב  ט  מוצ"ש   – הבית"  "חורבן 

– לנוער ולמבוגרים. פרטים בהמשך

פסטיבל לילות קיץ 
בחבל יתיר

 ימים שני-שישי 
27-31.7 יב-טו אב

	  – המדבר  מן  עולה   - שני  יום 
הרבנית  עם  במעון  נשי  פסטיבל 

ימימה מזרחי, דין דין אביב ועוד

עם  	 אשליות  מופע   - שלישי  יום 
הפנינג   – בסנסנה  לוסטיג  אמיר 

קסמים לכל המשפחה

יום רביעי - ניגון עתיק באתר סוסיא  	
במערות  וסיפורים  ניגונים  ערב   –

ובעתיקות, לכל המשפחה

אפרם  	  – "נפגשנו"   - חמישי  יום 
בשירי  אולארצ'יק  ואלון  שמיר 

כוורת, אמפי יער יתיר

בהר  	 חופשי  שישי   – שישי  יום 
חברון: טיולים, סדנאות ועוד.

בהר  יהיו  הפסטיבל  ימי  במהלך 
פעילויות נוספות:

ולימוד  סיור  מרכז  עם  פעילויות 
סוסיא!

טיול   28-31.7 שישי:    – שלישי  ימים 
המתקנים  שביל  קליל:  משפחות 
ביקור   + ענים  חרבת  יתיר-  ביער 
)מפגש  באביגיל  החדש  במעיין 

ב16:00 בכניסה לישוב ליבנה(

מסלול   – חמישי   + שלישי  ימים 
למשפחות שאוהבות לטייל – מעיינות 
בית  ליד  מפגש   15:00( זיף.  בתל 

הכנסת בכרמל(

מסלול   – שישי   + רביעי  ימים 
שביל   – לטייל  שאוהבות  למשפחות 
מפגש   15:00( אביגיל.  למעיין  החוות 

בביס"ש סוסיא(

הכניסה  חמישי   – שלישי  בימים 
לבריכה תהיה ב18 ₪ בלבד

תשמח  שלנו  ההדרכה  מחלקת   
טיול  בבניית  לכם  ולעזור  לייעץ 
1599- באזור.  מסלולים  על  ובמידע 
 info@susya.org.il,  507-517

www.susya.org.il

סיגלית!  של  בסטודיו  קיץ  פעילות 
לו  שוכן  שני-ליבנה  לישוב  בכניסה 
גלריה  הכולל  לקרמיקה  סטודיו 
יד  עבודת  מוצרי  מכירת  יפהפיה, 
ייחודית של האומנית ובית קפה כפרי. 
סדנאות יצירה לכל המשפחה בתיאום 
 31.7-27 שני-שישי  ימים  מראש.  
מחיר:  ,10:00-16:00  בשעות 
לכל  יצירה  סדנאות   .₪ 15-25
וצביעה.  פיסול,  קדרות,  המשפחה 
נייד:  מראש  בתאום  לפעילות 

 0523644848

פעילויות למשפחה
לאורך כל הקיץ 

"שני רכוב" - פעילות קבועה לילדים 
בין  ב'  ימי  יתיר  בית   - תחיה  בחוות 
פונים,  רכיבת   16:00-1800 השעות: 
פופאייס.   + יצירה  פינת  ליטוף,  פינת 
 .₪ 15 ילד שלישי   ,₪ 20 כניסה לילד 
למשפחות תלמידינו תינתן הנחה של 
5 ₪ לכל ילד. לפרטים 0528903810

 - וקינמון  וניל   - בקפה"  "חמישי 
קייטרינג  מיתרים.  התעשייה  אזור 
באווירה  חלבי,  איכותי  קפה  ובית 
חמישי  יום  כל  וחמה.פתוח  ביתית 
שרונה:  9:00-23:00 בשעות   בקיץ 

052-39127232
vcsharona@gmail.com

פרעה"  "עין  מעין   – רטוב"  "שישי 
פתוח  אדורה.  היישוב  למרגלות 
ומאובטח כל יום שישי 13:00-15:00. 

סוסיא הקדומה אתר עתיקות חוויתי, 
מיצג אור קולי במערה קדומה. מרכז 
ומסעדה  שירותים  קיוסק,  מבקרים, 
בימים  רונאל". פתוח  "קפה   - חלבית 
חג:  וערבי  ו'  ימי   9:00-17:00 ה':  א'- 

9:00-14:00

א-ה  בימים  פתוח  רונאל  קפה 
בשעות: 11:00-17:00 יום שישי: -9:00
02-6286212  052-4825680  .12:30 
   a t a r s u s y a @ g m a i l . c o m

www.atarsusya.co.il

קיץ בעשבי קדם – מושב כרמל
יצירתית  	 בשמים  הכנת  פעילות 

לילדים.
תצפית אל מדבר יהודה - בעקבות  	

דוד המלך אביגיל ונבל הכרמלי.
מוצרי  	 לייצור  במפעל  מרתק  סיור 

מרפא וטיפוח מצמחי מדבר יהודה 
ומצמחים שונים

ממוזג,  	 מבקרים  מרכז  במפעל 
שירותים ושתייה קרה/חמה.

בחנות  	 החברה  מוצרי  לרכוש  ניתן 
ההר  לתושבי  בהנחה  המפעל 

והמבקרים במפעל - 15% הנחה.

 09:00-18:00 בין  ה'   - א'  ימים 
למשפחות(: )גם  מראש   בתיאום 

052-4443110 – יעקב

פסיפס ועוד - בית יתיר סטודיו מיוחד 
להגיע  ניתן  לפסיפס.  ביופיו  ומרהיב 
או  בפסיפס  מגוונות  יצירה  לסדנאות 
סתם ליהנות, להתרשם ולרכוש מוצרי 
לילדים  מתאים  ייחודים.   פסיפס 
052-8903953 בתיה:   ומבוגרים. 

 batyabaz@gmail.com

לפסיפס  סטודיו  ועוד!  בפסיפס  קיץ 
שישי  ביום  לביקורים  בקיץ  פתוח 

)ללא תשלום( בתיאום מראש.

גלריה  גלריית קליפות- מושב כרמל 
אלעזר  האמן  מיצירותיו של  המציגה 
אמיתי הכוללת צילומי טבע מודפסים 
על קנבס. "השקיפה" - נוף ישן בחלון 
חדש* אלבומי צילום: "פשוט להיות", 
"מאורות לאפילות" "זמרת הארץ". "וו 
בסיס  על  מעוצבים  מתלים   - אומן" 
לתיאום  עץ.  על  מודפסת  תמונה 
054-6202947 אלעזר:   -  הגעה 

www.klipot.co.il

גווני הנפש - עתניאל האומנית נורית 
ציירת כשלשים  גזית בסטודיו פתוח. 
הרוחני  מעולמי  נובעים  ציורי  שנה, 
לבתי  מיועד  שבי.  הנשית  ומהמהות 
לקבוצות  ותיכוניים,  יסודיים  ספר 
ומבוגרים.   לילדים  לצורך השתלמות, 
052-4294296 נורית:  עם   בתיאום 
nuritg13@gmail.com , www.

nuritgazit.co.il

וסדנאות  אירידיולוגיה   - ראות 
נטורופת,  שכטר  אליהו 
דרך  )מאבחן  מומחה  אירידיולוג 
וקורסים  סדנאות  מנחה  העין( 
0528903822 הטבעית   ברפואה 

yifatar.wix.com/reoot

מה אפשר לגלות עליך  קיץ בראות! 
נצפה  הרצאה,  נשמע  העין?.  דרך 
בתמונות עיניים ונשמע על הסיפורים 
בימי  יערכו  ההרצאות  שמאחוריהם. 
משפחת  בבית   20:30 בשעה  רביעי 
מחיר  עלות  יתיר.  בבית  שכטר 

למשתתף: 30 ₪. 

אפשרות להזמין 
לקבוצות או ליחידים 
בחבל  ושיר  "טיול   - באדמה  לגעת 
הדרכה בליווי כלי נגינה ושירה  יתיר" 
פעילות  לשילוב  אפשרות  בציבור 
בישולי  מתופפים,  מעגל  כמו  בשטח 
מתאים  נגינה.  כלי  והכנת  שדה 
אפיק נחשון  עם  לתיאום   לכולם! 

052-8239646
 lagaba40@gmail.com

שבילים ללב היער,   - "שבילים ללב" 
סיורי  האדם:  ללב  המדבר,  ללב 
נגררים  אופן  וחד  ריקשות  אופניים, 
חשיבה  ופעילויות  סדנאות  לילדים. 
ויחידים  לקבוצות   ).O.D.T( בשטח 

באזורים המדהימים של יער יתיר ורמת 
ומשפחות  לקבוצות  מיועד  המדבר. 
 0527906777 גדעון:  מראש.  בתאום 
,shvi l imlalev@gmail .com 

www.shvilimlalev.co.il

"דני במדבר" אטרקציות בשטח  מגוון 
לשלב  ניתן  שבתוכם  ג'יפים  מסלולי 
חבלים,  פארק  אומגה,  סנפלינג, 
מתופפים,  מעגל  רגליים,  טיולים 
בבוץ.  בניה  סדנת  ויין,  גבינות  סדנת 
מזמינים   - במדבר!  בדני  קיץ 
בלתי  לילית-מדברית  לחויה  אתכם 
לאורו  במדבר  קסום  טיול  נשכחת! 
ובורות  של הירח המלא.. אל מעינות 
ותצפיות  ושקיעות  זריחות  מים, 
הטיול  להתאהב!  בואו  מרהיבות. 
052-8903842 דני:  מראש,   בתיאום 

13dani17@gmail.com

ואירועי  ג'יפים  טיולי   - אדרי  תמיר 
הגילאים!  לכל  מתאים   - שטח 

בתיאום עם תמיר: 052-8990410 

שקוף - עיצוב בזכוכית בית יתיר 
פרטי  כלים,  ליצירת  זכוכית  סטודיו 
לביקור,  פתוח  הסטודיו  ויודאיקה.  נוי 
ואף  פריטים  לקניית  להתרשמות, 
בתיאום  בסדנאות,  עצמית  ליצירה 
להגיע  ניתן  בשבת(.  )לא  מראש 
 8 )עד  קטנות  לקבוצות  לסדנאות 
אורך  ז'.  מכיתה  החל  משתתפים(, 

סדנא כשעתיים.
 יעל: 052-8903735,

,yaelbatt@gmail.com 
yael_batt.homepro.co.il 

ליאת  אדורה   - ליאת  של  השוקולד 
והפעלות  סדנאות  מעבירה  גוטמן- 
שוקולד על הטמון בשוקולד והשימוש 
בו. בסדנה לומדים, יוצרים, מתלכלכים 

לכל  מתאימות  הסדנאות  ואוכלים. 
גיל  לפי  ייקבע  הסדנה  גיל-תוכן 
 והרכב הקבוצה. ליאת: 052-9530520

liatgutman1@gmail

"מלאכות עתיקות"- מעון וכל הארץ 
סדנאות התנסות חווייתית במיומנויות 
והציידים:  הקדמון  האדם  של  החיים 
עצים  בחיכוך  אש  הבערת  לקטים, 
הסוואה,  צייד,  שזירה,  באבן,  סיתות 
כלים,  הכנת  גששות,  התגנבות, 
ועוד... וחיצים  קשתות  בורסקאות, 
הגילאים  בכל  לקבוצות  מתאים 
,052-8119858 מיכה:   ..120  עד 

 micha.hanuna@gmail.com,
bneyadama.co.il

מעון  פעיל  סטודיו   - ונטורה  רות 
היצירתיות  לפיתוח  אמנות  סדנאות 
מחזור,  וטכניקות.  חומרים  בשלל 
נשים  לקבוצות  מתאים  וציור.  צבע 
 052-8903690 רות:  ומשפחות. 
r u t v e n t u r a @ g m a i l . c o m 

www.rutventura.com

חווה  סוסיא  פאתי   - סיני  הר  חוות 
ארבעת  על  המושתת  אורגנית 
ובהמה.  יצהר  תירוש  דגן  היסודות: 
ביתית  מחלבה  קמח,  טחנת  במקום 
אגירה,  בריכת  מים,  בור  אורגנית. 
עדר צאן, מערה חצובה. ניתן לרכוש 
המקום.  מתוצרת  אורגניים  מוצרים 
הגעה  לתאם  יש  לקבוצות.  מיועד 

מראש. דליה: 02-9964652

יקב יתיר-בקעת ערד סדנאות לחובבי 
יין קבוצות קטנות בלבד. בתיאום עם 

אתי אדרי: 052-8308196

סיור  בוטיק,  יקב  - סוסיא  יקב שוקק 
יין. הדרכה על תהליך ייצור  וטעימות 
שוקולד,  יין,  מכירת  שישי  בימי  היין. 

ועוד פינוקים! אלעד:  פרחים ליקרים 
055-8824369

אתכם  מזמין  היקב  כרמל  לבני-  יקב 
בה  חקלאית  חווה   - כלב"  ל"שדה 
היקב.  של  המבקרים  מרכז  שוכן 
לטעום  תוכלו  המבקרים  במרכז 
ולבצע  היקב  של  המובחר  מהיין 
סוף  שבין  בעונה  דובדבנים  וקטיף 
מאי עד סוף יוני וכן סיורים בחווה לפי 
 052-4214426 תיאום מראש. מנחם: 

www.livni-wine.com

הזדמנות לצאת 
לטייל בסביבה

המתקנים  שביל   – ענים  חורבת 
על  מצויה  ענים  חורבת  החקלאיים 
הים,  פני  מעל  מ'   685 ברום  גבעה 
סמוך לה נמצא היישוב ליבנה )שני(. 
הקרמי  הממצא  הגיאוגרפי,  מיקומה 
עוינא  "חר'  השם  ושימור  בה  שנמצא 
ענים  עם  לזיהויה  הביאו  א-תחתא" 
טו,נ(  )יהושע  המקרא  תקופת  של 
ועם ענים התלמודית. בראש הגבעה 
שרידים  ישנם  ענים  חורבת  של 
יהודה.  מלכי  מתקופת  מצודה  של 
בהכנ"ס בחורבת ענים נחשף בשנים 
1988 - 1989 ע"י צבי אילן ודוד עמית 
זהה לקבוצת  ומבחינה טיפוסית הוא 
חברון.  הר  בדרום  שנמצאו  בהכנ"ס 
מתחת לבית הכנסת נמצאה מנהרת 
בסמוך  בה.  לזחול  ניתן  אשר  מילוט 
לחורבה ישנו מסלול קצר בינות לעצי 

היער – שביל המתקנים החקלאיים.

רוג'ום אל חמירי שרידי מצודה גדולה 
לשכונה  בסמוך  נמצאת  ומבוצרת, 
הצפונית של היישוב סוסיא. המצודה 
דרכים  צומת  של  במרכזה  ממוקמת 
עתיקה. המצודה שברוג'ום אל חמירי 
בהר  הגדולות  המצודות  אחת  הינה 
ושורת חדרים  גדול  ובה מגדל  חברון 
מתחת  מלבנית.  חצר  סביב  ערוכה 
למגדל התגלתה מערה גדולה בעלת 
המצודה  ראשית  אחדים.  פתחים 
החשמונאית.  לתקופה  מתוארכת 

מראש המצודה תצפית נוף יפה.

בגובה  דרגות  מעלה   – עמשא  הר 
בנקודת  הים  פני  מעל  מ'   859

תיירות פנים בהר - קיץ של הזדמנויות!
שפע הזדמנויות לתרבות ותיירות כאן ליד הבית

אירועי תרבות, אמנות, בריאות ופנאי כאן בהר )מצורף לוח קיץ מרכז(
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חברון,  הרי  בין  ייחודית  השקה 
נמצאת  הנגב  וצפון  יהודה  מדבר 
שמורת הר עמשא. מפגש האזורים 
בפסגות  והאקלימיים  הגיאוגרפיים 
ייחודיות.  להר  מקנה  עמשא  הר 
אנדמיים  צמחים  פורחים  ההר  על 
ושלהבית  הלבנון  כגבעונית 
דרום  משתרע  במזרח  הכלאים. 
לראות  ניתן  ובמערב  יהודה  מדבר 
את יער יתיר ודרום הרי חברון. על 
רומית  דרך  שרידי  נמצאים  ההר 
הנגב.  עם  ההר  אזור  את  שחיברה 

שבילים  בסימון  המסומן  מסלול 
אל  מההר  יורד  ישראל(  )ושביל 

בקעת ערד ותל ערד.

בתוככי  יתיר(  )ויער  יתיר  חורבת 
הגדול  הנטוע  היער  יתיר,  יער 
על  יתיר.  חורבת  נמצאת  במדינה, 
פי הכתוב בספר יהושע יתיר הייתה 
המקרא.  בתקופת  לויים  של  עיר 
העמלקים  את  מנצח  שדוד  לאחר 
יהודה.  לזקני  מהשלל  שולח  הוא 
מהשלל:  מקבלים  יתיר  אנשי  גם 
"וישלח מהשלל לזקני יהודה רעהו 
לאמר הנה לכם ברכה משלל אויבי 
ברמות  ולאשר  אל  בבית  לאשר  ה' 
ולאשר ביתיר" )שמואל א', ל'(.  נגב 
מידבא  במפת  גם  מוזכרת  יתיר 
היא  שאז  אלא  לספירה(   6 )מאה 
במקום  בחפירות  נוצרית.  כבר 
מגיות  כתובות  עם  כנסייה  נמצאה 
שונות. מראש התל הקדום תצפית 
חברון.  והרי  יתיר  יער  על  היקפית 
רגיל,  ברכב  למקום  להגיע  ניתן 

בנסיעה על שביל עפר כבוש וטוב.

מ'   658 גובה  בנקודת  היערן  בית 
מעל פני הים ועם תצפית מדהימה 
בית  נמצא  יתיר  יער  מרחבי  על 
בשנת  נחנך  המקום  היערנים. 
יערנים"  "כפר  להיות  ויועד   1967
של  הייעור  אנשי  יציאה של  ובסיס 
כמקום  משמש  הוא  כיום  קק"ל. 
על  אש  לתצפית  ושליטה  תצפית 
במקום  הכשירו  קק"ל  אנשי  היער. 
בשביל  למטיילים  המיועד  חדר 

ישראל העוברים בסמוך. במקום יש 
שירותים ומים.

מצפה יאיר על ספר המדבר בגובה 
ומזרחית  הים  פני  מעל  מ'   900
ליישוב סוסיא, נמצא היישוב מצפה 
מרהיבה  נוף  תצפית  במקום  יאיר. 
הנגב  צפון  יהודה,  מדבר  דרום  על 

והר חברון.

שביל החוות על קו התפר בין ההר 
למדבר נמצא שביל החוות. השביל 
יתיר  חוות  בין  מחבר  והרחב  הנוח 
בורות  הדרך  לאורך  מעון.  לחוות 
מים, מערות מגורים, גתות קדומות 

ותצפיות מרהיבות להר ולמדבר..

למרגלות  שופע  מעיין  פארעה  עין 
נחל  של  ובאפיקו  אדורה  היישוב 
בריכות,  שתי  במקום  עילי.  גוברין 
פתוחה.  והשניה  מקורה  אחת 
מהמעיין יוצאות אמות מים קדומות 
לכיוון בית גוברין. בתקופות קדומות 
מרכזי  מים  כספק  שימש  המעיין 
גוברין.  בית  הרומית  העיר  של 
פתוח  בקיץ  בטחוני.  תיאום  )דרוש 
 13:00 שעות  שישי  בימי  ומאובטח 

)15:00

המצפור  חג"י  בית   - יוסי  מצפור 
"גבעת  הקרויה  גבעה  על  שוכן 
גנדי  ע"י  שנחנכה  לאחר  רחבעם", 
לפני  כשבועיים  סוכות  בחוה"מ 
יוסי  הירצחו. המצפור קרוי על שם 
ע"י   2006 בשנת  והוקם  הי"ד  שוק 
חבריו בשיתוף מזכירות הישוב בית 
ניתן לראות את כל  חגי. מהמצפור 
הר  ישובי  ואת  חברון  העיר  מרחב 
חרוב  עצי  ניטעו  במקום  חברון. 
למנגל  מקום  ישיבה,  פינות  וזית, 

ומרפסת הצופה על הנוף. 

תצפית  כרמל  אבות-  מצפה 
בתחילת  יהודה  למדבר  ייחודית 
ממוקמת  צאלים,  נחל  של  דרכו 
כרמל.  הישוב  של  הדרומי  בקצה 
צל  וסככת  וספסלים  שולחן 
אנשים  לכ-6  ישיבה  מאפשרים 
הנוף  פני  אל  שצופה  ספסל  ועוד 
שבעת  ועצי  תבלין  צמחי  המרהיב. 
הוקדש  והוא  במקום  נטעו  המינים 
שנקר  ושרה  אברהם  של  לזכרם 
ויצחק צוקרקנדל זכרם לברכה על 

ידי בניהם תושבי כרמל.

של  הבטחון  שביל  דרך  הגעה: 
ימינה  בשער  מיד  פונים  הישוב. 

ונוסעים לאורך שביל הבטחון. 

ועד  "מכנרת  כרמל   - כנרת  מצפה 
לזכרה  שהוקם  מצפה  הערבה"  ים 
בפיגוע  שנרצחה  מנדל  כנרת  של 
בת  עם  יחד  עציון  גוש  בצומת  ירי 
אדלר-רוזנפלד.  מתת  דודתה- 

יהודה  למדבר  צופה  המצפה 
ובימים של ראות טובה ניתן לראות 

גם את ים המלח.

בית   - לוציפר  משטרת  מצודת 
לוציפר   ,  משטרת  מצודת  יתיר 
מבנה שהוקם על ידי ירדן בתקופת 
משרשרת  חלק  באזור.  שלטונה 
המוצבים הירדנים המתחילה מגוש 
ומסתיימת  דרג'  אום  דרך  עציון, 
לרצפת  מתחת  לוציפר.  במשטרת 
עתיק  מים  בור  מצוי  המצודה 
ששימש את הירדנים. מגג המכינה 
והרי  ערד  בקעת  על  לצפות  ניתן 
מואב ופאתי יער יתיר, ההר הנטוע 

הגדול בעולם. 

ערמוני-  יצחק  ע"ש  קריות  מצפור 
היער  לכיוון  מיתיר  הכביש  על 
קק"ל  ידי  על  שהוקם  נוף  מצפור 
מהמצפה   . ערמוני  יצחק  לזכר 
מדבר  דרום  ערד,  בקעת  נשקפת 

יהודה והרי מואב.

פארק  סנסנה   - האחים  טיילת 
מ  יותר  של  שטח  על  המתפרס 
שבילי  פרי,  עצי   600 ובו  דונם   30
ומנוחה.  תצפית  ונקודות  הליכה, 
עץ  בצימר  חינם  אירוח  בטיילת 
שביל  מטיילי  עבור  שנבנה  חדש 
דרור  לאל"מ  זיכרון  פינת  ישראל, 

ויינברג וכן רחבת אירועים.

)ראו  באביגיל  הנסתר  המעין 
מעין  חן"(  "נקודת  בעמוד  פירוט 
נסתר בתוך מערה קסומה.  בעליה 
מטרים   100 לאחר  אביגיל  לישוב 
בכניסה  תבחינו  שמאל  בצד 
הראש.  על  זהירות  למערה. 
נרות.  בפנסים/  להצטייד   כדאי 
בריכה  חג"י  שכשוך-בית  בריכת 
בסמוך  הממוקמת  ונעימה  יפה 
הבריכה  יוסי(.  מצפה  )ליד  לישוב 
ליווי  מחייבת  אך  עמוקה  אינה 
פיקניק,  ספסלי  במקום  מבוגר. 

ברזיה וצל. הבריכה משקיפה לנוף 
הררי יפהפה.

הארחה ואירועים
מעוצב  אוטנטי  חאן  סוסיא  חאן 
רחבה  וסביבו  מקורה  כאוהל 
בראשיתי  הרים  נוף  מול  גדולה 
אירועים  כאתר  משמש  החאן 
טיולים   • ולינה  אירוח  שירותי   •
וסיורים. מיועד לאירוח של אירועים 
פרטיים וציבוריים. במקום מקלחות, 
שירותים ומטבח קדמי. ניתן להזמין 
סועדים.  מ25  החל  גורמה  ארוחות 
לקבוצות  גיבוש,  לאירועי  מתאים 
 054-5243183 ולמשפחות. 

 itzikedr@gmail.com

צימר לב ההר-סוסיא צימר יוקרתי, 
פרטית  בריכה  עם  ומפנק  רומנטי 
im-  ,052-3003495  לזוגות. מירב:

levy80@gmail.com

מקום  מעון  חוות   - אירוח  אוהל 

לאדמה.  האדם  בין  שמחבר 
אפשרות לאירועים במקום באווירה 
איש*   60 עד  אותנטית  ישראלית 
שיחות,  במקום:  קבוצות  אירוח 
בבוץ,  עבודה  בתנועה,  סדנאות 
אפיה ובישול במדורה, ועוד. בתיאום 

מראש: מוריה- 052-6070942

מדרשת מעלה חבר – לינה, אירוח, 
 הרצאות וסדנאות. מאיר:

02-9963555 
 midrasha@gmail.com

 www.mhever.org.il

של  ביטחון  מחלקת  המלצת 
לתכנן  יש  טיול  לקראת  המועצה: 
מצבו  בחשבון  לקחת  מסלול, 
הבטיחותי והבטחוני ולתאם במקרה 
וחברים  קרובים  ליידע  יש  הצורך. 

בעת כניסה למסלול ויציאה ממנו.

לברורים ושאלות מח. ביטחון - 
02-9969135

yaelh
מדבקה
כדאי שפיסקה זו תהיה בריבע עם רקע שונה מעט, להבלטה. תודה
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 "שני רכוב" 
אחה"צ פעיל 

בחוות הסוסים 
ביתיר

כז תמוז כח תמוז14.7  כט תמוז15.7   16.7

 "חמישי בקפה"
וניל וקינמון

ר"ח   17.7
אב

ב אב  18.7

 שבת פרשת
מטות-מסעי

ג אב  19.7

 קורס מד"א
וצופי אש

ד אב  20.7

 "שני רכוב" 
אחה"צ פעיל 

בחוות הסוסים 
ביתיר

ה אב  21.7

"החופש ליצור 
אוצרות" - 

סדנת יצירה 
לילדים 

בסטודיו רות 
ונטורה

ו אב  22.7

 סדנת בובות
עם "איילושקה"

ז אב  23.7

 סדנת בובות
עם "איילושקה"

 "חמישי בקפה"
וניל וקינמון

ח אב ט אב24.7    25.7

 שבת חזון
פרשת דברים

מוצ"ש – ליל 
תשעה באב 
באתר סוסיא

י אב  26.7

 צום
 תשעה באב

)נדחה(

יא אב   27.7

"עולה מן 
המדבר"

פסטיבל נשי 
במעון

 "שני רכוב" 
אחה"צ פעיל 

בחוות הסוסים 
ביתיר

יב אב  28.7

מופע משפחתי 
בטיילת סנסנה

יציאה 
מועצתית 
לספארי ר"ג

אמן האשליה 
אמיר לוסטיג 
בטיילת סנסנה

יג אב  29.7

פעילות 
משפחתית 
בממוקדי 
התיירות 

ערב "ניגון עתיק" 
באתר סוסיא: 

ניגונים וסיפורים 
במערות 
הקדומות

יד אב  30.7

מופע "נפגשנו" – 
אלון אורארצ'יק 
ואפרים שמיר 
בשירי כוורת, 

ביער יתיר

 "חמישי בקפה"
וניל וקינמון

טו אב   31.7

 שישי רטוב
 במעיינות

תלם אדורה

טז אב   1.8

 שבת נחמו
פרשת ואתחנן

yaelh
מדבקה
פסטיבל נשי במעון באותו צבע של עולה מן המדבר. בינהם מקף - 

yaelh
מדבקה
אפשר למחוק את המילים: מופע משפחתי בטיילת סנסנה

yaelh
מדבקה
"חורבן הבית" אחרי המילים באתר סוסיא:אם צפוף אפשר להוריד פרשת דברים

yaelh
מדבקה
ביום שישי להוסיף מתחת אדורה בצבע אחר:פעילויות ברחבי ההר
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נעים להכיר פריטת מיתרפריטת מיתרנעים להכיר

חיוך
אלה סוד

ֵיׁש ֶׁשָּבא ְלִעִּתים, ִמְתָאֵרח,
חּוט ָדִּקיק ְּבצּוַרת ָיֵרַח,
ִמְתַנֵּגב ֲחִריִׁשית ּובֹוֵרַח

ֶאל ַהּכּוְך.

ֵיׁש ָנצּור הּוא ִּבְבִריַח ְׂשָפַתִים,
ְמִביִאים אֹותֹו ִּבְנֻחְשַּׁתִים

ִמִּכְלאֹו ֶׁשל ֲחרֹון ַאַּפִים
ֶהָחׁשּוְך.

ֵיׁש ַנַחׁש הּוא, ַחָּיה ְמֻאֶּלֶפת,
ַמֵּסַכת ִנּמּוִסים ִמְתַחֶּלֶפת,
ַעל ְׁשָפַתִים ְּכאֹות ְמֻזֶּיֶפת

הּוא ָמׁשּוְך.

ֵיׁש ַּגם הּוא - ֵמִאיר ּוַמְצִמיַח
ֶקֶרן ֹחם. ְּבִלי ִמָּלה, ְּבִלי ִׂשיַח

ְמִרירּות ַנְפֵׁשנּו ַמְבִריַח
ְוִדְכּדּוְך, 

ַהִחּיּוך 

אלה סוד עלתה לארץ ב-1987 מברית 
בקריית  מתגוררת  כיום  המועצות. 
באפרת.  שכר  כחשבת  עובדת  ארבע. 
בוגרת לימודי עריכה לשונית במכללת 
ומתרגמת  שירה  כותבת  אפרתה. 
מרוסית שירת משוררי רוסיה מן המאה 

ה-19.

קיץ על החוף
רבקה מרים 

למות'  לא  ציווני  'אבי  מתוך  הוא  השיר 
שנים  כשתשע  לפני  אור  שראה 

בהוצאת כרמל 

ַקִיץ ַעל ַהחֹוף.
ְיהֹוֻׁשַע ִּבְכֵתפֹו ֵמַהֶּׁשֶמׁש ִנְצַרב. 

ְוַהחֹול ָקרֹוב. ּוָפׁשּוט. ְוַהחֹול הּוא 
ּכֹוָכב.

ּוִמּתֹוְך ּגּוֵפנּו ֶׁשָּלנּו נֹוֵבַע סֹוד 
ַהָּזָהב.

ְוֶדֶגל ָאֹדם, אֹו ָׁשֹחר, אֹו ָלָבן, 
ִמְתנֹוֵפף מּול ַהָּים.

ְוַהַּקִיץ ָּפתּוַח, ַמְתִמיד.
ְוַהֹּכל ָׁשִריר. ּוָבִריר. ְוַקָּים.

בתו  מירושלים  משוררת  מרים  רבקה 
רוכמן.  לייב  השואה  ניצול  הסופר  של 
ספר שיריה הראשון, "כותונתי הצהובה", 
עשרה.  ארבע  בת  בהיותה  התפרסם 
מעשרים  למעלה  אור  ראו  היום  עד 
בציור.  גם  עוסקת  עטה.  מפרי  ספרים 
והשתתפה בתערוכות קבוצתיות שונות 
ובגיל 17 הציגה תערוכת יחיד במוזיאון 

תל אביב לאמנות

שמיטה
רגינה גרוזינגר

ֶלְחִיי ְׁשעּוָנה ַעל ָהֲאָדָמה
ָאְזִני ְּכרּוָיה ַלַּלַחש ַהַּדק ֶׁשל ָׁשְרֵׁשי 

ַהָּבר
ֶׁשִהִּדירּו ַרְגֵלי ַהְזָּרִעים ַהְנּכֹוִנים
ְוֵהם ְמַצְּמִחים ָיַדִים ַרְגַלִים ְוגּוף

ָּפִרים ְוָרִבים ְבֹּכל ִּפַּסת עֹור 
ֲחׂשּוָפה

ּוְשׂחֹוק ְמַלְגֵלג ּוַמָּבט ּתֹוֵכָחה
ִמְתַנְּפִצים ִעם ֹּכל ְנִגיָעה
ַמְכִּתיִמים ֶאת ַהְבָּגִדים,
ְמַטְמִּאים ֶאת ַהְנָּׁשָמה.

ֲאָבל ֲאִני ֹלא ָנָעה
ְׂשָפַתי ֲחׁשּוקֹות

ַמְמִּתיָנה
ִּכי ָמָחר ְּכֶׁשַּיְשֵׁקִני ָמָטר

ֲאִני ַאְתִחיל ָלִׁשיר
ֲאַחֵּלץ ֶאת ַהְׁשָלִפים

ֲאַהְּדֵקם ְלִמְקַלַעת ְׂשָעִרי ַהָּנטּוׁש
ֶאְפַרח ְבֹּרב ּגֹון ָוֶצַבע

ֲאַמֵּלא ֶאת ֶהָעָפר
ֲאִני.

ֲאָדָמה 

רגינה גרוזינגר - גרה בתקומה מזכירה 
במחלקת הנדסה במועצה. 

קרמיקה,   - באומנות  עוסקת  במקביל 
כותבת  נייר.  ומגזרות  זכוכית  על  ציור 

שירה בשעות הפנאי 
 Regina :דף אומן בפייסבוק
.Grossinger Art Studio

אשא עיניי אל ההרים
מאין יבוא עזרי

יש רגעים הכל נסגר
לא מוצאת כוח למחר

ורק עיניי דומעות בשקט
ומביטות אל המדבר

עזרי מעם השם
עושה שמים וארץ

הנה האור עולה 
מן המזרח ומתגלה

חיבוק 
אוהב ורך עוטף אותי

עוטף כל כך

אשא עיניי אל ההרים
מאין יבוא עזרי
עזרי מעם השם

עושה שמים וארץ

שירה תור
 מחוות מעון 

בדרך לאלבום
ואם  נשואה  ויוצרת  זמרת  תור  שירה 

מתגוררת  וכיום  ארבע  בקרית  גדלה  לשלושה. 

בחוות מעון. מגיל 15 התחילה לפרוט על גיטרה 

ולכתוב ולהלחין שירים. במשך השנים התווספו 

פסוקים שהלחינה  לאוסף חלקם  רבים  שירים 

וחלקם באנגלית וכמובן שירים בעברית שנכתבו 

אלבום  להוציא  חלמה  תמיד  הלב.  מתחושות 

ולהביא לידי ביטוי את כשרונה המוזיקאלי והיום 

לסוף  מתמיד  קרוב  נמצאת  היא  השם  ברוך 

התהליך של הוצאת אלבום ראשון שיראה אור 

בעיקר  הם  האלבום  מתוך  השירים  בקרוב... 

הייחודי  בסגנון  שמובאים  ונשמה  תפילה  שירי 

שלה ובגוון המקורי שהיא נותנת להם. אין ספק 

שהמקום המיוחד חוות מעון שבו היא מתגוררת 

נותן לה המון השראה בכתיבת השירים וביכולת 

להקשיב ללב. בעבר הייתה חלק מהרכב נשים 

שאתו הופיעה ברחבי הארץ. כיום היא עצמאית 

למסע  תצא  היא  האלבום  צאת  שעם  ומקווה 

מאחלת  השם  בעזרת  שירה  חדש.  הופעות 

כל  ותתחדש  תפרח  שלה  שהיצירה  לעצמה 

הקרובה  לסביבה  והנאה  מרגוע  ותיתן  הזמן 

והרחוקה.

yaelh
מדבקה
התווים מסתירים חלק מהמלל



דרושים בהר חברון 
לשנת הלימודים 

תשע"ה
סייעות לגני ילדים

דרישות לתפקיד:
 - ידע חינוכי בגיל הרך

 - ניידות גבוהה
 - יחסי אנוש מצוינים

 - 12 שנות לימוד
 - עדיפות לניסיון קודם בעבודה 
- עדיפות לבוגרת קורס סייעות 

 של השלטון המקומי
- חרוצה, אחראית, יכולת 

עבודה בצוות, תקשורת בין 
 אישית טובה.

- עבודה עם ילדי הגן והקהילה, 
השתייכות לצוות עמיתים, 

 העסקה וניהול ע"י המועצה. 
- עדיפות לתושבת הר חברון.

מלווה הסעות תלמידים 
בחינוך המיוחד: 

דרושים מלווים לתלמידים 
הלומדים בתי ספר וגנים לחינוך 

מיוחד בהר חברון ומחוץ להר, 
ימים א' עד ו' בשעות הבוקר 

 ובשעות אחר הצהריים.
 - גישה חמה ואוהבת לילדים

 - יחסי אנוש תקינים 
- אחריות ורצינות

למעוניינים נא לשלוח קו"ח 
 לפקס: 02-9969150

 או ליצור קשר עם ענת
 בטל' 02-9969114 במייל:

carmit@hrhevron.co.il
את ההצעות יש להגיש עד 
לתאריך כ"ט סיון, 16/6/15

דרוש/ה עובד/ת 
סוציאלי/ת לריכוז 

תכנית תעסוקה - מילוי 
מקום

לעמותת 'בעצמי' המובילה 
והמתמחה בתחום התעסוקה, 

דרוש/ה עובד/ת סוציאל/ית 
לתפקיד ריכוז תכנית "תעסוקה 

לרווחה" במועצה אזורית 
הר חברון, תכנית המסייעת 
 בהשתלבות בשוק העבודה.

תכנית מאתגרת עם צוות 
מקצועי ואיכותי.

 דרישות:
- תואר ראשון לפחות בעבודה 

 סוציאלית )חובה(.
- יחסי אנוש טובים, ראש גדול, 

יכולת ארגון וניהול, תקשורת 
בינאישית טובה, עמידה ביעדים, 

 גישה למחשב.
- יכולת עבודה בסביבה דינמית 

 ומרובת שינויים.
- יכולת עבודה עצמאית ועבודה 

 בצוות.
- עבודה אחר הצהריים פעמיים 

בשבוע.
ניתנת הכשרה והדרכה 

 מקצועית.
עבודה בלשכה לשירותים 

חברתיים מועצה אזורית הר 
חברון. העסקה ע"י עמותת 

 'בעצמי'. נא לשלוח קו"ח. 
 רק פניות מתאימות תענינה.

תאריך תחילת עבודה משוער: 
אוגוסט 2015

 רותם דיין, רכזת מחוז דרום
 עמותת בעצמי

 דוא"ל:
rotem@be-atzmi.org.il

דרושה מזכירה
 למשרדי חברה בינונית 

)כ-60 עובדים( הממוקמים 
בקרית ארבע דרוש/ה מזכיר/ה 

ל-75% משרה.
שעות גמישות. 

אנגלית ברמה טובה )קריאה 
וכתיבה(.

עבודה לטווח ארוך.
ידע בתוכנות אופיס.

ראש גדול.
זמינות מיידית.

יוסי קליין, 0547-390710

דרושים דוגמים ליקב 
יתיר - עבודת קיץ

ליקב יתיר דרושים עובדים 
 לדיגום הכרמים במהלך הקיץ
)אמצע יולי-אמצע ספטמבר(

 העבודה כוללת:
 סיור בכרמים ואיסוף דוגמאות

ביצוע אנליזות פשוטות 
במעבדה, סיוע בעבודת היקב

 דרישות הפקיד:
 בוגרי צבא/שירות לאומי

 רשיון נהיגה
 מגורים באזור 

עדיפות לשומרי שבת
למעוניינים: דרור 052-4719385

המודעה פונה לגברים ונשים 
כאחד

דרוש/ה עובד/ת יצור
למחלבת חלב הארץ בסוסיא. 

 משרה מלאה. ראש גדול.
לפרטים: רון - 0526070940

דרושים עובדים לביצוע 
עבודות עץ

אחרי צבא בעלי ידיים טובות 
וראש יצרתי) צימרים דקים 

ופרגולות( העבודה באזור 
הדרום.

 סנסנה. לפרטים: 
אלעד שכני - 0548115007

דרוש מדריך חברתי
 לישיבת שבי חברון לצעירים 

עבודה בעיקר בערבים לנשואים 
 ורווקים

 לפרטים: יהודה 
הגר: 0587903940

בנוסף לישיבת שבי חברון 
לצעירים דרושים מורים לחינוך 

גופני ספרות ומחשבת ישראל

דרושה מפעילה 
לצהרון

לגרעין חירן במחנה יתיר בימי 
שני ורביעי בין השעות 14:00 

 ל-16:00. שכר הולם.
 לפרטים: גאולה פלדמן

052-3114285

לישוב תלם דרוש 
פרוייקטור )בוגר י"ב( 

לחודשי הקיץ
7-8/15 לנוער בנים.

מהות התפקיד: ארגון וניהול 
פעילויות/ טיולים לנוער בנים 
של הישוב. יש ליצור קשר עם 

ליאת רביבו, רכזת קהילה תלם
050-7908528

ם
שי

רו
ד

למודעות דרושים נוספות כנסו לפייסבוק 
 'תעסוקה הר חברון' 

 מעסיקים המחפשים עובדים
חייגו 052-472-3305

החל בגיליון הבא תינתן אפשרות לפרסם בתים למכירה והשכרה וכן 
מבנים לתעשיה ואחסנה, למעוניינים, פנו באמצעות המייל

dover@hrhevron.co.il  עלות מודעה עד 30 מילים- 30 ₪

אמנים מיתרים 
מה 

מצפה 
לנו?

פתיחת תערוכת ילדי הר חברון בסוף החופש ביום ראשון 
ילדים  כ-25  של  עבודות  יוצגו  בתערוכה   30.8 אלול  ט"ו 
ונוער מהר חברון פרטים בהמשך. תערוכת אמנים כללית 
הבא.  החורף  לקראת  וגידים  אור  רוקמת  ההר  אמני  של 
מוזמנים  למעגל  להצטרף  שמעוניינים  חדשים  אמנים 

בשמחה! קיץ מהנה ומרגיע.  

מה חדש?
נוער  ילדים  של  חבורה  לה  התכנסה  ערביים  בין  שישי  ביום 
לנדאו  ביני  והיוצר  הזמר  עם  שבת  לקראת  לניגונים  ומבוגרים 
ומזמינה  חוויה מרוממת  הייתה  "בין כתלים".  בפתיחת תערוכת 
ברק  חיים  מהאזור.  מוכשרים  אמנים  בשלשה  פגשנו  לעוד... 
פרחי מקרית ארבע עם יצירותיו העמוקות והנוגעות. חמי זלצר 
מסוסיא בנגיעות מכחול עדינות ומרגשות וישראל הדד מסוסיא 
לבוא  הזמן  זה  מופשטת.  אמנות  של  חדשה  טעימה  לנו  שנתן 

למיתרים להתבונן ולפרגן לאמנים.

yaelh
מדבקה
נורית גזית, מנהלת ואוצרת תערוכת "אמנים מיתרים"

yaelh
מדבקה
שלחתי לך את המלל הזה ערוך, יש כאן טעויות כתיב ודקדוק. אשלח שוב.



 סוף הוא רק התחלה 
של משהו אחר...

מסיימים שנה בדביר
לימור פריד

ערב סיומשנה בדביר היה מושקע באופן מיוחד.

בערב עסקנו בנושא השנתי: אהבת ישראל- שנלמד במשך השנה 
בשיעורים ובמעשים. 

בגנים  התנדבות  חונכויות,  השנה  קיימנו  ישראל  אהבת  בסימן 
ונהגי  תחבורה  מח'  עם  ערב משותף  בבאר שבע,  יעלים  ובאולפן 
החל"פ – לחידוד כללים ועידוד סובלנות, שיחות על שליחות למען 
מריעה  הספר  בית  משפחת  כל  בה  הִכּשרוניאדה-  והארץ,  העם 
יום סבבא-  וכו',  למיוחד שבכל אחד, מפגשים משפחתיים ללימוד 

בנושא נס קיבוץ גלויות, מפגש בוגרי בית הספר ועוד.

משתפות  בסדנאות  ביחד  עבדו  ותלמידים  סבים  הורים,  מורים, 
המעודדות אהבה ואחווה, בסימן "כאיש אחד בלב אחד".

בית הספר- שתהפוך לקיר מקושט,  יצירה של כל משפחות  הכנו 
צפינו בתאטרון בובות, הכנו כדורי תמרים, עבדנו על שיתוף פעולה 
והתלמידים  המורים  ידי  על  הוכנו  הסדנאות  רוב   .ODT בסדנאות 

הבוגרים יחדיו והועברו על ידם.

ונגינה ושני  לסיום, התכנסנו כולנו לצפות ולהקשיב להצגה, שירים 
סרטונים: אחד מהנעשה בבית הספר השנה בנושא אהבת ישראל 
מוזמנים  כאן..  לכם  המצורף  הספר-  בית  המנון  של  קליפ  והשני 

לשיר!

מתוך התרוממות רוח ואחדות, אנו יוצאים לחופשה, לאגירת כוחות 
וחוויות,

לקראת תשע"ו מיוחדת לא פחות!

חופשה נעימה!

ִהְמנֹון ֵּבית ֵסֶפר ְּדִביר

 )במנגינת 'האמיני 
יֹום ָיבֹוא'(

א
ְּבֵלב ֲהֵרי ֶחְברֹון
ַעל ֶּדֶרְך ָהָאבֹות

ֶאל מּול ִקְרַית ֵסֶפר
ִנְפַסע ַיְחָּדו ְלֵבית ַהֵּסֶפר

מֹוִרים ַוֲחֵבִרים ֶאְפֹּגׁש ֹּפה
ְרִצינּות ֶׁשל ְלִמיָדה

יֹום ָחָדׁש ֵהָּנה ַמְתִחיל ֹּפה
ְּבֵבית ִחּנּוְך ְּכִמְׁשָּפָחה

פזמון

ֵלב טֹוב זֹו ַהִּסְסָמה
זֹו ַּגֲאָוה ְוַגם ָעְצָמה

ֶזה ַהּסֹוד ְוֶזה ַהֲחלֹום
ָּכל ַּתְלִמיד ֹּפה ַיֲהלֹום
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בתי ספר בהר

שושי אופיר, בית ספר סוסיא

בשלבי  עסק  הקודם  מאמרנו 
ההתפתחות של הילד בשנות המעבר 
שבין הגן לבית הספר, ובהמשכו סקרנו 
כמסייע  ביה"ס,  של  ההערכות  את 
לטובת  אלה,  לשלבים  עצמו  ומתאים 
בכיתה  החדש  התלמיד  של  קליטתו 
הלימוד  בתכני  נעסוק  זה  במאמר  א'. 

השונים בגיה"ר.

לימוד תורה בגיל הרך
לשמור  שניתן,  ככל  משתדל  ביה"ס 
על מארג קבוע של מחנכות ומלמדים 
לכיתות הגיה"ר מתוך הכרה במיוחדות 
היכרות  על  לשמור  ובצורך  הגיל  של 

מקצועית עמוקה עם צרכיו.

מתוך הכרה שהתורה היא מקור חיותו 
משקל  נותן  ביה"ס  האדם,  של  ואושרו 
ביטוי  לידי  הבא  זה  לנושא  משמעותי 
בריבוי שעות לימוד תורה למקצועותיה, 
הוראה  דרכי  בגיוון  ההוראה,  באיכות 
ותוכניות הלמידה, דוגמת תוכנית "תורה 
ללמוד  המעוניינים  לילדים  לשמה", 
תורה קודם שעות הלימודים. התוכנית 

פתוחה לבנים ולבנות. 

הילד הרך מקבל את התכנים בתמימות 
מן החוץ שצריך  כמושגים הבאים  ולא 
מלאכותי,  באופן  עליהם  לעמול 
כפייתי. התורה נמסכת בו באופן טבעי. 
נקי  הוא  מלא.  ובמורים  ברב  אמונו 
דרך  את  לאמץ  ומסוגל  מביקורתיות 
ולכן שלב  ותהיות.  ספיקות  בלי  החיים 
התפתחות זה משמעותי מאד ביציקת 
מידות טובות עם דרך ארץ באמצעות 
האבות וגדולי האומה לדורותיהם, שחיו 

כך את חייהם. 

ביניהם  והמלמדים מחלקים  המחנכות 
חומש,  התורנית:  הלמידה  תחומי  את 
פרקי אבות, הלכה, ספר יהושע ופרשת 
מונח  אלו  תחומים  בלימוד  שבוע. 
שמתוכו  מרכזי,  כגורם  הערכי  הדגש 
נלמדים הפרטים. המלמדים העובדים 

שינון,  מוסיפים  בתיאום עם המחנכות, 
לעולם  המותאם  עיוני  לימוד  ובעיקר 
משולבים  בלימוד  הילדים.  של  הרגשי 
ומשחקי  יצירות  סרטונים,  שירים, 
חזרות המפנימים את הלימוד בערוצים 

מגוונים. 

למנהל  הודות  מתאפשר  זה  דבר 
זו,  בדרך  ובתמים  באמת  שמאמין 
להוסיף  כדי  כל משאב אפשרי  ומגייס 

תורה.

לימוד הקריאה
נושא מרכזי בכיתות היסוד. שעות  זהו 
הקריאה  להקניית  מוקדשות  רבות 
בקבוצות  ייחודית  בשיטה  והכתיבה 
כיתה,  בכל  הקריאה,  בשעות  קטנות. 
שירות  ובת  סייעת  למחנכת  נוספות 
בקבוצות  העבודה  לתמיכה.  לאומי 
משמעותית,  למידה  מאפשרת  קטנות 
התוודעות  כדי  תוך  למידה  מכך  ויותר 
אחד  תלמיד.  כל  של  ולצרכיו  למקומו 
הכללים המובילים אותנו בשיטה זו: לא 
ולא מאיצים בתלמיד  מעכבים תלמיד 
– כל תלמיד ירכוש את הקריאה בקצב 
וברמה שלו, לכן קבוצות הלמידה הינן 

הומוגניות.

התלמידים  הקריאה  ללימוד  נוסף 
חיים,  כישורי  מדעים,  חשבון,  רוכשים 

ספורט וחוגים. 

העצמה רגשית
מתן  הוא  א'  בכיתה  נוסף  חשוב  תחום 
לידי  הבא  לתלמיד,  וביטחון  העצמה 
וכיתתיות  פרטניות  שיח  בשעות  ביטוי 
ובמעורבות  הבוקר(  )בתחילת 
בכיתה.  בנלמד  עצמם  התלמידים 
אנו  טובה,  בצורה  יירכש  שהדבר  כדי 
מתחילים במעורבות ההורים. כל הורה 
בכיתת  כלשהו  בנושא  שיעור  תורם 

הרגשית  להעצמתו  תורם  ובכך  ילדו 
של התלמיד והעצמת הביטחון העצמי 
בהרחבת  נשכרת  יוצאת  הכיתה  שלו. 
נשכר  יוצא  הפרטי  והתלמיד  דעת, 

שבעתיים.

בכיתה ב' אנו עולים מדרגה, והמעורבות 
ע"י  נעשית  לא  כבר  הלמידה  בנושאי 
עצמם  התלמידים  ע"י  אלא  ההורים, 
כל  אישית".  "במה  שנקראת  בתוכנית 
הכיתה  קידמת  את  מקבל  תלמיד 
בדרך  ליבו,  אל  נושא המדבר  להעביר 
נשכרים,  יוצאים  כולנו  בוחר.  שהוא 
הכיתה והתלמיד שמצליח שוב להוכיח 

לעצמו עד להיכן מגיעה יכולתו.

והכיתתי  הפרטני  השיח  ב'  בכיתה  גם 
אחת  ולא  כבוד,  של  מקום  תופס 
המחנכת  את  ניגשים  תלמידים 
מתוך  יגיע,  בשיח  שתורם  ומבקשים 
הכרה  ומתוך  העניין  בחשיבות  הכרה 
משמעותית  דמות  היא  שהמחנכת 

בחייו. 

את  בעיון  לומדים  הבנים  ב'  בכיתה 
חומש בראשית ואת ספר יהושע. לתוך 
תחומי  את  יוצקים  אנו  הקודש  נושאי 

השפה.

בית אבי
בראשית,  בחומש  הנלמד  בסיס  על 
ביה"ס בנה תוכנית שנקראת "בית אבי", 
על  המשפחה  נושא  את  לומדים  ובה 
היבטיו הרבים. את הנושא אנו מסכמים 
נבחרת  דמות  על  אישי  נושא  בכתיבת 
המורחבת  או  המצומצמת  במשפחה 
זה אחד  כי  של כל אחד. למותר לציין 
באופן  ביטוי  לידי  המביאים  התחומים 
של  המשמעותית  הלמידה  את  מלא 
כל אחד. ע"י הבנה של מושגים שונים 
להבין  יכול  בנושא המשפחה התלמיד 
המלא  בראשית  חומש  את  יותר  טוב 
בסיפורי משפחה, ולתת להם משמעות 

נוספת ע"י חיבור לעצמו ולעולמו.

"פה בארץ חמדת 
 אבות 

תתגשמנה כל 
התקוות"

 יום קהילה, 
בית ספר האזורי מרכז 

הפצה סוסיא
צורית קארו

לבית ספר סוסיא יש מסורת רבת שנים, 
שנת  סיום  לקראת  קהילה  יום  לקיים 

הלימודים.

גם השנה אירח בית הספר את משפחות 
הקהילה: משפחות של תלמידים בהווה 
לעתיד,  תלמידים   - הגן  ילדי  ושל 

מבוגרים, ילדים ופעוטות.

ההורים  סיירו  הספר  בית  מבנה  בתוך 
בין הכיתות ונהנו מתוצרי הלמידה של 
עבודות  מצגות,  תערוכות,  ילדיהם: 

כתובות, ועוד.

הילדים  יכלו  הספר  בית  בחצר 
בג'ימבורי,  לקפץ  מאד  הצעירים 
ילדים קצת יותר גדולים הכינו יצירות 

בתחנות הרבות. עבור ילדי בית הספר התקיימה תחנת ניסויים 
במדעים שהופעלה על ידי צוות מו"פ יהודה ותלמידי חוג 
הייתה הרצאה עם  זה  מדע. אחת האטרקציות במתחם 
עוד  יבש".  "קרח  של  המיוחדות  התכונות  על  הדגמות 
בתחום המדעים- נציג מ"בית יציב" הגיע עם אוהל מתנפח 
שמכיל פלנטריום אמיתי. בתחנה זו הילדים וההורים צפו 
ב"כוכבים" ושמעו סיפורים על הכוכבים שניתן לראות בשמי 

הלילה האמתיים.

האטרקציה  לפני  הפעילות  כל  במשך  השתרע  ארוך  תור 
מתהפכת  מכונית   - אחדות  שנים  כבר  אותנו  שמלווה 

להדגמת החשיבות של חגורת הבטיחות. 

ואמבולנס,  אש  כיבוי  רכב  היו  נוספות  מעניינות  מכוניות 
גם המשטרה  הילדים הסקרנים.  בפני  את שעריהם  שפתחו 
נרתמה והביאה איתה בנוסף לרכב משטרה גם כלבן שהופיע 
לפני הקהל באולם הפיס, ואת שיא הערב - תזמורת המשטרה 
שהנעימה לקהל במגוון שירים ומנגינות, יחד עם הסברים קלים 
על כלי המוזיקה, ואטרקציות בצורת כלי נגינה מיוחדים. בנוסף 

נהנינו מתלמיד כיתה ד שהוזמן לנצח על כל התזמורת.

תודה לכל הגופים והגורמים בקהילה שתרמו בשמחה להצלחה 
של האירוע. כבר מחכים לשנה הבאה!

 מהגן
 לבית הספר

 חלק ב'
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נעים להכיר
שנת  של  התהליך  את  התחלת  שכבר  לאחר 

השירות האם את מתחרטת שלא התגייסת?

רגעי משבר  גם  יש  לא אשקר. בשנת השירות 
גדולים מאוד שבהם שאלתי את עצמי: בשביל 
שהרבה  הבנתי  לפעמים  זה?!  את  עשיתי  מה 
ואכן  לצבא  גיוסי  עם  משתחררים  מחברי 
אני  השירות,  שנת  בסיום  עכשיו,  התבאסתי.. 
אתחרט!  לא  שלרגע  מלא  בביטחון  אומרת 
ואני  הרבה  כך  כל  לי  נתנה  הזאת  השנה 
מאושרת שעשיתי אותה. מה גם שבזכותה אני 
משמעותי  יהיה  שלי  הצבאי  שהשירות  יודעת 

הרבה יותר! 

למה בחרת לעשות שנת שירות?

כל חתימת שנת השירות הייתה די בספונטניות. 
לעשות  לי  לנדנד  הפסיק  לא  שלי  הרכז  להב 
שנת שירות, אז הלכתי למיונים לראות מה זה. 
ההורים שלי דחפו אותי לזה, גם אמא שלי עשתה 
שנת שירות וידעה שאם יש הזדמנות לבת שלה 
 לחוות כזאת שנה, היא לא תיתן לה לוותר על זה . 
למה בחרת לעשות שנת שירות דווקא בתנועת 

הנוער הלאומי?

למה דווקא בנוער לאומי??  

לא  מעצמי  לשם.  אותי  שמשכו  אלו  הם 
הנוער  השירות.  שנת  של  מיון  לאף  הלכתי 
הגיעו  לי,  ששווה  לי  להראות  דאגו  הלאומי 
השירות  שנת  את  לראות  הלכתי  הביתה..  אלי 
ברעיון,  והאמת שהתאהבתי  שנה שעברה  של 
מדהימים.  ובאנשים  בתנועה   התאהבתי 

היכן התנדבת במהלך שנת השירות?

רבין  יצחק  שם  על  אורט  בתיכון  התנדבתי 
יבנה.  בגן  הלאומי  הנוער  בסניף  יבנה,  בגן 
קהילתיים  באירועים  פעיל  חלק  לקחתי 
מטורפים,  הפנינגים  הרמנו  וקטנים.  גדולים 
אורט. בתיכון  ותיקים  בכיתת   התנדבתי 
העובדה  את  הקרובה  הסביבה  קיבלה  איך 

שבחרת לעשות שנת שירות לפני הגיוס?

את  ואהבה  תמכה  מאוד  שלי  הסביבה  רוב 
הרבה  לשם,  אותי  דחפה  המשפחה  הרעיון. 
ומכינות  שירות  שנת  עושים  לשכבה  מחבריי 

ככה שלא הייתי יוצאת דופן. 

האם לדעתך כל נער שסיים את לימודיו צריך 
לתרום שנה מחייו לחברה לפני גיוסו?

אני לא חושבת שצריך להפוך את שנת השירות 
לחובה. העובדה שמשהו שאתה 

בוחר לעשות ולתת בלי שאף אחד מחייב אותך 
לכולם  ממליצה  הייתי  החוויה.  את  מעצימה 
כזכות  להשאיר  בהחלט  אבל  זה  את  לעשות 

בחירה. 

 ,18 בת  עומרים,  טנא  תושבת  ביטון,  קורל 
ומתחילה  הנגב  מבואות  הספר  בבית  למדה 
בשנת הלימודים הקרובה שנת שירות בתנועת 
הנוער הלאומי. שאלנו אותה קצת על העניין - 

מהי שנת שירות?

יוצא  אתה  בה  בקהילה,  התנדבות  שנת 
ומגונות  שונות  במסגרות  חלק  ולקחת  להכיר 
בשביל  גם  שנה  זוהי  הישראלית.  בחברה 
לבית  מחוץ  לגור  לומד  שאתה  שנה  עצמך, 
כדי  שם  היו  שתמיד  ההורים  ללא  ולהתמודד 
בלחיות  ולהתמודד  ללמוד  זה  ולתמוך,  לעזור 
בשביל  באו  שגם  גילך  בני  אנשים  קבוצת  עם 
שונים. והרגלים  ממקומות  מטרה   אותה 
לחברה  חשובה  שירות  שנת  לדעתך  מדוע 

הישראלית?

לנוער  יש  בתנועה  השירות  שנת  במסגרת 
הקיימת  המציאות  את  לשנות  האפשרות 
לאורכה  התנועה  ביישובי  מוסף  ערך  ולהעניק 

ורוחבה של הארץ .

מהם היעדים והמטרות שלך בשנת שירות?

להתנסות  חדשה,  בקהילה  חלק  לקחת 
להכיר   , בה  חיים  שאנו  בחברה  ולהתעמק 
שיגרתים  והלא  השונים  במצבים  עצמי  את 
איתם. להתמודדות  הכלים  ארגז  אני   ולקבל 

האם שנת שירות היא רק נתינה בעינייך?

זה  שירות  שנת  מקבל!  אתה  נותן  שאתה  לא, 
שנה בה אתה נותן הכל מעצמך ומקבל כל כך 
הרבה בתמורה, ה"תודה" שאתה מקבל מחניך 
שלך על זה שבסך הכל הקשבת למה שיש לו 

להגיד זה הכל בשבילי.

למה בחרת שנת שירות בנוער הלאומי?

בחרתי שנת שירות בזכות הנוער הלאומי. אחרי 
שנה וקצת בתנועה, להב הרכז שלי סיפר לי על 
ידעתי  רגע  באותו  התנועה,  של  השירות  שנת 
שזה מה שאני רוצה. עוד שנה עם התנועה ועם 
החברים, זה נראה לי כל כך הגיוני להמשיך עם 
שלי,  בחיים  משמעותית  שנה  לעוד  התנועה 

שנה של תרומה.

ממשיכה  בעתיד  עצמך  את  רואה  את  האם 
לתרום לחברה ולקהילה?

כן, אני מקווה שאחרי הצבא אני אמשיך בדרכים 
לקהילה.  שיותר  כמה  לתרום  ואמשיך  שלי 
כל  לי,  חשוב  שמאוד  דבר  היא  בכללי  תרומה 
ולעזור-  מעצמי  לתת  להמשיך  יכולה  אני  עוד 

אני אעשה את זה. 

מילה למתלבטים – למה לעשות שנת שירות?

דניאל סלומון מאשכולות 
 
וקורל ביטון מעומרים על 

שנת שירות במסגרת 
"הנוער הלאומי"

התנדבותית  מסגרת  יצירת  היא  שירות  שנת 
ביטוי  לידי  להביא  התנועה  לבוגר  שמאפשרת 
במהלך  הישראלית.  לחברה  לתרום  רצונו  את 
שנת השירות הבוגר מתנסה בקיום אורח חיים 

עצמאי ובוגר. 

התנסות  כשנת  גם  נתפסת  השירות  שנת 
חינוכית, בה הש"ש לא רק מחנך אלא גם חניך 
ההתנסות,  עצמו.  משל  חינוכי  תהליך  העובר 
והרבה,  לתת  מאפשרת  שהיא  מהעובדה  חוץ 
התמודדות  מעט:  לא  לקבל  מאפשרת  היא 
כלים  רכישת  ומקצועיים,  אישיים  ואתגרים 
לאורחות  חשיפה  ומגוונות,  שונות  ומיומנויות 

חיים וחוויות חדשות.

תושבת  סלומון  מדניאל  ביקשנו 
שירות  לשנת  שהתנדבה  אשכולות, 

בגן יבנה לספר על העשייה והחוויה:

ספרי חוויה שזכורה לך היטב משנת 
השירות 

שזכורה  אחת  חוויה  שאין  היא  האמת 
בהחלט  יש  אך  השירות,  משנת  לי 
לאורך  אשכח.  לא  שאותה  תחושה 
בתיכון  התנדבותי  במהלך  השנה, 
לי  ואמרו  אליי  פנו  ילדים  ובסניפים 
"תודה". תודה שאת שם בשבילנו, תודה 
תודה  היום,  מי שאני  להיות  לי  שגרמת 
שבזכותך לא נכשלתי במבחן ויותר מכל 
בעצמי  מאמין  אני  שעכשיו  לך  תודה 
דבר  אין  ביטחון.  לרכוש  לי  עזרת   -
שגרמת  מעובדה  יותר  ומספק  ממלא 
בעצמו.  להאמין  מזה  ויותר  לחייך  לילד 
אותי  ממלאת  הזו  הסיפוק  תחושת 
אנשים.  בעוד  ולגעת   מוטיבציה להמשיך 

איזה כלים רכשת משנת השירות?

זו שאלה קשה.. אני מאמינה שלאורך כל החיים 
אמשיך לגלות את התשובה. אין ספק שרכשתי 
 17.5 בגיל  זה לא דבר טריוויאלי שילדה  המון, 
עם  לבד  לגור  עוברת  הבית,  את  עוזבת  כבר 
אנשים שהכירה רק השנה, לומדת לנהל תקציב 
ובכלל חיי משק בית. אין לי ספק שהתבגרתי, 
הפכתי מילדה של ההורים לבחורה עצמאית. 
מכשלת  השונים  הגורמים  מול  ההתמודדות 
ומחזקת, אני יכולה לספר שעולם התאטרון כל 
כך בוער בי שידעתי שהשנה אני חייבת להקים 
פרוייקט תיאטרון ובו אני מתנדבת. האמת, זה 
לא היה קל. הם התלהבו מהרעיון והיה נשמע 
אפשרות  להם  הייתה  לא  אך  נחמד,  להם 
הייתה  ולא  לפרוייקט  שעות  מספיק  לי  לתת 
אף  על  במתנ"ס,  הפקה  להעלות  באפשרותם 
וויתרתי,  לא  אך  מהמועצה.  אישור  שהשגתי 
שבוע  בעוד  והנה  שלי  על  לעמוד  למדתי 
תלמידי התאטרון שלי עומדים להעלות מופע 
 סיום במתנ"ס גן יבנה מול למעלה מ-300 איש! 

"גלגל המנוף בחיי החברה הוא הנוער" )ז'בוטינסקי( הן משלנו

yaelh
מדבקה
חסרות כמה שורות
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נוערנוערנעים להכיר

"זרעי קיץ נשאים ברוח"
 רוניה חדד, 

רכזת סניפי בני עקיבא בהר

הקיץ נפתח בפנינו כמו חלון ענק מלא 
אפשרויות, רצונות, ציפיות ותחושות אין 

סופיות של חופש. 
כוחות עצומים שטמונים בנו כל השנה, 
וגדלים, מבקשים עכשיו לפרוץ,  נבנים 

ליצור ולעשות. 
החופש  הרגע,  זה  היום  זה  הזמן  "זה 
קורא לי.." קורא לי למה? לאן אני בוחר 
רוצה  אני  איך  הזה?  בחופש  ללכת 
אעשה  אני  מה  יראה?  שלי  שהחופש 
יקרה  מה  והחברים?  המשפחה?  עם 

בסניפים שלנו? 
החופש הוא הזמן שלי לעשות כל מה 

שאני רוצה וחולם. 

מה  של  התפרקות  לא  הוא  החופש 
המסגרת  של  עכשיו,  עד  שהיה 
אלא  עצמי,  על  שלקחתי  וההחלטות 
דווקא מתוכם זה הזמן לפרוץ ולפרוח. 
אני רואה את החופש כ"חופש ל... " ולא 
הדברים  לכל  אותו  אנצל  מ.."  "חופש 
מספיק,  תמיד  ולא  רוצה  כך  כל  שאני 
עמוסה  משנה  העייפות  עקב  ולא 
ארגיש בנוח להתעטף בשמיכה ולישון 

עוד שעה- שעתיים-שלוש...
החופש מעמיד את עצמינו מול מראה- 
מקפיד?  אני  מה  על  בוחר?  אני  במה 
מרשה  אני  ובמה  באמת  לי  חשוב  מה 
של  עולם  איזה  לחפף..?  קצת  לעצמי 
אני  איפה  לעצמי?  בונה  אני  עשיה 
אני לא נמצא בתוך  מסתובב? פתאום 
אחרי  עוקבים  כ"כ  לא  ברורה.  מסגרת 
ומכוונים אותי - עכשיו זה אני. האם כל 
האחרונה  השנה  במהלך  שנבנה  מה 

הוא באמת שלי?! 

לצמוח  הגדול,  בחופש  יכול  אני  "הכל 
נבחר  בואו  הגדול"-  בחופש  ולגדול 

לצמוח ולגדול!
בקיץ.  טמונים  כוחות  הרבה  כך  כל 
האוויר  את  לנשום  החוצה  לצאת  רק 
לצעוק!  לעוף!  לרצות  ופשוט  והשמש 
"לצאת  בחרנו  השנה  הקיץ  לפרוץ! 
הייתי  בה  מהבועה  לצאת  מהבועה", 
להתקדם  )השנים(  השנה  כל  טמון 
לנקודה חדשה, לגעת בעוד נושא, בעוד 
להתחיל  עולם,  עוד  להכיר  משימה, 
לעשות. בקיץ לא מדברים-פועלים. "זה 

הזמן לפני הקיץ, שעריו הלב פותח".

קיץ  לפני  עומדים  אנחנו  בעז"ה, 
במחוז  בהר,  בסניפים,  עשיה  מלא 

ובתנועה. 
לוחות החופש כבר פזורים- כל סניף 
בנושא בו החליט לפרוץ, בבועה ממנה 

החליט לצאת. 
בבית",  "מרגישים  בפרוייקט  נמשיך 
נפגוש עוד קבוצות שיגיעו להר חברון. 

ובעז"ה, נרים ונפעיל בפעם השניה את 
קייטנת "צמיד אתך בלב"- לילדי צרכים 

מיוחדים מהר חברון. 
גוש  לגירוש  שנים   10 ב  נעסוק  במחוז 
פתיחת  ערב  השומרון-  וצפון  קטיף 
ושבת  ווצאפ  לימוד  חב"ב,  שבת  קיץ, 

גוש"ק בסניפים. 
וכמובן כמובן, כולנו נגיע למחנות הקיץ 
מה?  חברון!  הר  ורוח  שמחה  מלאים 

עדין לא נרשמתם?
את  להזכיר  בלי  לסיים  אפשר  ואי 
בשבת  שהתקיימה  המדריכים  שבת 
יצאו  חברון  הר  מדריכי   40 בהעלותך. 
והענווה".  "בעוז  שהתעסקה  לשבת 
שבת משפחתית, שמחה וממלאה ברור 
שהדריכו  ההר  לבוגרי  תודה  וחשיבה. 

בהתנדבות גמורה - נעם נתן מסוסיא, 
בן  שיראל  חבר,  ממעלה  כהן  חמדה 
 - ורד מעתניאל  ושירה  חמו מעתניאל 

אשרי ההר שאלו בוגריו. 
יודעים..  לא  עדין  אתם  ואם  אה... 
העוגות  בתחרות  שזכו  האלופים 
טנא  סניף   - הם  בשבתנועה,  האזורית 
עומרים!!! יישר כח לכל מי שהכין עוגות 
ו"מרגישות  יפות, מושקעות, טעימות   -

בבית".
ולעבודה.  לתורה  חברים  בברכת 

 מחכים לכווולכם בסניפים

סניף בית חגי
עברנו המון השנה בסניף, יחד, כחבורה 
לאור  סליחות  סיור  גדולה:  אחת 
לחיילים,  בדבש  תפוח  חלוקת  זריחה, 
ארגון עם השקעה  חודש  סוכות,  מסע 
והמדריכים  החניכים  של  מטורפת 
בשבט,  טו  טיול  מדהימות!  ותוצאות 
הכתרה ואווירת פורים בישוב, טקס יום 
שבתנועה,  הרים,  שהסניף  העצמאות 
לסניף  מאחלים  ועוד.  בעומר  לג 
קיץ  שיהיה  הסניפים  שאר  ולכל  שלנו 

משמעותי, מהנה ומוסיף טוב! 

סניף טנא עומרים
מהבועה"  "יוצא  עומרים  טנא  סניף 
ומתכונן לקיץ משמעותי ומלא באווירה 
המון  עם  וחווייתית,  כיפית  סניפית 
הקיץ  וחינוכיות.  מגבשות  פעילויות 
הקרב גם מסכם שנה של עשיה מרובה 
התותחים  המדריכים  עם  בסניף, 

שמוסרים את עצמם לעבר המטרה!!

בני נוער וילדים יקרים
כתב: להב שלום, רכז מחוז דרום

שנת הלימודים תשס"ה הגיעה לסיומה וחופשת הקיץ בפתח.

אירועים  טקסים,  מסגרות:  במגוון  ההר  ביישובי  פעלנו  השנה 
שונים  מיישובים  הנוער  בני  בין  מפגשים  התנדבויות,  קהילתיים, 
ותכני  נוספים  מדריכים  עם  מדרגה,  שעלתה  ההדרכה  וכמובן 

הדרכה חדשניים.

בהזדמנות זו רוצה אני להודות לכם ילדים ובני נוער, על העשייה 
המבורכת מלאת הישגים - אין ספק שבזכותכם – הר חברון הוא 

מקום טוב יותר לגדול בוא! 

ההצלחה העיקרית של השנה היא הרחבת התנועה ביישובי ההר, 
שסיימה  שירות  שנת  במועצה,  הממוקם  הדרכה  מרכז  פיתוח 
אשר   – בפרויקט  מההר  נוספת  נערה  של  והשתלבותה  מחזור 

מוסיף כבוד גדול לתנועה ולהר חברון .

זו שנה שנייה בה תנועת הנוער הלאומי עובדת בשיתוף מועצת 
הר – חברון ביישובים החילוניים אשכולות, שני-לבנה, שמעה וטנא 

עומרים ועתיד מזהיר עוד לפנינו ...

אנו יוצאים לחופשת הקיץ בשמחה והנאה.

תוכנית הקיץ כבר מוכנה: מסלולים ביערות ובנחלים, שביל ישראל, 
מחנאות, אטרקציות, התנדבויות, פעולות מושקעות והרבה כיף.

מקווה לראותכם בפעילותינו השונות במהלך חופשת הקיץ 

מאחל לכם חופשה נעימה, שמחה ובטוחה. 



חוג קפוארה - מבט של אמא

יסמין אמסלם - מעון

אתחיל בתיאור שתי תמונות מצב:

תמונה 1: אחה"צ שגרתי בביתנו הגדול על 
בנים  שלושה  בחדווה  מתופף  הדג'מבה 
וילדה קטנטנה מתאמנים קופצים גלגלונים 
ועוד כל מיני תרגילים שאיני שולטת בשמם.

על מה "המהומה"???

]לא  בנשמה  חזק  שנכנס  קפוארה  חוג 
שאמא  טובים  ובימים  לפני...[  שקט  שהיה 
לדשא  מזרון  גם  מוציאים  מאפשרת 

ומזמינים את כל החבר'ה.

חג  ערב  בצהריים!!  שישי  יום   :2 תמונה 
שבועות!!

נהירה המונית של הורים, וילדים

סבים וסבתות לאולם השמחות במעון.

אנרגיות חיוביות מורגשות בכול עבר 

שירה ונגינה שבוקעות ללא הרף

בהר  ראשון  קפוארה  חוג  סיום  "טקס 
חברון"!!!

נפתח  מעון,  תושב   - עוזי  טל  ביוזמתו של 
טל  הסביבה.  לילדי  קאפורה  חוג  השנה 
החדיר בילדים את אהבת המקצוע ואהבה 
אהבה  ברוך,  בשמחה,  במסירות,  לזולת. 
ומקצועיות רבה! הטקס היה מרשים ביותר 

והעלה את המוראל לכל מי שבא.

אז רצינו לנצל את הבמה

ולהודות על שנה נפלאה

על חיזוק הגוף והנשמה

רוח  בקוצר  מצפים  אנו 
כבר לשנה הבאה...

שרה  אותי  שומעים  )ואם 
שזה  דעו  מוזרים,  שירים 

בהשפעת הילדים...

הוא   - לאביהם  ובאשר 
חוג  של  לפתיחה  מחכה 

למבוגרים.(

ְדרוָׂמא | תמוז תשע"ה | יוני 2015 33ְדרוָׂמא | תמוז תשע"ה | יוני 2015 32

קבוצות הכדורסל מסיימות עונה
אלי שפר, רכז ספורט ומנהל קבוצות 

"אליצור הר חברון"

ומשחקים  אירועים  עמוסת  שנה  לאחר 
אנו מסיימים את עונת תשע"ה בהישגים 

לא מבוטלים.

למעלה  השנה  השתתפו  בקבוצות 
מכיתה  ומבוגרים,  נוער  ילדים,  מ-130 

ב – עד גיל 40.

ל"בית  שייכים  ד המשתתפים  כיתה  עד 
ספר לכדורסל" ומכיתה ה המשתתפים 
חברון",  הר  "אליצור  לליגות  שייכים 
מחוז  הכדורסל  אגוד  במסגרת  ושיחקו 

נגב.

ואלה יעמדו על הברכה: 

קט סל ב )כתות ה( – מקום 
4 )מתוך 8( 

קט סל א סוסיא )כתות ו( – מקום 
3 )מתוך 9(

 - ו(  )כתות  עתניאל  א  סל  קט 
מקום 7 )מתוך 9(

 4 מקום   - ז-ח(  )כתות  א  ילדים 
)מתוך 10(

 7 מקום   - ט-י(  )כתות  א  נערים 
)מתוך 11(

נוער )יא-יב( - מקום 6 )מתוך 7(

הבוגרים  קבוצת   - הכותרת  גולת 
סיימה  נגב,  מחוז  ב  בליגה  שמשחקת 
בפליאוף עליון מקום 4 מתוך 9 קבוצות.

תודות למאמנים: יקי דוף מאמן הבוגרים, 
אבי אבו מאמן נערים+נוער, יהודה הגר - 
מאמן ילדים, דוד אבו - מאמן קט סל א 
עתניאל, אלי שפר מאמן קט סל א + קט 
סל ב, אליה זומר מאמן בי"ס לכדורסל 
וליוחאי  וכן תודות ליעל חמאוי  בסוסיא. 

סביון על התמיכה והעזרה.  קפוארה
מברזיל למעון

 טל עוזי, מנהל ומדריך בית ספר לקפוארה בדרום 
ולומד בכולל בבית יתיר, תושב מעון

אקרובטיקה  מוזיקה,  ריקוד,  המשלבת  לחימה,  אמנות  היא  קפוארה 
וקרב, אשר פותחה ע"י עבדים אפריקאים לפני כ-500 שנה בברזיל. 
העבדים פיתחו את הקפוארה כאמצעי להגנה עצמית, שימור המסורת 
חייבים  היו  לחופשי,  לצאת  ששאפו  העבדים,  הרוח.  מצב  והעלאת 
להתאמן על מנת להילחם על חירותם אך לא יכלו לעשות זאת בגלוי 
עקב החשש שיתגלו בפעילות מעין זו וייענשו. בתור הסוואה לקפוארה 
כל חשד בשעה  יעוררו  כדי שלא  ריקוד,  ותנועות של  מוזיקה  שילבו 
בעולם.  יבשת  בכל  ונמצאת  מפותחת  הקפוארה  כיום  שהתאמנו. 

ישראל נחשבת כמעצמת קפוארה והיא מהמובילות בעולם בתחום.

ביום שישי לפני כחודש, התקיים טקס הענקת חגורות באולם ביישוב 
מעון למשתתפי חוג הקפוארה של המדריך טל עוזי.

הטקס המיוחד לווה בתרגילים שונים שנעשו על ידי הילדים ובמרכזו 
שהגיע  נוסף  ומדריך  מהארץ  המדריכים  מיטב  של  ייחודית  הופעה 

מברזיל במיוחד לאירוע וללימוד סדנאות הקפוארה.

לצפות  ובאו  שישי  ביום  הבישולים  את  עזבו  נרגשים  הורים  עשרות 
מעניקה  הקפוארה  רגילה  לחימה  מאומנות  שלבד  הילדים  ביצירות 

חיזוקים נוספים להעצמת הילד כגון בטחון עצמי, 
ערכים חינוכיים, פיתוח קואורדינציה, קצב, השפה 
הפורטוגזית ועוד. המופע הותיר רושם מקצועי וכן 
קרוב  נמצאים  וברמה  איכותיים  שדברים  סיפוק 

לבית.

מוזמנים להכנס ולהיתרשם: פיסבוק: בית הספר 
http://ficalivre. אתר:  בדרום,  לקפוארה 

co.il
טל' עוזי 054-2227355

להירשם  ניתן  החלה!  הבאה  לשנה  ההרשמה 
מגיל 3 ומעלה, החלוקה עפ"י קבוצות גיל.

מוגבלים  המקומות  מספר  להרשם,  הזדרזו 
ונתפסים מהר!

נא להכיר: התעמלות מכשירים הר־חברון – סניף עתניאל
מירי שלר, מרכזת חוגי התעמלות 

מכשירים וקרקע לבנות , בעתניאל 

שבאו  אנשים  מאות  אירחנו  השבוע 
להפנינג חוגים ולערב הופעות, לצפות 
קבוצות  של  השנה  סוף  בהופעות 

ההתעמלות בעתניאל.

תשע ההופעות של חמש הקבוצות היו 
מכלל  יצאו  ומרשימות,  מגוונות  יפות, 
לאירוע  ממש  והיו  לילדים"  "חוגים 
תרבות בפני עצמם. הקהל נהנה ופרגן, 
ההורים שבעו נחת וגאווה והמתעמלות 
קצרו את פירות העמל של שנת עבודה.

עמוסה  שנה  סיכום  היו  ההופעות 
מהיישובים  בנות   51 עם  בעבודה 
ועתניאל שמתעמלות כל  נגוהות, טנא 
משקיעות  והתמדה,  במסירות  שבוע 
קשיים  על  מתגברות  ומתאמצות, 
מגמישות,  מחזקות,  מותחות,  וכאבים, 

לומדות ומתנסות.

למשתתפות  נותנים  ההתעמלות  חוגי 
בלבד,  הרבה מעבר להתעמלות  בהם 
כפי שכתבה לי פעם אמא אחת "נראה 
ערכים  הרבה  אותן  מלמדת  שאת  לי 
להתעמלות  מעבר  בחוג,  חשובים 
הם:  בראשי  שעולים  ערכים  עצמה. 
בזמנים,  עמידה  ולמורה,  לזולת  כבוד 
כדי  לחברות  לב  תשומת  אחריות, 
התחשבות,  ופציעה,  סיכון  למנוע 
שאיפה  מטרות,  הצבת  התפשרות, 
לניצחון, להפסיד בכבוד ומשם לשאוף 
שלא  עוד  יש  ובטח  הבאה.  למטרה 

ידעתי ולא גיליתי עדיין..." )ד.מ.(

אוסיף שהחוגים בתחום הזה מוסיפים 
והרגשה  מודעות  עצמי,  בטחון  לבנות 
וביחד  עצמה  בפני  אחת  כל  טובה, 

כקבוצה.

החוגים,  רכזת  לליאת  נתונה  תודותי 
ללירון וחברי הועד שטיפלו במורכבות 

ליהונדב  יישובית,  הבין  הבירוקרטית 
ליעל  הציוד,  נושא  בכל  הטיפול  על 
הסעות  וסבסדו  שתמכו  ולמועצה 
שעזרו  ורני  אמונה  לצורית,  לתחרויות, 
לי כל השנה, להורים על האמון והפרגון 
המסירות,  על  המדהימות  ולבנות 

ההשקעה וההתמדה.

להמשיך  שנוכל  לכולנו  מאחלת  אני 
ההתעמלות  בתחום  ולהתקדם  לקדם 
ניסתה  לא  שעוד  מי  את  מזמינה  ואני 
להצטרף,  הזה,  המופלא  התחום  את 

לנסות ולהתקדם איתנו.

לכתוב  נוכל  הבאה  שבשנה  הלוואי 
שהצטרפו  מהסביבה  יישובים  עוד  על 
על  בעתניאל,  ההתעמלות  לקבוצות 
אצלינו  שמתעמלות  בנות  עשרות  עוד 
אולם ספורט שיכיל  בניית  ועל תהליך 

את כולן.
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נקודת חן

קום והתהלך בארץ...

זהה את 
המקום:

בין הפותרים נכונה תוגרל השתתפות 
בקורס חבלים ומקורות של מרכז סיור 
 ולימוד סוסיא בהדרכת דורון שר אבי. 

שווי המתנה- 195 ₪.

 תשובות יש לשלוח למייל:
tzevethadraha@gmail.com

מורית שפירא, תושבת יתיר, מנהלת חוגי 
התעמלות מכשירים וקרקע בסוסיא

התעמלות מכשירים - ילדות 
ונערות

ההתעמלות  חוגי  של  חמישית  שנה  מסתיימת 
באולם הפיס סוסיא, בהם משתתפות כ-80 בנות.

התעמלות המכשירים בעיני הוא תחום הספורט 
גם  בו  יש  אך  אישי  הוא   - ביותר  המדהים 
אינטראקציה קבוצתית. הוא עובד על גמישות, על 
כוח וכולל תיאום )קואורדינציה( של כל האיברים. 
על  ביותר  הגבוהה  השליטה  את  הדורש  הענף 
עם  יחד  משקל,  ושיווי  אסטטיקה  דיוק,  הגוף.  כל 
מהירות ועצמה. לימוד אלמנטים שאין בשום תחום 
רבים,  ומחסומים  תחושות  עם  התמודדות  אחר. 
תנוחה  הארגז,  מעל  קפיצה  )של  פחד  בעיקר 
הפוכה, פליקפלאק, סלטה וכו'(. בת הצולחת שנה 
ומתמודדת  ונפשה  גופה  עם  רצינית  עבודה  של 
ומתגברת על חוסר כוח, חוסר ביטחון, פחד ועוד, 
להיכנע,  מבלי  ההתמודדות  יכולות  את  מקבלת 

לכל תחומי החיים ולכל השנים.

המכשירים שלנו בסוסיא: קרקע, ארגז הקפיצות, 
וקורות,  מוגבהים  ספסלים  )טרמפולינה(,  קפצית 

ורבוע אוויר. 

הבנות השנה השתתפו בתחרות מחוזית וארצית, 
נסעו לצפות באליפות ישראל בהתעמלות ומעלות 
פיזית  קשה  עובדות  הן  בקיצור,  סיום....  מופע 
בשני  הרבה  מכך  שמקבלות  ומאמינה  ונפשית 

המישורים.

התעמלות קרקע - גנים

השנה החוג מתקיים ב-5 ישובים: חירן, יתיר, סוסיא, 
ילדים.  כ-55  סה"כ  ומשתתפים  וכרמל,  אביגיל 
החלום הוא שבכל ישוב יפעל חוג כזה לילדי הגן, 

ובנוסף- חוג מרכזי באולם הפיס בסוסיא לילדים 
אפשר  אותם  הממוצע  מעל  טבעי  כישרון  בעלי 
לקדם יותר )"נבחרת גן"(. החוג מהווה הכנה לגוף 
וגמישותו  ולחיזוקו  בהתעמלות  העיסוק  להמשך 
ורצף  קואורדינציה  משקל,  שיווי  גם  כולל  בכלל. 

תנועתי. הכל דרך משחק ושימוש במוסיקה.

קבוצת ריצה ואירובי – נשים
על  בעצם  הכושר,  על  לשמור  חשוב  כל-כך 
שומרת  הגופנית  הפעילות  גיל.  בכל  הבריאות, 
חילוף  יכולת  הגוף.  איברי  ושאר  הלב  תפקוד  על 
החומרים נשמרת וקצב החילוף מואץ. מצב הרוח 
חיובי ופחות נתון לתנודות קיצוניות. מה עוד אפשר 

לבקש? 

מדרבנת  יותר,  מהנה  בקבוצה  פעילות  לרובנו 
לרוץ  או  לקפוץ  לבוא  מוזמנות  אז....  ומחייבת. 

איתנו....

אירועי ספורט הקיץ
מחנה ספורט / אימוני התעמלות 

מכשירים / הפנינג ריצה
לפרטים מורית 058-4990365

קיץ של ריצת נשים
6:30 בבוקר, רצים  ו'  בחופשת הקיץ, בנוסף לימי 

גם בימי ג' 20:45 בערב. 

מתאים גם למתחילות וגם למנוסות.

מוזמנות לריצה חד-פעמית או לחודש שלם. 

מסלולים מגוונים.

יש לתאם לפני הצטרפות.

מורית 058-4990365

ספורט ילדות, 
נערות ונשים 
בהר

סיכום שנה 
ואירועי הקיץ!

צמחי מרפא
הקיץ הגיע אבל במקום לצאת 
בבית  תקועים  אתם  לבלות 
או  צרבת  נוראי??  שיעול  עם 

סתם צרידות?

תרופת הפלא - לוטם שעיר! 
פורח כעת בשיא תפארתו.

ג'   10 משרים  השימוש:  אופן 
פרחי לוטם בליטר מים במשך 
יום. מומלץ להניח בשמש את 
מסננים  הפרחים.  ובו  הכלי 
את  ממלאים  המשרה,  את 
ומגרגרים  חלל הפה במשרה 

מספר פעמים.

עלי  חופן  לבשל  ניתן  בנוסף 
במשך  מים  בליטר  לוטם 

שעה, מסננים ושותים 5 כפות ביום.

רפואה שלמה...

מסלול קיץ מרענן:
יותר  בימי בקיץ החמים האורבים לפתחנו, אין 
מרענן ומשמח גוף ונפש מאשר לצנן את גופנו 

במי מעיין קרים.

נגיעה  במרחק  ממש  כשהמעיין  מכך,  ויותר 
דיו  מוכר  שאינו  ויפה  חדש  מקום  מהבית. 
לתושבי ההר הוא המעיין בכניסה לישוב אביגיל, 
במערה  מערה.  ממעמקי  נובע  מימיו  שמקור 
ומתנדבות  מתנדבים  ובנו  עמלו  אותה  בריכה 
)חלקן מביס"ש סוסיא(. מי המעיין קרים וצוננים, 
בצל  לנוח  ניתן  הראש  על  קופחת  כשהשמש 

קורותיה של המערה.

בין  הנמצא  אביגיל  לישוב  נוסעים  הגעה:  דרכי 
הישובים מעון ]צפונית לישוב[ וסוסיא ]דרומית 
 100 כ  לישוב,  ובעליה   .317 כביש  על  לישוב[ 
לישוב, נסתכל  מ' אחרי שפנינו לכביש הגישה 
את  הכביש  של  שמאל  מצד  ונראה  שמאלה 

פתח המערה בה נובע המעיין. 

בברכת קיץ חם, נעים ו..צונן!
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ילדים
צביעה:

בדיחות

מבוך

מה קורה -
 
אני קורא!

מדור ילדים – קיץ!!!

תפזורת קיץ

חפשו את המילים הבאות:
שמש, חוף ים, בריכה, קרם הגנה, כובע, גלידה, ארטיק, חמסין, 

שרב, אבטיח, החופש הגדול, בגד ים, מטקות, מגבת, קיץ

מורה: "למה אחרת 
לבית הספר"?

תלמיד: "בגלל השלט".
מורה: "איזה שלט???"

תלמיד: השלט - "האט 
בית הספר לפניך!".

שאלה: איך מגיעים 

לקריית שמונה?

תשובה: נוסעים 

פעמיים לקריית 

ארבע!

פעם אחת ילדה 

עלתה לכיתה ב'. 
 

שאלה המורה את הילדה: 

"איך קוראים לך?". 

 

אמרה הילדה: "בת שבע".

אמרה המורה: "לא שאלתי 

בת כמה, שאלתי איך 

קוראים לך...".

שאלה: מה זה שחור, 
 

תשובה: פינגווין מצונן!לבן ואדום?

החלון יהיה חם בחוץ?!חבר שני: ואם אסגור את החלון, קר בחוץ!חבר ראשון: תסגור את שני חברים נסעו ברכבת 
החופש הגדול של ניקולא הקטן / רנה גוסיני

היום אחרי הצהריים, בדרך לבית ספר, פגשתי את אלססט שאמר לי, 
יקרה אם לא נלך לבית ספר?' אני אמרתי לו שזה לא בסדר לא  'מה 
ללכת לבית ספר, שהמורה לא תהיה מרוצה, שאבא שלי אמר לי שצריך 
טייס, שאמא תהיה  ולהיות  בחיים  להגיע למשהו  רוצים  אם  להתאמץ 
עצובה ושזה לא יפה לשקר. אלססט ענה לי שהיום אחרי הצהריים יש 

לנו שיעור חשבון, אז אמרתי 'טוב' ולא הלכנו לבית ספר..."

סמפה,  ז'אן-ז'אק  והמאייר  "אסטריקס",  מחבר  גוסיני,  רנה  הסופר 
מגדולי המאיירים בצרפת, יצרו את דמותו הכובשת של ניקולא, שהפכה 

לקלאסיקה.

החופש הגדול וצרות אחרות / דני רווה

החופש הגדול ידוע כאויבו הגדול של אביו של איתן. השנה מחליט 
אביו להפסיק את המסורת השנתית בה הופך החופש הגדול לסיוט. 
הוא מעניק לאיתן יומן ודורש ממנו לכתוב כל שטות שעולה בראשו 
בנימוק שזה יגרום לו לא לעשות אותה. איתן מספר על הקושי הרב 
זו, שעה שכבר  זו את  שבמשימה, מכיוון שהצרות בעצם רודפות 
מהיום הראשון לחופש מגיע חברו השובב, דניאל לבקר אותו, והם 
עושים שטויות, בפנים ובחוץ: באנג'י על עץ התות בחצר של איתן, 
שנגמר בריסוק מצער של כל הביצים שעל הטנדר של אביו של 
איתן, הם הולכים, כמו כל נער מתבגר, לחפש עבודה לחופש אך 
גם כאן הצרות מגיעות, בגלל רעיונות מצחיקים של דניאל: קיבוץ 
המכולת השכונתית  בעל  "כהן הרשע"  אצל  עבודה  וכן  נדבות, 
במחירים  וההפרזה  שלו  הפנים  חמיצות  בשל  לשמצה  הידוע 
וגורמים לפיטוריו של כהן בשל העובדה שהם אכלו גלידה ושמו 
אותה במקרר הבשר כשהגיע משגיח הכשרות. בגלל שנסגר 
אביו  דברים  לקנות  כדי  העירה  ללכת  צריכים  וכולם  הסופר 
של איתן שולח אותו לדוד אלכס שגר בתל אביב. גם לנסיעה 
זו מצטרף דניאל, והדוד אלכס מתגלה בתור אדם משעשע 
לאופנים  מגבים  מוזרים:  רעיונות  בעל  ביותר, 
ומבצעים לפינוי צואה מהרחובות על ידי תושבי 

תל אביב.

בסוף החופש איתן מאושר לגלות שיש שביתת מורים - אך 
אבא שלו ממש לא..

והפעם – בנושא 
חופש גדול, קיץ וכל 

מה שביניהם!!








