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 "עשינו עסק" | מתופפי המדבר מעומרים,
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דבר ראש המועצהנעים להכיר

תוכן

שלום וברכה,
67 שנים עברו מאז שנת 48'
48 שנים עברו מאז שנת 67'

שנים  י"ט   – תש"ח-תשכ"ז 
בלבד!

את  "עושות  שעדין  שנים   19
ההבדל" לחלק מהעם

19 שנים שמגדירות מה נחשב 
כיבוש מושחת, ומה כיבוש לגיטימי

לישראל  הקטנה  ישראל  בין  שמבדילות  שנים   19
הגדולה

לבין  המדינה  חוקי  לפי  חיים  בין  שנים שמבדילות   19
חיים על פי חוקי צו אלוף

שני  תפיסות,  שתי  גישות,  שתי  שמנציחות  שנים   19
מחנות

לומר  שלא  שסע,  לעתים  תהום,  שיוצרות  שנים   19
חלילה קרע

לחיבור  ובקשה  תפילה  כיסופים,  ציפייה,  שנות   19
ואיחוד..

שגרמו  גלות,  שנות  אלפיים  ועוד  פירוד  שנות   19
לעם היהודי להחסיר פעימה, להזיל דמעה ליד הכותל, 
להתרגש מול קבר יוסף הצדיק בשכם ולהתפלל בקברי 

האבות במערת המכפלה.
זר לא יבין זאת!

רק מי שלו נפש יהודי הומייה, רק מי שעינו במשך שנים 
לציון צופייה

רק מי שעוד לא אבדה תקוותו – 
יודע לכסוף, לבקש, להתרגש, לבכות ולהודות.

ואנו מחדשים את ההתיישבות היהודית  זכינו ברוך ה', 
כאן, בלב יהודה שבהר חברון.

לאחר כיבוש ירושלים מידי מרצחים שפלים,
הבית  "הר  גור:  מוטה  של  המרגשת  קריאתו  לאחר 

בידינו!"
לאחר דמעות החיילים והמפקדים למול הכותל, שריד 

מקדשנו,
ולהר  לחברון  צה"ל  לוחמי  הגיעו  כך  אחר  יום  ממש 
זרים  מידי  הללו  הארץ  חבלי  את  וכבשו=שחררו  חברון, 

ומרצחים.
ותשאלו, המינוח לבדו יוצר את ההבדל?

יוצרים את הקשר  – חינוך, היכרות, מודעות,  ותשובתי 
והאכפתיות, וזה ההבדל.

ברוך ה' זכינו השנה בפסח וביום העצמאות למבקרים 
רבים בהר, פי שלוש מבשנים קודמות )!(

הטעם  חוש  העיניים,  הרגליים,  דרך  והכירו  שהגיעו 
והריח.

הכירו והתפעלו.
יש לנו מה להראות, יש לנו במה להתגאות.

יום הולדת מ"ח שמח,
שלכם
יוחאי

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

מועדון ותיקי ההר 
מזמין את כלל הותיקים 

לסיור בפארק לכיש, תצפית מגבעת יונה,
מוזיאון גוש קטיף בניצן וקיבוץ יד מרדכי
 סיפור הקיבוץ, האנדרטה ובית הדבש.

כולל ארוחת צהריים.

יום שלישי ח' סיון 26/5
יציאה מהישובים  8:30, חזרה משוערת 16:30

מחיר - 95 ש"ח לאדם

לפרטים והרשמה נאוה-  054-2271153
הרשמה עד יום שלישי א' סיון 19/5 

המופע יתקיים ביום רביעי ט' סיון, 
27/05/15 בחדר האוכל בביס"ש סוסיא.
פתיחת דלתות 20:00. התחלת המופע 20:30.

מחיר כניסה - 35 ש"ח בהרשמה עד יום שלישי ח' סיון 
אצל רכזות הקהילה, 40 ש"ח בערב המופע

לפרטים: חוה 052-7203302                 המופע מיועד לנשים

מחלקה לשירותים חברתיים
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נעים להכיר חדשות

מנכ"ל חדש למועצה	�
לתפקיד נבחר אלירם אזולאי, תושב סנסנה.

לווה  המיון  הליך  חיים,  קורות  מ-800  למעלה  הוגשו  המנכ"ל  למשרת 
לתהליך  וסייע  הרבים  את המתמודדים  בכירים שבחנה  חברת השמת  ע"י 

האיתור. 
משימות  את  מכיר  אור,  ההתיישבות  בתנועת  כה  עד  עבד  אלירם 
ההתיישבות ואת צרכי ההר ותושביו, כמו כן, מוכר מתפקידיו בעבר כמזכיר 

יישוב וכחבר מליאת המועצה.
על  לאפרים  שוב  מודה  אני  זו  "בהזדמנות   - דמרי  יוחאי  המועצה,  ראש 
עשרות שנות עשייה ברוכה והישגים שמלווים את ההר עד היום ועוד ילווהו 
לאלירם  מאחל  אני  להר.   גדולה  ואהבה  באכפתיות  זאת  כל  רבות,  שנים 
הצלחה רבה, שידע להמשיך את העשייה מתוך תבונה וחכמה לבניית קומה 

נוספת בכלים חדשים וברוח ההר".

האלוף פולי מרדכי 	�
בביקור במועצה

פולי  האלוף  בשטחים  צה"ל  פעולות  מתאם 
מרדכי נפגש עם ראש המועצה.

האיש  וזה  מאוד  לנו  חשובים  שעלו  הנושאים 
שבידיו לתאם ולהאיץ את הטיפול בהם:

עבור  רוח  לטורבינות  הקמה  אזורי  הקצאת 
אנרגיה חלופית; הקמת קו ביוב באשכולות; חיבור 
חשמל בסנסנה וקידום הבניה שם; טיפול בתאורה 
ותשתיות בכבישי ההר; טיפול במעברים בכניסות 
להר; בניה ערבית לא חוקית; הסדרת אדמות סקר 
באביגיל; הקמת איזורי תעשיה נוספים בתרקומיה 
לקדם  והבטיח  תכליתי  נשמע  האלוף  ובעומרים. 

את הדברים.

סרט תדמית	�
של  קרנם  עלה  לאחרונה 
פופולארי  כאמצעי  הווידאו  סרטי 
להעברת מסרים, ניתן לזהות מגמה 
אצלנו,  גם  השיווק.  תחומי  בכל  זו 
כחלק מהשאיפה להתחדש צילמנו 
תדמית  סרטי  האחרונים  בחודשים 

למועצה ול'תיירות חבל יתיר'.

שקיפות 	�
ושרותיות

ממונה  למועצה  מונה  לאחרונה 
על תלונות הציבור, דוד סגל. לפניות 
האינטרנט  לאתר  להיכנס  יש 
את  שם  להוריד  המועצה,  של 
למייל ולשלוח  התלונה   טופס 

davids@hrhevron.co.il
פורום תיירנים	�

פורום התיירנים של האזור נפגש אחת לחודש, להיכרות, חשיבה ותכנון משותפים. 
גר  וכיום  שהתחתן  סוסיא  בוגר  אדרי,  איציק  שמנהל  סוסיא  בחאן  התארחו  לאחרונה 
בשמעה. את ארוחת הערב המפנקת הכינה רונאל ברק מ"קפה רונאל" בסוסיא הקדומה. 
תודה על אירוח נפלא, ולכל מי שהשתתף! הסיור הבא של פורום התיירנים יהיה לנגב.
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חדשותנעים להכיר

כשלושת אלפים מטיילים בחרו ביער יתיר 	�
בסימן חוגגים 67 בחיק הטבע

באירוע המרכזי ביער יתיר שהופק ע"י המועצה, נהנו המבקריםמאטרקציות רבות 
המתקנים  ובשביל  עניים  בחורבת  מטיילים  מאות  הדריכו  קק"ל  מדריכי  ומגוונות. 

החקלאיים הקדומים.
אתרים נוספים בחבל פתחו שעריהם לפעילות ללא תשלום.

גם  ונהנו  הדרכה,  ושמעו  סיירו  רבים  מבקרים  הקדומה  סוסיא  המורשת  באתר 
מבית הקפה החדש שנפתח במקום. ביקב שוקק נהנו המבקרים מטעימות יין וקטיף 

נוריות.
במפעל 'עשבי קדם' ביישוב כרמל נהנו מאות מבקרים מסדנאות הכנת בשמים 

ועשבי מרפא וסיירו במפעל המייצר את עשבי המרפא הייחודיים לספר המדבר.
-ביר א שרקי, בריכת חושם אל כרם,המעין  וכמובן מקורות מים בספר המדבר 

הנסתר באביגיל משכו מטיילים רבים שנצלו את מזג האוויר הנוח לשכשוך מרענן.
בערב יום העצמאות נערך ערב שירה בחאן סוסיא, שאירגנו בוגרי סוסיא ופתחו 
לכל הציבור. הגיעו מאות משתתפים ונהנו מנגינה משובחת, משירה עד אור הבוקר 

ומאווירה נעימה. מחכים לפעם הבאה!

תיירות כל השנה	�
 2 אירחנו  האחרונים  בשבועות 
עם  היכרות  ליום  'מחליטנים'  קבוצות 

חבל יתיר, 
ביקרו  התיירות  משרד  בשיתוף 
רכזות מועדוני נשים מירושלים ומספר 
מכל  מטיילת'  'קהילה  רכזי  של  דומה 
לחשוף  הסיורים  מטרת  הארץ.  רחבי 
מנת  על  בחבל  התיירות  נקודות  את 
שראשי הקבוצות יביאו לאזורנו סיורים 
ואנחנו  נהנו מאוד  וביקורים. המבקרים 

ממתינים לקבוצות.

"ישראל היום" בחבל יתיר	�
חברון  בהר  לסיור  הגיעה  לרנר,  יעל  היום",  "ישראל  עיתון  של  הטיולים  כתבת 
לקראת כתבה בעיתון ובאתר: בסיור זכתה לארוחת בוקר מושקעת על המאגר, טיול 
רגלי בשביל המתקנים החקלאיים וסדנת הישרדות מרתקת עם מיכה חנונה, ביקור 
במעין הנסתר באביגיל, טעימות יין וקטיף פרחים ביקב שוקק, הכרות עם חאן סוסיא 
ועם סוסיא הקדומה ופגישה עם רונאל ברק, בעלת בית הקפה החדש. יעל כל כך 

התרגשה, שכבר סגרה על עוד יום!
 - ובפייסבוק  'המועצה'   - בפייסבוק  למצוא  ניתן  היום  בישראל  לכתבה  קישור 

'תיירות חבל יתיר'

חוגגים עצמאות 	�
בגני הר חברון

כמו בכל שנה, גם השנה חגגו 34 גני 
וחמישים  ומאה  ילדים  כ-800  הילדים, 
יום  את  ההר  ישובי  מכל  צוות  אנשי 

העצמאות הקרב ובא.
הגישו  הילדים,  רקדו  מרגש  באירוע 
שי לחיילים, צפו במצעד ובהנפת הדגל 
משמח  ממפגש  ונהנו  החיילים  ידי  על 

ומאחד.

בנות המצווה בסיור היכרות בהר	�
מחלקת  באחריות  המופעל  מצווה'  'בנות  פרויקט  במסגרת 
הרווחה ובשת"פ עם מחלקת הנוער, יצאו בנות המצווה להיכרות 

קסומה עם ההר, ישוביו וסביבתו.
בין השאר, ביקרו הבנות בחורבת זעק, בסנסנה ובעומרים.

שר הבינוי היוצא, אורי אריאל 	�
בסיור בהר חברון

לקראת סיום תפקידו במשרד הבינוי ביקר השר אריאל 
הבניה.  התקדמות  על  ועמד  בהר  מהיישובים  בכמה 
ייעדי הצמיחה שהציב  עלו  ראש המועצה  בפגישתו עם 
כיום בהר   .2025 20,000 תושבים בשנת  ראש המועצה: 
לקמפיין  נערכת  המועצה  יח"ד.  לכ-400  פיתוח  נעשה 

קליטה נרחב להשלמת המהלך.
שם  חבר,  מעלה  ביישוב  אריאל  אורי  השר  בתמונה: 

התחילה בניית שלב א' של 16 יח"ד מתוך 30.

השתלמות ראשונה לגבאי הר 	�
חברון

גבאי ההר הוזמנו על ידי המועצה לשני מפגשים מרתקים עם 
המרצה מני כץ בנושאים הקשורים לתפקידם וכן לשיח חברים 

בנושאים העומדים על הפרק מתוקף תפקידם.
המפגש הראשון התקיים באדורה, ועסק בסמכות ובהשפעה 

שיש לגבאים בבית הכנסת ובקהילה, ובאופן הנכון להפעילם.
המפגש נפתח בארוחה טעימה ובברכת ראש המועצה יוחאי 

דמרי. המפגש הבא יתקיים בע"ה בכרמל.
הכנסת  בית  "מרכזיות  הדתית:  המועצה  יו"ר  מתאנה,  גלעד 
בקהילה שמה את הגבאי במקום בעל השפעה רבה. אנו מאמינים 

כי על ידי העשרה מקצועית של הגבאים, תתחזק הקהילה."

מועדון ותיקי ההר	�
כתבה אחת המשתתפות: התקבצנו 
והגענו  חברון  הר  דרום  ישובי  מכל 
למועדון ותיקים בישוב ליבנה בהנחיית 
נאוה מובשוביץ, בניהול מחלקת רווחה 
במועצה. אנו שמחים מאוד על הרעיון 
סוף  וסוף   - לו  חיכינו  בפועל,  ויישומו 
נינוחה  ואווירה  מעולה  התוכנית  הגיע. 
ויעילה ונותן מענה לציפיות החברתיות, 
כגון התעמלות, יצירה, הרצאות ושיחה 

קבלת  סוסיא,  באתר  הסיור  חופשית. 
הפנים החמה במועצה וראש המועצה 
מצפים  וורצמן.  ורפי  דמרי  יוחאי 
מהיישובים.  ותיקים  עוד  להצטרפות 
אנו מגיעים מהישובים - טנא עומרים, 
יתיר  אדורה,  סוסיא,  ליבנה,  שמעה, 

ועתניאל.
יוחאי דמרי,  תודתנו לראש המועצה 
רפי וורצמן ושולי כהן - מחלקת רווחה.

טיפול בכביש 316 	�
- בין הר עמשא 

לחירן העובר דרך 
היישוב ליבנה 

כיום יש בכביש בורות רבים ושוליים 
לא בטיחותיים לכל אורכו, דבר המהווה 
סכנה לנוסעים בו. בפגישה שהתקיימה 
חלה  קק"ל  ליו"ר  המועצה  ראש  בין 
 75% של  סיוע  הובטח  התקדמות: 
לאחריו  לכביש,  תב"ע  תכנון  מעלות 
התחבורה  שר  של  הבטחה  קיימת 
אחריות  תיקח  ישראל'  'נתיבי  שחברת 

על הכביש ותשפץ אותו.
לכביש חשיבות אסטרטגית בחיבורנו 
ובהגדלת  ליער  תיירים  בהבאת  לנגב, 

היישוב ליבנה.
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חדשות

לפעמים חלומות מתגשמים	�
כתב: ינון בוטביה, מנהל ומאמן קבוצות 

הכדורגל "אליצור עירוני יהודה"
השתייכות לקבוצת כדורגל מקצוענית 
רבים. את החלום  ילדים  זה חלום של 

הזה הצלחנו להגשים.
יהודה, קבוצת הכדורגל  עירוני  אליצור 
חברון,  והר  ארבע  קריית  אפרת,  של 
דרום  ג'  בליגה  והשתלבה  קמה השנה 

של ההתאחדות לכדורגל.
הודות  התאפשרה  הקבוצה  פתיחת 
למאמץ הרב שהשקיעו רכזי הספורט 
ושלמה  שוגרמן  יואב  סביון,  יוחאי   –
 - המקומיות  המועצות  וראשי  חלבה, 
יוחאי דמרי, מלאכי לוינגר ועודד רביבי, 
החשיבות  את  עיניהם  לנגד  ראו  אשר 
בכלל  בספורט  כישרונות  פיתוח  של 

ובכדורגל בפרט.
מבחנים  התקיימו  האחרון  באוגוסט 
לקבוצה ובסיומם גובש סגל של כ-30 
חברון  הר  תושבי   9 מתוכם  שחקנים, 
שהגיעו מהיישובים - עתניאל, סנסנה, 

שוכי  הוא  הקבוצה  קפטן  ועוד.  סוסיא 
ברקוביץ, תושב סנסנה.

משחקים  אימונים,  משלבת  הקבוצה 
ומפגשים חברתיים ונותנת במה למיטב 

כישרונות הכדורגל שגדלו באזורנו.
הקבוצה  מחזורים,  כ-20  לאחר  כיום, 

ממוקמת במקום התשיעי.
צעד  לעשות  מקווה  יהודה,  אליצור 
הבאה  בעונה  קדימה  משמעותי 

ולהשתלב בצמרת הטבלה. 
אם גם אתה רוצה להגשים חלום, אתה 

מוזמן ליצור קשר ולהגיע למבחנים.

במרכז סיור ולימוד סוסיא ציינו 30 שנות 	�
פעילות 

מרכז  מנהל  וסרטייל,  שילה  כתב: 
סיור ולימוד סוסיא

כ200  השתתפו  המרגש  באירוע 
בוגרי המרכז ושותפים נוספים.

בעקבות  בסיור  החל  האירוע 
במרכז  האחרונים  והחידושים  הפיתוח 

המבקרים בסוסיא הקדומה.
באולם  חגיגית  ארוחה  בהמשך 
האירועים של מרכז סיור ולימוד סוסיא 
בנו  בר-און,  גדעון  מר  ברכו  במהלכה 
שמו  שעל  ז"ל,  און  בר  אורי  תא"ל  של 
נקרא המרכז ובוגרים. גדעון ציין כי 'אם 
אבא היה כאן – הוא היה מאד גאה במה 

שנוצר כאן'

מפקח  פלג,  צביקה  ד"ר  מדברי 
מרכז  מנהל  בעבר  החינוך,  ממשרד 
כאן  מי שעבד  'כל  סוסיא:  ולימוד  סיור 
החשוב  למפעל  תרומתו  את  הרים 
על  העם  קירוב  של  הזה  והמשמעותי 
לנופיה  ישראל,  לארץ  השונים  חלקיו 
פה  יצרנו  סודותיה.  ולעומק  הפיזיים 
חיבור עמוק של עם ישראל עם הארץ 
ומרכזית  מיוחדת  ברכה  והתורה.. 
המדריכים  לצוות  להקדיש  רוצה  אני 
בתחומים  העובדים  ולצוות  הצעירים 
צוות  בסוסיא.  היום  הפועל  השונים 
יום  וכובש בכל  זה עולה במעלה ההר 

פסגות חדשות.'

ספריות הר חברון 	�
מתחדשות

נפגשו  בהר  היישובים  ספרניות 
להשתלמות בנושא תוכנת 'אגרון', ניהול 
ספריות היישובים, לקראת השקת אתר 
'אגרונט'- אתר האינטרנט של הספריה. 
להיכנס  תושב  לכל  יאפשר  האתר 
לצפות  היישובית,  לספרייה  מביתו 
בקטלוג הספרים, לבצע הזמנת ספר, 

חיפוש ספרים ביישובים אחרים ועוד.
לספרניות  להודות  ההזדמנות  זו 
אריאל,  לאמונה  ובראשם  ביישובים 
מנהלת ספריות הר חברון, על השקעה 
ושיפור מתמיד בתחום כה חשוב  רבה 
hrhevron.library.  - כתובת האתר 

org.il

שומרים עלינו 	�
בדרכים

שוטרינו  עם  יחד  חברון  הר  מתנדבי 
אכיפה  לפעולות  יוצאים  המסורים 

נרחבות ברחבי ההר:
מהכביש,  מסוכנים  רכבים  הורדת 
דו"חות לנהגים שסיכנו בנסיעתם נהגים 

אחרים ועוד.
לנהוג  לכולם  להזכיר  ההזדמנות  זו 
כולנו  נשוב  ובע"ה  זהירות  במשנה 

לביתנו בשלום.
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נעים להכיר

טל מאור, תושבת מעון

שלו,  הסלוגן  את  יש  בהר  ישוב  לכל 
לפי  לפעמים  האופי  לפי  לפעמים 
8 שנים למעון הדפיסו  החרוז. כשחגנו 
את  לי[  שידוע  כמה  ]עד  לראשונה 
הבית'  זה  'מעון  הסלוגן  עם  החולצה 
משחק דו משמעי, שנכון בכמה רבדים, 
ל'מעון  הבית'  זה  מ'מעון  איתו  וגדלנו 
ובית'  - הר שדה  ו'מעון  יותר מבית'  זה 

ובחגיגות ה-30 'מעון ויש בו את הכל'.
מזכירות  לנו  יש  הישובים  בכל  כמו 
מוסדות  פעילות,  ועדות  מנהיגה, 
אבל  ואירועים,  החלטות  יישוביים, 
התבלין  יש  יישוב  לכל  בסלוגנים,  כמו 
מוסיף  שהוא  הטעם  שלו,  המיוחד 
היכולת  הכללית.  ההר  לאווירת 

המיוחדת שמודגשת באותו יישוב.
מעון זה הבית! 

ולפעמים גם הרבה יותר מבית.
אז מה יש לנו בבית?

חיוך רחב, כי זה הכי חשוב בבית, כדי 
וצריכים.  שרוצים  מה  לכל  כח  שיהיה 
שיהיה  כדי  אהבה,  ומלא  פתוח  לב 

אפשר להיטיב ולצמוח.
חדר ילדים תוסס. כמובן, כמה משחקים 
הפעלוטף,  השטיח,  על  שנשארו 
עם  שווים  מתקנים  ספריה,  משחקיה, 
כל מה  וחוגים,  תורה  חי, תלמוד  פינת 

שהילדים צריכים.

שכייף  מקום  וקפה,  ספות  עם  סלון 
להתגבש,  ביחד,  כולם  בו  לשבת 
להתאורר.  לחלום ביחד על איך נרחיב 
הבאה  בשנה  נעשה  ומה  הבית,  את 
המרפסת,  על  נשב  הבאה  )בשנה 
כמובן, וחוץ מזה גם נתקן את העולם(. 
יושבת  הנהדר  הנוף  מול  בפרגולה 
ליישם  שאחראית  הרוח,  לעניני  ועדה 
אחד  ולכל  במציאות.  גבוהים  רצונות 
השנה  למעגל  שקשורים  מהאירועים 
יש צוות משפחות שמתפעל אותו, וכבר 

מכיר היטב את התו"ל.
הגוף  לבריאות  ועוגות,  סירים  במטבח 
ולמי שצריך  הבית  לבני  הנפש,  ופינוק 

מסביב.
הבתים  וכל  בהר  הישובים  כל  כמו 
בשכונה אנחנו שמחים בדיירים חדשים 
וגאים להיות חלק משכונת ההר, שיש 
אחד  שכל  וטובים,  רבים  אנשים  בה 
מביא את ערכו וסגנונו, כדי שההר כולו 

יהיה פסיפס מעניין.
בקיץ הזה הרב שלנו פורש מתפקידו, 
אחרי שנים רבות של נוכחות בכל צמתי 
ורגעי  המשבר  רגעי  בכל  ההכרעה, 
האושר, של פיתוח הישוב והשפעה על 
ההר כולו, אז נאחל לו שיעוף לגבהים 
לו  להאיר  תמשיך  שהתורה  חדשים, 
שהוא  כמובן  בבהירות.  הדרך  את  ולנו 

נישאר אתנו בבית, רק בלי התפקיד.

הרבה  גם  ולפעמים  בית,  זה  מעון  אז 
יותר מבית.

שעושים  נופים,  יש  קירות  במקום  כי 
חשק להרים את הרגלים ולצאת לדרך, 

להתחבר לטבע במקום להפריע לו. 
להעמיק  אדמה  יש  רצפה  ובמקום 
בה, לחפור בה ולהצמיח ממנה פירות 
ליין,  גפנים  ובגד"ש,  במטעים  וירקות 

וסתם גינות מלאות כל טוב.
שמים  מעלינו  תלויים  תיקרה  ובמקום 
יש  לכן  כנפיים,  לפרוש  שעושים חשק 
שכבר  מאלה  רבים,  יצירה  אנשי  לנו 
הציגו תערוכות שלמות, ועד לילדי חוגי 
האומנות, ויש כותבים ומנגנים כל אחד 
שבו,  היצירה  ולכוחות  לעצמו  מתחבר 
מתחברת  הסביבה  כל  גם  לפעמים 

לתוצאות.
לזה  זה  דומים  יהיו  שכולם  ובמקום 
אחד  שכל  שונים  אנשים  כאן  לנו  יש 
ובמקום משפחה  שלו,  הגוון  את  מביא 
מורחבת  משפחה  לנו  יש  מצומצמת 
מכל  יותר  בה  שיש  ושמחה  מורכבת 
תמיד  וסבתא  סבא  חסרים  ואם  דבר. 
הוותיקים  השכנים  את  לאמץ  אפשר 

לתפקיד, הם אלופים בזה!
אורחים  אוהבים  אנחנו  בית  בכל  כמו 
לקפה  מוזמנים  תמיד  השכנים  וכל 
שניפגש  חי.  ופינת  למתקנים  ועוגה, 

בשמחות!

 יישוב
מעון
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נעים להכיר תקפצו לקפהנעים להכיר תקפצו לקפה

משפחת נובק יישוב שני ליבנה
הכירו לנו את בני המשפחה, גילאים ועיסוקים:

ההורים סרגי וניצן.
סרגיי בן 30 - מהנדס תהליך במפעלי ים המלח.

הילד  להתפתחות  ביחידה  סוציאלית  עובדת   -  30 בת  ניצן 
בערד.

הבנות - אביגיל בת שנתיים ויערה בת 5 חודשים.
הבנות נמצאות יחד בפעוטון ליבנה.

מה עושים בשעות הפנאי? 
של  חברים  עם  נפגשים  או  שעשועים  לגן  הולכים  אחה"צ 
מטיילים  או  עם משפחה  מבלים  בסופי שבוע  מהגן,  אביגיל 

ביער יתיר 

חוגים ותרבות לילדים ולמבוגרים? 
כרגע הפעילויות שלנו הן בעיקר עם הבנות, הולכים לג'ימבורי, 

למוזיאון ילדים או להצגות.

קצת על הבית שלכם – 
בתחילה שכרנו בית בישוב וכעת עברנו לבית משלנו, רכשנו 

בית חדש של בנייני בר אמנה. 

מקום  לטפח  ומהאפשרות  מהמרחב  נהנים  מאוד  אנחנו 

משלנו. חוץ מזה שיש לנו נוף מדהים של היער מהגינה.

איך הגעתם ליישוב? 
בן  באוניברסיטת  סטודנטים  כשהיינו  אור  לתנועת  התוודענו 

גוריון ורצינו להישאר לאחר הלימודים בישוב קהילתי בדרום. 

בדרך זו שמענו על שני ליבנה והגענו לסופ"ש בצימר של עדי. 

שמרנו בזיכרון את אותו ביקור וכשהתאפשר לנו לקנות בית 

פנינו לשני ליבנה. 

גלגולים קודמים - מגורים עד ליישוב הנוכחי?
סגולה  בישוב  מכן  לאחר  סטודנטים  בתור  בב"ש  יחד  גרנו 

ובדימונה עד שעברנו לשני ליבנה.

על היישוב, בקצה המזלג - 
ליבנה ישוב מטופח עם גן שעשועים ובריכה בקיץ, ספריה, נוף 

של היער והכי חשוב אנשים טובים.

אנקדוטה או סיפור מאפיין מחיי היישוב - 
נולדה בשיא  והיא  יערה,  לליבנה כשהייתי בהריון עם  עברנו 

בישוב  האנשים  של  והסיוע  מההתגייסות  התרגשנו  החורף. 

כשנסענו  הבכורה  בתנו  על  לשמור  בלילה  להגיע  זה  אם 

לבית החולים ואם זה לקחת אותה לפעוטון כי אי אפשר היה 

להוציא את התינוקת החוצה.

איך תשכנעו משפחה שמתלבטת איפה לגור, לבוא להיות 
שכנים שלכם? 

אם אתם אוהבים לקום בבוקר ולשתות קפה ברוגע כשהטבע 

איכותיות  חינוך  במסגרות  הילדים  את  לשים  אליכם,  קרוב 

ולהיות חלק פעיל בקהילה תומכת ואכפתית כדאי לכם לגור 

בישוב שלנו.  

שתפו אותנו בחלום לגבי היישוב - 
מי ייתן והישוב יזכה להתחדשות במשפחות צעירות והמשכיות 

ויתווספו שירותים  רוח הסיוע ההדדי  של הקיימות. שתשמר 

נוספים. 

משפחת מרציאנו יישוב עשהאל
הכירו לנו את בני המשפחה, גילאים ועיסוקים 

הורים:

בפיצה  בבוקר,  אתגרים  בחוות  עובד   ,24 בן  אברהם-יצחק 

סוסיא בצהרים ובשעות הערב מנגן באירועים וחתונות.

במסגרת  סורוקה  בביה"ח  סיעוד  לומדת   ,24 בת  גם  אור 

להסבת אקדמאים.

הבנות: אלייה בת 3 וענהאל לאה בת כמעט שנתיים, במהלך 

היום נמצאות בפעוטון היישובי וברוך ה זוכות ליחס חם ואוהב 

ונהנות עד הגג!

מה עושים בשעות הפנאי?
ועם  הילדים  עם  בחצר  משתעשעים  מוזיקה,  אוהבים  מאוד 

השכנים ונהנים מהנוף ומהאווירה הנעימה.  

חוגים ותרבות לילדים ולמבוגרים? 
לנשים יש חוג פילאטיס ולילדות היישוב ישנו חוג התעמלות. 

לבנים איך לא - חוג השרדות. יש גם שיעורים לנשים ולגברים 

בכל שבת עם רב היישוב, הרב מאיר בראלי. בנוסף כמובן יש 

הרבה אירועי תרבות לאורך השנה. 

קצת על הבית שלכם
פשטות  מתוך  בנותינו  את  לגדל  משתדלים  אנו  שלנו  בבית 

ושמחה ומתוך אהבה לבורא עולם ולבריאה.

איך הגעתם ליישוב? 
חיפשנו מקום קטן שנוכל לגדול בו ו... עשהאל הוקם עם המון 

אהבה, הרגשנו את זה כבר מהצומת למטה אז עלינו לראות,  

ומאז אנחנו כאן...

גלגולים קודמים - מגורים עד ליישוב הנוכחי
אוווו... אהה... אז אחרי החתונה גרנו ביישוב שילה, קצת בבית 

אריזה בבני ראם ואחר כך גרנו ביד בנימין בישיבת צביה. 

על היישוב, בקצה המזלג
ישוב צעיר שהתחדש לפני כשלש שנים ומאז גדל ומתפתח 

ומיוחדים שמעניקים  טובים  מאוד  אנשים  עם  מדהים  בקצב 

מונה  הישוב  היום  והקהילה.  היישוב  לטובת  מעצמם  הרבה 

כ-25 משפחות )כן ירבו!(, ישוב דתי-קהילתי עם הרבה ילדים 

שמחים, פעילויות שוות ועשיה!

אנקדוטה או סיפור מאפיין מחיי היישוב
וחצי  שנתיים  לפני  עד   - חלוצי  סיפור 

כמעט, החשמל בישוב פעל דרך גנרטור 

פעמיים  מיכלית  ע"י  הובאו  והמים 

בשבוע. ראש השנה לפני כארבע  שנים 

חמש  בישוב  והיו  ימים  שלושה  היה 

שהוא  באיזה  אורחים.  עם  משפחות 

עומדים  במיכל  שהמים  לב  שמו  שלב 

להיגמר.. מיד רצו בין המשפחות וביקשו 

לחסוך  כדי  לחד-פעמי  לעבור  מכולם 

יותר  הרבה  כבר  המצב  היום  במים.. 

טוב אבל עדיין מרגישים את החלוציות, 

חדש  ישוב  שבהקמת  והשמחה  הזכות 

בארץ ישראל.

איך תשכנעו משפחה שמתלבטת איפה 
לגור, לבוא להיות שכנים שלכם?

קודם כל, להיות "שכנים שלנו" זה כבר 

משכנע... ובאמת יש שכנים טובים, חיי 

קהילה עשירים, עזרה הדדית מדהימה 

משמעותי  חלק  להיות  הזדמנות  זה  בנוסף,  מעולה.  ואויר 

בבניית ישוב חדש.  יותר מזה באמת שלא צריך.

שתפו אותנו בחלום לגבי היישוב
בריאה  בצורה  ולהתפתח  לגדול  ימשיך  היישוב  שבעז"ה 

ובהכלה  ומגוונים באווירה טובה  ולהכיל תמיד סגנונות רבים 

של האחר. 
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יום רביעי למלחמת 
ששת הימים

חברון ליד מערת 
המכפלה

אבא, אמא, ממו 
משה ואני

סגרתי מעגל  
עם חברון

משה מירון
משה מירון מתגורר במעלה מכמש, בתו אילת לבינסון, גרה עם משפחתה ביישוב בית חג"י

היה לי חשבון אישי ולאומי עם חברון שמאז 
ילדותי רציתי לפרוע,

ובליבי קיוויתי שאי פעם אהיה בין הראשונים 
להגיע לחברון.

מצד  ועזה  חברון  לילידי  בן  חברון,  יליד  אבי 
אמו, גורש מהעיר כפליט בתרפ"ט.

האבות  לעיר  אליה  שנחזור  באמונה  גדלתי 
ולשכונת מגורי המשפחה.

מלחמת ששת הימים מימשה את תקוותי.
ירושלים.  חטיבת   ,16 בחטיבה  לוחם  הייתי 
בארץ  שנהרג  ז"ל,  עופר  צביקה  המג"ד 
לפרוץ  הוראה  קיבל  יותר,  מאוחר  המרדפים 
עומדים  עצומה.  הייתה  ההתרגשות  לחברון. 
לשחרר את עיר האבות, תרתי-משמע בעבורי.

כולם היו בטוחים שעומד להתחולל שם קרב 
עקוב מדם. הקב"ה רצה אחרת.

ראינו שכל  כשהגענו לחלחול בדרך לחברון 
דגלי   - לבנים  היו  בבתים  המונפים  הדגלים 

כניעה. לא היה דגל ירדני אחד שהתנופף.
היחידות  היריות  יריות,  ללא  שוחררה  חברון 
שנשמעו היו מהעוזי של הרב גורן, שירה כמה 
יריות  שוחררה.  שחברון  להודיע  כדי  צרורות 
שהורידו את מעט התושבים שעוד נותרו בעיר 
אל מתחת למיטות ולפינות החדרים, מפחד מה 

יעשה בם אחרי זוועות פרעות תרפ"ט.
חברון, השנייה בקדושתה, שוחררה יום לאחר 

שחרור ירושלים.
את מסענו לחברון התחלנו כחטיבת רגלים. 
בדרך עלינו על רכבים שהשאירו הירדנים ועם 
זחל"מים נכנסנו בגאווה לעיר. בהשגחה פרטית 
הייתי אחרי המג"ד, ברכב הראשון שפרץ לעיר. 
חשבתי שליבי פורץ החוצה, את ההתרגשות 
הרגשתי  לתאר.  אפשר  אי  בעיניים  והדמעות 

שהנני חלק מפרק היסטורי שקורה כאן ועכשיו 
בתקומת עמנו בארץ אבותינו. קשה היה להאמין 
חברון,  מפליטי  חברונית  למשפחה  בן  שאני, 
בזמן הפרעות, שב  ביתה  את  לנטוש  שאולצה 
וכמשחרר  ישראל  בצבא  כלוחם  אבותיו  לעיר 

העיר ומערת המכפלה.
מאחי,  ודרש  שוחררה  שהעיר  שמע  אבי 
ששרת כסגנו של חיים הרצוג, לארגן לו כניסה 
שני  הורי,  הורשו  רבים  מאמצים  לאחר  לעיר. 
שנה  כחצי  נישאתי  לה  הטרייה,  ואשתי  אחיי 

קודם לכן, לנסוע לחברון.
אבי ששתק מהתרגשות כל הדרך, לא פסק 
מלדבר משהגיעו לעיר: הוא ניסה לאתר מקומות 
מוכרים והנחה אותם למערת המכפלה. זה היה 

היעד הראשון והיחידי עליו חלם כל חייו.
לפניו.  הדרה  בכל  המכפלה  מערת  והנה 
על  ודילג  רץ  הוא  צעיר  כנער  גילו,  למרות 
המדרגה השביעית ובגאווה נכנס לאולם גדול 

- אליו לא הורשה להיכנס כשגר בחברון.
"בקושי הצלחנו להדביק אותו" מספר אחי.

שיתיר  מהמפקד  ביקשתי  לעיר  הגיענו  עם 
לפני  לחברונים,  כנצר  המערה,  את  לפקוד  לי 
ניגשתי  ומיד  הסכים  המפקד  ההתארגנות. 
למערה. מבעד לדמעות ההתרגשות את מי אני 
ואשתי  אחיי  שני  אמי,  אבי,  את  לפתע?  רואה 
'זו  לעצמי,  אמרתי  להיות'  יכול  'לא  האהובה. 
אלו  ואכן  עיני  את  שפשפתי  פטה-מורגנה'.. 
הם. לאחר ימים רבים שלא התראינו ולא יכולנו 
מאמין..  היה  מי  והיכן?..   – נפגשנו  קשר,  ליצור 
ושוב  חיבוקים  בכי,  עצומה,  הייתה  ההתרגשות 
חיבוקים ובכי. הנוכחים במערה חלקו עמנו את 
ההתרגשות הרבה וסיפור המפגש המרגש עבר 

מפה לאוזן, עד כדי כך שכשבתי לבסיס סיפרו 
לי על חייל שפגש את הוריו ואשתו במערה.. 

צחקתי. "זה הייתי אני", אמרתי.
על  לשמור  בעיר  שערכנו  הסיורים  באחד 
בשני  הבחנו  התושבים,  על  שהוטל  העוצר 
תושבים רצים לכיוון ביתם. עצרנו אותם. השניים 
אנגלית  דיברו  אירופאיים,  בבגדים  לבושים  היו 
ונראו משכילים. התברר שאיחרו להגיע ונכנסו 

לתוך שעת העוצר.
משפט  מפי  נפלט  אבל  למה  יודע  איני 
מהם  אחד  חברון".   – מחליל  "אבי  בערבית 
"מנשה  עניתי,  אבי.  הוא  מי  אותי  ושאל  נדהם, 
מזרחי". בצרורות מנה הבחור את שמות כל בני 
משפחת אבי: "אבן יעוב )בן יעקב(, אבן דניאל, 
בני  כל  את  למנות  המשיך  וכך  יוסף..."  נסים, 
המשפחה עפ"י הסדר כולל הבנות. ההתרגשות 
להבין  שהספקתי  ולפני  פניו  על  ניכרה  הרבה 
שהוא  התברר  הכול,  יודע  הוא  ואיך  קורה  מה 
את  שהצילה  המשפחה  באדר.  למשפחת  בן 

משפחת אבי בפרעות:
השייך  בבית  בשכירות  גרו  ודודי  סבי 
כשהחלו  בחברון.  בקסבה  באדר  למשפחת 
חמושים  עמדו  ובניו  המשפחה  אבי  הפרעות, 
להתקרב.  ערבי  לאף  נתנו  ולא  הבית  בפתח 
ישפך  דם  כן  ולפני  תעברו  אתם  גופותינו  "על 
פה", הם אמרו. ואכן משפחתנו ניצלה בזכותם.
כמובן,  ואנו  אותנו,  שכחו  לא  שהם  מסתבר 
עם  גדלנו  המאורעות,  אחרי  שנולדו  הבנים 

הסיפור המופלא הזה.
בן  ושל  שלי  ההתרגשות  את  לשער  נקל 

משפחת באדר. 
לי  זימן  שהקב"ה  יודע  כשאני  בחום  נפרדנו 

נציג ממשפחת מטיבנו לסגירת מעגל חברון. 

על רקע מערת המכפלה

ליד המפקדה בדהריה

כולם היו בטוחים 

שעומד להתחולל 

שם קרב עקוב מדם. 

הקב"ה רצה אחרת.

כשהגענו לחלחול 

בדרך לחברון ראינו 

שכל הדגלים המונפים 

בבתים היו לבנים - 

 דגלי כניעה. 

לא היה 

דגל ירדני אחד 

שהתנופף
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עשינו עסק

בעצם  היא  המדבר  מתופפי  להקת 
משפחה. האבא דודי הקים את הלהקה, 
הילדים  אותה.  מנהלת  שרית  האם 
נולדו  למעשה  חברון,  בהר  שנולדו 
 ,14 בת  יוסף  בר  לתוך המוזיקה: הלה 
מצטיינת  תלמידה  צד,  בחליל  מנגנת 
בר  סאלי  שבע.  בבאר  בקונסרבטוריון 
עוד  הלהקה  עם  מופיע   12 בן  יוסף 
מגיל שנתיים, ולשם בחרה בחוג ריקוד 
הם  אף  ההרכב  חברי  שאר  בינתיים... 

כולם משפחה מתגוררים בבאר שבע,

איך בעצם הכל 
התחיל?

להקת מתופפי המדבר הוקמה בשנת 
הישוב  תושב  יוסף  בר  דודי  ע"י   2000
שבע  בבאר  נולד  דודי  עומרים.  טנא 
בכלל  במוזיקה  עסק  ילדותו  ומשחר 
השנים  עם  בפרט.  בתופים  ובנגינה 
יוסף ידע נרחב בכל מה  צבר דודי בר 
אפריקאיות,  ומסורות  בתופים  שקשור 

ברזילאיות וכמובן מזרח תיכון. בעקבות 
טיולים רבים בעולם ומפגשים מוזיקלים 
לתיפוף,  המסטרים  בכירי  עם  רבים 
הן  אפריקאי,  תיפוף  ללמד  דודי  החל 
באוניברסיטת  והן  פרטיות  במסגרות 
לתופים  חוג  דודי  פתח  שם  גוריון,  בן 
ומסורות מהעולם, במסגרת האקדמיה.  

אבני דרך 
בהתפתחות הלהקה

המדבר'  'מתופפי  הדרך,  בתחילת 
מוזיקה  שניגנה  להקה  בעצם  הייתה 
נוספו  הזמן  עם  התופים,  טהרת  על 
הכינור,  העוד  כמו  אתנים  מיתר  כלי 
את  מתורכיה.  והסאז  הג'ומבוש 
המדבר  "מתופפי  הראשון:  התקליט 
הלהקה  אינסטרומנטלי"  הוציאה 
לא  הצלחה  קצר  והוא   2006 בשנת 
להופיע  הוזמנה  הלהקה  מבוטלת. 
כיכבה  ואף  רבות  טלוויזיה  בתוכניות 
 2012 בשנת  בעיתונים.  שער  בכתבות 
הלהקה  של  השני  האלבום  לאור  יצא 
יצירות  של  אלבום  זמן",  "כמוסת   -
משובחות  מקוריות  אינסטרומנטליות 
ואף היו פסקול סרט תעודה אמריקאי 

על פליטי סודן. 
ומפיקה  מנהלת  הלהקה  את 
בר  היווסדה  שרית  בפועל  מאז 
הלה,  של  ואמא  דודי  של  אשתו  יוסף 
ההפקות  המשרד  דרך  ולשם.  סאלי 
מייצגת  היא  אירועים"  הפקות  "שרו 
להקת  המדבר,  מתופפי  להקת  את 
הרכבים  ועוד  השמחים  הכליזמרים 

מוזיקלים 
שרית  מעניינים. 
מיוחדים  אירועים  בהפקת  מתמחה 
כמו חתונה במצדה ובר-מצווה על הר 
המצדה כמו גם אירועי בר מצווה בכותל 

ואירועי חברות הנערכים במדבר.

תוכנית הטלויזיה 
משפחה בהופעה

בתוכנית  חלק  לקחנו  האחרון  בחורף 
בהופעה  משפחה  הנקראת  ריאלטי 
עד  והגענו  הדר  צביקה  בהנחיית 
לשלב חצי הגמר מתוך 120 משפחות 
https://www.youtube.com/

watch?v=-wx6YLWpOU0

מה אתם מציעים 
כלהקה?

גדולים:  מופעים  שני  יש  ללהקה 
שמונת  בהשתתפות  מופע   – "אנשים" 
שירה,  תיפוף,  המשלב  ההרכב,  חברי 
שילוב  "פריצה",  והמופע  מיתר,  כלי 
אלקטרונית  למוזיקה  כוריאוגרפיה 

ותופים.
חתונה,  כגון  בשמחות  מופיעים  אנו 
חינה, בר/בת מצווה וימי הולדת. אפשר 
לערוך אירועים יחודיים כמו בר מצווה 

תופים  בליווי  במצדה  או  בכותל 
ושופרות.

בתיפוף  סדנאות  מציעים  אנו  בנוסף 
לאירגונים  לגנים,  ספר,  לבתי  מקצועי 

ולוועדי עובדים.
המדבר מתמחים  מתופפי  להקת 
מגוונות  לאוכלוסיות  תיפוף  בסדנאות 
מיוחדים,  צריכים  בעלי  ואוכלוסיות 
בסגנונות  שמחים  תיפוף  ומעגלי 
בחגיגות  וברזילאים,  אפריקאים 
נבחרה  ישראל  למדינת  השישים 
להנחות  המדבר  מתופפי  להקת 
סדנת תיפוף ל 1200 יהודים מתפוצות 
את  בישראל  לחגוג  שבאו  העולם, 
חובה  סרטון  השישים,  העצמאות  יום 
https://www.youtube.com/

watch?v=dUADAHJhAS4

אתם גרים בטנא 
עומרים שבהר 

חברון – איך זה תורם 
למוזיקה שלכם? 

מהווים  שלנו  והאולפן  עומרים  טנא 
למוזיקאים,  ונינוחה  פוריה  קרקע 
מיוחדת  כך  הכל  ההררית  השלווה 
והשילוב של הטבע והנוף והשקט שיש 
האווירה  את  ייצרו  עומרים  בטנא  רק 
שפועלת  הלהקה  של  והייחודיות 
מתוך ההר כבר למעלה מעשור שנים.

"מתופפי המדבר"
להקה שהיא קודם כל משפחה

דודי ושרית בר יוסף, 
יישוב טנא עומרים

פרטי העסק:
להקת מתופפי המדבר

ליצירת קשר

שרית בר יוסף:

טלפון 08-651-8865

נייד 052-445-77-00

אימייל

 drum.co.il@gmail.com



עתניאל - פרויקט 'גולות עילית'
מגרשים לבניה עצמית 300-350 מ"ר

מחיר - 250,000 ש"ח, 
השכונה - ממוקמת במרכז הישוב,

אופציה לבניה ע"י החברה, 3 דגמי בתים 300-110 מ"ר

נגוהות - פרויקט 'נופי לכיש' 
מגרשים לבניה עצמית 300-350 מ"ר,

מחיר -  220,000 ש"ח,
השכונה - משקיפה על אזור לכיש,

אופציה לבניה ע"י החברה, 3 דגמי בתים 260-110 מ"ר

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

משרה מלאה. ראש גדול.
לפרטים רון – 0526070940

לפעוטון ליבנה

דרוש/ה מטפל/ת סיוע
לפרטים: 052-8308196, אתי

דרושים עובדים אחרי צבא 
בעלי ידיים טובות וראש יצירתי 

לביצוע עבודות עץ ) צימרים דקים 
ופרגולות ( העבודה באזור דרום.
סנסנה. לפרטים - אלעד שכני - 

0548115007

דרושה רכזת לליווי 
צעירות 

ממצבי מצוקה וסיכון באזור הדרום 
אחרי שירות לאומי

עבודה מאתגרת, בסביבה גמישה 
ונעימה עם המון מקום ליצירתיות 

ופיתוח
במסגרת התפקיד:

• ליווי פרטני של הצעירות
• בניית שיתופי פעולה 
עם מסגרות בקהילה, 

מעסיקים ורשויות 
מקומיות

• יצירת מודלים עם 
מעסיקים

• פיתוח ובנייה של מענים 
רלוונטיים לצעירים

דרישות התפקיד:
• תואר ראשון במדעי 

החברה
• מוכנות לעבוד בחצי 

משרה 
• רכב - חובה!!

• יצירתיות
• נסיון בעבודה עם 

מעסיקים - יתרון
• נסיון בליווי צעירים 

בסיכון - יתרון
איש קשר לפניות 

לגבי המודעה: נועה 
noa.raab@  ראב

gmail.com

לאלווין ישראל בבאר שבע 

דרוש עובד סוציאלי 
לתפקיד רכז השמה בקהילה

דרישות התפקיד:
יכולת עבודה עצמאית. 
יכולת עבודה מול גורמי 

טיפול בקהילה, ליווי האדם 
מרגע קליטתו בתוכנית ועד 

שילובו המוצלח במקום 
עבודה. קשר שוטף עם 

המעסיק והאדם העובד. 
היקף משרה - חצי משרה 

ניידות חובה. 
לפרטים נוספים ניתן לפנות 
לדורית עבדו 052-6024443

לפעוטון המתוק באביגיל 

דרושות מטפלת ומבשלת
תנאים נוחים. לפרטים: צביה 

055-6661584

ישוב אשכולות מחפש:

מטפלות לקבוצות ילדים 
קטנות ואיכותיות 

 תנאים טובים לפרטים תמר
052-7710770

לגן אשכול 

דרוש/ה רכז/ת קייטנה 
תנאים מצוינים

לפרטים תמר 052-7710770

tovahaaretz@gmail.com  חברת 'טובה הארץ' טלפון 077-5025048  דוא"ל

פרויקטים בשיווק ב'הר חברון'

ם
שי

רו
ד

למודעות דרושים נוספות כנסו לפייסבוק  
 'תעסוקה הר חברון'  

 מעסיקים המחפשים עובדים
חייגו 052-472-3305

עותניאלנגוהות

חדש!! בנה ביתך במועצה

לחברת wave digital בעומר דרושים:

מתכנת/ת WordPress מנוסה 
למשרה מלאה בעומר.

דרישות: מעל שנתיים ניסיון חובה בהקמת אתרים מ
 WordPress-ופיתוח תוספים ב PSD

.PHPידע וניסיון מוכח ב
.Mysql-ידע וניסיון ב

 WooCommerce ניסיון והכרות עמוקה עם
JavaScript/ ידע וניסיון בפיתוח צד לקוח,  כולל

jQuery/Html/CSS
ידע וניסיון בחיתוך תבניות PSD מפוטושופ, הטמעת 

תבניות מוכנות, שימוש ופיתוח תוספים.
ידע וניסיון עבודה עם שרתי אחסון, CDN וכו

תקשורת בין אישית גבוהה.
.UI הבנה ב

ראש גדול ויכולת לימוד עצמי.
רק מועמדים בעלי/ות ניסיון יענו. המשרה מיועדת 

לנשים וגברים כאחד.
עונים על הגדרות התפקיד? מוזמנים לשלוח קורות 

hezi@wavedigital.co.il חיים

מנהל מדיה חברתית
בעל ניסיון מוכח בניהול עמודי 

פייסבוק וקמפיינים ממומנים 
בפייסבוק.

דרישות נוספות:
• יכולת כתיבה שיווקית וחשיבה 

קריאטיבית 
• ניסיון בניהול לקוחות

• ראש גדול, אסרטיביות, חריצות, 
יצירתיות. 

• משרה מלאה במשרדי החברה
המשרה מיועדת לנשים וגברים 

כאחד.
למתאימים מובטחת חוויית עבודה 

יצירתית, חברתית ומרתקת
עונים על הגדרות התפקיד? 
מוזמנים לשלוח קורות חיים 
lior@wavedigital.co.il

דוכני מכירת ספרים        פינות יצירה        איפור פנים        בלוני צורות

בשעה 18:00 ההצגה "הרפתקה בשביל הקסמים"
פינות משחקים           מגנטים למזכרת           בובות ענק           ועוד...

7/6 כ' בסיון
16:00-19:00
הכניסה חופשית

היריד 
המרכזי
במיתרים
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אופטימי
אסף פאסי / דובר המועצה

בחודש חשוון השנה, נורה גליק ע"י מתנקש ערבי מטווח אפס ונפצע קשה מאוד. 

 בנס עצום ובכוחות גדולים יהודה חוזר אט אט לכוחותיו.

 ביום ירושלים השנה יקבל גליק את פרס מוסקוביץ לציונות. 

התואר שביקש להצמיד לשמו בקבלת הפרס הוא "פעיל זכויות אדם".

 ראיון חגיגי עם יהודה גליק, על עצמו ועל ירושלים, 
לרגל 48 שנה לשחרור ירושלים ושחרור חברון.

את הרב יהודה גליק תושבי הר חברון הכירו 
2014. יהודה, בוגר  היטב גם לפני אוקטובר 
אחד  הוא  הישוב,  ותושב  עתניאל  ישיבת 
האישים המוכרים בהר חברון: שימש כדובר 
ציבוריים  בתפקידים  ונשא  עתניאל  הישוב 
שונים, בהם יועץ לשר יולי אדלשטיין ומנהל 
מנכ"ל  הקליטה,  במשרד  ההסברה  אגף 
הבית  הר  בתחום  מרצה  המקדש,  מכון 
חו"ל  תלמידי  בתוכנית  ר"מ  וכן  והמקדש 

של ישיבת ההסדר בעתניאל. 

ראשית, אנחנו שמחים ומתרגשים מאוד 

לראות אותך בריא ושלם. מה שלומך?

בניסים  חי  באמת  אני  השם  "ברוך 
ובהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל אלה, 
והסביבה  חברון  הר  לתושבי  ובמיוחד 
ברוך  ליבם למען בריאותי.  ששפכו את 
על  עומד  ואני  פרי  נשאו  התפילות  ה' 
הרגליים, עדיין יש לפני תהליך החלמה 
מתקדם  במקום  אנחנו  ה'  ברוך  אבל 
ומתפקד  הרגליים  שתי  על  הולך  ה'  ברוך  ואני 

במידת האפשר".

הפציעה הקשה הותירה את רשמיה על יהודה. 
קילוגרמים  השיל  הוא  יותר,  איטיים  צעדיו 
ירד. הוא  רבים ממשקלו אך החיוך הנצחי לא 
שיתף אותנו בנס העצום שקרה לו ובהסברים 

הרפואיים והאחרים לחזרתו לחיים:

ויש   5% של  סיכוי  היה  נפצעתי  בו  "ברגע 
מאוד  מהר  הגענו  לחיים.   2-3% של  אומרים 
לבית החולים וקיבלתי טיפול מסור. זה ההסבר 
לשתף  חייב  שאני  סיפור  הנה  אבל  הרפואי. 
אתכם בו: הפציעה אירעה ברביעי בלילה. בערך 

במהלך  ילדה.  שלי  הבת  לאחריה  וחצי  חודש 
לי  "תזכירי  לאשתי:  המיילדת  אמרה  הלידה, 
בסוף הלידה, אני חייבת לספר לך סיפור". ברוך 
ה' הבת שלי ילדה בן והכל בסדר ובסוף הלידה 
ניגשה למיילדת אשתי לבקש לפרוע את החוב 

ולשמוע את הסיפור: 
שבוע לפני הפיגוע שלי, בערב ראש חודש חשון 
תינוקת  דרס  מחבל  בירושלים.  פיגוע  היה   -
בתחנת רכבת. במחבל ירו שוטרי מג"ב ופגעו בו 
פגיעות אנושות. הוא הגיע לבית החולים במצב 
החולים  בית  זאת  למרות  מת.  כמעט  אנוש, 
להצילו.  כבירים  מאמצים  השקיע  צדק  שערי 
הוא קיבל 20 מנות דם ומיטב הרופאים השקיעו 
מיד  מת.  הוא  בסוף  חייו.  את  להציל  מאמצים 
הרופא,  את  שאלה  האחות  הטיפול,  אחרי 
"ידעתם שהוא מחבל ושיש סיכוי מועט להצילו, 
יום  למה השקעתם בו כאלו מאמצים?" באותו 
עלה  הרופא  שבוע  אחרי  לה.  ענה  לא  הרופא 
למעלה למחלקה וחיפש אותה ואמר לה: יש לי 

תשובה בשבילך. 
צוות,  ישיבת  קיימנו  במחבל  הטיפול  "אחרי 
לאחר  ניתוח  ממש  ולמדנו,  לקחים  הפקנו 
זה, כשקיבלנו  המוות אחד לאחד. שבוע אחרי 
את יהודה גליק, לא עשינו אף טעות. יישמנו את 
וידענו  הקודם  מהאירוע  שהסקנו  הלקחים  כל 
בדיוק מה צריך לעשות כדי להצילו. זה נס אחד 
משלל הניסים שאני יכול למנות. סיפור מדהים 

שעוד לא סיפרתי".

ברגע  ההרגשה  איך  פצועים  לשאול  נוהגים 

הפגיעה. אתה זוכר משהו מאותם רגעים מול 

הרוצח?

זוכר  זוכר.  ממש  זוכר.  אני  האמת,  את  לך  "אגיד 
עד כמה הייתי מופתע, עד כמה ראיתי את מצבי 
ולא הרגשתי שום כאב. מצחיק, נפצעתי מארבעה 
כדורים. שלושה במרכז הגוף ואחד ביד. משלושת 
הכדורים במרכז הגוף לא הרגשתי כאב, ואת היד 
ראיתי מרוסקת ומקופלת לשתיים ולא הבנתי למה 
לא כואב לי. רצתי כמה מטרים, אחר כך ראיתי את 
וזה פלא בעיניי.  הדימום. לא הרגשתי טיפת כאב 
ברוך ה', באותו רגע היו בקרבתי שני אנשים. בחור 
וכן  חלמיש,  מוריה  בשם  ואישה  מלכה  שי  בשם 
 אשתי שהמתינה לי במרחק של כמה מטרים ברכב. 
מוריה רצה לאשתי, לדאוג שלא תתקרב לזירה ולא 
תראה את מצבי. היא הייתה בטוחה שסיימתי את 
חיי. אני לא הייתי מודע למצב שלי. ראיתי קצת דם 
בבטן ואת היד המרוסקת וזכרתי שעם פגיעת בטן 
מלכה  שי  רגע  באותו  נשכבתי.  לכן  לשכב,  עדיף 
בחיים  מכונן  משפט  הוא  שבעיני  משפט  לי  צעק 
שלי ואני מאמין שהוא הציל את חיי: "הרב יהודה, 
קלטתי  ואז  אותך!".  צריכים  אנחנו  לנו!  תלך  אל 
שאני בסכנת חיים והקפדתי לא לזוז ולא להסתובב 
כדי לא לאבד כוח ודם. זה החזיק אותי במודעות 
ההכרה. את  איבדתי  כך  אחר  שניות,   לכמה 
משפט  אשכח.  לא  מלכה  שי  של  המשפט  את 
שהבהיר לי מה קורה איתי והכניס אותי למודעות 

שאני חייב לשמור על החיים שלי".

מקרי.  היה  לא  גליק  ביהודה  ההתנקשות  ניסיון 
אסלאמיים  גורמים  של  הכוונת  על  היה  הוא 
קיצונים שרצו במותו בשל פעילותו הברוכה בהר 
הר  של  המציאות  על  יהודה  עם  שוחחנו  הבית. 
הבית היום ושאלנו אותו האם ההר באמת בידינו: 

"הוא בידנו במובן הכי בסיסי ואנחנו צריכים לדאוג 
לקבל  צריך  המישורים.  בכל  בידינו  יישאר  שהוא 
דה  תהיה  הבית  בהר  שהריבונות  ולדאוג  החלטה 
פקטו של מדינת ישראל. בידינו הדבר: ככל שתהיה 
לעובדה  יתרגלו  הערבים  בהר  יהודית  נוכחות 
שהמקום שייך ליהודים ושלנו לנצח. אנו רואים את 
חברון:  בהר  גם  בין השאר  מקום,  בכל  יום  כל  זה 
מתפשטת  חברון  העיר  לעניין,  דוגמה  זו  חגי  בית 
לכל הכיוונים חוץ מהגמד הקטן, בית חגי, שחוסם 
גם מערת  כך  לכיוונו.  את הענק הזה מלהתפשט 
המכפלה - אנחנו שם ושמרנו על המקום. בשכם 
לא  המקום  ולכן  יהודי  ישוב  להקים  הצלחנו  לא 
ואחד  בידינו במובן שזה תלוי בכל אחד  זה  שלנו. 

מאיתנו.

שנים  כבר  חברון  הר  תושב  אתה  שפתחנו,  כפי 

רבות. מה משך אותך דווקא להר חברון?

פעם  פעמיים.  חברון  להר  באתי  האמת  "למען 
של  ומקום  תורני  מסלול  חיפשתי  כרווק,  ראשונה 
בה  כשגרו  לעתניאל  שהגיעו  חבר'ה  היינו  עשייה. 
ורצינו להיות שותפים בהרחבתו  12 משפחות  רק 
הייתי בכולל שנתיים  זה  ישוב. אחרי  ובחיזוקו של 
והתחברתי למקום. לאחר מכן למדתי חמש שנים 
ואני  יפי  בגוש, התחתנתי, שירתי בצבא. כשאשתי 

יהודה גליק ואשתו יפי

רופאו של יהודה:

אחרי הטיפול במחבל 

קיימנו ישיבת צוות, 

הפקנו לקחים ולמדנו, 

ממש ניתוח לאחר 

המוות אחד לאחד. 

שבוע אחרי זה, 

כשקיבלנו את יהודה 

גליק, לא עשינו אף 

טעות. יישמנו את כל 

הלקחים שהסקנו 

מהאירוע הקודם



ְדרוָׂמא | אייר תשע"ה | מאי 2015 22

התחלנו 
ש  פ ח ל

בינינו מקום  היה  יישוב, 
לפריפרייה  ללכת  רציתי  אני  ויכוח: 
עציון.  בגוש  שנגור  רצתה  ואשתי 
ההחלטה נפלה על הר חברון כיון שהוא 
להרבה  חזק  חיבור  פה  יש  וגם..  גם 
ישובים בנגב ומצד שני יש פה בהחלט 
שמציעה  והרוחני  התורני  העולם  את 
עציון.  ולגוש  לירושלים  הקרבה 
 ,WIN WIN בשבילנו זה היה מצב של
גם להיות חלק מהנגב, גם להיות חלק 
אנשים  עם  לחיות  גם  מההתיישבות, 
יוצאי באר שבע נתיבות וגם עם אנשים 
ועד  מאז  המדרש.  בבית  איתי  שלמדו 
היום נשארנו במקום באהבה גדולה. אני 
באמת חושב שעתניאל הוא ישוב יחיד 
ומיוחד במינו. מצד אחד אנשים כל כך 
שונים אחד מהשני, ומצד שני כולם יום 
יושב  לא  אחד  אף  השם,  בעבודת  יום 
פאסיבי, כולם עובדים קשה. איש איש 
באופן שמתאים לנפשו, פקדונו ותורתו. 
הישוב עתניאל גם במישור של בין אדם 
לחברו וגם במישור של בין אדם למקום 
הוא מקום דינמי של אנשים שמעריכים 
מאוהבים  אנחנו  השם.  עבודת  את 

במקום."

איננו  חברון  להר  יהודה  של  הקשר 
באלול  בכ"ב  עתניאל.  בישוב  מסתיים 
הרב  נרצחו   ,31.8.2010 תש"ע, 
בית  תושבי  הי"ד,  אימס  וטליה  יצחק 
יתומים.  שישה  אחריהם  והותירו  חגי, 
שאלנו את יהודה על ההחלטה לאמץ 
הכוחות  ועל  הזוג  של  ילדיהם  את 

שנדרשו לשם כך: 

"משפחת אימס היו חברים קרובים מאד 
במוסקבה.  עוד  אותם  ופגשתי  שלנו 
לגוש  ארצה  להבאתם  שותף  הייתי 
התחבר  יצחק  הרב  מכן  לאחר  עציון. 

מאוד לנושא הר הבית. הוא היה עולה 
כל שבוע ומיסד את העניין הזה. גם דרך 
משפחת  עם  החיבור  הבית  הר  נושא 

אימס היה חיבור מאד מאד חזק. 
גדולות  התלבטויות  היו  הרצח  אחרי 
רווחה  גורמי  כי  המשפחה  סביב 
הקטנים  שהילדים  חשבו  מקצועיים 
מסיבות  הורים  לשני  זקוקים 
בתוך  וזיהינו  שם  היינו  מקצועיות. 
מכולם,  שעלתה  זעקה  המשפחה 
החל בילד שהיה בן ארבע ועד לסבתא 
מאוחדת  משפחה  להישאר  והדודה, 
שונות. במשפחות  להתפזר   ולא 
ברוך ה' גם בעניין הזה סייעו חסדי השם 
וסיוע של  יחד עם עידוד עצום  יתברך 
בנו  שנתנו  חברון,  הר  רווחה  מחלקת 
אמון והעניקו כלים חשובים. גם מדינת 
הרווחה  משרד  לאומי,  ביטוח  ישראל, 
עבודה  עשו  בדרך  מקצועיים  וגורמים 
יבורכו  שכולם  נאחל  וחשובה,  נהדרת 
ויבואו על שכרם, ישלם להם השם על 
היו  אימס  משפחת  בתוך  גם  פועלם. 
עשייה  ובזכות  נטעו,  שההורים  כוחות 
שמעורבים  הגורמים  כל  של  עצומה 
רווחה  מחלקת  עם  איבה,  בנפגעי 
בהר חברון - המשפחה הזאת עומדת 
בעצמה, מאוחדת ו"על הרגלים", הרבה 
הזה  התהליך  בכל  לצפיות.  מעבר 
זכינו גם אנו להיות שותפים. אני שמח 
שברוך ה' עלה בידם מעל ומעבר למה 

שמישהו האמין."

לחזרתנו  שנים  ושמונה  ארבעים 

לבנימין  חברון  להר  לגולן,  לירושלים, 

לשומרון ולבקעה. אתה אופטימי?

להיות  לא  אפשר  איך  אופטימי.  "אני 
שאם  חושב  אני  תשמע,  אופטימי. 

שהיה  יהודי  אחורה,  נסתכל 
 48' בשנת  לארץ  עולה 
אם  אותו  יכול לשאול  היית 
אבל  לא.  או  אופטימי  הוא 
אחרי  פה  שנמצא  יהודי 
רואה  שנה  ושמונה  ארבעים 
שנים  עשר  לפני  היינו  איפה 
פלא  לא  היום.  אנחנו  ואיפה 
אושר,  של  עולמי  שבסקר 
מדינת ישראל נמצאת במקום 
של  ניסיונות  למרות  גבוה, 

מכוער  תעמולה  קמפיין 
להציג  הבחירות  לקראת 
נורא  כמקום  את המדינה 
הוא  ישראל  עם  ואיום. 
את  להעריך  שיודע  עם 
יודע ששום  לו,  מה שיש 
דבר לא מובן מאליו. אנחנו עם עתיק, 
אבל המדינה היא מדינה צעירה. כולנו 
איפה  האלטרנטיבות,  היו  מה  זוכרים 
שנת  לפני  היינו  איפה   ,67 לפני  היינו 
ואנחנו  שנה   70 לפני  היינו  איפה   ,48
רואים איפה אנחנו היום. מי שלא רואה 
איזה דבר נפלא זה עם ישראל והשיבה 
ביהודה  המדהימה  להתיישבות  ב"ה 
עיוור.  הוא  וירושלים,  הגולן,   ושומרון, 
שצריך  דברים  הרבה  שיש  כמובן 
אבל  בדרך,  אתגרים  והרבה  להשלים 
כשרואים את האלטרנטיבות אי אפשר 
שלא לומר "ברוך שקיים הבטחתו לעמו 
הבטחתו"  את  ששמר  המקום  ברוך 
דברים שלא  לראות  זוכים  אנו  ובאמת 
זכינו לראות בכל ההיסטוריה היהודית.

ראיון,  של  ארוכה  שעה  אחרי  אנחנו 
גליק.  יהודה  את  עוזבת  לא  החיוניות 
הדברים  כאשר  קולו  את  מרים  הוא 
נוגעים לענייני ירושלים והר הבית, כמו 
סיום  לקראת  המקום.  כאב  את  זועק 
ההתיישבות  את  לברך  ממנו  ביקשנו 
ליום  ירושלים  ואת  ושומרון  ביהודה 

חגה.

מה  שתשמש  ירושלים  את  "אברך 
שלום,  של  עיר  לשמש:  אמורה  שהיא 
שלוחת עמו של הקדוש ברוך הוא. עיר 
לקריאת  העולם  לכל  סמל  שתהווה 
נכיר  שאנחנו  אחד,  ושמו  אחד  שם 
יתרגל  כולו  שהעולם  מזה,  ויותר  בכך 
ישראל,  מדינת  ישראל,  לעובדה שעם 
ארץ  רחבי  בכל  היהודית  וההתיישבות 
ישראל זאת עובדה קיימת ולא נצטרך 
להתמודד עם שאלות אלא רק לפתח 

כל מקום ומקום."

הישוב עתניאל גם במישור של בין 

אדם לחברו וגם במישור של בין אדם 

למקום הוא מקום דינמי של אנשים 

שמעריכים את עבודת השם. אנחנו 

יורופ בע“מ מאוהבים במקום

יהודי שנמצא פה אחרי 

ארבעים ושמונה שנה, 

רואה איפה היינו לפני עשר 

שנים ואיפה אנחנו היום. 

לא פלא שבסקר עולמי 

של אושר, מדינת ישראל 

נמצאת במקום גבוה



מתוך מיצג הקבע של אמני הר חברון

ַאְדוֹות ֶׁשל ְצִליִלים
נורית גזית

ֵעת ָיַדי רֹוְטטֹות
ַעל ְקִליֵדי ַהְפַּסְנֵתּר
ֶאְצְּבעֹוַתי ְמַרְקּדֹות

ִלְצִליָליו ְּכַפְנֵתּר

ְצִליֵלי ַמְנִּגינֹות
ֵמַאְרַּבע עֹוָלמֹות
ְמַרֲחִפים ְלָמקֹום
ַרק ַהִּנּגּון ְמַדֵּבר
ְצִליל ָנע ְמַזֵּמר

ֻסָּלמֹות ִמְתַעִּלים
ָׁשַמִים מּוָאִרים

ִמְקִּליִדים ְנמּוִכים
ִלְגָבִהים ִנְׂשָּגִבים

ִמִּנּגּון ֶׁשל ֶעְרָּגה
ְלִנּגּון ֶׁשל ִיְרָאה

ַהְנָּׁשָמה ָׂשָחה ִעם ּבֹוְרָאה
ִמְתַמֶּזֶגת ְבֹּעֶנג

ִלְצִליֵלי ַפֲעמֹוִנים

קֹולֹות ֲעֻנִּגים
ִׁשיַרת ַהְיקּום

ִׁשיַרת ַהִּנְבָרִאים

ִנּגּוִנים ֶׁשּיֹוְצִרים
ַאְדוֹות ֶׁשל ְצִליִלים

מאמין וזורע
רגינה גרוזינגר

ְבֵּלב חֹוֵׁשׁש ִאָּכר ּפֹוֵסַע
ַּבָּׂשֶדה ְבֵּראִׁשית ַהְסָּתיו
ֵּגוֹו ָעֵמל, ֹראׁשֹו ַמְתִריַע

ִמְּפֵני ֶּגֶׁשם ֶׁשֹּלא ָׁשב
ֲהִאם ִּתְצָלח ַּדְרּכֹו ַהַּפַעם?

ֲהֵיׁש ָׂשָכר ַלֲעָמלֹו?
ֶׁשָמא ִּפְריֹו ִּתָּׂשא ָהרּוַח
ְּבֵאין ָמָטר ַעל ַאְדָמתֹו

ְּבֵראִׁשית ָקִציר ִאָּכר ַמִּגיַע
ֶאל ַהּׂשדֹות ַהְּזֻהִּבים

ִּגְשֵׁמי ְבָרָכה, ַטְלֵלי ָׁשַמִים
ִּבְרַּכת ַהֵׁשם ַעל ָהְרָגִבים

ִׁשִּשׁים ִרּבֹוא ַעד ְקֶצה ָהֹאֶפק
ָּכְרעּו ֵמֹעֶמס, ִׁשֳּבִלים

ְּגרֹונֹו ִנָחר, הֹוֵלם ַהֹדֶפק
ִרָּנה ִעם ֶהֶנף ַמָּגִלים

רגינה גרוזינגר - גרה בתקומה 
מזכירה במחלקת הנדסה 

במועצה. 
במקביל עוסקת באומנות - 

קרמיקה, ציור על זכוכית ומגזרות 
נייר. כותבת שירה בשעות הפנאי 

 Regina :דף אומן בפייסבוק
Grossinger Art Studio

סימנים בין פסח לשבועות
רחלי אברהם-איתן

ַמַּכת ַאְרֶּבה ְּבִניָסן  - 
ִסיָמן.

ַעְכָשׁו ִסיָון 
ֵמִעיר ֶאת ַהְּגָבעֹות 

ְּבׁשֹוְפרֹות ָׁשַמִים. ִסיָמן.
ֹחֶרף ֶפַּתע

ַעל ִסּפֹו ֶׁשל ַהַחג 
ְמַנֵּׁשב ְּבַאְבֵני ַהָּמקֹום 

ִׁשיַרת ֹּכֲהִנים ְקדּוָמה - 
ֵנֶבל ְּבֻתֵּפי ָאְזַני. 

ְמחֹול ְּבָרִקים ִּבְסַעַרת-ֹזַהר 
ְּבֹכַחל ָרִקיַע ֲאַפְרַּפר

ַמֲאִדים ְּבׁשּוֵלי ַמֲעָרב
ַמְטִעין ֶאת ָּכל סֹוְללֹות ַהְנָּׁשָמה. 

ִסיָמן.  

ִמְתַקֶּדֶׁשת  ַּבַּמְלקֹוׁש
ַעל ִּגְבעֹות מֹוִדיִעין

רֹוֶחֶצת רּוִחי ְּבֶכֶתם ַהְּסֶנה ַהּבֹוֵער
ֵּבין ֲעָנִנים ְסמּוִקים.

ֶאת ַנֲעֵלי ַהְסּּפֹוְרט ֹלא ִהַּׁשְלִּתי
ַאְך ֹּדם ָעַמְדִּתי

ּפֹוֶרֶׂשת ָיַדי ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה.
לּוחֹות ַהּתֹוָבָנה ַהִּמְתַחֶּדֶׁשת

ֹלא ִיָּׁשְברּו ִלְרִסיִסים.

)מתוך: בובת האשבול, הקיבוץ 
המאוחד, 2014, עמ' 19(

פסיפס ועוד
סטודיו ביתיר של האמנית בתיה בזיז

וזה אכן מה שקורה שם...

עסקה  בעברה  שנה.   25 לפני  הסטודיו  את  הקימה  בתיה 

בהדרכה בחברה להגנת הטבע ובקק"ל. למדה ידיעת הארץ, 

גינון, גינון טיפולי וכן קורסים שונים באמנות. בין שאר עיסוקיה 

מגדלת גם עדר עיזים עם כל הכרוך בזה... )מרעה, חליבה, 

מתוך  ויוצרת  ולסביבה  לטבע  מאד  גבינות(מחוברת  ייצור 

היא  שבהם  הפסיפס  לעבודות  הגלם  חומרי  הזה.  החיבור 

יוצרת רבים ומגוונים: קרמיקה, זכוכית, אבן טבעית, צדפים, 

שברי כלים וחפצים שונים שעוברים תהליך מחזור בסטודיו 

יוצרת  בתיה  ומשמחות.  מפתיעות  אמנות  ליצירות  והופכים 

ומבוגרים. שווה לקפוץ  ילדים  וכן מעבירה סדנאות  ומוכרת, 

לאחר  שבורים  לחפצים  קורה  מה  ולראות  בסטודיו  לביקור 

שזכו לקבל טיפול שיקומי ויצירתי. אם יתיר קצת רחוקה לכם 

נשים יוצרות בסטודיומוזמנים בשמחה  להציץ בפייסבוק!

אגרטל מיניאטורי עם פרחים. נוצר משברי כלים ארמנים. שעון הבנוי מאוסף שעונים מקולקלים ומראה שבורה. מחבת שיצאה מכלל שימוש, והפכה לחפץ נוי בעזרת 
שברי כלים שהודבקו עליה

רחלי אברהם-איתן -  גרה במודיעין 
משוררת. דוקטור לפילוסופיה 

מאוניברסיטת בר-אילן. עוסקת 
בתחומי החינוך וההוראה ובמחקר 

הספרות העברית. מרצה במגוון של 
נושאי תרבות וספרות ומנחה סדנאות 

כתיבה. יו"ר "בית הסופר מודיעין 
והסביבה" ועורכת את כתב העת 

"שבילים" שייסדה.  
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פריטת מיתרפריטת מיתרנעים להכיר



 מפגש ראשון ללא התחייבות,

 ייערך ביום רביעי 8.7 כ"א תמוז, 20:30 במועצה. 

מחיר – 30 ₪. לפרטים שרה: 050-6598968

אותנו  ליבס מלווה  אתי  "במשיכת מכחול" של האמנית  תערוכה 

של  וטעם  רב  רושם  בנו  שהשאירה  תערוכה  חודשים.  כמה  זה 

כתלים",  "בין  חדשה,  תערוכה  פתיחת  לקראת  עומדים  אנו  עוד. 

של שלשה אמנים צעירים. פרטים בפרסום המצורף. כמו כן יוצא 

- בעז"ה  "ילדים מציירים את החיים"  וייחודי  לדרך פרויקט חדש 

תפתח תערוכה במועצה בתחילת שנה הבאה של ילדי הר חברון. 

זו ההזדמנות האחרונה שלכם הילדים להצטרף. במסגרת המרכז 

של  לטעימה  זכו  ההר  ותיקי  גם  וסיורים  לילדים  סדנאות  קיימנו 

את  ומחממת  נעימה  הייתה  החוויה  והרצאה  במרכז  מודרך  סיור 

הלב. עם צאת הגיליון אנו  נמצאים בשלביי סיום של פרויקט מיצג  

זו  הקבע של אמני ההר במועצה. עשרה אמנים שותפים במיצג, 

שמעוניינים  אמנים   - תזכורת  ושוב  ולהתרשם.  לבוא  ההזדמנות 

להציג תערוכה במרכז מוזמנים בשמחה ליצור קשר.

קיץ פורה ויצירתי שלכם נורית
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תאטרון נשים קהילתיאמנים מיתרים 
מחשבות ופתח לקבוצה חדשה

שרה רייכמן, עתניאל

שומעת  הייתה  לבימוי  שלי  כשהמורה 

אותנו מדברות על הצגה כזו או אחרת שצפינו 

בטון  מפטירה  הייתה  היא  תמיד  כמעט  בה, 

"ההצגה  מובהק:  ארגנטינאי  ובמבטא  מתנשא 

הזו? הא, הלכתי באמצע... "

כשדיווחנו  אותנו:  הפתיעה  היא  אחד  יום 

על ההצגה "מאמרות", הצגת נישה של תאטרון 

גברים  של  מתחיל  תאטרון  אז  )שהיה  "תאיר" 

סיפרה  ואף  ההצגה  את  שיבחה  היא  דתיים(, 

שהלכה לראותה שנית. כמובן שהיינו סקרניות 

מאוד לגלות את פשר ההתלהבות שלה, מה גם 

שאנחנו היינו די תמימות דעים, שכמה שההצגה 

הייתה מקצועית היא הייתה כבדה, אולי אפילו 

פעם  הולכות  היינו  שלא  ובטוח  משעממת, 

נוספת או ממליצות עליה לאיש... 

לנו שהיא כבר התעייפה  המורה הסבירה 

"כמה  ושוב.  שוב  דברים  אותם  את  מלראות 

כבר אפשר לראות את שייקספיר או את שלום 

כל  היו  זאת,  לעומת  האלו  הטקסטים  חנוך?... 

כך מקוריים ומעוררי סקרנות. והמפגש של גבר 

דתי עם התפילה! פשוט מרתק." 

מעט  לא  להרהר  לי  יצא  השנים  במרוצת 

באפיזודה הזו, לתהות על תאטרון והעולם שלי, 

כאשה דתייה, מטופלת בילדים וחסרת אופקים.. 

הדרך  פורצי  אמנויות,  בהרבה  שכמו  הבנתי 

הראשונים היו מקוריים עד להכאיב, פתחו את 

ליבם והעזו. הבאים אחריהם כבר נכנסו לתלם, 

כבושה  בדרך  צעדו  קודמיהם,  מניסיון  למדו 

לז'אנר  שלהם  האמנות  את  משייכים  והיום 

שניתן למצוא את ההגדרה שלו בוויקיפדיה.  

ראם  הרב  את  שמעתי  שנים  כמה  לפני 

שיבוא  במדרש  כתוב  כך:  בערך  שאמר  הכהן, 

מדרש.  לבתי  יהפכו  התאטראות  שבתי  יום 

תמיד היה נהוג להבין את העניין כפשוטו, אבל 

היום, עם כל התאטרונים הצצים כפטריות אחר 

הגשם, ניתן להבין פירוש חדש. התאטרון עצמו 

יהפוך לבית מדרש. 

אני מהרהרת באפשרות שהתאטרון עשוי 

אמת  אחר  חיפוש  של  עמוק,  מקום  לקבל 

רק  לא  יותר,  עמוקה  לתכלית  אותנו  שמקרב 

בתורה  אף  אלא  בתורה  הכתובות  במילים 

בוחר  שהקב"ה  איפה  יום,  היום  שבחיי  שבע"פ 

בשבילנו ואנו עם הבחירות שלנו, לטוב ולמוטב... 

נשמה  חבויה  אמן  כל  שבתוך  בטוחה  אני 

הזה  הטוהר  את  להביא  השליחות  עם  גדולה 

הטוב  את  ולהניע  לרגש  לגעת,  לבמה,  חזרה 

שביקום, אך לכל מטבע יש שני צדדים...

תאטרון  חברון  בהר  לראות  רוצה  הייתי 

קהילתי לנשים, בו שני ההיבטים הללו, המניע 

האנושי והאותנטיות, מקבלים משנה תוקף.

מהקהילה:  בנוי  יהיה  השחקניות  הרכב 

מהמכולת.  ההיא  או  הדוד  בת  השכנה, 

ולקוחים מחיי השגרה של  החומרים אותנטיים 

מהיישובים  נשים  בין  החיבור  המשתתפות. 

השכנים מלכד ומעצים.

זה לא מקצוע אבל זה מקצועי. הדגש הוא 

על תהליך, מבלי לוותר על התוצר. אין לחץ של 

זמן או של מפיק. נשים מגיעות כדי להגשים את 

עצמן וכשהן מרגישות מוכנות הם עולות לבמה.

אישה שמשחקת בתאטרון קהילתי מתנסה 

בכל טכניקות המשחק, עם בימאית שמטרתה 

את  עבורה  ובונה  המיטב  את  ממנה  להוציא 

התפקיד שתוכל לשחק בו הכי טוב והכי בטוח. 

וכמו  עצמי,  ביטוי  המגדלת  חממה  מעין  זו 

את  לקטוף  הזמן  גם  מגיע  טובה,  חממה  בכל 

התוצרים ולהגיש לקהל. זו לא כתיבה למגירה. 

זו עשייה עם חזון ואמירה.

אני מאמינה שזה אפשרי. 
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בתי ספר בהר

מפגשים מיוחדים - 
מלמדים ומרגשים
בבית חינוך "דביר"

לימור פריד, רכזת חברתית בי"ס דביר, עתניאל

מפגש  היה  הלב  את  ומשמח  מרגש   - דביר  בוגרי  מפגש 
הבוגרים שהתקיים מיד לאחר הפסח. כ80 בוגרים ובוגרות הגיעו 
להיפגש, לשוחח, ולהתחבר לבית הספר היסודי בו למדו. אין זה 
ו.. כן, זה מובן מאליו..! במפגש ברך הרב ראם את  מובן מאליו 

מכן  לאחר  צעירים..  דווקא  שיישארו  הבוגרים 
איתך  "מה לקחת  התקיים שיח בשאלה: 

ששמענו  התשובות  דביר?"  מבי"ס 
התלמידים  ומרגשות..  נפלאות  היו 
סיפרו על מורים שקבלו מהם דבר 
בבית  פעילויות  ועל  וחשוב  קטן 
להמשך  איתם  שלקחו  הספר 
הדרך. לב טוב - הייתה הסיסמה 
שלהם, ואנו בשמחה ובלב פתוח 

הקשבנו ונהננו.
בוגרינו   - ו  תלמידי  מכן  לאחר 

בית  בוגרי  עם  יחד  העכשוויים, 
הספר השבים, הכינו פירמידה מיוחדת 

הספר.  בית  מהווי  טובים  דברים  שביטאה 
לבית  בכניסה  מוצבת  הפירמידה   - ולהתבונן  לבוא  מוזמנים 

הספר. 
חודש הימים הלאומיים -

חודש אייר עמוס באירועים לאומיים מלאי תוכן בסימן אהבת 
יעקב  מהרב  לשואה  הזיכרון  ליום  שיחה  והלאום. שמענו  העם 
שמעון - שתיאר באופטימיות את הניצחון של עם ישראל על 
בה.  שלנו  והחיים  המדינה  הקמת  דרך  הגרמנים  המרצחים 
בטקס מרגש ומיוחד שארגנו תלמידי כתה ו בנים שמענו את 

סיפורו של רס"ן בניה שראל הי"ד.
יום סבבא - בסימן נס קיבוץ גלויות:

סבים וסבתות רבים נענו להזמנה ובאו לספר על נס קיבוץ 
ומרגשים: על השואה,  גלויות שלהם. הסיפורים היו מלמדים 
על ספינות המעפילים, על השהיה בקפריסין, על הקמת המדינה 
)אפילו צפינו בעיתונים מיום הקמת המדינה(  ועל ההתאקלמות 
של העולים במעברות ובשיכונים. חווינו פיסת היסטוריה מיוחדת. 

תודה לסבים ולסבתות שהשתתפו. נשארנו עם טעם של עוד.
מרכז האמנים - פעילות מיוחדת במועצה:

נורית  ידי האוצרת שלנו  זו השנה השנייה שאנו מוזמנים על 
יצירתית במועצה.  ולפעילות  גזית לסיור בתערוכה 

בהשקעה רבה, באהבת אומנות ובאהבת 
הילדים מנווטת נורית את התלמידים 

שבתערוכה  היצירות  בין  בנחת 
פעילות  מכן  ולאחר  כבמוזיאון, 

יצירה מיוחדת. תודה!
אמנים  מרכז  לנו  שיש  כיף 

בהר.
כל הטוב,  תודה לכולם על 
וההשתתפות,  השיתוף  על 
על  ההדדית,  הערבות  על 

המפגשים והשיח.
בטוב  מלא  סופשנה  לפנינו 

בע"ה!

סיכום חודש ניסן אייר
בי"ס סוסיא

ריקי ברקוביץ, רכזת חברתית בית ספר סוסיא

מקובלנו כי "שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח 
שלושים יום". מיד לאחר אירועי חודש אדר ופורים התחלנו 

לעסוק בכיתות בלימוד ההלכות וההגדה.
ופירושים  מעוצבות  הגדות  הכינו  ג-ה  כיתות 
להגדה, כיתות החטיבה הכינו יום סדנה מדהים 
לכיתות א-ה סביב נושאים שונים הקשורים 
מצות  אפיית  כלים,  הגעלת  כמו  לחג 

ויציאת מצרים.
יום  את  ציינו  הפסח  חופשת  לאחר 
של  מרגש  בטקס  והגבורה  השואה 
בנות כיתה ז', על גבורת היהודים בזמן 
תלמידי  כל  המצוות.  לקיום  השואה 
החטיבה השתתפו בשיחה עם מאיר 
ניצל  ניצול שואה, שסיפר איך  שורש, 

בניסי ניסים עם אימו.
ניסן  חודש  מאירועי  המעבר  כל 
עם  חיי  של  שזירה  הוא  אייר  חודש  אל 
לאברהם  ה'  מהבטחת  לדורותיו,  ישראל 
הגדול.  הגאולה  תהליך   - לימינו  עד  אבינו 
עסקנו  בה  המופת  בדמות  גם  שמשתקף  כפי 

בחודשים האחרונים - הרב שאול ישראלי. 
את טקס יום הזיכרון העבירו תלמידי כיתה ז', והציגו את 

נודע,  לא  קבורתם  צה"ל שמקום  חללי   5 של  סיפורם 
יחד עם המחשה של גידול האוכלוסיה היהודית 

בארץ ישראל מאז קום המדינה ועד ימינו. את 
לקראת  מרשימה  בדגלנות  חתמו  הטקס 

חגיגות ה-67 שנה למדינת ישראל.
בכל  אביב  בטיולי  גדוש  אייר  חודש 
יומיים  לטייל  יצאו  ד-ה  כיתות  הכיתות. 
בנגב בעין עבדת, שדה בוקר ומכתש רמון 
 3 לטיול  בימים אלה  יוצאים  ובני החטיבה 

עמוד,  נחל  כזיב,  בנחל  העליון  בגליל  ימים 
מירון, צפת, חוף אכזיב ועכו.

כיתות א-ג, כל כיתה בנפרד, ערכו סיור הקשור 
לתקומת המדינה: ברכס השיירות, מוזיאון חצרים ובמוסדות 

השלטון שבגבעת רם בירושלים.
במסדרונות  למידה  מרכז  ישנו  אייר  חודש  כל  לאורך 
ביה"ס שהכינה המורה נעה צביאל שעוסק בנושאים שונים 
חידות  פותרים  התלמידים  בארצו.  ישראל  לעם  הקשורים 
המתקיימים  מיוחדים  בשיעורים  ומשתתפים  חידה  וכתבי 

במרכז. מוזמנים לבוא ולהתרשם.
ולסיום - שבוע לאחר חג השבועות ביום שלישי ט"ו בסיון, 
בארץ  פה   " בנושא  והשנה  קהילה,  יום  שנה  כמידי  יערך 
חמדת אבות". סיכום שנה של למידה בנושא שמיטה וגאולת 
של  ומשפחות  ביה"ס  קהילת  כל  את  מזמינים  אנו  ישראל. 
ותוצרי  תערוכות  והנאה:  חוויה  של  לאחה"צ  חובה  גן  ילדי 
של  והסברים  מייצגים  יצירה,  דוכני  שעשועונים,  למידה, 
כוחות הביטחון והמשטרה ועוד. נסיים את היום במופע מלא 

עם תזמורת המשטרה.

מהגן לבית הספר
 שושי אופיר, רכזת חטיבה צעירה 

בית ספר סוסיא

חמש  הגילאים  שבטווח  השלב 
ייחודי  הינו  עד שבע או שמונה, 

ורגיש מבחינה התפתחותית.
זו מבשילים בילד כישורים  בתקופה 
שליטתו  את  להשלים  לו  המאפשרים 
פיסית,  ולהסתגל  היסוד  במיומנויות 
בגיל  הספר.  לבית  וחברתית  רגשית 
יכולות  הילד  אצל  מתפתחות  זה 
חשיבה מרובות. שינויים נוירו-ביולוגיים 
הוא  שלו.  הזיכרון  יכולת  את  מגדילים 
אותן.  ולזכור  הוראות  להבין  מסוגל 
אוצר המלים שלו מתרחב. טווח הריכוז 
החד-ממדית  החשיבה  גדל.  שלו 
רב-ממדית  לחשיבה  מסתעפת  שלו 
הלוגית.  לחשיבה  המעבר  ומתחיל 
בעיות  פתרון  עם  ההתמודדות  יכולת 
הילד  של  העצמית  וההבנה  גדלה 
מסוגל  הוא  מתרחבת.  התנהגותו  את 
בזולת,  להתחשב  סיפוקים,  לדחות 
לקבל אחריות, לציית לכללים של ארגון 
ומשמעת ולתקשר עם סביבתו. כמו כן 
מבשילה אצל הילד השליטה בשרירים 
ההתמצאות  ויכולת  והגסים  העדינים 

במרחב.
להתערבות  רגיש  הילד  זה  בשלב 
החינוכית  ההתערבות  אם  מבחוץ. 
)תהליכי הוראה/למידה( תהיה מתאימה 
- היא תהיה משמעותית, בונה  לצרכיו 
בתקופה  מקדמות.  תוצאות  ובעלת 
חיובית  גומלין  לפעילות  הילד  זקוק  זו 
הורים  )כמו  משמעותיים  מבוגרים  עם 
את  לפתח  כדי  עמיתים,  ועם  ומורים( 
ה"אני",  כוחות  את  העצמית,  ההערכה 
תחושת  ואת  האישית  העקביות  את 

השליטה שלו. 
במעבר  כרוכה  א'  לכיתה  הכניסה 
אל  מוכרת  ופיסית  אנושית  מסביבה 
קטנה  ממסגרת  מעבר  זרה,  סביבה 
מעבר  יותר,  גדולה  למסגרת  יחסית 
חד-גילי  חברתי  הרכב  בעל  ממבנה 
לומדים  שבה  למסגרת  דו-גילי  או 
עד  כשש  של  גילאים  בטווח  תלמידים 
שמונה שנים, מעבר ממבנה מצב של 
"לעשות מה שבא לי" למבנה מצב של 
החובה  מגן  המעבר  משימה".  "מילוי 
מההתרגשות  גם  מושפע  א'  לכיתה 

שיוצרים המבוגרים סביב האירוע. 
כיצד אנו בביה"ס נערכים לקליטתם 

של ילדי כיתה א'?

עם  לביה"ס  מגיעים  הגן  ילדי   
ארבעה  בת  לסדרה  והחברים,  הגננת 
במטרה  וחווייתיים,  לימודיים  מפגשים, 
לרכך ולו במעט את אותו מעבר מכונן.

יגיעו  ילדי הגן  השנה הוספנו חוויות: 
כאשר  מפגשים,  לשלושה  לביה"ס 
השלישי יהיה מפגש כפול, כדי שיוכלו 

לחוות גם את ההפסקה בביה"ס, יחד 
עם כל ההמון, ובגיבוי של האחים / 
השכנים / החברים / הגננת, ואח"כ 
אותם  ילוו  בו  נוסף,  לשיעור  יכנסו 
א' להכרות עם מקומות  כיתה  ילדי 
המפגשים  בין  בביה"ס.  חשובים 
בביה"ס, יארחו ילדי הגן בגן שלהם, 
ביה"ס,  מנהל  עודד,  ביה"ס.  את 
נוסע בשבועות אלה בין גני החובה 
ומעביר פעילות חווייתית. המטרה: 

הטריטוריה  בתוך  וחם  קרוב  מפגש 
שנותן  מפגש  והמוגנת.  הבטוחה 
תחושת ביטחון וציפייה חיובית לקראת 

ביה"ס.
לאותה  המסייע  נוסף  מפגש   

מטרה, הוא מפגש הורה וילד בביה"ס.
העולים  הילדים  את  מזמין  ביה"ס 
והוריהם, למפגש פרטני בשעות אחה"צ 
המפגש  הצוות.  ממורות  אחת  עם 
כולל פעילות לימודית קצרה בנוכחות 
ההורה. בהזדמנות זו הילד יכול לשאול 
את ההורה שאלות במקום וכמובן את 
המורה, וגם ההורה יכול לשאול ולהגיד 
יועצת  בקרמן,  פנינה  רגשותיו.  את 

הגיה"ר, מלווה את כל המפגשים.
 ערב פתיחת שנה"ל אנו מקיימים 
מחנכת  עם  להכרות  חווייתי  מפגש 

הכיתה ומקיימים שיח עם ההורים על 
שנה"ל  לקראת  לביה"ס.  המעבר  עניין 
יתקיים  המפגש  תשע"ו,  הקרובה 
טלי  המאמנת  עם  סדנאית  במתכונת 
כהן )אימון הורים, ילדים ונוער, המגיעה 
מהשדה החינוכי( ועם בובונאית, בנושא 

ההתמודדות עם מעברים.

דרך  מאובזרות  הגיה"ר  כיתות   
בדומה  וספרים,  משחק  בפינות  קבע 
למה שהיו רגילים בגן, כסיוע לקליטה 
ניתן  א'  כיתה  בתחילת  הדגש  קלה. 
לחץ  ואין  והחברתי,  הרגשי  הפן  על 
כל  או  הקריאה,  את  ללמוד  להתחיל 

תחום דעת אחר )פרט לחגי תשרי(.

מנחה  ספרי  בית  מאמין"  "אני 
אותנו לבנות כיתות אם קטנות 
ככל הניתן, במטרה לתת מענה 
המענה  לצד  וחברתי,  רגשי 

הלימודי.
הוא  א'  כיתה  של  המרכזי  הנושא 
תחילת  לפני  הקריאה.   – כידוע 
הילדים,  עם  הכרות  ואחרי  התוכנית, 
לקבוצות  לאחד  מיפוי שמטרתו  נערך 
למידה  קצב  בעלי  תלמידים  עבודה, 
קצב  את  אחד  לכל  לתת  כדי  דומה, 

העבודה המתאים לו/לה.
בתכני  נעסוק  הבא  במאמר   
ובמפגשים  התורנית  בתוכנית  הלימוד, 
עם המלמדים שמוסיפים הרבה שאר 

רוח ושמחה בכתות.
רוצים לשאול, לשמוע ולהשמיע?

לשרות  תמיד  עומד  ביה"ס  צוות 
הציבור: מנהל, יועצות, רכזים ומחנכות 

מנוסות.
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נקודת חן "מו"פ יהודה"

קום והתהלך בארץ...  תכנית מדענים צעירים
מופ"ת ביהודה

אביבית רם פלד

עמוסה  פעילות  שנת  של  סיומה  לקראת  עומדים  אנו 
"נחשפו  "ודביר  "סוסיא  אזורי  הספר:  בתי  ילדי  ומאתגרת. 
לתחומי ידע רבים ורחבים כחלק מקורסי חוקרים צעירים 
את  יציגו  התלמידים  ביהודה.  מופ  בהובלת  שהתקיימו 
תוצרי הקורסים ביום הקהילה הבית ספרי בסוסיא. לפניכם 
טעימה קטנה מכיווני הלמידה ופיתוח הסקרנות המודגשים 

בקורס. מוזמנים לטעום ולגלות מעט מהעולם המופלא.

רכס שיירות
לחזות  נצא  ירושלים,  שחרור  יום  לכבוד 
קבע  אשר   1 מס  כביש  של  בהדרו 
במלחמת  ירושלים  של  מעמדה  את 
ועמידתם  השיירות  סיפורי  העצמאות. 
על  לוחמיה, מאצילים  טובי  בגבורה של 

הנוף הנשקף מתחתינו. 

אז איך מגיעים? 
עלינו  שורש  ממחלף   - התחלה  נקודות 
ולהמשיך  שורש  שואבה,  את  לעבור 
בית  מושב  אל  מועדות  פנינו  מזרחה, 
מאיר. 200 מטר לפני המושב, ישנו שלט 
בו  בורמה,  דרך  על  ימינה  המורה  חום 
ולידה שולחנות  ניתן לזהות חניה  פונים. 
בסימון  מתחילים  אורנים.  וצל  קק"ל 
פנינו  ירוק.  ולאחריו  אדום  שבילים 
על  התצפית  נקודת  עבר  אל  מועדות 
כביש 1. נגיע לפיצול, בו נסטה ימינה מן 
משם  התצפית.  נקודת  עבר  אל  הסימון 
שנפגוש  עד  הצדדי  השביל  עם  נמשיך 

מחדש את הסימון הירוק.

נקודת סיום 
אפשרות אחת - שמאלה בסימון הירוק, 
בית  מושב  לפני  בחניה  מעגלי,  מסלול 

מאיר. 
הירוק,  בסימון  ימינה   – נוספת  אפשרות 
דרך  בסוף  הנמצאת  מח"ל  באנדרטת 
צפונית   1 ק"מ    ,38 כביש  על  בורמה 

למסילת ציון.

אורך המסלול 
ומאפייניו

קושי  דרגת  ק"מ,   2 ראשונה:  אפשרות 
קלה. 

קושי  דרגת  ק"מ,   6  - שניה  אפשרות 
בינונית. 

שבילים  סימון  במפת  להצטייד  מומלץ 
מספר 9 "הרי ירושלים והשפלה" וכמובן 

מצלמה!

 טיול מהנה!

זהה את המקום:

 מתכון מהטבע 
שווה בדיקה ומהיר להכנה

סרפד הוא לא רק צורב

כולנו חוששים לגעת בשיחי סרפד הכדורים אך 

מסרפד זה, ניתן להכין נפלאות!

מתברר שהפירות העגולים של סרפד הכדורים 

מכילים כמות גדולה של זרעים הדומים בצורתם 

ובטעמם לזרעי השומשום.

חומרים:

1 כפית מרגרינה 

150 גרם זרעי 

סרפד )קצת 

פחות מכוס(  

150 גרם סוכר 

)3/4 כוס(

אופן ההכנה:

יש לקטוף 

הרבה מפירותיו 

הכדוריים 

של הסרפד. 

להכניסם לתוך 

שקית בד למעוך 

את את השקית ולפורר את הפירות.

נשפוך את תוכן השקית על יריעת בד וננשוף על 

הפירות המעוכים - כל מה שהוא לא זרעים יעוף 

הצידה, ימצאו בידינו זרעים חומים מבריקים. 

נכניס את הסוכר לתוך סיר קטן ועמוק שיעמוד על 

אש קטנה, נמיס את הסוכר עד שיהפוך לסירופ. 

נוריד את הסירופ מהאש ונוסיף את זרעי הסרפד. 

נבחש במהירות עד שהתערובת תהיה אחידה. את 

התערובת ניצוק לתוך תבנית מרובעת ושטוחה 

ואת תחתיתה נשמן במרגרינה.

נחתוך את העיסה לריבועים כשהיא עדיין חמה. 

נקרר. ונגיש אל השולחן.

בתאבון!!! 

שאלה:

האם אפשר לבטל מגנטיות ואם כן איך?

מצאו מכשיר רפואי הנעזר בתכונות מגנטיות וגלו מה תפקיד מכשיר זה.

המגנט:
המגנטים הראשונים שהתגלו היו טבעיים: סלעים שחורים 
המושכים או דוחים זה את זה. סלעים אלה מכילים גושים 
של עופרת ברזל ונקראים סלעי מגנטיט.מקורה של המילה 
סלעי  נמצאו  בה  שבטורקיה  מגנזיה  בחבל  הוא  מגנט 
מגנטים רבים. כושר המשיכה לברזל נקרא "מגנטיות". שדה 

מגנטי הוא שדה כוח תלת ממדי הנוצר ע"י עצם מגנטי.

בין הפותרים נכונה תוגרל השתתפות בקורס "חבלים ומקורות" של מרכז 
סיור ולימוד סוסיא, בהדרכת ד"ר דורון שר אבי. שווי המתנה - 195 ₪.

tzevethadraha@gmail.com :תשובות יש לשלוח למייל

נשים ובנות יקרות, 
מוזמנות למופע

התעמלות מכשירים של הר חברון:

”לכל זמן“
ביום שלישי י"ג תמוז (30.6.15)

באולם הפיס בסוסיא
16:30 פתיחת דלתות
17:00 תחילת המופע
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חברון. הורים יקרים! בהר  החילונים  בישובים  הלאומי"  "הנוער  תנועת  פועלת  האחרונות  מהתהליך החינוכי שאנו עוברים יחד עם הנוער החלטנו ליצור מפגש משותף: התנועה מחנכת לערכים של ציונות, נתינה, פיתוח מנהיגות ותרומה לקהילה. כחלק בשנתיים 
המפגש הקרוב יתקיים ב-18/05 במבנה המועצה.אנו שמחים לארח בפרויקט זה גם את סניף באר שבע. יעשירו ויעמיקו את הקשר ותחושת השותפות "כולנו מאותו ההר". אנו רואים חשיבות רבה בגיבוש ושיתוף פעולה בין הישובים, מתוך רצון שמפגשים אלו יועברו תכנים שונים )גיבוש קבוצה, עמידה מול קהל, ערכי היסוד של התנועה.(אחת לחודש יפגשו המדריכים של התנועה )כיתות ח' י"ב( במבנה המועצה ליום עיון בו "נוער – בונה הר – בונה נוער."

לו"ז משוער:
פעילות גיבוש והיכרות ראשונית בין הסניפים השונים.18:00 – פתיחה – שיחת פתיחה בהשתתפות יוחאי סביון מנהל מח' נוער.17:15 – איסוף מהישובים
19:00 – הרצאה מאת צבי אופיר בנושא "שפת הגוף ועמידה מול קהל".18:45 – כיבוד קל ושתיה.

בברכה, ובתקוה להמשך פעילות פורה.לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזי הסניף שביישובכם.20:20 – פיזור לישובים.
להב שלום – רכז מחוז דרום.
שחר שקד רכזת אשכולות - 0528968434
לינור שלום רכזת ליבנה – 0528781858
נועה לביא רכזת עומרים – 0544251669
מתניה ברנס רכז שמעה – 0507282160

נטלי שרף רכזת באר שבע - 0528846669 

העתק:
יוחאי סביון – מנהל מח' נוער

קובי עזרן – מנכ"ל הנוער הלאומי

ְדרוָׂמא | אייר תשע"ה | מאי 2015 33ְדרוָׂמא | אייר תשע"ה | מאי 2015 32

נוערנוערנעים להכיר

קהילות וסניפים 
יקרים, ה' עמכם!

 - במצרים..'  לפרעה  היינו  'עבדים 
היום?  גם  עבדים  אנחנו  דברים  לכמה 
חבורה,  כל  שלו,  והעבדות  אחד  כל 
חיים  אלה  שלה.  והעבדות  קהילה 
בעבדות  חיים  ואלה  הזמן  בעבדות 
ה"מה  בעבדות  חיים  אלה  הווצאפ, 
הקריירה  בעבדות  חיים  ואלה  יגידו?!" 

והכבוד...
כאילו  עצמו  את  לראות  אדם  "חייב 
שלנו  היכולת  ממצרים"-  יצא  הוא 
לבחור  לחרות.  לצאת  לצאת!  לבחור 
להיות  לעצמינו,  מחוברים  להיות 
יום  סופרים  אנחנו  הקב"ה.  של  עבדיו 
של   הגדול  לאור  גדולה  בציפייה  יום 
התורה, רוצים באמת לקבל על עצמינו 
את תורתו, להיות שליחיו ומקדשי שמו, 

בעולמו. 
עבדות  בין   - לשבועות  פסח  בין 
כובלת לעבדות חופשית - ניצבים להם 

ימי העצמאות שלנו. 
יום  הזיכרון,  יום  השואה,  יום 

העצמאות ויום ירושלים.
עולם  שבאיברים,  הלב   - ירושלים 
הרוח, מקום השראת השכינה. צועדים 
לא   - האלוקי  בתהליך  צעד  עוד 
בחוזקה  פועם  הלב  לכולם  מי,  משנה 

והדמעות זולגות מהתרגשות.
תשוב..  ברחמים  עירך  "ולירושלים 

ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם.."
מתכנס  אלו  בימים 
כל סניף לתהליך פנימי 
סניפי  חזון  כתיבת  של 
רחוק  מבט  מרימים   -
אנחנו?  מי   - ושואלים 
מתוך מה אנחנו פועלים? 
להיות?  רוצים  אנחנו  מה 

אנחנו  לאן 

אנחנו  מרכזיים  ערכים  ואלו  שואפים? 
רוצים להביא?

לאירועים  שותפים  להיות  זכינו 
בהובלת  בטקסים   - הקהילתיים 
בטקסים  בהשתתפות  או  הסניפים 
קיימים ובבניית מעטפת תכנית לחברי 

הסניף בפעילויות סניפיות. 
חוגגים  אנחנו  ירושלים  יום  למחרת 
בבית'  'מרגישים  חברון.  שחרור  את 
סניפים  השנה  נארח  בו  פרוייקט  הוא 
וקבוצות בהר חברון. לחבר אותם להר 
הטוב הזה מתוך תחושת שייכות, מתוך 
הבנה שרק יחד נוכל להמשיך ולהרים 
אנשים  ונפגוש  נארח  נוספת.  קומה 

שונים 'אצלנו בחצר', אצלנו בבית. 
מעל  ההר  בסניפי  התארחו  כה  עד 
חב"ב   - למארחים  תודה  קבוצות.   10
וקומונריות, מזכירים, רכזי קהילה, רכזי 
בעז"ה  ותרם.  שהשתתף  מי  וכל  נוער 

ירבו המבקרים בהר חברון!
בסניפים,  בעומר  לג  מדורות  עברנו 

אור של תורה, אהבה וכבוד. 
שבתנועה - חגגנו 86 שנים לתנועת 
השותפות  על  שמחים  עקיבא.  בני 
במפעל אדיר, על היותנו חלק מציבור 
התנועה  על  לומדים  ומשמעותי.  ערכי 
סניפים  לנו  שיש  כך  על  ומברכים 

המניעים את הישובים ואת ההר כולו. 
כשבשיאו  לקיץ  מתארגנים  וכבר 
כמסורת   - צמי"ד  וקייטנת  המחנות 

בהר חברון.
ובברכת  שלמה  לגאולה  בתפילה 

חברים לתורה ולעבודה!

ממשיכים להכיר 
את סניפי ההר -

סניף סנסנה 
אימפריה

כן כן, זה כבר לא בצחוק, וההוכחה 
שני  יצאנו  בו  פסח  מסע  היא  לכך 

אוטובוסים. 
זכינו בצוות הדרכה שמחנך באהבה 
אפשר  קדימה,  הסניף  את  ומוביל 
להרגיש כיצד התבגרנו, למדנו, צמחנו, 
ככלל  והתקדמנו...  חלמנו  שאפנו, 

וכפרט. 
תפוח   - לנו  היה  השנה  במעגל 
שניות  הקפות  חלה,  הפרשת  בדבש, 
מסע  סניפי,  נושא  יישום  משוגעות, 
סיכה, סדנאות הדרכה, הרקדות לכבוד 
ר"ח, שוק פורים, יום מעשים טוב, חפש 

  ת'מדריך וכו
סניף סנסנה - עם הפנים קדימה!

מעלה חבר - 
לוקחים אחריות

על  מובל  בנות  וסניף  בנים  סניף 
ומשקיעים  מסורים  הדרכה  צוותי  ידי 
והולכים  אחריות  לוקחים  שמובילים, 
עד הסוף והכי בגדול! באמת ובאמונה 

פועלים בכל הרמות. 
ועם  חם  משפחתי,  סניף 
בעולם! מדהים  הכי   הנוף 
פעולות,  פעילויות,  הרמנו  ביחד 
יום  טקס  מטורף,  אדר  חודש 
השואה ישובי וכמעט כמעט חפש 
זה  בעז"ה,  דאגה,  אל   - ת'מדריך 

עוד יקרה ובענק!

רוניה חדד

ביישובים ציינו את ימי הזיכרון בטקסים 
אתכם  נשתף  ויצירתיים,  מכובדים 

במספר דוגמאות:

אשכולות
הגב'  הובילו  יום הזיכרון  טקס  את 
זהבה טסלר והגב' אניטה טידונה. חניכי 
חלק  לקחו  הלאומי  הנוער  תנועת 
ובקריאת  התפאורה  בהכנת  פעיל 
מספר קטעים יחד עם תושבי היישוב. 
בטקס הופיע הזמר אורי שכיב במספר 
שירים ולאחר מכן השתתף בערב שירי 

לוחמים ביישוב.

שמעה
ולווה ע"י רכז  יום השואה הוכן  טקס 
נוער  עם  יחד  ברנס,  מתניה  הנוער 
שמעו  שמעה  תושבי  בטקס  היישוב. 
את סיפור חייה של רחל ז"ל, סבתו של 
לעולמה  שהלכה  הנוער,  רכז  מתניה 
את  ששרדה  לאחר   ,96 בגיל  החודש 
ז"ל. תושבי  חנה  אחותה  עם  השואה 

שמעה זכו לסיפור מרגש.  

כתב: להב שלום, רכז מחוז דרום
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נוער

מתמודדות.   12 עלינו  הגמר  לשלב 
היערכות  יום  ארגנה  החידון  הנהלת 
נערכו  וגם  החידון  לקראת  והיכרות 
חלק  צברנו  כבר  בהם  מבחנים 
ושם  ביד  ביקרנו  ולאחריהם  מהניקוד, 

ובהר הרצל.
בכר  ז'ראר  במרכז  התקיים  החידון 
העם"(  "בית  נקרא  )שאז  בירושלים 
אייכמן,  איפה שהתקיים משפט  בדיוק 
)באיחור  לפני 54 שנים. הגעתי לחידון 
ממש  היו  והבנות   )דק  50 של  קל 
וצחקנו  דיברנו  ומפרגנות,  נחמדות, 
ממה  שונה  כיפית,  אווירה  הייתה   -

שבדרך כלל יש בתחרויות..

של  הרגשה  ואוו..  הזכייה..  אחרי 
סיפוק, של הצלחה, שכל הדרך הייתה 
בטירוף!  פרגנו  אנשים  זה.  את  שווה 
ובטלפונים  בהודעות  במייל,  ברחוב, 
מהיישוב  אנשים  חברות,  משפחה,   -
 - וצוות  מורים  מנהלים,  מהמועצה, 

פשוט חיממו את הלב ♥ 
אז לכל מי שהיה חלק מזה, להורים 
ויפעת  המדהימות  לחברות  והאחים, 
המנהלת שבאו לעודד, לצוות האולפנה 
שתמך לאורך כל הדרך - פשוט תודה.

אם  שוקלת  או  ששוקל  מי  ולכל 
אבל  הרבה,  דורש  זה   - זה  על  ללכת 

שווה את המאמץ!

"אחת משלנו"
במקום  זכתה  מכרמל  קאפח  שקד 
השואה,  בנושא  ארצי  בחידון  שני 

ביקשנו ממנה לספר קצת על העניין-
בתחילת שנה, בסוף שיעור היסטוריה 
 )המקסימה )המורה  מש  אביטל 
שואה,  חידון  השנה  שמתקיים  הודיעה 
שואה  נרשמתי.  להירשם.  שרוצה  למי 
זה נושא חשוב, שבכלל לא הכרתי עד 
וזה היה בתחילת שנה כשעוד לא  אז, 
לגשת,  החלטתי  אז  מהו..  עומס  ידענו 

מה כבר אני יכולה להפסיד?
החידון  במשך  שלמדתי  החומר 
אחת  )כל  חוברות  בשתי   - הסתכם 
בממוצע 80 ע"מ( ומצגת, כשבכל שלב 
התחלתי  ללמידה.  חומר  עוד  הוסיפו 
מכסלו  בערך  הראשון,  לשלב  ללמוד 
- כך שבעצם הלימוד שלי לחידון היה 

לאורך כל השנה - מאז ועד עכשיו. 
הרבה  לחידון  בלימוד  השקעתי 
הצהריים,  אחרי  לי.  החופשי  מהזמן 
דורש  זה   - חופשים  שבתות,  בלילות, 
פנויה,  דקה  כל  מנצלים  הרבה.  ממך 
להספיק  כדי  הזמן  את  לסדר  לומדים 
בעיקר  היה  הקשה,  החלק  הכל. 
עצמי  עם  הזה  החשבון  את  לעשות 
פחות,  ומה  יותר  חשוב  מה  להבין   -
לדעת שאני מוותרת על חוויות והרבה 
אחר  משהו  בשביל  כיפים,  דברים 
כשיוצאים  זה  אם  לי.  חשוב  הוא  שגם 
בערבי שבת לטיול, ואם זה כשהחברות 
ואני   - פסח  בחופשת  למעיין  נוסעות 
החידון  כי  בבית,  להישאר  בוחרת 
מתקרב וצריך ללמוד..  זה דורש ממך 
 - במקום  עצמך  את  להעמיד  לדעת 
וכאן   - קל  לא  זה  לעצמך.  לוותר  לא 
המדהימה  לאולפנה  להודות  המקום 
מעל  שעשו  על  ערד,  אולפנת  שלי, 
ומעבר, עזרו בלמידה לחידון, התחשבו 
מאוד  עלי  והקלו  מטורפת,  בצורה  בי 

את העומס בלימודים.. 

"אחד משלנו"
נתנאל מרצבך מסוסיא זכה במקום 
השואה,  בנושא  ארצי  בחידון  ראשון 

ביקשנו ממנו לספר קצת על העניין-
אבא שלי הראה לי את הפרסום על 
אבל  להירשם  אם  התלבטתי  החידון. 
החלטתי שכן. בזמן שלב א' הייתי בטיול 
ושכחתי ממנו לחלוטין עד שביום עצמו 
היום...  שהחידון  לי  הזכיר  שלי  חבר 
ואיכשהו  החומר  את  מהר  למדתי 

עברתי...
נשאבתי  בחידון  שהתקדמתי  אחרי 
שבשבועות  עד  לנושא  לאט  לאט 
שלפני החידון דיברתי וחשבתי רק על 
זה. הרגשתי שהנושא של השואה הוא 
כדי  עליו  ללמוד  חייבים  שאנחנו  נושא 

שהוא לא יישכח.
מהנהלת  שקיבלתי  חוברות  למדתי 
החידון, כ-180 עמודים. השקעתי כמות 
מהזמן  הרבה  שעות.  של  קטנה  לא 
השקעתי בכל מיני סוגים של סיכומים, 
כמות  את  שראה  מי  צפוף.  בכתב 

העמודים שסיכמתי היה בהלם...
ניגשו  באינטרנט,  הראשון,  לשלב 
שקיבל  מי  מתמודדים,  מ-1000  יותר 
הוא  גם  ב',  לשלב  עבר   70 מ  יותר 
אינטרנטי, ברמה הרבה יותר גבוהה. 24 
הציונים  את  שקיבלו  המתמודדים 
בנים   12  - לגמר  עלו  ביותר  הגבוהים 
ו 12 בנות. הוזַמנו ליום הכנה במכללה 
מקדימים  מבחנים  היו  שבו  ירושלים 

)שעל פיהם נקבע הציון המקדים 
הגמר  על  הסברים  עצמו(,  לגמר 
ושם. השלב  ויד  הרצל  בהר  וסיור 

הסופי - הגמר, היה ביום השואה.
 - העם  בבית  התקיים  הגמר 
)שם  בירושלים  בכר  ז'ראר  מרכז 
משפט  גם  התקיים  סימלי  באופן 
חידון  היה  בהתחלה  אייכמן(. 
הבנים, אח"כ חידון הבנות ואז טקס 
בהשתתפות  הפרסים  הענקת 
דוד  הרב  לישראל  הראשי  הרב 
לאו ועוד אנשים חשובים. בחידון עצמו 
שכשהודיעו  למרות  מאד  לחוץ  הייתי 
כשעה  שלנו,  ההתחלתי  הציון  את  לנו 
ראיתי  כי  קצת  נרגעתי  החידון,  לפני 
שאני מוביל. בזמן שעניתי על השאלות 
וידעתי את התשובה נהניתי מאד, אבל 
בדקות שלפני כל שאלה ממש רעדתי...
בימים  כי  בהלם  הייתי  בהתחלה 
שאני  האמנתי  לא  החידון  שלפני 
אמרתי  אותי  ששאל  מי  לכל  אזכה. 
יותר  לי  יהיה  שלא  מקווה  רק  שאני 
אחרי  עצמו...  בחידון  פאדיחות  מדי 
קלטתי  כי  שמחתי  ממש  החידון 
ובסכום  ראשון  במקום  זכיתי  שבאמת 
כולם  פולין.  למסע  להשתתפות  כסף 
אמרו לי מזל טוב וכמובן שהייתי ממש 

בעננים...
ביחד  והתרגשו  אותי  בירכו  כולם 
איתי. המשפחה הייתה לצדי לאורך כל 
הם  החידון.  ואחרי  בגמר  וגם  השלבים 

ממש עזרו לי ועודדו אותי.
ש"הבאתי  לי  אמרו  אנשים  הרבה 
הרבה  למשפחה/ישוב/ישיבה...".  כבוד 
אמרו לי שהם ראו את הזכייה בשידור 

חי...
באו  חיים  מקור  מישיבת  החברים 
את  לי  שיפרו  וממש  אותי  לעודד 
אני  זה  ועל  עצמו  בחידון  ההרגשה 
ביישוב  החברים  גם  להם.  מודה  ממש 
גם  תודה  איתי.  ביחד  ושמחו  התלהבו 
אותי  שבירכו  מסוסיא  האנשים  לכל 

בע"פ או בהודעה!
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איזו תפילה מוסיפים ביום ירושלים?  .12

איזו חטיבה שחררה את הר הבית?  .13

כמה שנים עמד בית המקדש הראשון?  .14

כמה שנים עמד בית המקדש השני?  .15

היכן נבנה את בית המקדש השלישי?  .16

מי היה המלך הראשון שמלך בירושלים?  .17

כמה פעמים בשנה עולים לרגל למקדש?  .18

מי קיבלה את התכשיט "ירושלים של זהב"?  .19

"אם אשכחך ירושלים..."  .20

והפעם - בנושא ירושלים!
שהם  מאת  ירושלים  יומטיול 

סמיט ואיה גורדון נוי.
על  סיפורים  אינסוף  יש 
מדריכי  המון  יש  ירושלים, 

טיולים לירושלים
הספר הזה הוא גם וגם, ועוד הרבה:

'יומטיול ירושלים' הוא ספר הרפתקה על יום 
של טיול באתריה של העיר ירושלים, והוא גם 
ספר העשרה, עתיר מידע ומרתק, למי שרוצה 
לטיל בעיר - ברגל, ברכב או מהכורסה בבית.

הצילומים מראים את ירושלים האמתית.
המטיילים  חבורת  את  מתארים  האיורים 
סבתא  המדריכה  דניאל,  הילד  בסיפור: 
אריה  ונחמד,  שעיר  מיוחד,  ואורח  יזרעאלה, 
ושמו אריה, שגם לו התחשק להכיר את העיר.
מהעיר העתיקה ועד עין כרם, מהכנסת ועד 
טחנת הקמח, משוק מחנה יהודה ועד מוזיאון 
ישראל, ממגדל דוד ועד גן החיות - הצטרפו 
בעיר  ומשחק,  הרפתקה  של  ליום  אתם  גם 

מלאה סיפורים והפתעות.

רונית  מצלמים!  שקט,   – וירושלים  סודות 
לוינשטיין מלץ

"איך קרה שנהייתי פתאום שחקן?
צריכה  היתה  אחותי,  כשיעלה,  התחיל  הכול 
עזרה בסרט הגמר. ברור שהייתי מוכן לעזור! 
אבל  לימודים(.  הפסדתי  )וגם  נהדר  אח  אני 
ירושלים  ביקשו ממני לשחק בסדרה על  אז 
אלא  רועי,  לי  קוראים  לא  כבר  ופתאום 
רגיל  תלמיד  סתם  לא  ואני  יששכר־אהרון. 
ירושלמי לפני  עוזר לסוחר  בבית ספר, אלא 

מאתיים שנה!"
על  בסרט  לשחק  נבחר  עשר,  בן  ילד  רועי, 
ב"שקט,  הכיר.  שלא  לעולם  ונשאב  ירושלים 
"סודות  בסדרה  הראשון  הספר   — מצלמים!" 
בירושלים" — הוא מגלה איך הגיעה לירושלים 
וכיצד היא  מכונת הדפוס הענקית הראשונה 
מגלה  הוא  במקביל,  העיר.  פני  את  שינתה 
שגם אצלו במשפחה יש כמה סודות. למשל, 
בטחנת  שיצלמו  בתוקף  מסרב  אביו  למה 

הקמח המפורסמת בירושלים?
ספרים  של  המלצות  אלינו  שתשלחו  נשמח 
 yifats@hrhevron.co.il :שאהבתם למייל

קריאה מהנה!

מה קורה -
 
אני קורא!

התלמיד: בחומש שמותמשה את התורה?המורה: איפה קיבל 

המורה: זכרו, ילדים, כי 

שתים ועוד שתים הן 

תמיד ארבע

פרץ: לא תמיד, המורה, 

לפעמים שתים ועוד 

שתים הן עשרים ושתים

המורה: איך קוראים 

לשיניים האחרונות 

הצומחות לאדם?

אחד התלמידים: 

שיניים תותבות

יוגב חזר בשמחה 
 

מבית הספר ובישר לאמו:

אמא, קיבלתי היום ציון "עשר"

יפה מאד, שמחה אמא, 
 

באיזה מבחן?

חמש בדקדוק 
 

וחמש בחשבון





מסלולי
טיולים

ברגל ובאופניים

תחרות
נושאת
פרסים

הכנת ריבות
ואפיית
פיתות

שוק
איכרים
ואומנים

קטיף חוויתי
במושב 
בית יתיר

בית חגי    כרמל    מעון    נגוהות   סוסיא    עשהאל    עתניאל   תלם 

כל המשפחה מוזמנת לקטיף חוויתי וחגיגי של דובדבנים במושב בית יתיר. 
יום שישי, י”א סיוון, 29.5, בשעות 10:00–14:00 

goyatir.co.il :לפרטים

1 5 9 9 - 5 0 7 - 5 1 7
g o y a t i r . c o . i l החברה לפיתוח דרום הר חברון )תשמ“ו( בע“מ

אל תפספסו את הבתים הפתוחים בכל היישובים, בואו להתרשם ממקומות מדהימים

פסטיבל
הדובדבן 
בחבל יתיר

אז מה מחכה לכם שם? קטיף דובדבנים ללא הפסקה 
והמון פעילויות לכל הגילאים: הכנת ריבות דובדבנים | אפית פיתות בטאבון | קלי וכרמל מחיטה | עיטור 

דרבוקות קטנות מחימר | סלט פירות ההר הטוב | תחרות ציורי דובדבנים נושאת פרסים | הכנת תליוני דובדבנים.

חבל יתיר - כדאי להכיר!


