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תושבים יקרים שלום

האור – 

זה שהפציע ראשון במעשה בראשית

זה שמעורר אותנו בכל יום לנעימות 
ועשיה חדשה

זה שאנו נחשפים אליו בלידתנו

זה שאנו מייחלים לו במנהרה החשוכה

זה שאנו כוספים לו כשבנשמה קר, 
עצוב וחשוך

האור הזה – נדלק ברבים מבתי ישראל במשך שמונה ימים.

בתפר שבין פנים וחוץ

בתפר שבין פרטי וציבורי

בתפר שבין כסלו לטבת

אור שמחבר, שיודע להראות את הדרך

לתת את התקווה ואת המשמעות, להזכיר לנו

שכן - לפעמים קורים ניסים!!

אמנם אי אפשר לסמוך עליהם, אבל חייבים להאמין בהם.

על החושך מסביב,  להביט  נדרשים  אלו שאנו  בימים 
לגלות אורך רוח, עמידה איתנה, נחושה.

בימים אלו שאנו חייבים לגלות מנהיגות מול הרוע והרשע, 

ממש בימים ההם בזמן הזה:

מעטים מול רבים, צדיקים מול רשעים.

נביט אל האור הקטן ונתמלא באור גדול של עשיה.

את הגיליון הזה הקדשנו לאור. לאור שבא מן החושך. 

לאור העשייה בימים של אתגר ובתקופות של התמודדות.

כדברי נעמי שמר:

שמש, הביאו שמש

אם שמיי מעוננים - 

עוצמת את עיניי

אבל השמש היא בפנים.

יש לנו בפנים הרבה אור.

בברכת חג אורים שמח

שלכם, 

יוחאי
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חדשות

זכייה ליקב בוטיק 	�
בהר חברון בתחרות 

היין היוקרתית
לראשונה זכה השנה יקב 'שוקק' ביישוב 
 –  TERRAVINO  - בתחרות  סוסיא 
תחרות היין הבינ"ל היחידה המתקיימת 
בישראל, תחת חסות מלאה של ארגון 
היין המוביל בעולם: ה – OIV. היקב זכה 

בקבוצת 'יקיבי בית' במדליית כסף.

2006 בישוב  יקב שוקק הוקם בשנת 
סוסיא ע"י אלעד ונאוה מובשוביץ, נמצא 
לקראת מיתוג חדש, מייצר יינות מענבי 
קברנה סובניון, שיראז, מרלו ופטי וורדו. 

כיום מיוצרים כ7000 בקבוקים בשנה.

הזכייה במסגרת תחרות בה נשפטים 
יינות מישראל ומרחבי העולם  מאות 
ע"י שופטי יין בכירים מהארץ ומחו"ל, 
בהם כתבי יין, סומליירים, קניינים, ייננים 

מובילים ומובילי דעת קהל רבים..

"ושבתי את שבות עמי ישראל.. ונטעו 
ונטעתים על  יינם..  ושתו את  כרמים 

אדמתם ולא ינטשו עוד..."

מחבקים את הלוחמים שנפצעו בהגנה על גזרת 	�
יהודה

לאחרונה פנו תושבי הר חברון לקצינת 
השלישות בחטמ"ר יהודה וביקשו ליצור 
קשר עם הלוחמים אשר נפגעו במהלך גל 
הטרור האחרון. מדובר בסה"כ בחמישה 

עשר פצועים בדרגות שונות.

רחלי ממן מספרת:
"נסענו לבקר את חיילי צהל שנפצעו 
בגזרתנו, גזרת הר חברון, ולהודות להם 
על מסירותם למעננו. פגשנו שני חיילים 
יקרים והוריו של החייל יגל שמצבו לא 
מאפשר ביקור. היה מרגש להודות להם 

בשם תושבי ההר ולראות כמה זה משמח 
ומחזק אותם".

ובני  החיילים  את  פינקו  התושבים 
מתוקים  של  בחבילות  משפחותיהם 
ומאפים, וחילקו להם מכתבי תמיכה 
וקצין  היישוב  רב  המועצה,  מראש 
ההגנה המרחבית בחטיבה. הם שוחחו 
עם החיילים ובני משפחתם והודו להם 
על שירותם ועל מסירותם למען הגנה 

על תושבי האזור.

טקס הכתרת רב למושב מעון	�
לאחר שנים בהן נשא הרב דני סטסיקין 
במשרת רב היישוב, החליט באחרונה 
לסיים את תפקידו. הרב משה כהן נבחר 

ובמעמד  מעון,  היישוב  לרב 
הכתרה מיוחד ומרגש הוכתר 

לתפקיד רב היישוב.

הרב משה למד בישיבת ההסדר 
ובישיבת הר  מעלה אדומים 
עציון, למעון עבר עם משפחתו 

מאלון שבות.

תושב  הנחה  ההכתרה  את 
טרי,  מזכירות  וחבר  היישוב 

הזמר אודי דוידי.

את הטקס כיבדו בנוכחותם: 
הרב הראשי דוד לאו, הרב משה 
ליכטינשטיין ראש ישיבת הר 
עציון, הרב יצחק שילת מראשי 

ישיבת מעלה אדומים, הרב אלטשולר 
רב היישוב סוסיא, רבני ישובים נוספים 

וראש המועצה יוחאי דמרי.

עידכונים מהשטח	�
•  הגיעה כבאית מגירוס לטובת הציר 

המערבי היא תמוקם ביישוב עתניאל.

•  במהלך שבועיים התאמנו כלל ציוותי 
הכוננות של הישובים.

בכבישים,  הביטחוני  המצב  בצל    •
מחלקות קהילה, ביטחון, רווחה והמתנ"ס 
יזמו סדנאות נהיגה במצבי סיכון שהועברו 
ע"י "קליבר 3". בסדנא המשתתפים תירגלו 
התמדדות עם זריקת אבנים, בקת"בים, 
מחסומים לא צפויים ועד.. התקיימו 5 
סדנאות, הוכשרו כ 120 איש. התגובות 
מהתושבים שעברו את הסדנה היו טובות!

•  ברק כתום - הוצבה אנטנה ביתיר לקשר 
בין מוקד 4 לחטמ"ר יהודה והרב"שצים 
זאת כדי שהתקשורת תהיה יותר טובה.

•  התקנת מערכת "חומה ומגדל" בבניין 
קבלת  מאפשר  זה  דבר   - המועצה 

התראה בבניין המועצה על ירי טילים 
או צפירה בימי הזיכרון.

•  מטווחים - במהלך החודש האחרון 
אומנו כ-60 איש במטווח מעון - תושבים, 
נהגי תחבורה, סגלי הוראה ומחדשי רישיון.

לתושבים המעוניינים להתאמן, מחיר 
אימון כולל תחמושת - 250 ₪ )מסובסד(.

לקבלת פרטים: יוסי 052-8990224
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מרכז מוזיקלי חדש בהר	�
הורים רבים חפצים להקנות לילדיהם ידע בכלי נגינה, חלקם אף מתאמצים 
עבור זה. כך קורה שעבור שיעור נגינה מרחיקים תושבים לקונסרבטוריון 
בערד במשך שנים, ואף השנה, עד ש,תושבת מעוןהחליטה לקחת יוזמה 
והקימה סניף מוזיקלי ביישוב מעון. במרכז המוזיקה במעון ישנם חוגי 
תופים, כינור, גיטרה וכלי נשיפה. תלמידים מגיעים מכל היישובים סביב. 
תודה גדולה לאון מנהל הקונסרבטוריון בערד שבזכות עזרתו הרבה 

התאפשר לפתוח את הפרויקט המקסים.

בשורה בתחום הכבישים והתחבורה	�
לאחר שנתיים אינטנסיביות של עבודה מול משרד התחבורה, בישר שר התחבורה 
ישראל כץ, שכביש 316 הועבר לאחריות חברת נתיבי ישראל.המשמעות היא 
שהכביש שהוזנח עד כה לעזובה ובעיות בטיחותיות רבות, ישופץ ויתוחזק מעתה 
ע"י נתיבי ישראל ככל כביש בינעירוני. מהלך זה יסייע רבות לנוחות תושבנו וכן 

יתרום לביסוסו וצמיחתו של חבל יתיר.

זכאות להטבות המס ליישובי הר 	�
חברון

לאחר עבודה שקטה, אינטנסיבית וארוכה, אנו שמחים לברך על המוגמר: 
השבוע קיבלה ועדת הכספים של הכנסת החלטה רשמית להכניס את 
כל יישובי הר חברון למפת הטבות המס לשנת 2016. ההטבה בגובה 7% 
לבעלי הכנסה חייבת עד - 132 אלף ₪, ועשויה להשפיע לטובה על הכיס 
של רובנו בע"ה. זהו הישג גדול עבורנו - לאחר שנים רבות בהן הטבות 
המס בוטלו בכל יהודה ושומרון הצלחנו להחזירם. אנו המועצה האזורית 
היחידה ביהודה ושומרון שתהנה על כל יישוביה ממפת ההטבות החדשה. 

בקרוב יצא מסמך עם הסבר כיצד ניתן לנצל את ההטבות ביעילות.

בראש טבלת 	�
שיעורי גיוס

את  צה"ל  פרסם  לאחרונה 
של  הגיוס  נתוני  טבלת 
בראש  בישראל.  התיכונים 
גיוס   97% עם  הטבלה 
לתפקידי לחימה, מתייצבת 
הישיבה התיכונית בסוסיא. 
למוסדות  זכינו  חברון  בהר 
חינוך מצוינים, נתוני גיוס הם 

עדות נוספת לכך.

לבית חג"י הגיעו כוחות צה"ל 	�
לתגבור ופעולות נרחבות בגזרה 

כולה
התושבים יצאו לפנק אותם יותר מתמיד והכריזו על מבצע פיצה.

בסופו של לילה.. כ-50 מגשים,יותר מ200 חיילים מבסוטים 
עד הגג... והרבה הרבה טוב!!

שיחזרו בשלום!

התרמה דם 	�
באשכולות

בעקבות המצב הביטחוני והמחסור במנות דם 
יזמו נוער אשכולות הזמנת ניידת להתרמת 
דם - כול הישוב נרתם ותרם - כל הכבוד 

על היוזמה.
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חדשות

המאחז הערבי שבג"ץ הורה על הריסתו – ממשיך להתרחב	�
תנועת רגבים

בתחילת פברואר 2014 הורה בג"ץ על 
הריסת מבנים שהקימו עברייני בניה 
ערבים ליד היישוב סוסיא, לאחר שאלו 
הפרו שוב ושוב צו ביניים שאסר את 
הבניה. הערבים וארגון השמאל הקיצוני 
'שומרי משפט' עתרו בבקשה להכשיר 
את המאחז, ולאחרונה, בחסות הצהרה 
על "הליך הידברות" שהם מקיימים מול 
המינהל האזרחי, נמשכה הבניה הלא-

חוקית במקום

הבניה הערבית הבלתי חוקית בהר חברון 
אולם  לאיזור,  ייחודית  איננה תופעה 
בשנים האחרונות מנהלים ערביי האיזור 
בסיוע ארגוני שמאל קיצוני מערכה של 
ממש, בניסיון להשתלט על קרקעות 

המדינה ואדמות היישובים.

בפעילות משפטית משותפת ובשיתוף 
פעולה שהלך והעמיק בתקופה האחרונה, 
המועצה ותנועת 'רגבים' מנהלים סדרת 
הליכים משפטיים כנגד תופעות אלו. 
אחד התיקים הבולטים הוא סיפור מאחז 
נוואג'עה שהוקם ליד סוסיא,  חמולת 
ומושך אליו פעילי שמאל קיצוני מכל 

רחבי העולם.

בשנת 2012 עתרה רגבים נגד המאחז 
הערבי שהוקם ליד סוסיא, ובמסגרת 
ההליך בבג"ץ הוכח כי לכל התושבים 
במאחז יש בתים בעיירה יטא הסמוכה. 
בהמשך לעתירת 'רגבים', הוציא בג"ץ צו 
ביניים האוסר על בניה במקום. לאחר 
הפרה חוזרת ונשנית של צו הביניים 
שנתן בג"ץ, הורה בית המשפט בפסק 

הדין שניתן בפברואר 2014, להרוס את 
המבנים שהוקמו תוך הפרת הצו.

נוואגעה וארגון השמאל הקיצוני 'שומרי 
משפט' )רבנים למען זכויות אדם( עתרו 
מנגד לבג"ץ בבקשה למנוע את הרס 
הבתים עליהם הורה בג"ץ בהליך הקודם, 
ולאשר את הכפר הלא חוקי באמצעות 
תכנית מתאר מטעמם – תכנית שנידונה 
בוועדת התכנון ונדחתה על ידי גורמי 
המקצוע. תנועת רגבים והיישוב סוסיא 
הצטרפו להליך זה כמשיבים לעתירה, 
על מנת להציג את עמדת ההתיישבות 
בעניין. במאי 2015 דחה בג"ץ את בקשת 
העותרים - שומרי משפט ונוואג'עה – לצו 
ביניים, בנימוק שהם עושים דין לעצמם 

שוב ושוב, ולא מכבדים את הצו.

בעקבות הכשלון המשפטי הנוסף, נפתח 
קמפיין תקשורתי מתוזמר בארץ ובחו"ל, 
על 'הכפר סוסיא', תוך הצגת מצג שיקרי 
לפיו הולכים להרוס את כל 'בתי הכפר', 
בעוד שפסק הדין, כאמור, התייחס רק 
למבנים שנבנו לאחר צו הביניים והנחיית 
בג"ץ שאסרה את המשך הבניה במאחז.

'שומרי משפט'  לפני כחודשיים טענו 
ב'הליך  נמצאים  הם  כי  והפולשים, 
הדברות' מול המנהל האזרחי. תנועת 
לקיומו של  והמועצה התנגדו  רגבים 
נוצל  והוא  מאחר  ההידברות,  הליך 
בחוסר תום לב מובהק כדי להמשיך את 
הבניה במקום. בשטח צמחו לפתע שתי 

קונסטרוקציות ברזל נוספות.

דרש  בג"ץ   - רגבים  פניית  בעקבות 
הפולשים  טענו  בתחילה  תשובות. 
בתגובתם לבג"ץ, כי "הם אינם יודעים 
במה דברים אמורים", אולם מנגד במנהל 
האזרחי אשרו את טענת רגבים כי אכן 
בוצעה בניה בחסות "ההדברות". בתשובת 
המנהל האזרחי נאמר כי יחידת הפיקוח 
של המנהל האזרחי סיירה במקום וכי 

"כנגד שני המבנים החדשים נפתחו הליכי 
בניה בלתי חוקית". פרקליטות המדינה 
אף הוסיפה כי "הוועדה החליטה על 
הוצאת צו סופי להפסקת עבודה והריסה".

הפעם שלפו נוואג'עה טיעון חדש, לפיו 
המבנים לא שייכים להם. "שני מבנים 
אלו אשר הוקמו בשולי התכנית נושא 
העתירה, לא נבנו על ידי מי מהעותרים 
שייכים  ואינם  משפחותיהם,  בני  או 
אינן מייצגות  להם. בא כח העותרים 
את המחזיקים בשני מבנים אלו". בלי 
להתבלבל מהעובדות, הטיחו העותרים 
את המשך  רגבים שחשפה  בתנועת 
הבניה במקום, כי היא מטעה את בית 
המשפט ואף "מטרידים את הצדדים 
ואת המשפט הנכבד, בלי לבדוק את 
העובדות לאשורן ומסיתים את תשומת 

הלב מהעיקר".

"התנהלות העותרים מעידה על חוסר 
ניקיון כפיים כבד ועל זלזול מופגן ברשויות 
האזור", אומרים בתנועת רגבים. "בעקבות 
אותה התנהלות מזלזלת הורה בג"ץ על 
הריסת המבנים שנבנו בניגוד לצו ביניים, 
אך עברייני הבנייה וארגון 'שומרי משפט' 
ממשיכים לזלזל בבית המשפט ולצפצף 
על החוק. יש להרוס לאלתר את המבנים 
החדשים שהוקמו בניגוד לחוק בחסות 

אותה "הידברות בין הצדדים".



7ְדרוָׂמא | כסלו תשע"ו | דצמבר 2015

תוכנית "תעסוקה לרווחה"	�
הודיה הילר

בשבועות הקרובים עומד להיפתח בע"ה 
"תעסוקה  תוכנית  של  רביעי  מחזור 
נכנסים בשמחה  לרווחה". בזאת אנו 
מגיעה  אשר  חדשה,  פעילות  לשנת 
כהמשך לשלוש שנות פעילות מוצלחות 
במיוחד, בהן התקיימה התוכנית במועצה 

אזורית הר חברון.

"אני כל כך רוצה לעשות שינוי תעסוקתי 
ולמצוא עבודה שמתאימה לי ולכישורים 
איפה  יודע  לא  אפילו  אני  שלי, אבל 
להתחיל, אין לי מושג איפה ומה לחפש, 

מה מתאים לי.."

תחושות אלו ודומות להן, מלוות אלפי 
אנשים ברחבי הארץ. בשנים האחרונות 
ברחבי הארץ  רבות  קיבלו משפחות 
לתוכנית  להצטרף  ההזדמנות  את 
'תעסוקה לרווחה' של עמותת 'בעצמי' 
המאפשרת  תכנית  הרווחה,  ומשרד 
למשתתפיה ללמוד על עצמם מקרוב 
המטרות  את  מספק  באופן  ולממש 

והשאיפות התעסוקתיות שלהם.

התוכנית מיועדת ללוות משפחות תושבות 
המועצה, בהן לפחות אחד מבני הזוג 
חלקית  במשרה  מועסק  או  מובטל 

שאינה הולמת את כישוריו ואת צרכיו. 
התוכנית כוללת סדנה קבוצתית וליווי 
אישי, במהלכם נרכשים כלים ומיומנויות 
להגדרת מטרה תעסוקתית ולהשתלבות 
לניהול  ומיומנויות  בעבודה מתאימה 
תקציב משפחתי נכון. בנוסף, למשתתפים 
בתוכנית קיימת אפשרות לקבל מלגה 
בהתאם למטרות התעסוקתיות ולתכנית 

האישית שנבנתה במהלך שנת הליווי.

עד כה בשלושת השנים בהם התכנית 
קיימת במועצה, התקיימו שלוש קבוצות 
נשים, וכן שלוש קבוצות אימון נפרדת 
לגברים. עשרות משפחות סיימו את 
התכנית והשתלבו בתעסוקה הולמת 
לכישוריהם וצרכיהם, והשתלבו בהכשרות 
בוגרת  שרה,  כותבת  מקצועיות. וכך 

המחזור האחרון של התוכנית:

"אני זוכרת את עצמי מסתכלת בפרסום 
של תעסוקה לרווחה וממש לא מתחברת, 
כאילו מה לי ולזה. ודווקא כמו הרבה 
הפגיש  הגורל  צחוק  בחיים,  דברים 
אותי עם התכנית שנה אחר כך. אני 
למי  ומפצירה  בחום  עליה  ממליצה 
שמעוניינת לקחת את זה בשתי ידיים. 
אני כבר לא האמנתי שאצליח למצוא 
את עצמי בתחום התעסוקה אבל הייתי 

מוכנה לתת צ'אנס אחרון.  גיליתי את 
עצמי מחדש והתחלתי תהליך של צמיחה 
והתעוררות. כמיהות ותקוות ישנות שכבר 
כמעט נקברו שבו והעזו להרים ראש. היום 
בזכות "בעצמי" אני עצמאית מתפרנסת 
ובעיקר מסופקת. לשתף אתכם זה המעט 
שאני יכולה לעשות בשביל להחזיר על 
טובת החינם שנפלה בחלקי. זה לא 
קסם ולא כל מי שהשתתפה בתכנית 
חוותה את החוויה שלי אבל מבחינתי 
לא הייתי מחמיצה את ההזדמנות הזאת 

במקומכן.  הלוואי שתצליחו!"

בימים אלו מתבצע תהליך גיוס ומיון 
)רק  לתוכנית  המתאימות  משפחות 
אחד מבני הזוג משתתף פעיל בסדנאות 
ובליווי האישי(. התכנית עתידה להיפתח 
בשבועות הקרובים, מספר המקומות 
מוגבל. ההשתתפות בתכנית ללא תשלום 

אך מחייבת התמדה בתהליך. 

אנו מזמינים את מי שמתאים, להצטרף 
אלינו לשנה משמעותית ומקדמת!

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם הודיה, 
רכזת התוכנית. טלפון:052-3121419

hodaya.hil@be-atzmi.org.il :מייל

ועל הניסים	�
משפחת אמסלם, מעון

ערב שבת קודש "וארא" בצומת הגוש 
בתוך האמבולנס.

משה לב, החובש, נהג האמבולנס, אמר 
כי בעת הלידה כשהזכירה המיילדת 
ש"אותיות לידה: ליד השם" – הוא נזכר 
שבאותו המקום בדיוק נדרש היה לזהות 
את המנוחה מתת רוזנפלד הי"ד , וכעת 

הוא לוקח חלק במעשה הבריאה.

דווקא במקום בו מנסים בני עולה לכלות 
חיים , זכינו להביא חיים לעולם.

אחד  כל  כי  מציין  רש"י של הפרשה 
מהמלאכים שבאו לבקר את אברהם 
היו בעלי תפקיד ושליחות ייחודים: האחד 
להודיע על סדום )הסרת הרוע( , השני 
לבשר את שרה )גילוי הטוב( והשלישי 
לשלושת  אברהם.הודות  לרפואת 
המלאכים זכינו לתקן רע, להופיע טוב 
וכמובן לצלוח את הלידה ברפואה שלימה.

תודה עצומה למלאכים: משה, נועם 
והמיילדת המדהימה רעות.
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נעים להכיר

הדר ויסבלום

של  הנשימה  עוצר  הנוף  מול  אל 
קטן  יישוב  ישנו  יהודה,  מדבר 
יאיר. מצפה   - וייחודי   משפחתי 
היישוב הוקם כבר לפני כ-14 שנים, 
סיני. הר  יאיר  של  הירצחו   לאחר 
מיד לאחר הרצח הוחלט על הקמת 
חלוצות  משפחות  ובזכות  היישוב 
 מסוסיא ומשפחות נוספות - הדבר קרה.
מטר   900 שגובהה  הגבעה  אל 
הקור,  למרות  משפחות,  העפילו 
ם. אי תנ לא  ם  אי תנ ו ת  חו  הרו
הגיעו  התבסס,  היישוב  אט  אט 
והמשפחות   - נוספות  משפחות 
 הוותיקות חזרו לבתיהן ביישובי ההר.
האחרונות  ובשנים  זמן,  קצת  לקח 
משפחות  להתבסס,  החל  היישוב 
בתיהן. את  כאן  ובונות   משתקעות 
 העצים סוף סוף מתחזקים ומניבים פירות.
זכינו להקים בעזרת המועצה, תרומות 
הקבע  בית  את   - טובים  ואנשים 
 הראשון ביישוב, מקווה טהרה לנשים.
והוקם מעון  נבנתה משחקיה  בנוסף 
שכבר הספיק לעבור הרחבה, בעקבות 
ומתרבה.. שהולכת  התינוקות   כמות 
בע''ה בשנה הבאה מתוכנן להיפתח גן 
ביישוב, והגברים עמלים על מבנה סביב 
בור המים שיש ביישוב - בכדי שיהיה 

מקווה גברים שמיש ונעים.

ם  י י ז מרכ ם  דברי כמה  ם  שנ י
ישוב,  הי אנשי  את  נים  י שמאפי
בהם.. להבחין  יוכל  בו  שיהלך   ומי 
חשוב לנו לשמור על הצביון הטבעי של 
ההר, להמעיט במידת האפשר בחציבות 
ובפיתוח מסיבי, כדי שנוכל להמשיך להנות 
מהטבע, מהמרחבים, מבעלי החיים 
 ומהצמחים שכל כך יחודיים באזורינו.
ת  ו נ י בג קבע  רחי  או ם  הצבאי
של  רבים  וסוגים  שלנו,  ובחצרות 
היישוב. מעל  חגים  דורסים   עופות 
מרכס  חלק  על  יושבת  יאיר  מצפה 

הנדירים  בצמחיו  שידוע  טאוואמין, 
הצומחים רק בו.

כיום מונה היישוב כ 17 משפחות. מבחינה 
תעסוקתית, רבים מהתושבים הינם בעלי 
עסקים עצמאיים, הקשורים לאדמה 
ותיירות,  וחקלאות  טיולים   - ולארץ 
מוצרי אמנות ותעשיה- נגריה תכשיטים 
ואסטרטגיות  שיווק  לבית,  וקישוטים 
משלימה. רפואה  ואף   לעסקים, 
המעון גם הוא מספק תעסוקה לתושבי 

היישוב.

בזכות היותנו עדיין יישוב קטן, הקשרים 
השכנים   - ומשמעותיים  טובים 
הופכים להיות כמו משפחה, נעזרים 
המון אחד בשני, כשצריך הקפצה או 
 קניה במכולת - מיד יהיה מי שיעזור.
התנאים הפיזיים לא תמיד פשוטים, 
כולנו. ן  בי חזק  חיבור  יוצרים   ו
ערבי  קהילה,  לערבי  נפגשים  אנחנו 
לגברים. משותף  ולימוד   נשים, 
לים  תהי ר,  סיפו שעת  לילדים 

שעשועים.. בגן  כיף  תמיד   וכמובן 
שלישית  וסעודה  קידוש  לעיתים 
 ספונטניים, כי פשוט רוצים להיות יחד.
ן  ו נ מי על  ר  לשמו ם  משתדלי
בשילוב  משפחתיות,  הרבה  של 
ם. והחברי ב  ישו הי בוש  י ג  עם 
מתאמצים  והוועדות  המזכירות 
הזמן  כל  ולשפר  לקדם  לייצר, 
מבורכות! תוצאות  יש  ה  ' וב'  - 
ולקלוט  לגדול  בשלים  מאד  אנחנו 
משפחות חדשות, אוהבי טבע ומרחב, 
כפיים,  ביגיע  שמאמינים  אנשים 
 בעשיה, ביצירה ובחיבור שלנו לאדמה.
לכל תושב יש כאן המון משמעות. המון 
ואפילו   - ועשיה  כל תרומה  נוכחות. 
הקטנה ביותר - מורגשת וכל כך מוסיפה.

 מחכים לכם כאן בהתרגשות ושמחה -
שתבואו, תרגישו, תנשמו את האויר ואת 
הנוף, ותבדקו האם מתאים לכם להצטרף 

למשפחה שלנו..

מצפה 
יאיר



ׁשִיר, לַַּמֲעלֹות
ֶאּׂשָא ֵעינַי, ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאיִן, יָבֹא ֶעזְִרי
ֶעזְִרי, ֵמִעם ד' עֹׂשֵה, ׁשַָמיִם וָָארץ
ַאל יִּתֵן לַּמֹוט ַרגְלֶָך; ַאל יָנּום, ׁשְֹמֶרָך
ִהּנֵה ֹלא יָנּום, וְֹלא יִיׁשָן ׁשֹוֵמר, יִׂשְָרֵאל
ד' ׁשְֹמֶרָך; ד' צִּלְָך, ַעל יַד יְִמינֶָך
יֹוָמם, ַהּׁשֶֶמׁש ֹלא יַּכֶּכָה; וְיֵָרַח ּבַּלָיְלָה
ד', יִׁשְָמְרָך ִמּכָל ָרע: יִׁשְמֹר, ֶאת נַפְׁשֶָך
ד', יִׁשְָמר צֵאתְָך ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָה, וְַעד עֹולָם

רונאל ברק

החיים במצפה יאיר הופכים את המזמור הזה לחלק בלתי נפרד מחיי היומיום. 

מוקפת בהרי יהודה ומושגחת על ידי הרי מואב המלכותיים באופק מזרח, 
דבר זה מביא שלווה ושקט לנשמתי. דבר של קבע, בנוף הנתון לשינוי תמידי.

משפחתי, משפחת ברק הגיעה לישראל לפני מעט יותר מחמש שנים ובמשך 
השנה האחרונה אנו גרים במצפה יאיר. בכל בוקר כאשר עיני עדות לעוצם 
המרחב הנשקף מחלון מטבחי, תמיד נשמתי נעתקת מעט. אני מודה להשם 
על הזכות לחיות בראש גבעה יפהפייה זו ולהיות חלק ממשפחת מצפה יאיר.

אנו שמונה עשרה משפחות החיות ביישוב, דבר המאפשר לכל משפחה 
לחלוק בכבוד של אירוח חיילינו בסעודות שבת. החיילים מוצבים כאן להגנתנו. 
אנו משתתפים בתורנות ניקיון בית הכנסת ויוסף, בעלי, הוא חלק מהמניין 
יחד עם כל גברי היישוב. אנו שותפים בשמחות: בלידת התינוקות, בבת ובר 
המצוות של הילדים, בחתונות עם שבע הברכות ובעוד הרבה. אנו גם שותפים 
בדמעות כאשר מוות ועצב נקרים בדרכינו, מפני שזה מה שעושה משפחה.

לאחר מסע ממושך של עזיבת ארץ מולדתנו דרום אפריקה, עזיבת משפחתנו 
וחברינו ולאחר המאבק להפוך ליהודים, אני יכולה סוף סוף לומר שביישוב 
קטן בהרי יהודה, מצאתי את משפחתי החדשה ושאני חיה על אדמה לה 

אני קוראת בית.
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תקפצו לקפה

   משפחת רטס 
טנא עומרים 

הכירו לנו את בני המשפחה, גילאים 
ועיסוקים

דור בן 32 עובד בעסק המשפחתי "עדהגן " בטנא 
בתחום המחסן. צילה בת 35 גם עובדת בעסק 
המשפחתי "עדהגן " בתחום הנהלת חשבונות 
וניהול שירות הלקוחות. רומי בת 5 בגן טנא. ראם 

בן שנתיים וחצי בפעוטון טנא.

מה עושים בשעות הפנאי? 
בחצי שנה האחרונה בשעות הפנאי עסקנו בבניית 
ביתנו בטנא עומרים. בעיקר שעות הפנאי הם 

סביב ילדינו.

חוגים ותרבות לילדים ולמבוגרים?
 יש לנו ג'ימבורי מקסים בישוב שאנו נוהגים ללכת 
אליו , בכל הפעלה / הצגה שיש בישוב אנו הולכים 

בשמחה. יש לנו מגוון חוגים והפעלות בישוב .

קצת על הבית שלכם
הבית שלנו ברחוב פסגות על ההר עם נוף משגע 

ושכנים מקסימים. 

איך הגעתם ליישוב?
אנו דור שני לישוב , גדלנו הכרנו התחתנו והקמנו 
משפחה בישוב. כשהגענו לשלב של  הקמת 
משפחה היה לנו ברור שטנא עומרים זה המקום 

הכי נכון בשבילנו לגדל ולחנך את ילדינו.

גלגולים קודמים, מגורים עד ליישוב 
הנוכחי

במקור הורינו הגיעו מבאר שבע אבל אנחנו הגענו 
לגור בעומרים כבר בגיל צעיר מאוד כך שעומרים 

בשבילנו זה הבית מאז ומתמיד. 

על היישוב, בקצה המזלג
טנא עומרים הינו ישוב מיוחד במינו. אנו ישוב חילוני 
שקלט אליו לפני מספר שנים כמה משפחות 

ממורג – גוש קטיף.

הישוב שלנו כמו כל משפחה, עבר מספר קשיים, 
אך כיום אנו חיים יחד בשמחה ובאהבה.

אנקדוטה או סיפור מאפיין מחיי 
היישוב

בית הכנסת והבריכה ממוקמים אחד מול השני 
ובשבתות בבוקר ניתן לראות איך הדתיים ושומרי 
המסורת צועדים עם הכיפה והטלית והחילוניים 
עם המגבות והציוד לבריכה נפגשים בדרך, אומרים 
שלום, מדברים. התמונה הזאת היא אחד הדברים 
שמשקפים את החיים המשותפים בישוב ואת 

הפתיחות והכבוד ההדדי בין האנשים. 

איך תשכנעו משפחה שמתלבטת 
איפה לגור, לבוא להיות שכנים 

שלכם?
אני )צילה( מתנדבת בוועדת הקליטה בישוב, 
וכשאני מספרת על הישוב שלי הסיפור הוא 

חלק ממני:

קודם כל יש את הדברים הברורים שאי אפשר 
פיזית  וקרבה  מצוין  מיקום  מהם-  להתעלם 
למיתר ולב""ש. כך שמצד אחד יש את השקט, 
השלווה, הנוף המשגע ומצד שני אנחנו עדיין 
קרובים למקומות עירוניים. מעבר לכך יש את 
החיים המשותפים שלנו- מגוון תושבים שתמיד 
יעזרו בחיוך, יושיטו יד ומכבדים איש את רעהו. 

כשמגיעים לטנא יש תחושה של בית. 

שתפו אותנו בחלום לגבי היישוב
שהישוב ימשיך לצמוח ולשגשג ושיגיעו עוד 

משפחות צעירות כמונו.
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תקפצו לקפה

  משפחת סולומון
תלם

הכירו לנו את בני המשפחה, גילאים 
ועיסוקים

חיים בן 30 עובד כפיזיותרפיסט בביה"ח ברזילאי 
באשקלון, זהבה בת 29 עובדת סוציאלית ומטפלת 
בעזרת בעלי חיים, טליה בת 6 לומדת באלוני 

ממרא בקרית ארבע ומעין בת 4 בגן בתלם.

מה עושים בשעות הפנאי?
אנחנו אוהבים לצאת לטיולים ונופשים, אוהבים 

להיפגש עם חברים ומשפחה.

חוגים ותרבות לילדים ולמבוגרים?
הבנות שלנו משתתפות בחוג ריקוד ומאוד נהנות. 
יש ערב נשים פעם בחודש מלא הוואי וכיף. כל 
מוצאי שבת חיים יוצא למגרש עם עוד חברה 
מהישוב.. וכמובן פעילויות ישוביות מושקעות 

לאורך מעגל השנה. 

קצת על הבית שלכם
בית חמוד של חברת אמנה עם אין סוף פוטנציאל.. 
נוף פנורמי משגע לכל מישור החוף וגינה על 
שטח שלא ניתן להשיג היום כמעט בשום מקום.

איך הגעתם ליישוב? חיפשנו ישוב ועברנו בהרבה 
ישובים בארץ, ראינו פרסום לגבי יום שישי פתוח 

- הגענו והתלהבנו..

גלגולים קודמים, מגורים עד ליישוב 
הנוכחי

החיים הובילו אותנו למקומות מגוונים בארץ: 
גרנו בבית אל, כפר הרא"ה, צפת ואשקלון.. ב"ה 

שמחים להגיע למנוחה.

על היישוב, בקצה המזלג
ישוב מקסים ורגוע. יש תחושה מאוד נעימה בה 
לכל אחד יש מקום ויכול להרגיש פה בבית. יש 
את כלל גווני העם ועם זאת תחושת משפחתיות 

וחמימות.

אנקדוטה או סיפור מאפיין מחיי 
היישוב

באחד הערבים שכנים שלחו בוואטאפ הזמנה 
לפויקה בספונטניות והגענו כמה משפחות, ישבנו 

יחד ונהננו.. 

באופן כללי הבנות כל היום נמצאות עם חברים 
אם זה אצלנו או אצל שכנים. בתוך זמן מאוד 

קצר התחברו מאוד לילדי הישוב.

איך תשכנעו משפחה שמתלבטת 
איפה לגור, לבוא להיות שכנים 

שלכם?
מקום מאוד מגוון שבאמת פתוח לכולם ומקבל את 
כולם. יש פה המון פוטנציאל הן מבחינה אנושית 
והן מבחינת הסביבה כך שמי שרוצה מקום שיוכל 
להיות חלק, זה המקום. בנוסף המחיר עדיין שפוי 
והמיקום לא מרוחק מידי מערים. וכמובן מעל הכל 
הזדמנות להיות חלק מעשי מישוב ארצנו היפה. 

שתפו אותנו בחלום לגבי היישוב
שיגדל ויפרח אך ישאר משפחתי בו כל אחד 

מרגיש בבית...



מצאנו את עצמנו זוגות צעירים 
שרק התחתנו וכבר עושים 

ליל הסדר בבית, זכור לי איך 
עשינו ביחד כל הישוב קניה 

מרוכזת של כלי פסח
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ראיינה: שרה אפללו - כרמל

אבי ואריאלה בר מאיר הם המשפחה הראשונה 
שעלתה לכרמל בעליית היישוב לקרקע יחד עם 

קבוצת הרווקים.

וכך בערב קריר אחד השקיעה בנו אריאלה וסיפרה 
לנו על תחילת הדרך...

תספרי לנו אריאלה, איך בכלל הגעתם לפה?

האמת לא מיד הגענו לכאן, זה קצת ארוך...

לפני 34 שנים באזור הר חברון לא היה כלום, לא 
היו ערבים כמו היום, האזור היה מאוד שומם, חוץ 
מכמה מבנים בודדים עד קריית ארבע. גרעין יתיר 
ישב במחנה יתיר, אבל חוץ מהם לא היו יהודים 
באזור. המצב הזה הביא לכך שהתגבש גרעין 
התיישבותי בישיבת ניר בקרית ארבע, האידיאל 
היה להקים יישוב חקלאי מתוך אידיאל של עבודת 
האדמה ויישוב הארץ ולחזק את קריית ארבע ע"י 
יישובים באזור, כך שקרית ארבע תהיה המרכז. 
כמו"כ ליצור רצף התיישבותי בין קריית ארבע 

לערד.

הגרעין נקרא גרעין זיף. הכוונה הייתה להקים 
את הישוב על הגבעה ליד צומת זיף. כשהיינו 

מאורסים הייתה הנחת אבן פינה עם הרב ליאור 
והרב ולדמן על הגבעה ליד צומת זיף.

זוגות  וכמה  רווקים  היו  בקבוצה שהתגבשה 
נשואים. המחשבה הייתה להקים ישוב חקלאי 
מתוך אידיאל של ישוב הארץ. היה צורך לקבל 
הכשרה חקלאית ולכן כמה רווקים ירדו לעצמונה 
בסיני ללמוד חקלאות והשאר נשארו בינתיים 

בישיבה ללמוד.

לאחר תקופה קיבלנו בשעה טובה אישור לעבד 
חלקות ליד ערד ולכן כל הגרעין )זוגות ורווקים( 
עזבו את הקריה ואת עצמונה ועברנו לגור בערד. 
גרנו כולנו באותה שכונה בערד וזה התנהל כישוב 
שיתופי- עירוני, הגברים היו נוסעים כל בוקר 
לעבודה בגד"ש ואפילו כמה נשים עבדו איתם 
בשדות באותה תקופה, בשבתות היינו אוכלים 

סעודות שלישיות משותפות.

בכרמל הייתה באותו זמן היאחזות נח"ל ולאחר 
שנה בערד קיבלנו אישור לאזרח את היאחזות 

הנח"ל בכרמל )ולא את זיף כמתוכנן(.

כשהגעתם לכרמל לאחר קבלת האישור המיוחל, 
מה חיכה לכם פה?

בהתחלה קיבלנו קרוואנים, כל משפחה חדר 
אחד וחדר אוכל היה משותף.

לאחר 3 שבועות עברנו לבטונדות שבנו בדיוק 
עבור היאחזות הנח"ל. אלו היו מבנים שמותאמים 
לחיילים ולא למשפחות... למשל לא היה מטבח, 
החדרים היו נפרדים זה מזה והיה צריך לעשות 
אנחנו  בית.  יהיה  שזה  כדי  חדרים  בין  פתח 
קיבלנו מבנה שהיו בו 2 חדרים בשני הצדדים 
ובחדר האמצעי היה שירותים ומקלחת. בהמשך 
 3 עם  מולנו  שגרה  טייכמן  משפ'  הצטרפה 
חדרים בלי שירותים, אז המקלחת והשירותים 
היו משותפים. כל פעם שהיינו צריכים בלילה 
לשירותים, קיווינו לא לפגוש את השכנים =(, 

 "ונמשכת שיירה 
 מן המאה שעברה 

 רחוקים כבר היוצאים 
 איכרים וחלוצים 

 שעמלו עבדו בפרך 
בלי לראות את סוף 

 הדרך 
 ועכשיו עוברים אנחנו 

 לא שקטנו ולא נחנו 
 לא ימשיכו בלעדינו 

זוהי הרפתקת חיינו..." 

אנו באנו  
ראשוני ההר מכרמל
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הערב הראשון בעליה לישוב

אנו באנו  
ראשוני ההר מכרמל

זכורה לי גם שטיפת הכלים המשותפת במוצאי 
שבתות כחוויה נחמדה...

כמה משפחות הייתם בתקופת ההקמה?

כשעלינו היינו 11 משפחות מהן נמצאות היום 
ביישוב משפחות אדלר, ברונר, מנדל, קרה, שטרן 
ורון צוראל ז"ל שהיה עדיין רווק. לאט לאט הצטרפו 

עוד ועלינו ל 15-20 משפחות.

במצב כזה של ישוב קטן היינו מוכרחים להתחשב 
אחד בשני. למשל, קיבלנו החלטה שהישוב לא 
יישאר בלי מנין בשבתות וחגים. על לוח המודעות 
הייתה רשימת " אורחים / פורחים" )שם נרשמו 
מי שתיכנן לנסוע או אורחים צפויים( היה צריך 
לעשות תורנות על כל יציאה לשבת, א"א להחליט 
בספונטניות שנוסעים, צריך להודיע מראש.. מי 

שנסע שבת שעברה לא נוסע השבת. 

מצאנו את עצמנו זוגות צעירים שרק התחתנו 
וכבר עושים ליל הסדר בבית, זכור לי איך עשינו 

ביחד כל הישוב קניה מרוכזת של כלי פסח..

כיצד בני המשפחות והסביבה הקרובה שלכם 
הגיבו על המעבר לכרמל?

ההורים חשבו שזו הרפתקה של מחנה קיץ 
שתחלוף במהרה. היו כל הזמן שואלים: "מתי 
אתם חוזרים?!", הם לא חשבו שיצא מזה משהו.. 
דאגו מאוד אם נצליח ומה יצא מזה, היה להם 
קשה גם המרחק. לאט לאט הם ראו שאנו נשארים 

והבינו שזה לא זמני, והם התחילו להעריך. 

האמת, שכמו שההורים לא כ"כ האמינו אם 
הישוב יקום או לא, גם אנחנו לא היינו בטוחים 
שאנחנו באמת על המפה. זכור לי במיוחד סיפור 
שהמחיש את העניין: שכשעבדתי במעון בישוב 
)מעון רב גילאי כמובן, את המשחקים כל אחד 
תרם מהבית...(, יום אחד הגיעה מפקחת המעונות 
ואני זוכרת איך התרגשנו: "אם מגיעים אלינו 
מהפיקוח אז אנחנו על המפה, אנחנו קיימים!" 

היום יש לנו את ירושלים, באר שבע, ערד. מה 
הייתה העיר שלכם?

ברור שחברון. היה "שלום", עשינו קניות בקסבה, 
הסוחרים עמדו שם והזמינו אותנו לקנות... 
הגיעו עם  משפחות חדשות שהגיעו לכאן 
הובלה מחברון, גברים למדו שם נהיגה אפילו 

נעלי צעד ראשון לביתי קניתי שם...

בשלב הזה של הריאיון שאנו עוסקים בהקמת 
הישוב, אי אפשר שלא להיזכר בחברנו היקר 
- רון צוראל ז"ל שהיה ממקימי הישוב, תוכלי 

לשתף אותנו בסיפור עליו?

רון. 

רון הגיע כרווק לישוב, הוא לא הגיע אתנו 
מהגרעין של ישיבת ניר אך במהירות השתלב 

והפך לדמות מרכזית מאוד בישוב.

היה פעיל בוועדות השונות וכמזכיר היישוב. 

היה קשור לכל דבר. תמיד עם חיוך ורוח 
טובה. תמיד מוכן לעזור. היו לו המון רעיונות 
יצירתיים איך לפתח ולקדם דברים. דוגמה 
ליצירתיות המדהימה שלו: היה ליד הגד"ש 

- מטע של "אגבות" )סוג של אלוורה( 
ורון הכין מהצמח הזה עציצים לקישוט, 
למכירה. החתונה של רון ועטרה הייתה 
פה בכרמל, הייתה שמחה גדולה: הובילו 
אותם על הטרקטור ועגלה ואפילו השכן 
כבש  להם  הביא  סולימאן  הבדואי 
במתנה. רון דאג לטיפוח הישוב, לגינון, 
המוטו שלו היה להפריח את השממה. 
בין היתר כשעבד בלולים שנמצאים 

בתוך  ליישוב  מזרחית 
נטע  הוא  ספר המדבר, 
שם עצים ודאג שהאזור 

יהיה ירוק.

הרבה  יש  ביישוב  גם 
נטיעות של רון. חשב על 
כל הדברים הקטנים שאף 
אחד לא חשב עליהם, כמו 
המשקעים  של  מדידה 
בישוב.. היה חשוב לו לשמר 
הכול ולעשות ארכיון מכל 
הדברים: צילומים, תמונות 
החלטות חשובות, עלונים 
מזכרת  שיהיה  כדי  וכו' 
היה  רון  הבאים.  לדורות 
קשור לכולם, זה רק מעט 
שבמעט, יש עוד הרבה כל 

כך מה לספר עליו.





הרבה דברים היו משותפים: 
למשל פעם בשבוע יצא 

רכב לקניות מרוכזות )"ריכוז 
קניות"( לכל היישוב בעיר 

הגדולה – ירושלים, ת"א או 
באר שבע
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נעים להכיר

מה אפיין במיוחד את תקופת ההקמה?

הרבה דיונים ואספות חברים פעם או פעמיים בשבוע. )זה 
היה הבילוי החברתי - שבועי שלנו...( 

הכול היה חדש והיינו צריכים להחליט על כל דבר, על כל 
נושא ונושא, מהדברים הפשוטים ועד דברים ברומו שלך 
עולם. ידענו שההחלטות שלנו חשובות ויכולות להשפיע 

גם לעתיד על אופי היישוב שנצמיח.

בנוסף, הרבה דברים היו משותפים: למשל פעם בשבוע 
יצא רכב לקניות מרוכזות )"ריכוז קניות"( לכל היישוב בעיר 

הגדולה – ירושלים, ת"א או באר שבע וביום יום יצא רכב 
לקניות מוצרי חלב וירקות בתנובה חברון ובשוק החברוני... 
משפחות שנסעו לשבת נסעו יחד ב"ואן" היישובי. כל שבת 
הייתה סעודה שלישית משותפת, בפורים סעודת פורים 

לכל היישוב, ביום העצמאות טיול משותף ועוד.

האם זו זכורה לך כתקופה קשה?

זו לא זכורה כתקופה קשה, אמנם התנאים לא היו קלים 
ונאלצנו לעשות וויתורים על לימודים או קשר עם משפחה 
וחברים - זה היה לפני עידן הפלאפונים והמחשבים וטלפון 

היה אחד בלבד, במזכירות.

אבל היינו צעירים והיינו מוכנים לקשיים מתוך תחושה של 
שליחות, שב"ה קיימת גם היום.

ככלל יש לנו זיכרונות טובים מאז בעיקר הודות לשותפות 
ולביחד.

היינו מוכנים לקשיים: חשמל היה רק מגנרטור. למים 
החמים היה מתקן חימום, המים הגיעו מהמגדל מים אז 
הנוהל היה: או שאין מים או שאין חשמל, או שאין מים חמים. 
אני זוכרת אפילו פעם שנסענו עד קריית ארבע לחברים 
להתקלח... זה לא היה נעים ולא נח להיות בחושך וכד', 
אך לא זכור לי תלונות. זה היה משהו שהתמודדנו איתו.

גם היום יש לנו אתגרים, מה היית אומרת לצעירים של 
היום?

אנחנו חיים פה, גם אם קצת צריכים להיזהר יותר בדרכים. 
אנחנו פה, זה חשוב שנהיה פה, כאן הבית שלנו - אז אנחנו 
ממשיכים את החיים.. כמובן שנעדיף שלא יהיו קשים אבל 
למדנו שבכל מקום יש קשיים ) הרי " כל מקום והערבים 

שלו..."(, אבל זה הבית שלנו. 

רגע לפני סיום, מה יש לך לומר על כרמל של היום?

הישוב עבר הרבה שינויים: משיתופי לקהילתי ועוד. אנחנו 
שמחים מההתפתחות של הישוב. לטעמי, הישוב מעל 

ומעבר למה שציפינו, כמובן שתמיד יש לאן לשאוף.

ואיך רוקמים בישוב מתפתח חיבור בין וותיקים לצעירים 
באופן בריא?

הסוד הוא להתייחס בכבוד לכל אדם. לחוש את הצרכים, 
אם יש צרכים שמשתנים אז לדעת לשנות. הכול מתוך 
התחשבות וכבוד הדדי. מה שאפיין את כרמל בכל השנים 
זה שגם כשהיו ויכוחים סוערים על נושאים חשובים – 
הם נעשו בכבוד אחד לשני וברגע שהתקבלה החלטה 

דמוקרטית - כולם קיבלו אותה.

מה את מאחלת לכרמל ולכל הר חברון?

שכל הישובים יגדלו, שנהיה פה בשקט ובשלווה, שנצליח 
להשקיע את כל המשאבים והמרץ שלנו לדברים של בניה, 
לעסוק בדברים טובים.. ושנמשיך לגדל פה בנים ונכדים 

מתוך שמחה יחד עם קליטה גדולה בכל ההר.



רוגו'ם אל חמירי
מדרום לסוסיא שוכן אתר יוצא דופן בשם רוג'ום אל חמירי. 
אתר זה קשור ישירות לחג המתקרב ובא - חג החנוכה בו 
עוסקים הרבה בחשמונאים. רוג'ום אל חמירי היה בתקופה 
מסוימת מצודה חשמונאית השומרת על הדרך והממוקמת 
בציר הראשי בואכה לחברון / עזה / ירושלים. באתר זה 
נמצא חרסים ומטבעות המאשרות כי אכן המבנה שימש 

בתפקיד זה.

הצעה למסלול - רוג'ום אל 
חמירי לאתר סוסיא

נוסעים ליישוב סוסיא שנמצא בכביש 317, נכנסים פנימה 
ליישוב ומגיעים לשכונת הרוג'ום השוכנת בסוסיה. הולכים 
צפונה כמה מטרים ושם נמצא מבנה הרוג'ום אל חמירי. 
משם הולכים מערבה בשביל עפר החוצה את השכונה, 
ממשיכים ישר ובצומת פונים ימינה עם השביל. מתקדמים 
ועוברים מימין מאהל בדואי ומגיעים לאתר סוסיא - עיירה 

היהודית הקדומה.

אורך המסלול כ40 דק, מתאים למשפחות.

תהנו!

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
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קום והתהלך בארץ...

זהה את 
המקום:

הזית
נמצאים אנחנו בחודש כסלו, וחג החנוכה קרב ובא. חנוכה הוא הזמן 
המתאים ביותר לדבר על העץ שנדמה לנו תמיד שאנחנו מכירים 

אותו כל כך טוב, הלא זה - הזית.

שימושיו של הזית - למעשה בכל חלק בזית יש שימוש. את הפרי 
אנו אוכלים ומפיקים ממנו שמן, ומה עושים עם הגלעין?

לפי התלמוד, גלעיני הזית שמשו לטיפול בכאב שיניים: היו קולים 
אותם ומניחים אותם על השיניים. ולאחר שהפקנו שמן מן הפרי 
נשארה פסולת הנקראת "גפת", וגם בה יש מספר שימושים - משמשת 
להדלקת מדורות )כיום עדיין יש ערבים שמסיקים את תנוריהם 

ע"י הגפת(.

בעבר הפיקו ממנה שמן, אמנם לא ראוי למאכל, אבל ממנו הכינו סבון.

עלי העץ וענפיו, למה הם משמשים?

עלי העץ טובים להסקה, ובעבר היו גם כותבים עליהם )"ועל הכל 
כותבין, על העלה של הזית" - משנה גיטין(. 

ענפיו טובים לקליעת סלים ובספר נחמיה מתואר שהשתמשו בהם 
כסכך לסוכה. 

גם בגזע עצמו השתמשו - לפי המשנה אסור היה לשרוף את הזית 
במזבח בשל חשיבותו. אך מהגזע בנו כלי קודש, רהיטים וכו'...

עץ הזית ייחודי בשימושיו הרבים ואולי היפה מכל שגם כשרק נטוע 
באדמה הוא יכול לשמש אותנו. "וישבו שניהם תחת הזית והרצה 
לפניו" )תוספתא( – תחת הזית היו לומדים תורה. אולי בזכות לימוד 

תורה זה התברך כל כך הזית.

נקודת חן



בעקבות האור
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 עיונים לחנוכה 
 מתוך הספר "מוזמנים לחגים"

נעם פרל, סוסיא

באנו חושך לגרש
תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף ח עמוד א 

תנו רבנן: 

לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך,

אמר: אוי לי, שמא בשביל שסרחתי עולם חשוך 
בעדי וחוזר לתוהו ובוהו, 

וזו היא מיתה שנקנסה עלי מן השמים, 

עמד וישב ח' ימים בתענית ]ובתפלה[, 

כיון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך, 

אמר: מנהגו של עולם הוא, 

הלך ועשה שמונה ימים טובים, 

לשנה האחרת עשאן לאלו ולאלו ימים טובים, 

הוא קבעם לשם שמים, והם קבעום לשם עבודת 
כוכבים.

שרשה ויסודה של מצות נר החנוכה הנה הארת 
העולם כולו בשעותיו הקשות ביותר. שעות החושך 
המתגבר ומיעוט האור. שעות המגניבות למוחו 
וליבו של אדם את החשש שמא 'חשך עולם בעדו' 
ואת התחושה הנוראה כי יכולת פעולתו הולכת 
ומצטמצמת עקב מיעוט שעות פעילותו עם 
התקצרות שעות האור, את צימצום כוחותיו עם 
ריבוי הקור, הרוחות והצינה המנשבים בעולם. את 
בדידותו באשר מסתגר כל אדם בביתו ובאישיותו 
פנימה - לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט 
והולך, אמר: אוי לי, שמא בשביל שסרחתי עולם 
חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו, וזו היא מיתה 
שנקנסה עלי מן השמים, עמד וישב ח' ימים 

בתענית ]ובתפלה[.

דוקא בשעות קשות ומדכדכות אלה מצווה האדם 
להתבונן סביבו ולחפש אלו תרופות טבע אדון 
העולם בעולמו לצורך התמודדות עם תחושות 
הרפיון והחידלון המנשבות בו. בהתבוננו בטבע 
הבריאה יבחין האדם כי הימים ימי סיום המסיק 
ואצירת השמנים הם, ולכן - מעצרת ועד החג 
מביא וקורא מן החג ועד חנוכה מביא ואינו קורא 
רבי יהודה בן בתירא אומר מביא וקורא )ביכורים 
א,ו(. ידליק האדם נר איש וביתו ויעשה את מעשהו 
המוגבל, המבטא את רצונו העז להארתו, חימומו, 
ואיחודו של העולם וכל באיו. יתן את המעט שיש 
באפשרותו למלחמה בחושך הכבד מנשוא והעצום 

מהתמודדות. ויווכח כי אלוקי עולם בעזרו, הולך 
ומאריך שעות אורה, הולך ומחמם לבבות ובריות. 
הולך ומדבק איש ברעהו ולאום בשכנו - כיון 
שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך, 
אמר: מנהגו של עולם הוא, הלך ועשה שמונה 
ימים טובים, לשנה האחרת עשאן לאלו ולאלו 
ימים טובים, הוא קבעם לשם שמים, והם קבעום 

לשם עבודת כוכבים.

סודו של יום
ְוַעל  ַהְּגבּורֹות  ְוַעל  ַהֻּפְרָקן  ְוַעל  ַהִּנִּסים  ְוַעל 

ַהְּתׁשּועֹות 

ַהִּמְלָחמֹות  ְוַעל  ַהֶּנָחמֹות  ְוַעל  ַהִנְפָלאֹות  ְוַעל 
ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְּזַמן ַהֶּזה:

ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו ֶּבן יֹוָחָנן ֹּכֵהן ָּגדֹול ַחְׁשמֹוָנִאי ּוָבָניו. 

ְּכֶׁשָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָׁשָעה ַעל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל 
ְלַהְׁשִּכיָחם ּתֹוָרֶתָך ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי ְרצֹוֶנָך:

ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ָעַמְדָּת ָלֶהם ְּבֵעת ָצָרָתם. 

ַרְבָּת ֶאת ִריָבם. ַדְנָּת ֶאת ִּדיָנם. ָנַקְמָּת ֶאת ִנְקָמָתם. 

ָמַסְרָּת ִגּבֹוִרים ְּבַיד ַחָּלִׁשים. ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים. 

ּוְטֵמִאים ְּבַיד ְטהֹוִרים. ּוְרָׁשִעים ְּבַיד ַצִּדיִקים. ְוֵזִדים 
ְּבַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך. 

ּוְלָך ָעִׂשיָת ֵׁשם ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ְּבעֹוָלֶמָך. ּוְלַעְּמָך 
ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשיָת ְּתׁשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְּכַהּיֹום ַהֶּזה:

ְוַאַחר ַּכְך ָּבאּו ָבֶניָך ִלְדִביר ֵּביֶתָך. ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך. 
ְוִטֲהרּו ֶאת ִמְקָּדֶׁשָך. ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ְּבַחְצרֹות ָקְדֶׁשָך. 

ְוָקְבעּו ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֵאּלּו. ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל 
ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול:

"על הניסים"  כבר בפתיחתה מגיעה תפילת 
לפסגתה הרעיונית. פותחת התפילה באמונה 
כי בימי חנוכה אלה, ממש עכשיו, נפתח שוב 
מעיין העוצמה היהודי. תאריכים אלה בכל שנה 
ושנה מיוחדים הם ומסוגלים להופעת הכוחות 
שנתגלו בהם בימי החנוכה החשמונאית, וכולנו 
נקראים לרוץ ולשאוב מהם ככל יכולתנו בטרם 
ייסתם פתח המעיין עד השנה הבאה - ֶׁשָעִׂשיָת 

ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְּזַמן ַהֶּזה.

מבהירה ומזכירה תפילה זו לכולנו כי זה הזמן 
לשאוב עוצמה ציבורית ופרטית במאבקי המעטים 
מול הרבים, אלה השעות המיוחדות להיזכר 
ולהתחמש בהכרה כי תרבות טהורה וצדיקה 
העוסקת בתורה תכניע בסופו של יום תרבויות 
טמאות, זדוניות ורשעות הגדולות ממנה ולכאורה 
אף חזקות, מאומנות ומחומשות ממנה - ָמַסְרָּת 
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ִגּבֹוִרים ְּבַיד ַחָּלִׁשים. ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים. ּוְטֵמִאים 
ְּבַיד ְטהֹוִרים. ּוְרָׁשִעים ְּבַיד ַצִּדיִקים. ְוֵזִדים ְּבַיד 

עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך. 

אלו הימים המיוחדים להתחמש שנית בהכרה 
כי לעולם לא יצעד וילחם עם ישראל לבדו, שכן 
ניצחונותינו הפיזיים בשדה הקרב ניצחונותיו 
הרוחניים של הקב"ה ממש הם ולהיפך חלילה 
– ּוְלָך ָעִׂשיָת ֵׁשם ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ְּבעֹוָלֶמָך. ּוְלַעְּמָך 
ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשיָת ְּתׁשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְּכַהּיֹום ַהֶּזה:

בימי החנוכה, אותם קבעו חכמים והפכום לחג 
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אנו - ְוָקְבעּו ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֵאּלּו. ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל 

ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול:

איש וביתו
תלמוד בבלי מסכת שבת דף כא - כב 

תנו רבנן: מצות חנוכה נר איש וביתו...

תנו רבנן: נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו 
מבחוץ...

בטפח  להניחה  מצוה  חנוכה  נר  רבה:  אמר 
הסמוכה לפתח...

ובשעת הסכנה - מניחה על שלחנו, ודיו...
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את העולם. מצוי הוא הנר במתח שבין התרכזות 
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מחשכי החברה, העם והאנושות?
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מצוה אישית כי אם מצוה משפחתית. מורים הם 
לאדם לתקן את עצמו ואת אנשי ביתו ומתוך האור 
שישרה בביתו לצאת החוצה למרחב הציבורי 
ולהאיר את הסמוך לביתו - תנו רבנן: מצות חנוכה 

נר איש וביתו... 
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פתח ביתו מבחוץ... אמר רבה: נר חנוכה מצוה 

להניחה בטפח הסמוכה לפתח....

ערים חכמים לעובדה כי לעיתים מזדמנת תקופה 
דלת כוחות ומרובת סכנות בחיי אדם, משפחה, 
ציבור ואומה. מבינים חכמים כי לעת שכזו אל 
לו לאדם לעסוק בהארת רשות הרבים, חייב הוא 
להתרכז בהארת משפחתו בלבד ולייחל לימים 
יפים יותר בהם יתעצמו כוחותיו, יחזור הוא למקומו 
הטבעי וממילא יוכל לשוב ולהאיר את רשות 
הרבים - ובשעת הסכנה - מניחה על שלחנו, ודיו...

זה שעולה וזה שיורד
תלמוד בבלי מסכת שבת דף כא עמוד ב 

תנו רבנן: מצות חנוכה נר איש וביתו. 

והמהדרין - נר לכל אחד ואחד. 

והמהדרין מן המהדרין, 

בית שמאי אומרים: יום ראשון מדליק שמנה, 
מכאן ואילך פוחת והולך; 

ובית הלל אומרים: יום ראשון מדליק אחת, מכאן 
ואילך מוסיף והולך...

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: שני זקנים 
היו בצידן, 

אחד עשה כבית שמאי ואחד עשה כדברי בית 
הלל, 

זה נותן טעם לדבריו - כנגד פרי החג, 

ואין  - דמעלין בקדש  נותן טעם לדבריו  וזה 
מורידין.

מגלה חג החנוכה את ריבוי המסלולים המצוי 
באוטוסטרדת קיום התורה והמצוות. חושף הוא 
בפנינו את יכולת ההידור האינסופית בה יכול 
אדם לנהוג במצוה מסוימת החביבה עליו - מצות 
חנוכה נר איש וביתו. והמהדרין - נר לכל אחד 

ואחד. והמהדרין מן המהדרין... 

מגלה חג החנוכה את העובדה כי אל יעד רוחני 
זהה ניתן להגיע מכיוונים שונים ואף הופכיים 
וסותרים לכאורה זה לזה – בית שמאי אומרים: יום 
ראשון מדליק שמנה, מכאן ואילך פוחת והולך; 
ובית הלל אומרים: יום ראשון מדליק אחת, מכאן 

ואילך מוסיף והולך. 

מזכיר הוא לכולנו את חובת ההכרות עם עצמך, 
אישיותך ונפשך למען תוכל לבחור בטעם המצוה 
המחיה אותך ולקיימה לאורו בשמחה, אהבה 
ודבקות - זה נותן טעם לדבריו - כנגד פרי החג, וזה 
נותן טעם לדבריו - דמעלין בקדש ואין מורידין.

דוקא חג החנוכה, חג אי הסובלנות ומלחמת הקדש 
אל מול היהודים המתיוונים הוא הוא חג ריבוי 
האפשרויות באופני קיום המצוות בתוך מסגרת 
המחוייבות ההלכתית. מחוייבות אשר בין גבולותיה 
יכולים וצריכים כולנו לדור בשמחה בכפיפה אחת 
- אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: שני זקנים 
היו בצידן, אחד עשה כבית שמאי ואחד עשה 

כדברי בית הלל.
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בקרוב  
ניתן יהיה לעשות  

הטבעה על  
ספרים במקום 

הגיעו דיסקים 
ספרים 
לחנוכה 



חם בבית חם בלב בהר חברון

www.hrhevron.co.il

פעילויות חנוכה 
בספריות הר חברון

אשכולות | שמעה | עתניאל 
 סנסנה | סוסיא | אדורה

לילדי הפעוטון והגנים עד כיתות ד’

 

 

מוצ"ש וישב, כ"ג כסלו, 5/12/15
עתניאל | 20:30 פתיחת שערים

לפרטים והרשמה:  רננה - 052-7710932

שנה עשירית, שבה אנו צועדים 
ברב עם על אדמת הרי חברון

וביחד נוסיף ונגדיל את האור.

יום ראשון, כ“ד כסלו, נר ראשון של חנוכה
יציאה מהישוב בית חג“י לכיוון האנדרטה

לזכרו של יוסי שוק הי"ד

הסעות יצאו מישובי הר חברון 

לאורו של
יוסי נלך

מופע ייחודי ומיוחד 

יום חמישי 
כ“ח כסלו, 10/12 

בשעה 18:00 
בישוב אשכולות

מאיה - 050-3109181

אשכולות
יישוב קהילתי

מופע מוזיקלי מקורי להורים ומתבגרים
מוצ”ש חנוכה, ל’ כסלו, בשעה 21:00

במועדון החדש בנגוהות

לפרטים: קרן 052-3114457

בימים ההם
ובזמן הזה...

יום פעילות חוויתי 
לכל המשפחה 
בסוסיא הקדומה

יום רביעי | נר שלישי של חנוכה
כ“ז כסלו, 9.12 | בשעות 10:00-16:00

  www.atarsusya.co.il   1-599-5000-37

נודד חנוכה בנגב
חווית שטח משפחתית 

לסבאסבתא ונכדים / הורים וילדים
ימים ד’-ה’ | כ”ז-כ“ח כסלו | 9-10/12

לפרטים והררשמה: 1599-507517
חוויה דרומית בחנוכה עם מרכז סיור ולימוד סוסיא

הפנינג
ניסים ונפלאות!

יום שלישי כ“ו כסלו 8.12
בשעות 10:00-15:00

בבניין המועצה במיתרים

יום פעילות גדוש וחווייתי לכל המשפחה!

לפרטים, יעל: 052-5665880

הצגות תיאטרון לילדים

 סביבון טכנולוגי     סדנאת אור בחלון
 סדנאת מנדלה על גבס     קישוט נרות  

איפור פנים     ועוד הרבה...  סדנאות שוקולד    

פסטיבל האור 
במושב כרמל

יום חמישי, נר רביעי של חנוכה 
כ”ח בכסלו, 10/12/15 | 11:00-16:00

לפרטים: 052-4767300 

אירועים תשע“ו | 2016
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הפכתי 
את 

 העיוורון
 לחוזקה

שלי
חני שפירא, מנהלת מחלקת 
איבדה  במועצה,  הרך  הגיל 
80% ממאור עיניה תוך שנים 
להוביל,  וממשיכה  ספורות 
רמה,  ביד  ולנהל  להנחות 
את  וברגישות  במקצועיות 
ובנוסף  במועצה,  המעונות 
מעונות  מקצועית  ללוות 

ברשויות סמוכות

צוות עיתון הר חברון

חני שפירא מוכרת לרוב תושבי ההר. כבר שנים רבות היא מנהלת 
מחלקת גיל הרך במועצה אזורית הר חברון. בתפקידה היא אמונה 
על מתן מענה לכל פעוט ברחבי המועצה, מהלידה עד גיל שלוש.

לחני יש בת שרות לאומי צמודה, לא רק משום שעבודתה רבה. בת 
השרות נוהגת עבור חני, מקלידה טפסים, ולמעשה היא העיניים של 
חני. חני רואה רק 20% ממה שרובנו רואים. על פי הגדרת ביטוח 

לאומי, חני עיוורת.

בחודש שבו מדברים על אור וחושך, ישבנו עם חני לשיחה על ראייה, 
אובדן מאור עיניים, חשכה, והרבה אור.

ספרי איך ומתי התחילה הירידה בראייה?

בגיל 20 חטפתי סכרת נעורים: עמדתי להשתחרר מהצבא, שירתתי 
כקצינה, ובאותה תקופה התחלתי לסבול מכאבים ממושכים ברגל. 
הרופאים לא מצאו דבר, השתמשתי בסמכותי כקצינה וממש פקדתי 
על הרופא לתת לי הפנייה לאורתופד. האורתופד זיהה גוש ברגל 
והוקפצתי לסורוקה )חני נזכרת שאמה הסתירה ממנה את האבחנה 
של הרופא, שהתקבלה ביום שישי בצהריים, עד מוצ"ש, כדי שתעבור 
עליה שבת  נינוחה(. ביום ראשון עברתי ניתוח להוצאת הגוש, כל זה 
עדיין במסגרת הצבא. הבדיקות שלאחר הניתוח הראו שהגוף סובל 
מטראומה והמדדים לא מאוזנים. בדיעבד מסתבר שאז התחילה 
הסכרת. באותה תקופה, גם אם יכולתי להבין במה מדובר, בחרתי 

להדחיק.

מתי הבנת שמדובר בבעיה שדורשת טיפול?

בגיל 23 עברתי בדיקות כלליות, בבדיקות גילו חד משמעית שאני 
סובלת מסכרת. זיו ואני התחתנו, במשך שנה המשכתי להתכחש 

למצב, ואחר כך עברתי לטיפול מניעתי.

בהיריון של נדב, בני הבכור, התחלתי סדרה של זריקות וטיפולים, 
בהמשך גם בהיריון של טליה ושל אסף.

לאורך השנים ידעתי שיש לי מחלה, שאני נדרשת לטפל בה בקביעות 
ויש היתכנות לפגיעה באיברים פנימיים. לא עלה בדעתי לרגע שתיפגע 

לי הראייה.

בגיל 40 הבנתי שהעיניים בהידרדרות מטורפת. עברתי טיפולים 
רבים והרופאים המליצו לי על ניתוח בעין שמאל. הבעיה הייתה 
התנתקות הרשתית מעצב הראייה. מטרת הניתוח הייתה לקבע את 
הרשתית. הניתוח לא הצליח ואיבדתי לחלוטין את הראייה בעין שמאל.

לאט לאט התחילה להידרדר הראייה גם בעין ימין. ליווה אותי רופא 
מצוין, הפעם לא לקחו סיכונים ובעין ימין הצליחו לקבע את הרשתית 
וכיום הראיה שלי עומדת על 20%. במהלך חודש ההתאוששות 
מהניתוח, שרובו בעין מכוסה, התחוור לי מה אראה ובעיקר מה לא 

אוכל עוד לראות..

איפה זיו בעלך בסיפור?

זיו הוא החבר הכי טוב שלי. אנחנו יחד מגיל 17. כבר בגילוי הגוש 
ברגל, עם שחרורי מהצבא, וכשהבנתי שאני הולכת לניתוח - אמרתי 
לזיו שאני רוצה להיפרד ממנו. זיו התעקש להישאר וללוות אותי, 
ונשאר יד ימיני לאורך השנים. אכן, לא כל אחד יכול היה לעמוד כמוהו 
בתהפוכות שעברתי: כשאיבדתי את רוב יכולת הראייה היה קשה 
מאוד. מאישה חזקה ומתפקדת הפכתי לשבר כלי. בכיתי בלי סוף, 
הייתי באבל על עצמי. שילחתי מעלי את כולם – חברים, משפחה. 

לא נתתי לאף אחד להתקרב.

הייתי צריכה לעבור את זה, והצלחתי רק בזכות זיו. זיו הכיל את 
צערי, לקח אותי לבדיקות, עודד אותי, כל הזמן הזכיר לי מה יש לנו.
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הוא לא נתן לי לוותר על כלום – אפילו 
ברמת הטיפוח היומיומי – הוא איפר אותי 

כל בוקר..

כשרציתי לראות מה אני אוכלת ולא 
יכולתי, זיו הפך את הארוחות "מעניינות", 
ותיאר לי מה יש על הצלחת על פי מיקום 
ספרות בשעון: בשעה שלוש שניצל, 

12:00 פתיתים..

גם איש של בטיחות,  זיו הוא  כמובן, 
דפוסי  לבית  הכניס  ובעקבות המצב 
בטיחות – איך מניחים דברים על השיש, 

מה קורה עם סיר על הגז, וכו.

היום אני יכולה לטייל בארץ ובחו"ל רק 
כשזיו לצדי: הוא יודע לכוון את הראייה 
המרחבית שלי ולמקד שאראה דברים.

והילדים?..

כשהמצב הלך והידרדר טליה פיתחה 
עיניים,  כאבי  מדאיגים:  סימפטומים 
חרדות ועוד. הבנתי שאני חייבת לשתף 
אותם. לשני הגדולים יותר קשה לקבל 
את העיוורון של אימא, כי הם זוכרים אותי 
רואה. אסף, הצעיר ביותר, מתייחס לזה 
כעובדה מוגמרת. הילדים מודעים למצבי 

ועוזרים, אבל זה לא פשוט להם.

איפה המגורים באשכולות והעבודה 
במועצה בכל הסיפור?

כשעמדתי ללדת את נדב רציתי שנעבור 
והיישוב  כגרפיקאי  עבד  זיו  ליישוב. 
אשכולות באו לעצב אצלו מודעת פרסום 

ליישוב.. והשאר היסטוריה.

בעבודה, עבדתי בניהול מעון עומרים 
ובהמשך גם מעון שמעה. באותה תקופה 
פרקו את מחלקת מעונות ואני נשארתי 
בתפקיד והתבקשתי לעזור בספירת 

המלאי של המעונות.

קיבלתי פנייה מיוחאי דמרי, שהיה אז 
מנהל מחלקת חינוך, להיות מדריכה 
מאז  ההר.  ממעונות  בכמה  חינוכית 
ומתמיד אהבתי את עבודתי. לא הפסקתי 
להתפעל ולהתחדש. באותה תקופה היה 
לי תואר A.B. כללי, אך כשהראייה הלכה 
ואבדה הבנתי שאני חייבת להתקדם גם 

בידע ובמקצועיות אקדמית.

בתחומים  כמו  זה  בתחום  לשמחתי 
אחרים, ביטוח לאומי הבינו את הצורך 
ובהכרה  הלימודים  במימון  לי  וסייעו 
כעיוורת על מנת שאקבל מכשור שיקל 
עלי. בשלבי ניסיון לקבל הכרה כעיוורת, 
הציעו לי מביטוח לאומי להישאר בבית 
שדחיתי  מובן   – נכות  קצבת  ולקבל 
את הצעתם! סיימתי את התואר השני 

והמשכתי להתקדם מקצועית.

של  השנים  שלאורך  לציין  לי  חשוב 
תמיד  המועצה  הראייה,  הידרדרת 
עמדה לצדי. תמיד הציעו עזרה בכח 
אדם, במכשור שיקל עלי ובכל נושא. 
תמיד נתנו לי הרגשה שאני נכס ולא 

חלילה נטל.

איך מתמודדים עם מציאות כזו?

מפונקת.  מאוד  אני  קל.  לא  בהחלט 
גדלתי בבית מלא כל טוב, תמיד הרגשתי 

רוצה  ידעתי מה אני  מוערכת, תמיד 
והצלחתי בכל מקום שהייתי בו. פתאום 
לקחו לי את מאור עיני. זה היה משבר 
בשבילי. האפשרות הייתה לשקוע או 
למשוך קדימה. בחרתי באפשרות השנייה.

זכור לי רגע באותה תקופה שהתוודעתי 
למצבי: תמיד אהבתי לטפח את עצמי, 
איפור.  תספורת,  ציפורניים,  בעצמי: 
כשהראייה ירדה לא יכולתי להמשיך 
וזה הטריד אותי מאוד. ליום  בטיפוח 
הולדת 40 קנה לי זיו מחשב נישא, כדי 
להקל עלי, ובנוסף שלח אותי ליום פינוק, 
ביקרתי לראשונה במספרה, מכון יופי, 

ציפורניים וכו.

אלו שינויים חלו בך בעקבות מצבך?

לפתח  התחלתי  כישורים,  מבחינת 
חושים של כבדי ראייה: חוש הריח שלי 

התפתח, הייתי מזהה את אבא שלי עוד 
לפני הכניסה לחדר בבית החולים לפי 
הבושם שזכרתי מילדות. ואפילו התחלתי 

לשמוע אבק!..

החלטתי להפוך את הנכות שלי לחוזקה:

פעם הייתי מאוד נוקשה כלפי אחרים. 
דרשתי מכולם מה שאני דורשת מעצמי, 
לא שיתפתי. הנכות שנתה אותי – פיתחתי 
את יחסי האנוש שלי, הכלה, שיח, קבלה. 

הבנתי שאני יכולה לתת יותר ממה שנתתי 
קודם.

אחד הדברים שהכי קשים לי בעיוורון 
– שאני לא יכולה לעשות דברים לבד. 

התלות באנשים קשה לי. 

זה מוזר להאמין שאת לא רואה. מהצד 
נדמה שדבר לא נעלם מעינייך..

יכולת שפיתחתי היא לסרוק ולהתמקד. 
תמיד היה לי זיכרון פנומנלי. היום אני 
מתמקדת במה שחשוב לי, קולטת, עושה 
חיבורים וזוכרת הכל: במעונות אני רואה 
יחס המטפלת,  את פעילות הילדים, 
מרחב הפעילות, בטיחות המבנה ועוד.

אני קמה בבוקר בשמחה, יש לי משפחה 
אוהבת, אני נהנית מעבודתי ומרגישה 
משמעותית, יש הרבה אור בחיי והרבה 

שנות עשייה לפני. 
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בית לסטודנטים  בהר חברון
כפר הסטודנטים קדמה שמעה

כפר הסטודנטים החדש של עמותת "קדמה"

 אור צדקה, סטודנטית לתקשורת 
המתגוררת בכפר

שעה  חצי  המרוחק  שמעה,  ביישוב 
מהמרכז האקדמי הקרוב ביותר, התקבצה 
לה חבורה של סטודנטים מכל רחבי 
הארץ, חילונים ודתיים כאחד, שעברו 
להתגורר בכפר הסטודנטים הראשון 
בהר חברון. מה הביא אותם לצאת מאזור 
הנוחות שלהם? מהי מטרתם? ולמה 
בכלל צריך כפר סטודנטים בהר חברון?  

"הגעתי אל הכפר כי חיפשתי מסגרת 
בה אוכל להגשים את עצמי, להיות חלק 
מקהילה המשלבת עשיה חברתית וכל 
זאת בזמן לימודי האקדמאיים" )איילה, 

סטודנטית המתגוררת בכפר(

עמותת קדמה הוקמה לפני ארבע שנים 
על ידי תירא-אל כהן )ועוד קבוצה של 
צעירים וצעירות שהצטרפו למשימה( 
במטרה לתת במה לצעירים המחפשים 
בעשייה  להמשיך  יוכלו  בה  מסגרת 
משמעותית ומשפיעה גם לאחר שירותם 
הצבאי/ לאומי. עבורם עשייה זו היא ביטוי 
לשליחות ולקיחת חלק במשימה לאומית 

באזורים שונים ברחבי הארץ.

יהודה, סטודנט המתגורר בכפר, משתף 
לימודיי הרגשתי  "עם תחילת  אותנו: 
ריקנות בעשייה חברתית, ביחס לחוויה 
ראיתי  הצבאי.  בשירותי  לי  שהייתה 
זה,  צורך  לי  מילאו  לא  שהלימודים 
והחלטתי כי איני מעוניין להמשיך את 
לימודי ככה".  יהודה חיפש אחר מסגרת 
בה יוכל לתרום מעצמו מבלי לזנוח את 
לימודיו ונחשף לפעילותה של עמותת 
הנכון  "הרגשתי שזה המקום  קדמה, 
בשבילי לשילוב סוג העשייה אותה כל 
כך חיפשתי". העמותה מפעילה כפרי 
סטודנטים ברחבי יהודה, שומרון והבקעה 
והשנה החלה להפעיל כפר חדש, הכפר 

בהר חברון.

כפר הסטודנטים מתוכנן לקום ביישוב 
שמעה. ישנו עיכוב של מספר חודשים 
בהקמת משכן הקבע שלו בשל קשיים 
בירוקרטיים ואחרים. קשיים אלה העמידו 
בספק את הפרוייקט כולו והיה חשש 
שחלום הקמתו לא יקרום עור וגידים. 
אולם, למרות כל הקשיים והעיכובים 
הסטודנטים  של  נחישותם  ובזכות 
ובראשם מנהל הכפר בני, הכפר קם 
באופן זמני בסוסיא. בני מרבה לומר 
לחברים ש"כל ההתחלות קשות" ולמרות 

העיכובים והקשיים שעלו בדרך להקמת 
הכפר במקומו הקבוע "נעשה מהלימון 
לימונדה", וכך חברי הכפר הפכו יחד 
את העיכוב לחוויה מגבשת ומעצבת 
הקולטת  הקהילה  הזמני.  במשכננו 
של הכפר עכשיו, ההתיישבות בסוסיא, 
רואה חשיבות בפעילותם ודואגת לנחיתה 
רכה עבורם בהר חברון. מעורבותם של 
הסטודנטים באה לידי ביטוי ברווחה, 
ילדים ונוער. בנוסף מתקיימת התנדבות 
הכוללת מעורבת בעשייה החקלאית 

שבחוות טליה. 

אחד מיעדיו המרכזיים של הכפר הוא 
ליצירת תרבות צעירים  להוות מוקד 
אזורית. יעל, סטודנטית לחינוך מיוחד 
במכללת הרצוג, שהגיעה לכפר מאפרת 
מספרת: "ישנה מגמה באזור של עזיבת 
צעירים לאחר צבא או שירות לאומי. 
קרובות  לעיתים  מרגישים  צעירים 
התרבות  ממרכזי  מנותקים  שהם 
המתאימים לגילם", היא מוסיפה, "אופי 
האזור מתאפיין בכך שרוב חיי הקהילה 
מותאמים למשפחות וזוגות צעירים, ועד 
עכשיו לסטודנטים לא היה ממש מה 
לחפש פה..". כפר הסטודנטים בשיתוף 
מועצת הר חברון רואים חשיבות ביצירת 
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אירועי התרבות, אליהם יגיעו צעירים 
מכל רחבי הר חברון ואף מחוצה לו )בן 
גוריון, סמי שמעון ומכללת הרצוג(. לדברי 
בני, ראש הכפר: "זהו תהליך הדורש 
זמן ואורך רוח, אולם גם מסע של ארוך 
מתחיל בצעד אחד קטן.. החלום הוא 
שבעקבות העשייה, צעירים ירגישו שיש 
מקום בשבילם בחבל הארץ המדהים 
הזה, ואנשים יבינו שהר חברון זה ממש 
לא 'סוף העולם' ומעבר לנוף הייחודי לו, 
יש בו מקום לצעירים מכל גווני הקשת.."ֿ.

נוסף לעשייה ולמעורבות החברתית, 
הכפר רואה את עצמו כמקום של חיבור 
בין כל קצווי החברה הישראלית. תירא-
אל מנכל"ית העמותה שיתפה אותנו 
"קדמה":  בחלק מחזונה של עמותת 
"אחת ממטרותיה של עמותת קדמה 
היא לייצר מסגרת הגשמה לצעירים 
מכלל רחבי הקשת הישראלית, תוך 
מעורבות חברתית באזורים פרירפיאליים. 
הסטודנטים מתגבשים כחבורה מגוונת 
וערכית, קבוצת כוח המבקשת לתת 
מעצמה ולקחת אחריות, תוך היכרות 
עם האזור ועם הפוטנציאל הטמון בו. 
כפר הסטודנטים הוא עוגן להתיישבות 

כלל ישראלית, במקביל לעשיה חברתית 
שמייצרת מענים לצרכים המקומיים 
תוך הענקת מסגרת שייכות ומשמעות 
לצעירים".  לדברי תירא-אל: "אנחנו רוצים 
ליצור הוויה של אווירה אחרת, הנוצרת 
מסטודנטים המגיעים מרקעים שונים, 
וחילוניים מכל הארץ, ומעצם  דתיים 
חיבורם למטרה משותפת הם יוצרים 
שיח אקטיבי ופעיל ביחס למציאות". 
לור היא סטודנטית המתגוררת בכפר. 
היא עוסקת ברכיבה טיפולית ולומדת 
באוניברסיטה הפתוחה. עבורה הכפר 
מהווה אלטרנטיבה לתחושת התסכול 
החברה  למצב  ביחס  כיום  הנפוצה 
בישראל: "הייתי יכולה לשכור דירה קרובה 
ללימודים ולמקום העבודה שלי, כמו רוב 
חבריי", היא אומרת, "אפשר להמשיך 
ביומיום ולהיות מתוסכלים מכל מיני 
דברים, אבל מבחינתי זו לא אופציה, כי 
דווקא לנו הצעירים יש את האפשרות 
להוביל את השינוי בו אנו מאמינים". לור 
משתפת גם בתחושות העולות אצלה 
ביחס לעשייה: "מתהווה פה משהו קצת 
אחר ממה שיוצא לנו לשמוע ביומיום. 
נוצרת כאן אווירה ורוח אחרת, איזו תקווה 

יותר שאולי כבר שכחנו  טוב  לעתיד 
שאפשרי".

בהמשך למהלך אותו מובילים אנשי 
הכפר, לאורך השנה מתוכננים אירועי 
ערבי  קהילתי,  פאב  הקמת  תרבות, 
ג'אם, פסטיבלים, טיולים משותפים ועוד 
פרוייקטים רבים. אודי, סמנכ"ל עמותת 
ואומר "כשקבוצה של  קדמה, מסכם 
צעירים עם ברק בעיניים מתקבצת יחד, 

אז רק השמיים הם הגבול..". 

מה משותף לאלוני הבשן, חיפה, 
ירושלים, בית שמש, בית גמליאל, 

רעננה, באר שבע ודימונה?
מכל המקומות האלה התקבצו 
ובאו סטודנטים על מנת להיות 
שותפים בפרוייקט החדש של 

כפר הסטודנטים בהר חברון.

על האירועים ניתן 
להתעדכן בדף 
הפייסבוק של 

 הכפר- 
"כפר הסטודנטים 

שמעה"



אורפריטת מיתרפריטת מיתר
רגינה גרוזינגר - תקומה

אֹור ַהֵּנר ִנְמָׁשך ִמן ַהַחּלֹון
ֶאל ֲאִויר ַהַּלְיָלה ַהַקּר

ֶׁשָּנַטׁש ִמְשַׁמְרּתֹו ְוִנְבָהל
ִמן ַהֹּבַהק ַהִבְּלִּתי ֻמָכּר.

ָסֵפק ִאם ָהָיה ֶזה ַהַּלְיָלה
ִיָּתֵכן ִּכי ָהיּו ֵהן ֵעיַני

ִמְתמֹוֶטֶטת ִּכְמַעט ִמן ַהֹּזַהר
ַהְמַּכֶּסה ִּכְמִעיל ֶאת ְבָּגַדי

ַוֲהֵריִני לֹוַקַחת ְבֶּׁשֶקט
ֶאת ָהאֹור ַהַּזְך ְּכִתינֹוק

ּוְמַכָּסה ָּכל ְפִּתיָלה ְמַלֶהֶטת
ְבַּעְפַעַפִּים ֶׁשל ֶדַמע ּוְצחֹוק.

ְלִעִּתים ֵאיֶנִנּי יֹוַדַעת
ִאם ַמֲחִסיר הּוא ְוִאם ְמַגֶּלה
ֶּפן ָהאֹור ַהַמְּפִחיד, ָהרֹוֵגַע

ָיבֹוא ְואֹוִתי ְיַמֵלּא

ָמעֹוז צּור
יהודה פרץ-עתניאל

עֹוָלִמי ָאֵפל
ְוָׁשָמי  ְׁשחֹוִרים

ִּדּבּוִרי נּוֶגה
ִשיַרי ֲעכּוִרים

ּוְבתֹוְך ִלִּבי
ִזְכרֹוָנם ַמֲעִציב

ְּבֶטֶרם-ֵעת ִנְקְטפּו
ְּבֶטֶרם ָהָאִביב

ּוִבְדָמעֹות ַעל ְלַחַּיי
נֹוֵׂשא ֶאת ֵעיַני

ַאל ַהֵּנרֹות ַהְּמַרְּצִדים
ֵמִרים ָּפַני

ּוְתִפיָּלה ַאַחת ְּבִפי
ַּבֲחֵׁשָכה ְמַבֶּקֶׁשת
ִלְמַעט אֹור ִתְקָוה

ְיׁשּוָעה ִהיא ּדֹוֶרֶׁשת

ֲחׂשֹוף ְזרֹוַע ָקְדֶׁשָך ֲאִבי
ְׁשֵעה ֱאלֹוַהי ְלַׁשְוָעִתי

ֵהן ָּכל ַחָּיי ָהִייָת-
ָמעֹוז צּור ְיׁשּוָעִתי

סגי־נהור
רבקה מרים - ירושלים

ַהַּסִּגי־ְנהֹור ַמִּקיׁש ְּבַמְּקלֹו ַּבְּכָתִלים.
ֵהם ֶׁשָּבְלעּו ֶאת ָהאֹור 

ְוַגם אֹור ֶׁשל יֹוְמיֹום ָהְפכּו ְלָגנּוז.
ְּבתֹוָכם ַעְכָׁשו ַהֹּכל ִמְתחֹוֵלל

ֵהם ַהַּגְרִעין
ַהֶחְביֹון

ַהּלּוז.
ְּבָעְצָמה הּוא ַמִּקיׁש ָּבֶהם ְּבַמְּקלֹו. 

ְּכֶׁשְּבִעְורֹונֹו ָהָאטּום, ַהַּתִּקיף, אֹוָתם ִיְׁשֹּבר
ׁשּוב ְּכָאז, ְּכֶׁשֶּיֶלד ָהָיה 

ָחְפִׁשי ֶּבָחָלל ָינּוַע ָהאֹור.

ַשָּׁבת ַכָּּלה
נורית גזית- עתניאל

ַשָּׁבת ַּכָלּה
ָהְפָכה ִלְכֵבָדה

ְבָּגִדים ֶׁשֹּגָהצּו ִמְּבעֹוד מֹוֵעד
ָעְמדּו דֹוְמִמים ְכֵּעד

ִּפּיֹות ׁשֹוְתִקים
ַׁשָּבת ָּדִמים

ַיֲעֹקב!
ָרַקְדָּת ִרּקּוד ַאֲחרֹון ֶׁשל ִׂשְמָחה

ִלְקַראת ַׁשָּבת ַהַּמְלָּכה
ֶׁשְּיַלֶוּה ֶאת ִּבְתָּך

ְבּיֹום ִׂשְמָחָתּה

ְנַתְנֵאל!
ְבִּמּלֹוֶתיָך ָהַאֲחרֹונֹות

ִנִּסיָת ְלַהִּציל ַחִיים
ְוָעִליָת ְלִגְנֵזי ְמרֹוִמים

ֶנֱעַקְדֶּתם ָאב ּוֵבן
ְבַּמָּטח ְיִרּיֹות

ֶשָׁהְפכּו ְמחֹולֹות ִלְבִכּיֹות
ִמִשְּׁבָעה ְנִקִיּים

ְלִׁשְבַעת ֲאֵבִלים

עֹוד ִיָּׁשַמע ְבּעֵרי ְיהּוָדה
ְבִּבְנַין ֲאִריֵאל ִעם ָׂשָרה

ַיֲעֹטף ְבַּטִלּית ֶאת ַּכָּלתֹו
ְוֵאֶפר ְיֻפָּזר ַעל ֹראׁשֹו

ְלַהְזִּכיר ֻחְרַבּן ֵבּית ִמְקָּדׁשֹו

ְוַהֻחָפּה
ְתּסֹוֵכך ַעל ַהְיּתֹוִמים ְוָהַאְלָמָנה

ְכִּהינּוָמה ַזָּכה
ּוְבקֹול ְדָּמָמה ַדָקּה

ַיַעְמדּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְבֻּחָּפָתם
ֲאֵבִלים ּוְׂשֵמִחים ְבִּׂשְמָחָתם

נכתב לעילוי נשמתם של הרב יעקב 
מרכז האמנים מזמין אמנים להציג בתחומי הציור והצילום לפרטים www.nuritgazit.co.ilליטמן ובנו נתנאל



אמנים מיתרים 

סגי־נהור
רבקה מרים - ירושלים

ַהַּסִּגי־ְנהֹור ַמִּקיׁש ְּבַמְּקלֹו ַּבְּכָתִלים.
ֵהם ֶׁשָּבְלעּו ֶאת ָהאֹור 

ְוַגם אֹור ֶׁשל יֹוְמיֹום ָהְפכּו ְלָגנּוז.
ְּבתֹוָכם ַעְכָׁשו ַהֹּכל ִמְתחֹוֵלל

ֵהם ַהַּגְרִעין
ַהֶחְביֹון

ַהּלּוז.
ְּבָעְצָמה הּוא ַמִּקיׁש ָּבֶהם ְּבַמְּקלֹו. 

ְּכֶׁשְּבִעְורֹונֹו ָהָאטּום, ַהַּתִּקיף, אֹוָתם ִיְׁשֹּבר
ׁשּוב ְּכָאז, ְּכֶׁשֶּיֶלד ָהָיה 

ָחְפִׁשי ֶּבָחָלל ָינּוַע ָהאֹור.

יוצרות
בצאת גיליון זה אנו נמצאים בפתיחת תערוכת יוצרות 
שתוצג כשלשה חודשים. התחברו יחדיו שלש אמניות: 
שרה חיה דריבן מחברון, גילה צחור מקרית ארבע וחיה 
ווייט משכונת עין כרם בירושלים. התערוכה משקפת את 
עולמן הפנימי והסביבתי של כל אחת בתצוגת יצירות 

ססגוניות ומיחדות.

שווה הצצה!

עשרה מאמרות 
בחנוכה תוצג תערוכת אמנים משותפת לאמני ההר 
וקרית ארבע חברון. זה מיזם חדש שבעז"ה ילך ויתפתח.

מוזמנים לבוא ולפרגן!!!
לפגוש את האמנים השכנים למקום מגוריכם ולהציץ  
לתוך עולמם היצירתי העשיר ולהנות מערב חוויתי 
ועוצמתי עם הנגן אליעזר רוזנפלד בשיח וניגון.

www.nuritgazit.co.il מרכז האמנים מזמין אמנים להציג בתחומי הציור והצילום לפרטים
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מורית שפירא

החלה שנה נוספת 
של חדוות אימונים 
וציפייה לאירועים 

השנתיים
ב"ה פתחנו את חוגי ההתעמלות עם 
פתיחת שנה"ל. קבוצות צעירות, בוגרות, 
מתקדמות ונבחרת מתעמלות חדשות 
וותיקות מרוב יישובי ההר. הבנות לומדות 
התעמלות ואקרובטיקה, ועובדות על 4 
מכשירים: קרקע, ספסלים, ארגז וקפצית.

מה שמאד מעניין לציין כיום, תחילת שנה 
שישית של התעמלות מכשירים בהר, 
זה כיצד התחום המאתגר והמהנה הזה 
חילחל ובע"ה ממשיך לחלחל בתרבותנו 
פה בהר. הבנות מגיעות ברמה גבוהה 
ובמוכנות התחלתית לחוג הרבה יותר 
מאשר בשנים הקודמות. הן מגיעות עם 
ידע קודם של תרגילים ממש, או לפחות 
עם ידע קודם של מה זה בכלל התעמלות 
מכשירים, וכך יודעות קצת למה לצפות 
מהחוג ומאד נלהבות ללמוד ולהצליח 

באלמנטים.

הבנות  את  רואים  בישובים  הילדים 
שכבר מתעמלות שנה - שנתיים ומעלה 
ונחשפים לאלמנטים ואף מנסים לבצעם. 
בישובים בהם יש חוגי גן חשיפת הילדים 

הגן  בחוג  והמשתתפות  מאד  גדולה 
מגיעות בכיתה א' ברמה יפה מאד! 

של  ההתפתחות  תהליך  בזכות 
ההתעמלות בהר, חוגי הגן השנה עלו 
רמה והם מתמקדים בהתעמלות קרקע 
ברמה גבוהה. הילדים רואים את הבנות 
"הגדולות"  וצמאים לתרגילים מעבר 
למשחקים! ילדי הגן כיום פחות צריכים 
אביזרים ומשחקי תנועה, ונהנים מאד 

מלימוד אלמנטים ברצף. 

תחום ההתעמלות קרקע נותן מענה 
לכל צרכי הילד: גמישות וטווח תנועה 
כל השרירים  חיזוק  בכל המפרקים, 
ומודעות,  דיוק  כולל חגורת כתפיים, 
יציבה נכונה ובניית ביטחון עצמי. לכן 
טוב להתחיל כבר בגיל הגן להתעמל 
שמובילות  היכולות  כל  את  ולרכוש 

להצלחה בתחומי הספורט בעתיד.

כמו בכל דבר, גם פה, המציאות היא גלגל 
– חוגי ההתעמלות לבנות בי"ס משפיעים 
ומעלים את רמת חוגי ההתעמלות לילדי 
הגן, וחוגי הגן משפיעים ומעלים את רמת 
חוגי ביה"ס אליהם מגיעות הבנות כבר 

ברמה גבוהה יותר.

השנה לצערנו יש פחות חוגי גן עקב 
מחסור במדריכים. בע"ה יגיעו מדריכים 
מוכשרים נוספים להר ונוכל להביא את 
התעמלות הקרקע לילדי גן ביישובים 

נוספים. 

אירועי ההתעמלות 
השנה:

מחנה אימונים חנוכה באולם 
הפיס בסוסיא 

אימון חנוכה בוינגייט

תחרות מחוזית

תחרות ארצית

מחנה אימונים פסח

מופעי סוף שנה - במרכזים

מחנות אימוני קיץ – בסוסיא ובעתניאל

מחנה אימונים חנוכה 
+ אימון בוינגייט

מחנה אימונים בסוסיא ביום שלישי ב' 
חנוכה כ"ו כסלו )8.12(, ואם יהיו מספיק 
נרשמות גם ביום חמישי ד' חנוכה כ"ח 
כסלו )10.12(. 13:00-8:30. מחיר: 70 ₪ 

ליום, 130 ₪ ליומיים.

בנות מהתעמלות מכשירים הר חברון 
בשמחה  מוזמנות  עתניאל,  סניף   –

להצטרף למחנה האימונים בסוסיא.

ביום רביעי ג' חנוכה כ"ז כסלו – אימון 
בוינגייט )דרך הליגה להתעמלות לבנות 
דתיות(. מחיר: 85 ₪ + הסעות. פרטים 

נוספים אצל המאמנות.

בברכת חנוכה שמח והמשך שנת חוגים 
מוצלחת עם הרבה עבודה, השקעה, 

התמדה והצלחה,

מירי שלר ומורית שפירא.

 התעמלות מכשירים 

הר-חברון
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אלי שפר

קבוצות הכדורסל של אליצור הר חברון 
פתחו את עונת הכדורסל בהצלחה רבה!

למרות המצב הביטחוני, שבעקבותיו 
נאלצנו "להחליף ביתיות" ולשחק ברוב 
המקרים בחוץ, עד כה מתוך 35 משחקים 
 26 חברון  הר  אליצור  קבוצות  ניצחו 

משחקים!

מהם 6 ניצחונות מתוך 6 משחקים של 
קבוצת הנערים, ו 4 ניצחונות מארבעה 
משחקים לקבוצת 'קט סל א' )כיתה ו(.

במספר  רצינית  תוספת  יש  השנה 
הקבוצות, צרפנו קבוצה אחת מקרית 
ארבע )קט סל א – כיתה ו( וכן הוספנו 

קבוצה של ילדים ב )כיתה ז(

בסך הכל להר חברון 9 קבוצות ליגה 
ועוד 5 קבוצות בבית ספר לכדורסל , 

מכיתה ב עד  בוגרים

כ 180 שחקנים.

את הקבוצות מאמנים אלי שפר – קט 
סל א +ב )כתות ה+ו(, דוד אבו – קט סל 

ב עותניאל +ילדים ב)כתה ז(, יהודה הגר 
- בי"ס לכדורסל +ילדים א )כיתה ח(, אבי 
אבו נוער)כתות יא+יב(+נערים)כתות ט+י( 

,אליה זומר – בי"ס לכדורסל. 

את קבוצת הבוגרים מאמן יקי דוף, מאמן 
בעל ותק של 30 שנה שאימן בעבר בליגה 
השנייה. הבוגרים כבר עם 4 ניצחונות 
4 מחזורים. הקבוצה משחקת  לאחר 

בליגה ב מחוז נגב.

בקבוצה משחקים שחקנים מהישובים 
כרמל, יתיר, סנסנה, אביגיל , סוסיא, 
עותניאל. כולם מוזמנים לצפות במשחקי 
הקבוצה המשוחקים בימי רביעי באולם 

הפיס בשעה 20:00.

נוער והורים יקרים
 יוחאי סביון

מנהל מחלקת נוער וספורט

פחד  בתסכול,  מאופיינת  זו  תקופה 
וכעס אצל בני הנוער. מצד אחד הרצון 
לחיות חיים נורמלים ושגרתיים, מצד שני 

הטרור בצירי התנועה.

לכן צוות ההדרכה ואני מבקשים:

יקר, הפעילו שיקול דעת, סעו  נוער 
בתחבורה הציבורית, תנו צילצול להורים, 
תרגיעו. כולי תקווה שתקופה זו תחלוף 

במהרה.

מעבר לכך אנו מברכים על היוזמות 
לחלוקת מאפים ודברי מתיקה בבסיסים 

ובמחנות צה"ל.

בקרוב חופשת חנוכה ונצא לטיולים, 
בטוחה  בצורה  ופעילויות  מחנות 
ומאובטחת תוך שמירה על כל הדרישות.

עברנו את חודש הארגון בעשייה מאומצת, 
טקסי שבת ארגון היו מושקעים, מצחיקים 

והעלו את המורל למרות הכאב.

בבניה  כבר  נמצא  הסטודנטים  כפר 
וסטודנטית הראשונה כבר החלה לעבוד 

כרכזת נוער בשמעה. כולנו מאחלים 
לסטודנטים ולישוב שמעה בהצלחה רבה.

תודה לרוניה על 4 שנות פעילות כרכזת 
בנ"ע אזורית, והצלחה בתפקיד לרעות 

ונגובר שנכנסה לתפקיד.

תודה לרכזים שסיימו את תפקידם:

רפי  משמעה,  מתניה  מנגוהות,  חוי 
מאדורה.

איחולי הצלחה לנכנסים: לור משמעה, 
מוריה מעומרים.

חג שמח שקט ומתוק.

קבוצות הכדורסל פותחות עונה
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בתי ספר בהרנעים להכיר

 לקראת י"ט בכסלו ולדמותו 
של מו"ר הרב נריה זצ"ל

 עודד כלפה, מרכז הפצה 
ביה"ס האיזורי ממ"ד סוסיא

"אין עושים נפשות לצדיקים דבריהם הם הם 
זכרונם..." )ירושלמי, שקלים, מז, א(

הגמרא מלמדת אותנו שאל לנו להזכיר את הצדיק 
בלבד אלא עיקר אזכרת הצדיק היא בשביל 
להטמיע מתורתו לחיי היום יום שלנו, ועל כן 
באתי לשתף ולספר מתורתו וממשנתו של מו"ר 
הרב נריה זצ"ל אשר זכיתי להסתופף במחיצתו 

בימי עלומי.

הפעם אני רוצה לעסוק דווקא בדידקטיקה של 
ההוראה בבית הספר ובהתחדשות ההולכת 
ונרקמת לה בימים אלו ממש, ולהראות קווי 

הדמיון למשנת מו"ר.

האם ניתן ללמד אחרת? האם הדור המיוחד הזה 
לא מרמז לנו כל הזמן על עוצמתו ורצונו לשאוף 
למעלה? האם אנחנו לא מפספסים? האם לא 

הגיע הזמן לחשוב מחוץ לקופסא?

שאלות אלו עלו בשנה זו במפגש מרתק, פרי 
יוזמתם של ועד ההורים וצוות הניהול של בית 
הספר, אשר שוקדים לילות וימים בשאלות הדור 

ודרכינו החינוכית ביחס אליו.

"שולחנות  זה התחיל כבר לפני שנה בערב 
עגולים", בהשתתפות כלל קהילת ביה"ס, שם 
עסקנו בסוגיות חינוכיות המעסיקות אותנו כהורים 
וכמורים, וביקשנו לשאת על כתפינו סוגיה אחת או 
שניים בבחינת "הישן יתחדש והחדש יתקדש..." 
או כפי שכתב מו"ר: "תפקיד זה קבלנו על עצמנו 
ליצוק את היין הישן בקנקן חדש, קנקן חדש 

שדעת צעירים נוחה הימנו..." 

ובכן, מה אנחנו רוצים לחדש? איך אנחנו רוצים 
ללמד? איך בונים אישיות של ילד סקרן שרוצה 
להיפגש עם למידה באופן משמעותי, נוגע, משאיר 
זיכרון. איך לדוגמה נלמד ילד מי הייתה רבקה 
אימנו? מהו חסד? איך נגרום לתלמיד להרגיש 
חסד? איך נהפוך אותו לרצות להיפגש עם חסד?

אין ספק שהרבה דרכים יש. ראשית להתבונן 
בתורה ולהיפגש עם האבות והאמהות שהם "ספר 
הישר". להיפגש עם דמויות הקשורות לחסד, 
להראות להם דוגמה אישית של החסד. להפגיש 
אותם עם אנשים שזקוקים לחסד. לשלוח אותם 
לעשות חסד ועוד כהנה וכהנה וכל מחנך כפי יד 

הדמיון והיצירתיות שלו.

חשבתם פעם איך ילד חווה חסד? איך כלל 
האיברים שלו מרגישים חסד? צריך גם להיזהר 
לא לגרום לילד להבין שחסד כמו שעשתה רבקה 
הוא נדיר ו"גדול עלי", צריך להישמר לא להרחיק 
את הילדים דווקא ממפגש עם עוצמות פלאיות 

של חסד...

אכן כל השאלות שהצגתי וגם ההסתייגויות, הן 
חלק ממכלול הדיונים של כל מחנך לפני המפגש 

עם תלמידיו, חניכיו, כיתתו.

בתוכנית ההתחדשות בה אנו עוסקים, יפגשו 
הילדים את החסד בדרכים שונות ובוודאי לא 
נדלג על המפגש עם התורה, הפסוקים על הרצף: 
המפרשים, המדרשים, השיח בכיתה, הבעת 
עמדות התלמידים וכו'. כמו כן נאפשר מפגשים 
נוספים עם הכתוב, נשלב אומנות, תקשוב, דרמה, 
דיון בפאנל, קבוצות למידה, חקר למידה מבוססת 

פרוייקטים, סיורים, טיולים ועוד.

אני אוהב  לקחת את התלמידים לאתר בסוסיא  
ולהסביר להם ליד בור המים מתקופת המשנה 
והתלמוד את חכמת השימוש במים, ההבדל בין 
בור ובאר, סוגיות של הבור וחולייתו ועוד. ואז 
אני מבקש מתנדבים מהכיתה שיסכימו להיות 
רבקה אמנו לכמה דקות ולדלות מים מהבור. 
מהר מאוד מתברר שאחרי 5-6 דליים שנדלים 
מהבור, כל המתנדבים מרגישים היטב את הכאב 
באזור הכתפיים, הידיים ובכל הגוף. כך פוגשים 

את התורה במפגש ישיר, נוגע ונזכר לדורות.

כך לטעמי נפגשים עם חסד שנובע מן הבאר, 
הבור, ממציאות החיים.

איך כל אלו קשורים ומזוהים עם הרב נריה זצ"ל? 
כך למדנו רבינו:

"הגיעה השעה לחשוף את האור, לגלות את 
האור הגנוז באצרותינו להתקינו בכלים נאים 
לדור הצעיר בארץ האבות. למען האיר את 
דרך גאולים, את דרכו הקשה של דור הגאולה 
והתמורה. אם בדור החשמונאים היתה גדולה 
הדאגה  עיקר  שבדורנו  הרי  לשמן-  הדאגה 
למנורה היא. משולה היא ספרותנו התורנית 
למכשיר תאורה חשמלי רב עוצמה- שאינו חסר 
אלא אמצעי חיבור למערכת החשמל-להפצת 
האור. תפקיד זה קיבלנו על עצמנו- ליצוק את 
היין הישן בקנקן חדש, קנקן חדש שדעת צעירים 

נוחה הימנו" )מאורות נריה, חנוכה ופורים(

יהי רצון שלאורו נלך
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בתי ספר בהר

בית ספר דביר
לימוד פריד, רכזת חברתית

חשוון בדביר -

חודש עמוס עבר עלינו, מר חשוון מר ומתוק...

פתחנו את החודש בגיבושונים לבנים ולבנות 
שנתנו את אות הפתיחה ל"סיבוב" ראשון של 
טיולים לכל הכיתות. עם סיומם של הגיבושונים 
קבלנו את הבשורה המרה על הרצחו של אברהם 
אשר חסנו הי"ד שהיה מוכר לתלמידים כמנקה 
בית הספר וכמי שפינק אותם בשערות סבתא 
ובפלאפל ועוד.. למרות הצער, ראינו כוחות טובים 
יוצאים מתוך הבשורה הזאת - כיתה שהתנדבה 
וניקתה את בית הספר, כיתות שהכינו ציורים 

למשפחה ועוד..

יום ההליכה - 

לך לך: ערש"ק פר' לך לך, הלכנו במסגרת יום 
ההליכה במסלול מיוחד ברחבי עתניאל - בליווי 
חידות מיוחדות לפר' השבוע. לאחר מכן קפצנו 
ונהנינו במתנפחים רטובים - שהפעיל עבורנו 
כמובן שלום שושן. למי תודה?? ליוחאי סביון - 
שכל מימון היום הזה בעזרתו. המון תודה בשם 

התלמידים הרטובים והמחייכים!!

תפילת הילדים הגדולה בנגוהות - ברב עם!

למעלה מ200 הורים ותלמידים הגיעו לתפילת 
- למרות המצב  בנגוהות  הילדים הגדולה 
הביטחוני והגשם. הלימוד הוקדש לע"נ אברהם 
אשר חסנו הי"ד ועסק בנושא חיבת הארץ. 
לאחר מכן תפילה לגשמים ולרפואת חולים 
בליווי נגינת הגיטרה של הרב ממו. יה"ר 

שיתקבלו תפילותינו!!

יום בטיחות בדרכים ארצי -

קליקיט  בפעילות   - בדרכים  קליקיט 
חוויה  דרך  למדנו  השלטים(  )משחק 

כללי זהירות בדרכים. כל כיתה לפי רמתה מ 
א-ו. הפעילות הייתה חווייתית ומיוחדת וכללה 
גם נושאים וכללי זה"ב הקשורים להסעות, חגירת 
חגורה וחצית כביש. למי תודה?? לחיים תבו – 
שיום זה נרקם ומומן בעזרתו. המון תודה בשם 

התלמידים הבטוחים והמקליקים..

אמונה בעליות לארץ -

לסיום נושא האמונה ובסמיכות לסיגד - חג 
האמונה והכיסופים לציון של יהודית אתיופיה 
)נחגג 40 יום מיום הכיפורים ומתאפיין בתפילות(, 
הכינו הכיתות השונות תערוכה יצירתית בנושא 
האמונה בעליה לארץ. למדנו שירים וסיפורים 
מרתקים, היסטוריה של העליות השונות, ושמענו 
סיפורי עליה משפחתיים מרתקים. בראיון מיוחד 
בידגלין  עם משפחת  ה'  כיתה  בנות  שערכו 
מעשהאל שעלו מאתיופיה - שמענו סיפור של 
אמונה ואופטימיות ענקית – בהליכה ארוכה ברגל 

ובטיסה, בנחישות בקליטה בארץ ועוד..

ממשיכים בע"ה רק בעליה!!



 "מו"פ יהודה"
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נוערנעים להכיר

 ריעות מרקוביץ
רכזת מחוז דרום

 "עוד מעט ירד פה גשם
 בוא ונישאר בחוץ

 נתחדש כמו הדשא
בעולם יפה. רחוץ."

חודר  הקור  כאן.  ממש  כבר  החורף 
זאת  מגיע מוקדם מהצפוי.  והחושך 
של  תקופה  להיות  עלולה  הייתה 
דכדוך והרכנת ראש, אך בסניפי בני 
עקיבא הר חברון זאת הייתה תחילתה 
של פריחה ועשיה בעוצמות גבוהות. 
יחד עם תחילת הגשמים התחלנו גם 
אנחנו להשקות את הסניפים. ההשקיה 
התחילה בטפטוף קל, שהלך והתחזק. 
במהלך חודש הארגון, המדריכים, 
בהובלת הקומונריות, למדו יחד עם 
החניכים את נושא החודש "אני לא 
והיחד" במגוון  היחיד  לבד-בסוד 
דרכים מקוריות והכל כדי שהחניכים 

יפנימו את הנושא.

החודש  של  הראשון  בשבוע 
החניכים התבוננו פנימה אל תוך 
עצמם וראו את הכוחות המופלאים 
שבכל אחד מאתנו. הכוחות שנמצאו 
בהם אפשרו לכל חניך להעניק לשבט 
ולסניף את התרומה המיוחדת לו 
במהלך החודש: בציור קירות, 
בהכנת ההופעה, בלהצחיק את 
החבר'ה כשהמצב מלחיץ או רק 
לראות את כולם בעין טובה. השבוע 
השני, שעסק בנושא "אני והמשפחה" 
נפתח בפעילויות מיוחדות שחיברו בין 
משפחות הקהילה לסניפים. בסניף 
סנסנה חילקו ערכות "מונופול משפחתי", 
בסניף יתיר התקיים ערב חזון על מנת 

להקשיב לרחשי ליבם של ההורים בנוגע 
לסניף יתיר, בסניפים רבים אחרים ערכו 
ארוחות משותפות להורי השבט יחד עם 
החניכים והגדילו לעשות ההורים שבאו 
וצבעו את קירות הסניף יחד עם ילדיהם. 
השבוע השני התאפיין בחיזוק הקשר בין 

הקהילה לסניף, קשר בל יינתק.

לקראת אמצע החודש ההתרגשות גברה 
ועסקנו בנושא "אני והתנועה". על מנת 
להתחבר לסניפי העדה הקיימים בתנועה, 
סניפית  פעולה  קיים  עתניאל  סניף 
מיוחדת לכבוד חג הסיגד שבו חוגגים בני 
העדה האתיופית את כיסופיהם לירושלים 
ולבית המקדש. העיסוק בנושא חידד 
לחניכים שהם שותפים לתנועה גדולה 
שמכילה הרבה חלקים שונים אך עם 

חזון ומטרה משותפים.

הכותרת:  גולת  היה  האחרון  השבוע 
מאד  היה  ישראל"  ועם  "אני  הנושא 
אקטואלי, לצערנו, בעת הזאת, בה עם 
ישראל מתמודד עם אתגרים לא פשוטים. 
הדיבור על הרבדים השונים הקיימים 
בעם ישראל בא לידי ביטוי בציורים על 
קירות הסניף בהם רואים אנשים שונים 
עומדים מחובקים. היה מרגש לראות את 
ההצגה של בנות סניף מעלה חבר על 
הספר "שלם יותר מלב שבור" העוסק 
בארבעה בני נוער שונים כביכול אשר 
המפגש ביניהם מנפץ סטיגמות ומעורר 

את הלב.

את סוף החודש חגגנו במפקד גדול בו היו 
שותפים כל חברי וחברות הסניף אשר 
במהלכו כל שבט התבגר בשנה. שבט 
הרא"ה קיבל את השם מורשה אשר 
מייצג את ארצנו ותורתנו שאינן ירושה 
פרטית, אין הן מסורות ליחיד, על שתיהן 
נאמר בתורתנו כי הם מורשה לכולנו, 
כאשר אנו נוהגים כקהילה- קהילת יעקב 

אז התורה לנו מורשה.

על  לאחור  מביטים  כשאנו  כעת, 
חודש הארגון אנחנו מבינים כמה עוד 
יש להתקדם וכמה כוחות יש להוציא 
מהכוח אל הפועל. חנוכה מתקרב ואיתו 
סמינריון השבט החדש של שבט מורשה, 
מסע גרעינים לבני ובנות גרעין נחשון 
)בעתניאל( וסמינריון הדרכה למדריכים 
החדשים. אנו מקווים ומאמינים שבחנוכה 
הזה נלמד להוסיף אור על החושך ונהיה 

ביחד כולנו "אור איתן".



בס"ד 

שיר שלום רכזת 
סניף אשכולות:

ביום חמישי, 19/11 נסענו להתנדבות 
בעמותת "גלגל חוזר" שמטרתה הייתה 
נתמכות..  אריזת חבילות למשפחות 
תענוג לראות את העשייה של תנועת 
 הנוער מתמזגת יחד עם קהילת אשכולות.
 חניכי הסניף עבדו לצד הוריהם ותושבים.
אני מלאת גאווה לרכז סניף מדהים 
כזה ולהיות חלק מעשייה משמעותית 

המתקיימת ביישובינו.

חן שמואלוב רכזת 
סניף לבנה:

פעילות שוקולדת,

פעם  בפעילות  השחב"ג  של  הבנות 
ראשונה כמדריכות לכל דבר, הגיעו 21 
חניכים מכיתות  ג'-ז' נהנו מאוד, ומחכים 

כבר לטיול חנוכה הבא עלינו לטובה..

מוריה קלרמן רכזת 
סניף טנא עומרים:

אחרי תקופה לא קטנה שביישוב לא 
הייתה רכזת נכנסתי לסניף..

אני מוריה קלרמן סטודנטית לתואר 
ראשון בחינוך וחברה, אחרי שנתיים 
שירות לאומי נכנסתי לסניף טנא עומרים 
במטרה להפעיל מחדש את הסניף ביחד 
עם המדריכים, מקווה לעשות את זה 
הכי טובה שאפשר, המטרה  בצורה 
יהווה מקום  להגיע למצב בו הסניף 
עם הנאה והקניית ערכים של חברה 
בריאה ואיכותית לחניכים לצוות לנוער 

שביישוב כלו.

מאחלת שבעז"ה נהיה משפחה אחת 
גדולה של אחים ואחיות..

שיהיה בהצלחה לכולנו..

רכזת הנוער 
החדשה 
בשמעה

היי!

קוראים לי לור )כן כן.. עם ר׳ 
בסוף!( אני בת 23, סטודנטית 
שיקום  הסטודנטים  בכפר 

)בקרוב!!( בשמעה.

רכזת  להיות  הולכת  אני 
הנוער החדשה של הנוער 

הלאומי בשמעה.

אז יאללה בואו בהמוניכם
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נוערנוער



לכבוד חנוכה - חג האור המלצות על 
ספרים המתארים דווקא מציאות שונה 
- מציאות של עיוורון חושך והתמודדות 

אמיצה.

ספר מבוגרים / האיש שהעז לראות / 
מאת: רוברט קרסון / הוצאת אריה ניר

מייק מיי היה כל ימיו פורץ דרך. העובדה 
שהתעוור בגיל שלוש לא מנעה ממנו 
להציב לעצמו רף ציפיות גבוה: הוא שבר 
שיאי עולם בגלישת סקי לנכים, הצטרף 
יזם  ל-CIA, ונעשה לממציא מצליח, 

עסקי ואיש משפחה מסור. הוא מעולם 
לא התגעגע ליכולת לראות.

ואז, בהיותו בן ארבעים ושש, מפגש 
מקרי עם רופא עיניים הביא עמו חדשות 
מרעישות: ניתוח חדשני להשתלת תאי 
גזע עשוי לשקם את הראייה באחת 
מעיניו. הוא יוכל לנהוג, לקרוא ולראות 

את פניהם של ילדיו.

התהליך מלווה בסיכונים רבים, אחדים 
מהם עלולים להיות קטלניים. למייק היו 
אין-ספור סיבות לסרב להשבת מאור 
עיניו. אך דבר אחד לא היה מוטל בספק 
- לא משנה מה תהיה החלטתו, הדבר 

ישנה את חייו.

השאלות  עם  להתמודד  מתחיל  מיי 
האפשרות  בעקבות  המתעוררות 

ישוב לראות: האם  המדהימה שהוא 
המוזיקה עדיין תישמע לו זהה? האם 
יזהה את עצמו במראה? האם נישואיו 
ישרדו? האם הוא יהיה עדיין אותו מייק 

מיי?

האיש שהעז לראות 
מעורר  סיפור  הוא 
המעניק  השראה 
מעמיק  מבט  לנו 
על  פן  דו צא  ו י ו
אדם היוצא למסע 
מרתק אל מסתרי 
והמוח  ה  י הראי
במטרה לגלות מהי 
משמעות הראייה - 

ומשמעות החיים.

המלצת ספרים למבוגרים
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סיפור מאת נילי בן דריים

היא יושבת מולו בעיניים עצומות. אשה 
במיטב שנותיה. הוא מציץ בגיליון הרפואי 
שלפניו. בת 45, נ+2. מנהלת, עובדת כעת 
על הדוקטורט שלה. עולם שלם על סף 

חורבן המבוטא במילים ספורות.

הדיאגנוזה הייתה ברורה – גידול ממאיר 
בחלקים  גרורות  עם  במח,  שמקורו 
נרחבים. גזר דין מוות ודאי... איך היא 
חיה בכלל, כל כך הרבה זמן עם הפצצה 
המתקתקת בתוככי גופה, מבלי לדעת, 
מבלי לחוש דבר? עניין של ימים ספורים. 

אולי שבוע-שבועיים, לא יותר.

שתי דקות תמימות ישבה כך בדממה 
מוחלטת, רק נשימותיה נשמעות. מאה 

ועשרים שניות. נצח. 

עיניה נפקחות. מבטה רך, מביע חמלה, 
כאילו חסה היא עליו על שנאלץ למסור 
הודעות איוב שכאלה לא-אחת. קמה 
ממקומה, "תודה דוקטור, יהיה בסדר", 

אמרה כמעודדת, אך בחיוך רפה.

"את לא רוצה לדעת כמה זמן...?" פתח 
בשאלה ונעצר נוכח מבטה, שרשף חלף 

בהן ועמעם את הרכות הטבעית.

"לא, אני לא רוצה." אמרה בשקט, נחרצות. 
"ניתנה לך הרשות לרפא. לא לנבא..."

רק בשבתה במכונית, ידיה על ההגה, 
חשה לפתע ברעד שתקף אותן. 

כנראה זו לא קלישאה, חשבה, כשמנגד 
הופיע סרט חייה, כמוקרן על מסך פנימי. 
חלקו חולף במהירות, חלקים אחרים 

נעצרים מאליהם, התמונה מתמקדת. 
חיוך, מבט עיניים, תנוחת הגוף, מילה 

שנאמרת והרבה אחרות שנגנזו. 

אביה באותה שיחת טלפון, קולו עצור 
ורך: "זה בסדר אהובה, אנחנו מבינים 

שאת עסוקה".

יד  רונן שמגיח מעבר לכתפה, מניח 
מהססת. "לילה טוב, יקירה", הוא אומר 
ונימת כמיהה דקה בקולו. והיא, השקועה 
במסך המחשב, מביטה בו לרגע והמאבק 
המתחולל בקרבה  מתרחש לעיניו ממש. 
"עוד כמה דקות, בסדר? זה הזמן שיש לי 

לעבוד..." וקולה מתחנן למחילה.

והנה אוראל, שמבטו התענן כשהודיעה 
לו על דחיית יום הכיף שתכננה עבורו, 
"פשוט, אתה מבין מתוק שלי, צץ משהו 

דחוף... גם מחרתיים זה בסדר, נכון?" 

"בטח, אמא", אומר בהשלמה, ולבה נצבט.

והדף ההוא ביומן, שהתמלא בדיו אדומה 
לשכוח!!!!"  לא  לנתנאל,  "טיול  כדם: 
והחייכנים שצייר מעולם לא נראו עצובים 

יותר.

עיניה נעצמות שוב, דמעות מציפות אותן 
וגולשות בדממה על לחייה. "אלוקים, 
בבקשה תן לי עוד קצת  ז מ ן..." ממלמלת 

תפילה חרישית.

כן? שאל קול ציני קטן  אך אמיתי בתוכה. 
ומה באמת היית עושה בתוספת הזמן 

הזו?

מנגינה מוכרת מתחילה להתנגן בחלל 
המכונית, או שמא עמוק בלבה, וממלאת 

את כולה:

"שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים

מאין יבוא עזרי..."

"עזרי מעם ה', עושה שמים וארץ..."

והמזמור הזה, בו בחרה כצליל השעון 
המעורר שלה,  ממשיך ומתנגן, שוב ושוב. 

חודר לתודעתה. 

באיטיות פוקחת את עיניה. הן רטובות 
מדמעות, ולבה הולם בחוזקה.

קרן שמש דקה ומחממת חודרת מבעד 
לתריס המוגף בחדרה.

מביטה סביב: לבד במיטתה, מיטתו של 
רונן כבר ריקה. רבע לשש בבוקר. הזמן 

לקום.

צחוק של הקלה ממלא את כל ישותה 
והדמעות הן דמעות-שמחה.

"תודה לך ה', על ניסיך שבכל יום עמנו...
תמיד!" ממלמלת בכוונה רבה.

"בוקר טוב ילדים, זמן לקום", קוראת 
בעליצות בפתח חדר הבנים.

"אמא, מה נסגר איתך? זה היום הראשון 
אוראל  קורא  הגדול!!"  החופש  של 

במחאה.

והיא, בחיוך רחב, מלטפת את שערו של 
בנה בכורה ולוחשת, "אני יודעת, אבל 
אתה לא יודע איזה נס גדול הוא, הזמן..."

זמן

סימן קריאה! 
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ילדים

רחהכונחנוביבסמ

שנמפוסוכויטנאת
וווסםיסינהלעשי
תכדלנוהיתיתמבו
התיימימיתנומשו
רהעמכהומוגנאסנ
במילוסיערבונגי
יזנמגמיאנומשחם
מבםינוויהרובגב
טחמויבכמההדוהי
החתיכיהיכונחומ
ררוצזועמגהרובג
הלינעמינווייתמ
עשדקמהתיבנמשכפ

חידון זוגות לחנוכה

א. הוא מאירֿֿֿ, היא מאירה

ב. הוא משרת, היא שקופה

ג. הוא מאכל, היא נזקקת לדיאטה

ד. הוא היפוכו של חושך, היא שם חדיש

ה. הוא מנהיג במרד, היא מנצחת במצור

ו. הוא אבר החיים, היא מאכל לאומי

תשובות במהופך:

בתפזורת מסתתרות מילים הקשורות לחנוכה )מאגר למטה( מיצאו והקיפו – בהצלחה!

מאגר מילים:

חשמונאים, מתייוונים, יהודה  המכבי חנוכיה, גבורה, יוונים, 
חנוכה, סביבון, נרות, מעוז צור, חנוכת המזבח, אנטיוכוס, על 
הנסים, מתיתיהו, פך  שמן, מודיעין, רשות הרבים, בית המקדש, 

פסלים, גבורה, טהרה, שמונת ימים.

חנוכה

א. נר - נורה 
ב. שמש - שמשה, 
ג. שמן - שמנה, 
ד. אור - אורה
ה. יהודה - יהודית
ו. לב - לביבה

והיאהוא

תפזורת

צביעה:



1

2

ספר ילדים- לכיתות ב'-ה'

אור ואלכסנדרה

מאת: יצחק נוי

הוצאת: כתר

אור אינו ילד נחמד במיוחד; לפעמים 
הוא אפילו כמעט רשע. ומדוע לא - 

האם מפני שהוא "עוור" אסור לו להיות "לא-נחמד" 
ברגעים של רוגזה? האם זו "זכות" השמורה לילדים 
שרואים? והלא בין ילדים שרואים יש ילדים נחמדים ויש 
ילדים נחמדים הרבה פחות, ומדוע יהיו ילדים עוורים 
שונים מילדים רואים? חוץ מזה, הסיפור שלפניכם 
רחוק מלהיות סיפור עצוב, והסיום שלו שמח ממש. 

כשתקראו בספר תבינו מדוע.

מתוך הספר: כשנולדתי אמרו הרופאים לאמא שהעיניים 
שלי מקולקלות, אבל אולי במשך הזמן יסתדרו מעצמן. 
אמא קראה לי אור כי קוותה שאם תקרא לי אור, באמת 
יסתדרו העיניים מעצמן. העיניים לא הסתדרו מעצמן 

- אבל השם אור נשאר.
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 איך מכינים סביבון??
המון אפשרויות! הנה רק כמה מהן:

סביבון מדיסקים ישנים:
חומרים:

גולת זכוכית 

שני דיסקים ישנים 

מדבקות קטנות או נייר דבק 

מקלון דבק )UHU( ואפשר גם טושים צבעוניים שכותבים על 
דיסקים וניירות לקישוט. 

שלבי יצירה:

הסביבון שלנו בנוי משני דיסקים ישנים וביניהם גולת זכוכית.

הניחו את הגולה במרכז אחד הדיסקים והניחו עליה את הדיסק 
השני. הגולה תישאר לכודה בין שני הדיסקים.

הדביקו את הדיסקים זה אל זה בשוליהם. השתמשו במדבקות 
הקטנות או בפיסות של נייר דבק. מומלץ להדביק את הדיסקים 

בשמונה נקודות לפחות( הדיסקים יתכופפו מעט)

 . ניתן לקשט את הסביבון בצורות גיאומטריות או על פי דמיונכם.
כעת, כל שנותר הוא למצוא משטח ישר ולהתאמן בסיבוב הסביבון 

החדש שלכם. 

ילדים מתוקים – אתם מוזמנים להצטלם 
מדליקים חנוכיה, או אוכלים סופגניה, או 
מציגים כד, לשלוח אלינו לעיתון דרומא, 

ותופיעו בגיליון הבא: 

yaelh2012@gmail.com

חנוכה
 סביבון 

מבריסטול 
חומרי יצירה:

 בריסטול

עפרון

מספריים

מדבקות

קיסם

שלבי יצירה:

מציירים עיגול על בריסטול צבעוני.

גוזרים.

מקשטים בעזרת מדבקות וטושים.

נועצים קיסם ו.. מסובבים!

מה קורא? – 
המלצות ספרים 
לכבוד חנוכה
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   |  goyatir.co.il :לפרטים נוספים

חבל יתיר - כדאי להכיר!

האירועים בחסות משרד התרבות והספורט

פעילות משפחתית בניחוח של פעם בסוסיא הקדומה!
יום רביעי, כ”ז כסלו, 9.12 | בשעות: 10:00-16:00 

 מופע צלליות מרהיב    הפעלות סביב השמן והזית   שחקני רחוב ברוח התקופה   חיזיון אורקולי   סבתא מריומה 
מבשלת מרק ומספרת סיפורי ניסים   תצלום אישי עם תחפושת חשמונאית  יצירת חנוכיות וסביבונים מן הטבע   ועוד

לפרטים נוספים - סוסיא הקדומה:  1599-500-037

פסטיבל האור במושב כרמל
יום חמישי, כ”ח כסלו, 10.12 | בשעות: 11:00-15:30  

 סדנאות במבוק בנושא האור   נהיגה ברכבי שטח   מופע אש   אקרובטיקה וג’אגלינג לכל המשפחה   ועוד
לפרטים נוספים: 052-4767300

בחנוכה מטיילים עם מרכז סיור ולימוד סוסיא
ימים שלישי-חמישי, כ”ו-כ”ח בכסלו, 8-10.12

חבילת טיולים ונופש לכל המשפחה!
לפרטים והרשמה, מרכז סיור ולימוד סוסיא: 1599-507-517

הג

בנוסף, שפע אירועים ופעילויות בישובים: זובור, ארז לב ארי, אסף אשתר ועוד.

 הפנינג ניסים ונפלאות לכל המשפחה
יום שלישי, כ”ו כסלו, 8.12 | בשעות: 10:00-15:00 | בבניין המועצה במיתרים

 הצגות תיאטרון לילדים   סדנאות יצירה   איפור   טכנולוגיה   שוקולד   ועוד
לפרטים: יעל 052-5665880

פסטיבל חנוכה בחבל יתיר!בימים ההם בזמן הזה


