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תושבים יקרים

בעיצומו של החורף הקר הרטוב,

כשרבים מעצי האזור נטולים עלווה ירוקה,

נראה כי הכל עצר מלכת.

שום דבר לא צומח, לא גדל, והכל נראה אפור וחדגוני,

ואז מבחינים  בה..

בינות לענפים החשופים מופיעים הסימנים הראשונים,

הפרחים הוורודים הלבנים של השקדיות המבשרים בעיצומו 
של חורף,

כי חיים שוקקים כאן מתחת לפני השטח כדי להביא לנו 
את פירות הקיץ המתוקים.

ומה שנכון באדמה - נכון באדם! כדי ליצור צריך להתכנס, 
כדי לפרוץ צריך להסתגר.

גם אנו במועצה, לאחר שנה וחצי של התכנסות ועיסוק 
בחשיבה ובבניית תכניות, התכנית האסטרטגית, תכניות 
עבודה שנתיות מקושרות תקציב, מתחילים לראות תוצרים 

בשטח.

לאחר שנה שלימה ללא תקציב מדינה – שעסקנו בעיקר 
בהתבוננות פנימה, בבחינה אמתית של מי אנחנו, לאן נרצה 
להגיע ואיך, אנו מגיעים לשלבים הראשונים של הפריחה.

כך אנו מוצאים את עצמנו עם אישורי תב"עות בסנסנה 
לאחר כ-14 שנה, קידום תב"עות בעומרים, בעתניאל, 

במעון ובכרמל.

כך אנו בתחילת בניה בשכונות רבות בהר כמו גם מבני ציבור 
רבים גנים במעלה חבר, בסנסנה, בחגי, במעון, בעומרים.

בתחילת בניית אולם ספורט במיתרים וחידוש כניסות 
ביישובים תלם, חגי, עתניאל, מעלה חבר, ליבנה ושמעה.

כך נמצא עצמנו בערב מרתק בשבוע הבא, יום שלישי כ"ג 
שבט, 2.2 עם דיון בפרטי התוכנית האסטרטגית לעשור 
הבא בהר חברון, תכנית שתשפיע על כל אחד ואחת מאיתנו 

בכל תחומי החיים בהר.

לפנינו עוד משימות רבות: הן בתחום איכות החיים והצמיחה, 
הן בתחום הביטחוני והמדיני.

בעזרת ה' נמשיך לצמוח ולהתפתח, נעשה ונצליח.

שלכם,

יוחאי

  

ביום ראשון השבוע נרצחה דפנה מאיר, תושבת 

היישוב עתניאל בידי מחבל מתועב, בפתח ביתה. 

היא הגנה בחירוף נפש על שלושת ילדיה ששהו 

בבית באותה שעה. 

בערב הרצח אמר ראש המועצה – 

"לצערנו עתניאל ידעה אירועים מסוג זה וכעת 

אנו מתכנסים באבלנו. עם זאת, חד משמעית, 

אנחנו מהרצח הזה רק נצמח. לא יעזור שום דבר 

לאף אחד, מי שחושב שאנחנו נברח, שאנחנו 

נפחד, שאנחנו לא נהיה כאן כתוצאה מהרצח 

הזה - טועה וימצא בדיוק את ההפך.

עתניאל תכפיל את עצמה, הר חברון יכפיל את 

עצמו. זוהי התשובה ההולמת, הציונית. זהו הדבר 

היחיד שיכול לגרום לאותם עלובי נפש שרוצים 

לעצור אותנו, להפסיק לרצוח ולגדוע חיים.

אני קורא לראש הממשלה בעת הזאת, יחד 

אתנו לחזק את תושבי עתניאל ותושבי הר חברון 

ולעשות את מה שנדרש לעשות. ברור לי לחלוטין 

שהצבא ימצא את הרוצח הנתעב הזה אבל זו 

לא תשובה מספקת לטרור. התשובה לטרור היא 

אחת, ברורה וחד משמעתית – חיזוק אחיזתנו 

כאן".

דפנה מאיר, תושבת עתניאל 18 שנה, נשואה 

לנתן ואם לששה, בהם שני ילדי אומנה.

דפנה אחות במקצועה, ליוותה נשים רבות 

בסוגיות נשיות, במקצועיות ובסבלנות. דמות 

מרכזית ביישוב עתניאל ועבור נשים רבות בארץ. 

עוד ידובר רבות בדפנה ובפעלה. כולנו, תושבי 

הר חברון, בוכים עם חברינו מעתניאל, מחבקים 

ומנחמים. יהי זכרה ברוך.

ט"ו בשבט שמח!

תלמידי בתי הספר דביר עתניאל, חמ"ד 
סוסיא, תמרים סנסנה ות"ת אור יאיר

יוצאים יחד לטיול ט"ו בשבט ביער כרמל.

יום שלישי, ט"ז שבט, 26.1 בשעות הלימודים.

 ולסיום טקס בהשתתפות התלמידים, 
ביישוב כרמל.

חניכי תנועת הנוער הלאומי מרחבי הארץ, 
מגיעים לנטיעות ולסיור עם חבריהם בהר חברון

בשיתוף כפר הסטודנטים "קדמה" בשמעה:

ט"ו בשבט, יום שני 25.1 – נטיעות ביישוב 
שמעה, סיור ונטיעות בעיר הקדומה סוסיא

 בהשתתפות ראש המועצה יוחאי דמרי, 
נציגי הנוער הלאומי

ט"ו בשבט בהר חברון
מכאן הכל צומח! 
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� אחרי סוף שבוע חורפי, זכינו למראות
מרהיבים בהר חברון

במרחק עשרים דקות נסיעה מהיישוב כרמל, בריכות מלאות, מפל חבר מנקז את 
המים הניגרים מההר הישר לים המלח, וגם קשת מרהיבה מעשהאל.

צילום: נדב אברהמוב, ובית ספר שדה סוסיא

�מיזם מרשים בנגוהות
ב'גבעת הבוסתן' ביישוב נגוהות פתחו 
התושבים תערוכת תמונות תחת הכותרת 
'דם אדם ואדמה' המבקשת לעלות לשיח 
על ידי האומנות את המורכבות איתה 
בחודשים  ישראל  אזרחי  מתמודדים 

האחרונים תחת גל הטרור.

במקום מוצגים כ- 20 יצירות אומנות 
בתחום הציור והפיסול. יצירות האומנות 
הגיעו מאומנים מכל רחבי הארץ. יוזמת 

התערוכה היא תושבת השכונה, ליבנת 
סלומון, מורה לאומנות.

לרגל התערוכה שיפצו התושבים מבנה 
נטוש והפכו אותו לגלריה ראויה למבקרים 
שיגיעו. התערוכה נפתחה באירוע חגיגי 
ביום ראשון, נר שמיני של חנוכה בליווי 

כלי נגינה של אומנים מההר.

בשבועות  במקום  תוצג  התערוכה 
הקרובים.

� לחצני מצוקה
חדשים לגנים

לאחרונה חולקו בגנים טלפונים בעלי 
לחצני מצוקה ניידים אשר יהיו צמודים 
לאנשי הצוות במטרה לאפשר בלחיצת 
כפתור חיוג מהיר למוקד 4, או לרבש"צ 
היישוב במקרה רפואי או שריפה. כעת 
גם  ישנה  בתקופה ביטחונית רגישה, 

חשיבות גבוהה למהירות הדיווח.

תודה למחלקת ביטחון וחינוך, ולאחראי 
המחשוב אלי יצחק על ההטמעה.

ללא  תישאר  שהמערכת  תקווה  אנו 
שימוש.

�הטבות מס
מעל 700 תושבים כבר הזמינו טופס 
תושבות להטבת המס. כפי שדיווחנו 
לפני מספר שבועות, ב-1.1.2016 
תכנס הטבת המס לתוקפה ואנו תושבי 

הר חברון נרוויח מכך.

המועצה  באתר  המופיע  במסמך 
וכן  ההטבה  משמעות  את  פרטנו 

הוראות מדויקות כיצד לממשה.

כמו כן באתר ישנו כפתור לטופס מקוון 
להגשת בקשת תושב.

הטופס נועד גם עבור בקשות תושבות 
למיגון הרכב, ורישיון נשק.

אישור התושב עבור הטבות מס חייב 
מי  ואילך,   1.1.16 מתאריך  להיות 
שברשותו אישור ישן יצטרך לחדשו.

� – תושבי חירן
תתחדשו!

השבוע נחנכה הספרייה בחירן, בטקס 
חגיגי מרגש. לאחר קביעת מזוזה וברכות 
המכובדים, ישבו הילדים לשעת סיפור 
ראשונה. תודה לכל המסייעים – לאמונה 
מנהלת הספריות, למתנ"ס, לתנועת אור 

ולחטיבה להתיישבות.
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חדשות

�יוזמה ברוכה ביישוב כרמל
היישוב כרמל הכריז על תכנית צמיחה. 
ביעד שהציבו נקבע כי תוך חמש שנים 
היישוב ימנה מעל 150 משפחות. כיום 

מתגוררות כ-90 משפחות ביישוב.

לצורך כך התכנסו השבוע נציגי התושבים 
לערב 'שגרירי צמיחה' ובו נבחנו כיווני 

פעולה שיביאו לקליטה. בסופו של הערב 
חולקו משימות בין החברים. זאת מתוך 
הבנה שמהלך צמיחה שנעשה בשיתוף 
רחב של תושבים סיכוי הצלחתו רבים. 

עלו והצליחו.

� אומרים תודה
ומאחלים הצלחה

בימים אלו מסיים יניב נגרני את תפקידו 
כשוטר הקהילתי של הר חברון לאחר 
חמש וחצי שנים. בשם עובדי המועצה, 
הנהגות היישובים ותושבי הר חברון אנו 
מודים ליניב על שירות לבבי ונעים ועל 
ואחריות  יוזמה  מאור פנים, מסירות, 
ומאחלים הצלחה בתפקיד הבא - שוטר 
קהילתי של קרית ארבע. אנו מקדמים 
בברכה את מחליפו, השוטר דורון לוי 

)דורון: 050-6272173(.

� ח"כ מייקל אורן
בהר חברון

חבר הכנסת מייקל אורן מסיעת "כולנו" 
סייר בהר חברון, מייקל שימש בתפקידו 

הקודם שגריר ישראל בארה"ב.

את הביקור פתחנו ביישוב בית חג"י 
בכפר הנוער שמהווה בית לעשרות 

נערים מרחבי הארץ.

היינות  ממבחר  טעם  יתיר  ביקב 
וקיבל הסבר על הזנים המשובחים 
שגדלים באדמת הר חברון ואשר זוכים 
בשנים האחרונות להכרה בינלאומית 
ולמדליות רבות. אורן סיפר שבזכות 
ידיד הכיר את היין ומאז הוא אהוב 

עליו במיוחד.

אשר  קדם  עשבי  במפעל  בסיור 
אורן  שמע  האירופי,  לשוק  מייצא 
על האילוצים להתמודד עם סימון 
נוסף הרחיב  המוצרים. בעל עסק 
על משמעות סימון מוצרים שכבר 
החל בשנים האחרונות ופגע בהיקף 

המכירות שלהם.

בביקור באתר סוסיא, אמר - "אני קורא 
מבית כנסת העתיק בסוסיא בו ישבה 
קהילה יהודית אלפי שנים. האותנטיות 
והשורשיות מעידים על כך. אני קורא 
לאיחוד האירופי לחזור בו מההחלטה 
הנאלחת שיש בה גם ריח אנטישמי".

חזון  על  שמע  במועצה  בפגישה 
המועצה ועל מנופי הצמיחה בהם 
מתמקדת עשיית המועצה ועל האתגר 
הגדול העומד בפנינו בפיתוח האזור 
שהוא המגבלה על תכנון ובניה בגלל 
הלחץ המופעל מארצות הברית על 

הממשלה.

מייקל חיזק את עמדתנו באמירתו 
ש"אצל הממשל האמריקאי היום אין 
הבדל בין בניה בארמון הנציב במעלה 
אדומים ובהר חברון. הכל בעיניהם 

אותו דבר".

�צמיחה בהר חברון
הרמת כוסית מרגשת התקיימה בישוב 
סנסנה, עם סיום התהליך אשר בזכותו 

לסנסנה יש תב"ע מאושרת.

ההתרגשות רבה: לאחר 14 שנים מתישות 
יוכלו סוף סוף עשרות משפחות שגרות 
בקראוונים, לבנות את בית הקבע. כרגע 

אושרו לבניה מיידית 54 יח"ד.

באירוע השתתף סגן שר הביטחון הרב 
לאחר  כחודשיים  לפני  דהן.  בן  אלי 
בקשתנו חתם שר הביטחון על האישור 
אישור  את  דבר  של  בסופו  שאפשר 
התב"ע, קדמו לכך מאמצים רבים מצד 

מזכירות היישוב והמועצה.

סנסנה מונה כיום כ-90 משפחות שנהנות 
ממיקום מרכזי, קהילה חמה ואיכותית 
ושירותים רבים. ליישוב ביקוש רב כבר 

עשור.

בשנה האחרונה אפשרה המדינה לצאת 
לבניה ואף נבחר קבלן ביצוע. אז נכנסה 
עמותת 'במקום' שחבריה שייכים לתנועות 
השמאל הקיצוני ועוד גורמים אירופיים 
לבג"צ שדחה את  וגררה את ההליך 

הטענות.

כאמור, אתמול הגיעה הסאגה אל סופה 
כאשר ב"ה אושרה התב"ע ליישוב.



התחדשות 
 ספריות

בהר חברון
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ספריה מחודשת בתלם
 

ספרנית: שירה צדוק

פתיחת ספריה חדשה בחירן

 אמונה אריאל
מנהלת ספריות הר חברון

לאחרונה התחדשו כמה מספריות ההר, במיקום, 
בריהוט, בטכנולוגיה חדישה, וכמובן... בספרים. גם 
ספרייה חדשה נפתחה באחד היישובים. אנחנו 
ואהבת  שמחים לראות איך תרבות הקריאה 
הספר צוברת תאוצה, ומקבלת מענה מקצועי, 
חדשני ואסתטי. הספריות מהוות מרכז תרבות 
ומצטרפות לאפשרויות הבילוי אחר הצהריים 
ביישובים: בשעות סיפור, עץ קוראים, פעילויות 
מגוונות סביב עולם הספרים ובעיקר החלפת 
ספרים וקריאה בהנאה מרובה. תודה ליישובים, 
לספרנים ולמתנ"ס הר חברון. אתם מוזמנים 
להתרשם מהתמונות, וגם לצאת מהבית לספרייה 

היישובית – תהנו!

 ספריית שמעה
ספרנית: מיכל כהן

ספריה מחודשת בכרמל
 

ספרן: חזי כהן

�קק"ל למען הסביבה
מנכ"ל קרן קיימת לישראל מאיר שפיגלר 
נפגש עם ראש המועצה ומנכ"ל המועצה. 
בפגישה דנו על הרחבת שיתופי הפעולה 

באזור.

נתונה  היתה  קק"ל  בה  שנה  לאחר 
למערכת בחירות אשר גרמה לעצירת 
פרויקטים, ב"ה נבחר יו"ר חדש ועכשיו 

ניתן להמשיך לעבוד.

בפגישה סוכמו על שיתופי פעולה הבאים:

קק"ל יגדילו את הסיוע לפסטיבלים 	 
ואירועי התיירות שאנו מקיימים 

ביער יתיר.

יינתן סיוע במסגרת תכנית מעוף 	 
אשר מטרתה היא העצמה חברתית 
הקהילה  של  ותרבותית  ערכית 
חינוכיות של  תכניות  באמצעות 

ציונות אקולוגית.

כבישים 	  בתשתיות  סיוע  יינתן 
באזורים רלוונטיים.

קק"ל לקראת איכלוס בית היערן 	 
ואנו כמועצה נסייע להם בפרויקט 
החינוכי החשוב של הבאת נערים 

לחבל ארץ זה.

כמו כן סוכם על צוות עבודה משותף 
שימשיך לפעול ולקדם מטרות משותפות.

� מחדשים לקראת בוא החורף 
את ערבי המוזיקה ביקב

לאחר מס' הופעות שהתקיימו בעבר ביקב 
שכוללות מוסיקת פולק אמריקאית, מופע 
של שירי בוב דילן ואת דניאל זמיר, שמחנו 
לארח למופע אקוסטי את עלמה זהר.

בתמיכתו ועידודו של מתנס הר חברון, 
הפקנו את המופע. המופע היה עמוס 
במעריצים מכל ישובי ההר, שיצאו ובאו 
בערב קריר וגשום למוסיקה איכותית 
מהחברה,  מהחום,  נהנו  ומקסימה, 
מהבירה והיין ומעצם האפשרות להנות 

קרוב - ממשהו רחוק.

מתכננים כבר את המופע הבא...

�מפגש במוצ"ש - מעלה חבר
השראה  כמקור  הישראלי  השמאל 

למתנחלי חברון.

מפגשים  סדרת  מתוך  אחד  במפגש 
במוצאי שבתות חורף, נפגשנו תושבי 
משובח  ומרק  קפה  כוס  על  היישוב 
ד"ר  מפי  מרתקת  הרצאה  ושמענו 
משה אוריאל, תושב היישוב ובן לאחת 
המשפחות אשר זכו לחדש את היישוב 

היהודי בחברון בראשית דרכו.

הרצאתו המרתקת של אוריאל שוברת את 
המיתוס של ההתנחלויות כפי שרגילים 
לדבר עליה בציבוריות הישראלית. ע"י 
הצגת קטעי עיתונות מהתקופה שלאחר 
מלחמת ששת הימים, ארכיונים נדירים 
וממצאים נוספים, נחשפנו לערך הגדול 
ומהקודש של ארץ ישראל השלמה בכלל 
ובפרט הערים החשובות חברון ושכם - 
דווקא בעיני השמאל הישראלי. תנועות 

פוליטיות שכיום אנו רגילים לתפוס אותם 
כאויבי ההתנחלויות ביש"ע, חינכו את 
חבריהם לערך זה ואף הקימו ומימנו את 
מפעל ההתנחלויות - כערך ולא כהכרח.

בהמשך ההרצאה התייחסנו לשאלות 
- מדוע דווקא אנשי הימין הדתיים הם 
אלו שחידשו בפועל את היישוב היהודי 
בחברון ובהמשך את שאר ההתנחלויות 
ביש"ע? מדוע המדינה לא יזמה הקמת 

ישובים בשטחים 
ואיך  ששוחררו? 
הגענו למצב שבו 
ערך ההתיישבות 
לצד  רק  שייך 
הימני של המפה 

ומהווה נקודת מחלוקת קשה כ"כ בין 
חלקי העם? 

הרצאה  היתה  מבינים  שאתם  כפי 
מרתקת ומחכימה, יצאנו עם נקודות 

רבות למחשבה...

תודה למשה ומלי אוריאל שפתחו בפנינו 
את ביתם, והעמיקו את הבנתנו בסוגיית 

ההתיישבות ביהודה ובשומרון. 

�קדימה בחינוך
כנס ראשון של מנהלי מוסדות חינוך 

ברחבי המועצה.

במפגש עלו מספר נושאים וכן שמענו 
הרצאה על התנהלות כספית נבונה.

בנוסף הוחלט להמשיך בסדרת מפגשים 
קבועה לפורום המנהלים, בהם יעלו 
נושאים מקצועיים המשותפים לכולם: 
ניהול, כספים, קשרי ממשל ונושאים 

נוספים.

במפגש נכחו כעשרים מנהלי מוסדות 
בין היתר - מכינות יתיר ותלם, ישיבת 
סוסיא ועתניאל, בית ספר שדה סוסיא, 
ישיבת אשתמוע, כפר הסטודנטים ועוד.

יש חשיבות רבה למפעלי החינוך בהר 
חברון, שמעצימים אותנו בהתיישבות, 
בתעסוקה, בכלכלה, בחינוך, בתרבות, 

בתיירות ובכלל.

מוסדות יקרים אלו חייבים להיות הנדבך 
המשמעותי בתכנית האסטרטגית שלנו.

זכינו ובתוכנו צמחו מוסדות חינוך מעולים 
ואנו כמועצה רואים זכות להיות מעורבים 

ולסייע בקידום ופיתוח מוסדות אלה.

�כפר הסטודנטים "קדמה" בשמעה - הר חברון
פרויקט חדש נולד בימים אלו: "פורום 

צעירי הר חברון"

אם אתה )או את כמובן(:

צעיר	 

בן 21-40	 

גר באחד מיישובי הר חברון	 

יש בך רצון לעשייה	 

מעוניין להשמיע את קולך	 

כפר  עלייך!  שתפור  פרויקט  לנו  יש 
הסטודנטים שמעה יוצא במיזם חדשני 

הנקרא: "פורום צעירי הר חברון".

איך זה עובד?

ידי  על  ייוצג  חברון  בהר  יישוב  כל 
להוות  יהיה  שתפקידם  נציגים   1-2

במה לקולם של צעירי היישוב בו הם 
מתגוררים. הנציגים יהיו "חברי פורום" 
ויתכנסו לישיבת היגוי במועצה, בה יכתבו 
תוכנית שנתית לתרבות הצעירים בהר 
חברון. לאחר מכן, לפני כל אירוע קרוב, 
ישבו חברי הפורום לתכנן אותו במדויק. 
הנציגים יהיו בגילאי 21 עד 40, דתיים 

וחילוניים.

אז מה מיוחד בפרויקט?

בשונה מפרויקטים אחרים, כאן האחריות 
הפורום!  נציגי  של  בידיהם  טמונה 
האירועים יתכוננו ויופקו על ידי חברי 
הפורום, כך שלמעשה הם אלה שיחליטו 
על התרבות האזורית לצעירים. התוכנית 
תכלול רעיונות שיועלו על ידי החברים בה 

בין אם זה הרצאות, מסיבות, ירידים ועד 
טיולים משותפים. כל אחד יוכל להשמיע 
את קולו, לעלות את רעיונותיו, להוסיף 
אותם לתוכנית השנתית וכמובן להוציא 

אותם לפועל .

רגע, מה עם הכוונה ועזרה כשצריך?

במיוחד בשביל זה יחברו אל הפורום:  
כפר הסטודנטים שמעה בשילוב מועצת 
הר חברון. יינתן מענה לוגיסטי, שיווקי, 

עזרה בתכנון ועוד.

יושב עלייך בול? מעוניין לשמוע פרטים 
נוספים?

כפר  רכז  בני,  עם  קשר  ליצור  ניתן 
הסטודנטים שמעה, בטל' 0509415658
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עודד בן משה / מושב כרמל

בשנים  מאד  התפתח  הצילום  עולם 
האחרונות עקב המעבר לציוד דיגיטלי 
ובעיקר בזכות הנגשת הציוד והפעלתו. 
כל מכשיר טלפון סלולרי כולל בתוכו 
יכולות  עם  מעולה  באיכות  מצלמה 
שמתוכננת  מדהימות,  אוטומטיות 
בצורה כזו שכל אחד יוכל לצלם תמונות 

איכותיות ומוצלחות.

מחד, המצלמה יכולה להיות כלי אמנותי 
לתיעוד  ואיכותי  פשוט  כלי  ומאידך, 

המשפחה ואירועים חברתיים אחרים.

ננסה לתת כאן טיפים לצילום מוצלח 
ואיכותי בעיקר לשימוש פשוט, לתיעוד 

וכדומה:

1. נצלם כשמקור האור החזק )שמש 
וכדו( מאחורינו. ובכל מקרה נדאג שמקור 
אור חזק לא ייכנס למסגרת התמונה 
)frame(. בכלל כדאי לצלם ביום מעונן 

יותר מאשר ביום שטוף שמש.

2. הריבוע שמופיע במרכז המסך או 
העינית במצלמה, נועד לא רק לבחור 
מיקום למיקוד התמונה אלא גם לקבוע 
לכן חשוב שלא  רמת החשיפה.  את 
לכוון על אובייקטים קונטרסטיים כמו 
או  הגוף  עור  על  אלא  לבן  או  שחור 
צבעים נייטרליים, בעיקר אפור. אחרת 
תיקבע חשיפה לא רצויה והתמונה תהיה 
בהירה או כהה מדי. )במצלמות רגילות 
חצי לחיצה על כפתור הצילום נועלת 
את החשיפה והמיקוד מהמקום הנבחר. 

בטלפון – הקשה על המיקום הרצוי(

עיניים אדומות - ברוב המצלמות   .3
יש מנגנון למניעה. העיקרון הוא למנוע 
מהעין להיחשף מהר מדי לאור גבוה 
יותר ממה שנחשפה אליו. לכן, לא נבזיק 

בתאורה חשוכה ישירות על העיניים.

4. רזולוציה – גודל וצפיפות התמונה. 
ביותר  הגבוהה  באיכות  תמיד  נצלם 
שהמצלמה יכולה לספק. כך התמונה 
תהיה מלאה וחדה יותר. פעולה זו גוזלת 
מקום ניכר בכרטיס הזכרון לכן כדאי 
להוריד מדי פעם להתקן אחסון גדול 

יותר. 

כמה  עד  לקבוע  באפשרותכם   .5
המצלמה תהיה רגישה לאור ע"י 
תכונת ה – ISO  מה שמאפשר 
לצלם בתנאי תאורה חשוכים 
שרמת  שככל  אלא  מהרגיל. 
החשיפה תהיה גבוהה יותר כך 
התמונה תהיה מגורענת )נקודות 
זעירות על גבי התמונה(. בחירת 
רמת חשיפה נכונה ולא מוגזמת 
יחד עם צילום ברזולוציה גבוהה 

ימתנו את הגרעיניות.

חשוכים  תאורה  בתנאי   .6
המצלמה תבחר בחשיפה ארוכה מהרגיל 
מה שעלול להביא לטשטוש התמונה, 
לכן: כדאי להצמיד את הידיים אל הגוף 
ולצלם דרך העינית, להשען על קיר וכדו, 
אם מצלמים אנשים אז לבקש להשתדל 

לא לזוז.

להקפאת  יגרום  במבזק  שימוש   .7
ומניעת טשטוש בחשיפות  התמונה  
ארוכות יותר מהרגיל. )נסו לצלם 
מאוורר פועל בשימוש עם מבזק(.

8. צילום ספונטני )לא מבוים, 
בשונה מצילום שאנחנו מבקשים 
ולהסתכל  לעצור  מהמצולם 
אלינו( יביא לתמונות מיוחדות 
ומחמיאות הרבה יותר. שווה 
להתאזר בסבלנות בסביבת 
לרגעים  ולחכות  המצולם 

המתאימים. לדוגמה תמונה משפחתית 
לא צפויה:

9. בצילום ילדים חשוב לרדת ואפילו 
לשכב בגובה שלהם ולא לצלם מגבוה, 
אחרת הילד ייראה כאילו בתוך מנהרה 

כשראשו ורובו מעוותים.

10. חוק השלישים. רובנו נוטים לצלם את 
האובייקט במרכז התמונה, זה משעמם ! 
גם בציור, מחלקים את התמונה לשלושה 
ומצלמים על הקו הדמיוני בין החלק 
האמצעי לזה שצמוד אליו )תלוי בכיוון(. 
בתמונה החמור הישמעאלי נמצא בתפר 

בין השליש האמצעי לימני.

התמונה  זכרו, 
שאתם אוהבים היא הכי טובה בעולם. 
תשאפו לצלם את התמונה הכי טובה 
בעיניכם. )אם לקוח מעורב בעניין זה 
כבר משהו אחר... כדאי שגם הוא יאהב(

נגענו ממש בקצה קצהו של עולם עשיר 
ומגוון. יש עוד הרבה מה לומר ולצלם.

אשמח לתגובות, שאלות והתייעצויות.

 פייסבוק:  טוב רואי – עודד בן משה – צלם
                 Odedbm1@gmail.com מייל: 

0526070504

הכותב הוא צלם מקצועי מנוסה. 
תושב כרמל. צלם אירועים ועיתונות 

)צלם הבית של המגזין פנימה( 
ומדריך צילום

עצות ראשוניות לצילום נכון



ְדרוָׂמא | שבט תשע"ו | ינואר 2016 11ְדרוָׂמא | שבט תשע"ו | ינואר 2016 10

תקפצו לקפהתקפצו לקפה

 משפחת כהן
אביגיל

הכירו לנו את בני המשפחה, גילאים 
ועיסוקים

אמא: דקלה בת 32, פיזיותרפיסטית במקצועה, מבלה 
בבית עם שני הקטנטנים, ומבשלת במעון בישוב.

אבא: נדב בן 32, מנהל את חוות הסוסים בסדנת 
שילוב בגבעות בגוש עציון.

צור דוד בן 8, לומד בכיתה ב בבית הספר בסוסיא. 
ילד יצירתי ושנון.

שקד משה בן 6, בגן שקמה בישוב. ילד חזק ושקדן.

סהר יוסף בן 3, עוד חודשיים נמצא עם אמא בבית. 
ילד חכם וחד.

אור מרים בת עשרה חודשים, עושה חיים עם אמא 
וסהר בבית, ילדה מאירת פנים.

מה עושים בשעות הפנאי?
יורדים למדבר או קופצים ליער לאיזה מדורה או 

פיקניק.

חוגים ותרבות לילדים ולמבוגרים?

צור בחוג ג'ודו. פעמיים בשבוע יש תלמוד תורה, 
משחקיה פעילה. פעילויות וערבי נשים וגברים מגוונים.

קצת על הבית שלכם
בית שמח ופעיל. כרגע בשכירות בישוב, מקווים 

להתחיל בניה בקרוב.

איך הגעתם ליישוב?
ההורים של דקלה מסוסיא. רצינו להתקרב, חיפשנו 

ישוב צעיר וקטן עם חיי חברה ואנשים נחמדים.

גלגולים קודמים, מגורים עד ליישוב 
הנוכחי

מהחתונה גרנו 8 שנים בישוב רחלים בשומרון, ולפני 
שנתיים וחצי הגענו לאביגיל.

על היישוב, בקצה המזלג
ישוב קטן וצעיר, על כל המשתמע מכך. אוסף של 
אנשים טובים ופשוטים. מגוון סגנונות שיוצרים אווירה 

מיוחדת.

אנקדוטה או סיפור מאפיין מחיי היישוב
בתפילות הימים הנוראים יש נוסח מקומי, שילוב בין 
העדות שגורם שהתפילה תיהיה יפה ומיוחדת לכולם. 

במוצאי יום כיפור קופצים לבור המים בישוב.

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

למחפשים ישוב עם אוירה טובה ואויר טוב, מרחבים 
ומרחב אישי שבו לכל אחד יש את המקום שלו וכל 
אחד משפיע על הכלל, מקום שבו ההר והמדבר, 

הרוח והאדמה נפגשים. 

שתפו אותנו בחלום לגבי היישוב
במישור האישי, להזמין אתכם לקפה בבית הקבע 

שלנו במהרה.

במישור היישובי, לראות את הישוב פורח, עצים ירוקים 
וגדולים, ומניינים בתפילות

 משפחת לוי
סוסיא 

הכירו לנו את בני המשפחה, גילאים ועיסוקים
איתמר בן 36, מהנדס בניין

מירב בת 35, מורה לתנ"ך ולשון ב"פרוייקט היל"ה" בקרית ארבע

בנוסף לכך אנו מנהלים את צימר "לב ההר" על גג ביתנו, צימר 
מפנק לזוגות שמחפשים יום-יומיים של שקט ורוגע.

אור - בן 15 וחצי, לומד בכיתה י' בישיבת עתניאל

מתנאל - בן כמעט 14, לומד בכיתה ח' בחט"ב בסוסיא

אלמוג - בן 12 וחצי, לומד בכיתה ז' בחט"ב בסוסיא

אמיתי - בן 10 וחצי, לומד בבי"ס ממ"ד סוסיא

מאור נחלה - בת 8 וחצי, לומדת בבי"ס ממ"ד סוסיא

אבינועם משה - בן 3 וחצי, בגן עינב

ומלאכי בניה - בן שנה וחצי, בפעוטון בסוסיא

מה עושים בשעות הפנאי?
משפחה של בנים - בעיקר משתוללים ): וברצינות - יוצאים 
למגרש, מבלים עם חברים, קוראים ספרים )בעיקר הילדונת 
שבחבורה...( וכמובן גם המחשב מככב. אוהבים לעזור לאמא, 
בעיקר במטבח בהכנת הארוחות. יש גם תחביב משפחתי מיוחד 
- טיולים למדבר עם הג'יפ, בעיקר בחורף בזמן השיטפונות. 

ברגע שיש גשם רציני עוזבים הכל ונוסעים!

חוגים ותרבות לילדים ולמבוגרים?
אמא שרה במקהלה של נשות ההר בניצוחה של שירה שניאור 
המקסימה. ממליצה לכל מי שאוהבת לשיר - זה כיף לא 

נורמאלי.

אמיתי הולך לחוג כדורגל ונהנה מאוד

ומאור משתתפת בחוג מחול וגם היא נהנית ביותר.

קצת על הבית שלכם
את הבית בנינו לפני כ-5 שנים. בבית חמישה חדרים, וכן יחידת 
דיור נוספת בקומה התחתונה שמשמשת כרגע למשרד של 
איתמר. על גג הבית ניצב הצימר שלנו. יש גם מרפסת גדולה 

וגינה שעדיין בתכנון. נהנים ומרוצים.

איך הגעתם ליישוב?
הגענו לסוסיא ישירות מגוש קטיף, בעיצומו של הגירוש. חברינו 
לקהילה )מהישוב שירת הים( רצו להקים ישוב מחדש, ועד אז 

נדדו ועברו תלאות רבות. אנחנו, שהיינו כבר משפחה גדולה 
יחסית )ארבעה ילדים( - רצינו להגיע כבר מההתחלה למקום 
יציב ומבוסס, מקום שנוכל לנחות אליו "נחיתה רכה" לאחר 
הגירוש הנורא. הר חברון התאימה לנו מבחינת מיקום גיאוגרפי 
ומבחינת הסגנון, ביררנו קצת על הישובים השונים וסוסיא 

הכי התאימה.

גלגולים קודמים, מגורים עד ליישוב הנוכחי
הקמנו את ביתנו כזוג צעיר בישוב נצרים בגוש קטיף. כעבור 
שלוש שנים עברנו לשירת הים ושם גרנו עוד שלוש שנים, 

עד הגירוש.

על היישוב, בקצה המזלג
ישוב נעים, שמח, פתוח. סגנונות רבים של אנשים. יש הרבה 
עזרה הדדית )נוכחנו בכך באירועי הלידות ובר המצוות(, יש 

ערבי תרבות מהנים ובכלל - כיף פה!

אנקדוטה או סיפור מאפיין מחיי היישוב
הסיפור שהכי נחרט בזיכרוננו הוא הדרך בה נקלטנו בישוב. 
מכיוון שבאנו מהגוש והיינו בעצם "חסרי בית" - קיבלו אותנו 
בצורה הכי מהירה שאפשר, ואפילו סיפקו לנו טנדר בו נוכל 
לנסוע ולקחת את חפצינו מהגוש, רגע לפני שנמסר סופית. 
גם כשהגענו לא הפסיקו להגיע לביתנו ארוחות, ואפילו קיבלנו 

מנוי חינם לבריכה. זוכרים זאת באהבה ובהערכה רבה. 

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

אנחנו ממליצים מאוד. ישוב נעים וזורם, פשטות נעימה, עזרה 
הדדית, ועוד דבר חשוב - יש פה )כמעט( הכל - מכולת, 
מרפאה, ספריה, מרכז חוגים, חינוך לכל הגילאים בלי להזדקק 

להסעות... פשוט נהדר.

שתפו אותנו בחלום לגבי היישוב
שימשיך להתפתח אך עדיין יישאר משפחתי וחמים...
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אנו באנו
ראשוני ההר מליבנה

 רחלי קרקובסקי, ליבנה
תמונות: ליאוניד מן

נגה ומוטי נוטקוביץ', הגיעו למחנה יתיר בפברואר 
1985. נגה הייתה אז מורה בת 31, מוטי – דוקטורנט 
לכימיה אורגנית בן 34, ושני ילדיהם - סיון )בת 

5.5( ודוד - בן 3.

מאז עברו 31 שנים, עוד שלושה ילדים שנולדו 
)שניים מהם כבר ביישוב הקבע(, ושלושה נכדים 

- שיהיו בריאים!

איך הגעתם למחנה 
יתיר?

יתיר  הגענו למחנה 
לגמרי במקרה:

גרנו בבאר שבע והיינו 
חיפוש  של  בשלב 
יתד לתקוע ולבנות 
לנו  היו  ביתנו.  את 
כבר שני ילדים: סיון 
שהייתה בגן חובה 
ודוד שהיה בטרום 

חובה.

מחשבות  לנו  היו 
לבנות בשכונת נווה 
נוי בבאר שבע, זה היה אזור שקט וטוב, 
אבל אין מה לעשות, עיר זו עיר ולמרות שבאר 
שבע אז הייתה קטנה בהרבה, עדיין - בעיר אתה 

מפחד לתת לילדים לצאת החוצה.

הגירוש  של  החוויה  הייתה  אישית,  לי  נגה: 
מחבל ימית וההריסה שלו, מה שאותי הרחיק 
מהמחשבות ללכת לשומרון. כי השומרון תמיד 
היה הרבה יותר צפוף יחסית, ולא חשבנו בכלל 

ללכת לאזור הזה.

מוטי: אני בפירוש דווקא חשבתי על הדרום והנגב, 
כי הדוקטורט שלי היה כאן, והיה לי ברור שאין 

לי מה לחפש באזור המרכז, או צפונה משם.

במקרה, הגיע אלינו יום אחד זוג חברים בדצמבר 
2014, וסיפר שהם נוסעים לראות איזה יישוב, 

ביער יתיר.

הכרנו את היער והתפלאנו מאוד לשמוע שיש 
אנשים שגרים ביער, הסתקרנו ונסענו עם הזוג.

הגענו למקום ותוך שתי דקות, בלי מלים, הסתכלנו 
אחד על השני ובזה נגמר הסיפור. חודשיים אחרי, 

בפברואר כבר היינו שם.

עברנו תהליך קבלה ליישוב, ראיון הקבלה נערך 
באחד הערבים בגן הילדים בליבנה, לא שאלו 
אותנו יותר מידי שאלות, שאלו אותנו אם יש לנו 
סכום כסף מגוחך כלשהו, מגוחך גם לימים דאז, 

ענינו בחיוב ושאלנו האם עלינו להמציא מסמכים 
מהבנק? לא, לא, לא, רק שאלנו.

ומה עם החברים?

החברים שלנו לא הגיעו לכאן בסופו של דבר...

התאהבתם ביער?

נגה: אני לא מתלהבת מהיער מעשה ידי אדם, 
אנשים באים ומתלהבים מהיער...

מוטי: אני מאוד אוהב את היער ומכיר אותו היטב, 
אני מטייל בו מידי שבת, אני והכלבים כבר שלושים 
שנה. היער הוא מדהים, היער משתנה כל שבת 

מחדש.

כמה משפחות הייתם במחנה יתיר?

 30 היותר  היה להכיל לכל  יכול  יתיר  מחנה 
משפחות, הגרעין המקורי מנה 30 משפחות, 
אבל כשאנחנו הגענו עוד דיברו על אנשים שכבר 

לא גרו שם.

הייתה תנועה ערה וסיפורים מעניינים.

עבר  הגרעין  הדרך  בתחילת  שעוד  מסתבר 
גלגולים ושינויים, עד שבקיץ 1989, עלו ליישוב 

הקבע 24 משפחות

כשהגענו לליבנה, לא ידענו שכמעט מייד יוצאים 
לתהליך בנייה ולא היינו מודעים למיקום יישוב 
הקבע ועוד המון דברים שלא נאמרו לנו בשום 
שלב. להוציא איש מקסים עובד הסוכנות היהודית 
שהייתה לו עין מצוינת, ורק שאל אותנו אם נפלנו 
על הראש שאנחנו באים ליישוב, והוא פירט לנו 
שלל מצבים מורכבים ביישוב קטן. לא תיארנו 
לעצמנו אלו דברים יכולים לקרות, אבל אנחנו 

לא באנו בגלל אנשים, באנו בגלל עצמנו...

כשהתחילו לצאת לבנייה, משפחות רבות ירדו.

ויכוח אחד שזכור לי היטב היה על היכן ייבנה 
יישוב הקבע.

קבוצה אחת רצתה במיקום 
שלנו הנוכחי, וקבוצה אחרת 
רצתה על גבעה יפה מאוד, 
מעל מחנה יתיר, שהיום נטוע 

עליה כרם.

הייתה טענה שהקרן הקיימת 
עצים  כריתת  תאשר  לא 
היישוב בשטח  ואז  ביער, 
מאד-  קטן  יהיה   - ההוא 
וזה לא אפשרי, הוא לא יוכל 
להכיל את כמות המשפחות 
המתוכננת ביחד עם מבני 
הציבור ואנחנו תוכננו להיות 

יישוב של 250 משפחות.

בסופו של דבר היישוב קם 
במקום הנוכחי, ובסופו של 

דבר גם כאן כדי לבנות את אחת השכונות החדשות 
גילחו יער...

מוטי: נשארנו 9 משפחות, ואני הצעתי שנקפיא 
את הכל, נבנה גרעין של שלושים משפחות ונעלה 
ביחד שלושים משפחות, אבל המציאות הכתיבה 

לנו קצב אחר.

נגה: היה לחץ אדיר של המוסדות, ואז קלטו 
משפחות תוך כדי תנועה, תוך כדי בנייה.

ליישוב הקבע עלו 24 משפחות.

מוטי: הכל היה דחוף ותוך כדי תנועה, והחלטות 
מעכשיו לעכשיו – היה דגש גדול על בניית יחידות 

דיור, פחות על התשתיות.

היום אנשים מדברים על שני מקומות חניה לבית, 
בימינו המסלעות שקיבלנו היו לא-מסלעות ובכל 
פעם שיורד גשם היו מתפוררות וכל הבוץ נכנס.

מתי הגעתם ליישוב הקבע?

1989 עלינו ליישוב הקבע - שוב,  מוטי: קיץ 
בדחיפות.

היה צורך ליישב את הבתים - שהיו מוכנים כבר 
אבל כל המסביב עוד לא הושלם.

כן, באחת השבתות הגיע הודעה  קצת לפני 
מהשומר הבדואי שהיה כאן, שהחברה מסמוע 

דורשים להיכנס לפה ולהרוס את הבתים.

באותה שבת עלו כמה חבר'ה, גירשו את החבר'ה 
מסמוע ואז הוחלט שדחוף חייבים לעלות וליישב 

את הבתים.

פחות מחודש אח"כ היינו פה שלוש משפחות 
ובמהלך אותו חודש היישוב אוכלס ב-24 משפחות. 

אני זוכר שלא היה פה כלום - היו בתים, התשתיות 
מסביב עוד לא היו קיימות. בוססנו בבוץ, והיינו 
שולחים את הילדים עם שקיות על הנעליים 

ומוודאים שיש להם בתיק זוג נוסף של שקיות.

גם הכביש של מיתר לא היה קיים, אנחנו בכל 
חורף היינו נתקעים בדרך לליבנה בוואדי, עשרות 

רכבים שבקו חיים.

חלוצים

נגה: אני לא מרגישה חלוצה, אני נכדה של חלוצים.

אני לא מדברת על זה בתור נוסטלגיה, אבל זו 
בעיניי חוויה חשובה ומכוננת.

אני לא יכולה לומר שאני מרגישה כמו הסבים 
והסבתות שלי שהגיעו לארץ ישראל, אין מה 
התנועה  הסוכנות,  להשוות: מאחורינו עמדו 
המיישבת, מדינה שלנו, צבא שלנו, היה לנו הכל. 
ובכל זאת יש כאן את הראשוניות של הקמת יישוב 

חדש, במדינה שכבר קיימת לשמחתנו הרבה.

מוטי: זו הכרה מרגשת שכל מה שאתה עושה 
קם חדש, וכל מה שתעשה - יהיה, ומה שלא 

תעשה - לא יהיה.

מה היה מיוחד בחיי הקהילה ביישוב בתחילת 
דרכו?

מוטי: פעם כשהייתי נתקע עם האוטו, או שהיה 
קורה משהו, הייתי יודע שאני יכול לדפוק בשעה 
שתיים בלילה למשפחת סולומון, ובשעה שתיים 

בלילה, סולומון היה קם ויוצא ועוזר לי.

נגה: היינו מאוד ערבים זה לזה, הייתה 
גישה קהילתית; הקהילה משתתפת בכל, 

מתחלקים במה שיש, גם בנטל. 

אפילו מימנו מונית שתעלה מבאר שבע 
ליישוב בשעה 15:00, כשאין אוטובוס חזרה 
הביתה, עבור 3-4 אימהות כדי שיספיקו 

לאסוף ילדיהן מהמעון.

כשהיינו מעט משפחות, היו מוכרחים לדאוג 
האחד לשני, הקירבה הפיזית גם עזרה בזה 

מאוד.

מוטי: לא היה דבר כזה שמישהו לא עוצר 
בטרמפיאדה, ויותר מכך - כל מי שהיה עולה 

מבאר שבע, היה עובר בנקודה מוסכמת 
על כולם - ואוסף את מי שמחכה שם.

נגה: ככל שהקבוצה קטנה יותר, האחריות 
הייתה  בקבוצה  על הפרט  המוטלת 
גדולה, שיתוף הפעולה היה צריך להיות 

גדול.

מוטי: מעבר לכך, הכל היה כמו היום: 
תרבות, אסיפות חברים. אבל אולי בגלל 
שהיינו מעט, הכל נראה המוני יותר 
מהיום - לא היה קיים דבר כזה שיש 

אירוע יישובי ולא כולם באים.

נגה: אנחנו לא היינו מגיעים לאירועים 
שמתקיימים בשישי בערב או כשחגגו 
את השנה האזרחית החדשה, בגלל זה 

לא הצלחנו להציל את ארתור.

מוטי מתפקע מצחוק ואני מסתקרנת, ומגלה 
שלמעשה, הסיפור של ארתור הוא קומדיה 
טראגית של טעויות ושל אנשים שלקחו את 

החיים ביער טיפה רחוק מידי.

ארתור היה חזרזיר קטן שנתרם ע"י קיבוץ להב 
לפינת החי של קיבוץ הר עמשא. ארתור ברח 
מפינת החי והגיע למחוזותינו )אורוות מחנה 

יתיר(, נתפס ע"י נערים בוגרים מהיישוב, 
ובגלל שהם החליטו שאולי זה חזיר בר, 
אמא שלו עלולה להגיע והיא בטח הרבה 
יותר מסוכנת... וכך נחרץ גורלו של ארתור, 
ערב השנה האזרחית החדשה... כשהסיפור 
התברר, יצאה ידיעה בעיתונות: "גרעין של 
גוש אמונים הרג חזיר בערב סילבסטר..."

היו לכם עוד מפגשים מעניינים עם עולם 
החי?

נגה: אני ראיתי פעם אחת ויחידה בכל שנותיי 
כאן - קרקל, סיפרתי לאחד השכנים, שעובד 
ברשות שמורות הטבע והוא התפלא מאוד 
וסיפר לי שהתנים חיסלו את אוכלוסיית 

הקרקלים באזור.

בהזדמנות אחרת, יצא לי לראות נשר במלוא 
הדרו, ממש לפני הפנייה ליישוב.

מה אתם יכולים לומר על הקהילה? החיים 
ביישוב?

יש כאן קהילה, אי אפשר להתעלם מזה, נכון שיש 
חברים פעילים יותר מטבע הדברים, כי יש להם 
ילדים במסגרות והרבה עניינים שהם חשובים 
להם עכשיו, בשלב הזה של החיים. יש כאן אנשים 
בודדים או מנותקים, אבל יש גם חיבורים בין 

אנשים ויש כאן גם זהב על השבילים.
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מודעה מודעה
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בשיתוף:
מרכז מחקר ופיתוח אזורי יהודה

יום חמישי | י"ח בשבט | 28.01.16 | מרכז סיור ולימוד סוסיא  

התכנסות

ברכות  הרב איתיאל בר-לוי מנהל האגף לתרבות תורנית, משרד החינוך
            אל"מ יריב בן עזרא מפקד חטיבת יהודה

מושב א': חידושים בחקר יישובי הספר
יו"ר: ד"ר דורון שר אבי החוג ללימודי א"י המכללה האקדמית הרצוג

פרופ' בועז זיסו המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה, אונ' בר-אילן
מעל ומתחת לפני הקרקע בחורבת מדרס שבשפלת יהודה

ד"ר ינון שבטיאל המכללה האקדמית צפת, המרכז לחקר מערות
חידושים בחקר מערכות מסתור ומקלט בין יהודה לגליל

ד"ר יוסי שפנייר מכללות אפרתה והרצוג
זיכרון והנצחה בספר המדבר

ד"ר מיכאל ארליך המחלקה ללימודי המזרח התיכון, אונ' בר-אילן
יהודים במדבר יהודה ובדרום הר חברון בימי הביניים

ד"ר איתן קליין רשות העתיקות
הערכה מחודשת של תבליט אבן המתאר את הרקולס מח'רבת אל-כרמיל שבדרום הר-חברון

הפסקת צהריים 

מושב ב': חידושים בחקר מערות מדבר יהודה  יו"ר: ד"ר עקיבא לונדון מכללת הרצוג
ד"ר דורון שר אבי החוג ללימודי א"י המכללה האקדמית הרצוג

על תפילות ומזמורים בפי הנצורים במערת האיגרות

ד"ר נעמה סוקניק אוצרות המדינה, רשות העתיקות
אריגים ממערות בר כוכבא

מר עוזי רוטשטיין היחידה למניעת שוד, רשות העתיקות 
שוד עתיקות במערות המפלט - פעילות היחידה למניעת שוד עתיקות בישראל

מושב ג': יישומי צומח בספר המדבר  יו"ר: ד"ר יונתן גורליק מופ"ת ביהודה
ד"ר אלישיב דרורי מחלקת מחקרי חקלאות ויין, מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן

פיתוח תמציות מצמחי בר להפחתת חרדה ודיכאון

ד"ר אמיר קטרון עשבי קדם
טיפולים צמחיים למחלות ראומטיות

ד"ר שושנה אדר מופ"ת ביהודה-מרכז מחקר ופיתוח תעשייתי ביהודה
 UV איתור ובידוד רכיבים מצמחי ספר מדבר יהודה המסננים קרינת

סיור ייחודי ל'נבי יקין' ותל זיף
לזהותם של אנשי זיף, לפישרם של הקינים

ולאיתורם של יהודי הר חברון אחרי חורבן מרד בר כוכבא

  09:00
09:45

10:00-12:15

12:15-13:15

13:15-14:30

13:15-14:30
)במקביל למושב ב'(

14:45-16:00

• כניסה לכנס: 50 ₪ לאדם 
• הסעות ללא תשלום, בהרשמה מראש.

מס' המקומות מוגבל!
07:00  תל אביב - מסוף ארלוזורוב, סבידור 

07:45  ירושלים - רחבת "בניני האומה"
• ארוחת צהריים בתשלום ובהרשמה 

מראש בלבד.
• כיבוד קל יוגש לבאי הכנס

עירית גדולה
גיאופיט )צמח בעל פקעת, בצל( שעליו 
בולטים בעונת החורף, והפרחים הלבנים 

נישאים על עמודי תפרחת גבוהים.

הצמח מאוד שכיח בארץ ובולט גם בנוף 
של שטחים שיש שם הרבה רעיית צאן 
כי עמידותו של הצמח ברעייה מאפשרת 
לו להתרבות ולהתבסס בשטחים אלו, 
ובנוסף הבע"ח לא אוכלים אותו בגלל 

שיש בו חומרים רעילים. 

לפני הגשם הראשון או מיד לאחריו, 
מלבלב הצמח: קודם כל העלים אח"כ 
עמוד התפרחת ואז הפרחים באשכולות 

בראש הגבעול.

החוקר הישראלי אפרים הראובני כתב 
מאמר ארוך ומפורט על צמח זה ובו הוא 
קובע כי קדמונינו קראו לו בשם יבלית, 
לדבק,  כמקור  במקורותינו  הנזכרת 
ששימש כחומר לאיטום כדי-יין. ואכן 
יש המכינים משורשי העירית דבק עד 

היום, במיוחד לסוליות נעלים. 

ערביי ארץ- ברפואה העממית של 
ישראל משמשים שורשי הצמח להסרת 
וכן  יבלות )מכאן השם יבלית אולי(, 
לטיפול בצהבת, בפטריות ובסדקים 

בעור כף הרגל.

המלצה לטיול בסביבה - חורבת רימון
איך מגיעים? מצומת להבים ניסע מזרחה על כביש 31 )לכיוון 
ערד( ולאחר כמה קילומטרים נפנה שמאלה לכיוון ג'ו אלון. 
ניסע בכביש המתפתל בתוך היער, נגיע לצומת T ונפנה ימינה. 
אחריהם נפנה שוב ימינה לדרך עפר ונמשיך עד שנגיע לחניה. 

מהחניה נלך בשביל, לעבר החורבה הנמצאת מצפון לנו.

חורבת רימון נמצאת בדרומה של שפלת יהודה, אזור המכונה 
גבעות להב.

בחורבת רימון נמצאו שרידים מתקופת החשמונאים בימי בית 
שני ועד לסוף התקופה הביזאנטית. הממצא העיקרי והמרשים 
ביותר בח' רימון הוא בית כנסת יהודי בו נמצאו עיטורים על 

הרצפה וסימנים יהודים כמו בימה לכיוון צפון, כלי חרס וכו..

בית הכנסת צופה על קיבוץ להב. מרחב מדהים ביופיו. 

אופי הטיול: טיול משפחתי מתאים לכל הגילאים. ממומלץ 
ביקור באתר. 
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"ממשיכים לצמוח יחד" 
בנייה משותפת של תכנית צמיחה להר

הר חברון – ממשיכים לצמוח יחד

ערב שיח תושבים ובעלי תפקידים - חשיבה משותפת על כיווני צמיחה ביישובים ובמועצה

יום שלישי 2.2 כ"ג שבט, 19:30-21:30 בבניין המועצה במיתרים.

זאת ההזדמנות שלכם להשמיע ולהשפיע - 

יחד נמשיך לצמוח להגשמת חזון של 20,000 תושבים בהר חברון עד שנת 2025, 

לאיכות חיים, חדשנות, יצירתיות, רלבנטיות ופתיחות למרחב.

שלבי בניית התכנית האסטרטגית עד כה:

 מיפוי ואפיון המועצה והאזור

 מדיניות – חזון, מטרות עקרונות

 התכנית – המלצות

 יישום והטמעה – ואבני דרך

ניתוח ואפיון המועצה בראיה כוללת ורב תחומית 
הובילו למספר תובנות:

מיקום ופריסה – המועצה ממוקמת במרחב 	 
הפותח אין סוף הזדמנויות לקשרים, זיקות 
ויחסי גומלין עם רשויות, מרחבים מטרופוליניים, 

עיריות וקהלי יעד חדשים.

מגוון – המרחב שלנו כולל מגוון תבניות נוף, 	 
קהילות ואורחות חיים, ערכים ואידיאולוגיה 
– מגוון זה יכול להיות מנוף לצמיחה, פיתוח 

ואיכות עדכנית.

דפוסי צמיחה – דפוסי הצמיחה והקליטה באזור 	 
מחייבים חשיבה חדשנית ויצירתית על מנת 

להוביל מהלך של שינוי. 

התבגרות – האזור עובר שלב: משלב ההקמה 	 
לשלב ההתבססות והצמיחה. 'התבגרות' אזורית 

זו מחייבת שינוי בדפוסי הניהול והעבודה.

מדיניות – חזון ומטרות התכנית
חזון המועצה האזורית הר חברון

החזון המוגדר בתכנית האסטרטגית מציג את תמצית 
השינוי:

צמיחה – איכות חיים – קהילה

צמיחה בקנה מידה חדש מחייבת קשר בין צמיחה, 
איכות חיים וקהילתיות.

צמיחה תאפשר איכות חיים ותפתח קהילתיות רלבנטית 
ועדכנית, המתאימה למגוון קהילות במציאות הישראלית 

העכשווית.

פתיחות ויחסי גומלין – המועצה נדרשת לעבור למרחב 
פתוח המוביל שותפויות, מפתח קשרים, מעודד זיקות 

והנאה מהמיקום ומההזדמנויות הטמונות בו.

הקוד הערכי האזורי – האזור מאופיין בערכיות בדרך 
החיים ובקשרים החברתיים. חיוני לשמור על ערכיות 

זו ולהוביל אותה לחדשנות, מצוינות ואיכות.

החזון הוביל להגדרת מטרות אסטרטגיות 
אשר יאפשרו מימושו וישמשו בסיס 

להגדרת המלצות התכנית ויעדיה.

המלצות התכנית עד כה:
צמיחה על בסיס איכות חיים  �

וקהילה מגוונת:

בניית אסטרטגייה לצמיחת 	 
כל יישוב, בשיתוף המועצה, 

הנהגת היישוב והתושבים

פרוגרמה 	  תכנון   – צמיחה  מכלולי 
למקבצי יישובים שתאפשר יותר שירותים, 
גיוון חברתי ואיכות חיים. שלושת מכלולי 

הצמיחה המוצעים:

מכלול תלם - אדורה	 

מכלול מעלה חבר, בית חגי, עתניאל ונגוהות	 

מכלול עשהאל - שמעה - עומרים	 

השקעה ופיתוח חינוך וקהילה �

הקמת בית ספר ייחודי דתי-חילוני.	 

פיתוח תכנית תרבותית - חברתית רב שנתית, 	 
תוך התייחסות למגוון קהלי יעד.

הקמת מכללה אזורית מתמחה, המשותפת 	 
חברון  הר  האזורית  למועצה 
ולמועצה המקומית קרית ארבע.

האזור 	  לאוכלוסיית  מוגן  דיור  הקמת 
המתבגרת.

פיתוח מרכז צעירים ומשפחות.	 

מנועי צמיחה – עוגנים ויזמות בסביבה �

מיתרים כמרכז חברתי, עסקי וקהילתי 	 
אזורי: מרחב מיתרים כבר קיים. חיוני 
לעבות את הפעילות: הציבורית, העסקית, 

התעשייתית והחברתית בתוכו.

המחסומים הם השערים של האזור. 	 
על  הכל  ולעשות  לפעול  מקום  ויש 
מנת למזער את הקושי שמחסות יוצר, 
ולהפוך אותו ל'שומר השער'. כלומר, ליצור 
פעילות סמוכה למחסום כך שהמעבר 
יתן תחושה של בטחון, כניסה לאזור 

מבטיח, מושך.

מרחב "אקו תיירותי" חבל יתיר - אקו 	 
תיירות הפכה בשנים האחרונות למרכיב 
מוביל בתיירות העולמית. הקישור בין 
הר חברון לבין יער יתיר והמרחב כולו 
יכולים להוביל לפיתוח היצע חדש, עדכני, 
אטרקטיבי – לא מוכר. למעשה תהליך 

זה כבר התחיל...

חקלאות יזמית חכמה – כבר היום יש לנו 	 
במרחב דוגמאות לכך, מחלבות סוסיא 
ועשבי קדם הם דוגמה ליזמות חקלאית 
חכמה המסתמכת על מדע וטכנולוגיה 

מתקדמת לטובת פיתוח המוצר.

שיכול 	  פרוייקט   – צומח  חולים  בית 
להוסיף לאיכות החיים של כלל תושבי 
האזור. ומעבר לכך – יש בו פוטנציאל 
להפוך למותג בקנה מידה בינלאומי. 
הרעיון להתחיל על בסיס חדר מיון קדמי 
עם צה"ל ומשרד הביטחון. ובהמשך מענה 
לכל תושבי האזור ולמועצות האזוריות 
הסמוכות, ואפילו מוקד תיירותי בארץ 
ובעולם. לצורך זה חיוני כי בית החולים 
ישראלית  רפואה  של  במותג  יהיה 

מצטיינת.

אבני דרך להערכה
אבני  הגדרת  מחייב  האסטרטגיה  מימוש 
ולתפיסת  דרך המותאמות ליכולות המימוש 

ההזדמנויות.

כל אבן דרך נדרשת לשמש הזדמנות להערכת 
הצלחת המהלך, צרכים עדכניים, שינוי וגמישות.

לסיכום
התכנית האסטרטגית מהווה פריצת דרך בתפיסה 
ובמהות, מקדמת צמיחה על בסיס איכות חיי 
הפרט והישובים, מקדמת מקבצי ישובים כסביבת 
חיים חדשה, מעודדת זיקות קשרים בין האזור 
לבין החברה הישראלית והמרחב הסובב; לצורך 
כל אלה – מטמיעה דפוסי ניהול חכמים ועדכניים 
שיאפשרו את מימוש התכנית לאורך זמן. זהו 
דפוס חדש באזור הר חברון המיועד להוביל את 

האזור למדרגה הבאה.
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שר החקלאות אורי אריאל
כותב לתושבי הר חברון לרגל חודש שבט

ביקר בהר חברון  אורי אריאל  השר 
לאחרונה, נטע עצים בכפר הסטודנטים, 
התכנית  על  המועצה  מראש  שמע 
האסטרטגית להר חברון לעשור הקרוב, 

וסייר בשטח.

השר לא התפנה לראיון עימנו, אבל 
שלח בשמחה תשובות בכתב לכמה 

שאלות:

התוכנית האסטרטגית של הר 
חברון - איך השר יכול לסייע 

לנו לממשה?
שמחתי לסייר בהר חברון לפני מספר 
שבועות ולהיפגש עם ראשי הישובים. 
ראש המועצה, יוחאי דמרי, הציג לי את 
אמרתי  והתרשמתי ממנה.  התכנית 
בפגישה ואני אומר עכשיו, שאני רתום 
במשרדי  התכנית  את  לקדם  לסייע 
הממשלה השונים וברשויות הרלוונטיות.

איך מתקדמים עם ביטול 
הקפאת התכנון?

"שקט הוא רפש" כתב ז'בוטינסקי בהמנון 
בית"ר, ואני חושב שזה נכון ואקטואלי 
גם היום ובעיקר בנושא של ההקפאה 
כולם  ביו"ש.  היום  הקיימת  השקטה 
צריכים להקים קול זעקה עם דרישה 
ברורה לבטל את ההקפאה באופן מיידי. 
הציבוריים  הכוחות  את  לחזק  צריך 
והפוליטיים שמסורים לאמירה אבל גם 

לעשייה לבניין יהודה ושומרון. זה נכון גם 
מבחינה ציבורית וגם מבחינה מעשית.

איך מתקדמים עם סלילת 
כבישים ביו"ש?

בדומה למלחמת העצמאות, כך גם כיום, 
הטרור הערבי מתמקד בעיקר על צירי 
התנועה. אנחנו בהחלט מבינים את 
זה ולכן השקענו הרבה כדי לשפר את 
הדרכים. הצלחנו לקדם מספר כבישים 
חשובים כמו עוקף חווארה בשומרון, 
עוקף נבי אליאס ועוקף אל ערוב שמוביל 
מירושלים להר חברון. יש גם תכנון לקדם 
גם את החלק של כביש 60 בקטע של 
כן,  כמו  הכבשים.  וצומת  זיף  צומת 
תוקצב סכום כסף משמעותי להארת 
שיתרום  דבר  והכבישים,  הצמתים 

מבחינה ביטחונית ובטיחותית.

ראש המועצה שלנו חתום על 
מודעת תמיכה בשר שפעל למען 
התשתיות - מה מתוך זה יהנו 

תושבי הר חברון?
הממשלה הנוכחית רואה בהתיישבות 
נפרד  בלתי  חלק  ושומרון  ביהודה 
ממדינת ישראל ואני שמח לעמוד בראש 
משרד שיודע לממש את המדיניות ולא 
רק לספר עליה. המתיישבים הם אזרחי 
המדינה וזכאים לקבל אותה תמיכה 
כמו כל אזרח אחר. יחד עם זאת, המצב 

הביטחוני הקשה ושנות ההקפאה יצרו 
מציאות בעייתית ואנחנו צריכים לתקן 
זאת. לאחרונה הוציא משרד החקלאות 
קול קורא לפיתוח תשתיות ביהודה 
קיבלה  חברון  הר  ומועצת  ושומרון, 
תקצוב מכובד לשבעה פרויקטים שונים 
שבעיקרם שיפור חזית הישובים ופיתוח 

מוקדי תיירות במרחב.  

איך ובמה המשרד מסייע 
לחקלאי הר חברון?

להר חברון יש חקלאות ענפה של לולים, 
ועוד תחומים  רפתות, גד"ש מטעים 
מטפל  החקלאות  ומשרד  מגוונים, 
ומסייע לחקלאי הר חברון כמו בכל 

מועצה אחרת במדינת ישראל. 

כך למשל המשרד מלווה את החקלאים 
בידע, הדרכה ותקציבים. אנחנו פועלים 
להסדרת משבצות קרקע חקלאיות 
כידוע,  שהן  המים,  מכסות  והגדלת 

החמצן של הגידולים החקלאיים.

בנוסף, המשרד אחראי גם על פיתוח 
הכפר ומתוקף כך ביצענו שדרוג של 
עשרה  עוד  וקידמנו  הוותיק  הישוב 

פרויקטים שונים.

אני מאחל לתושבי הר חברון להמשיך 
בבטחה  ברכה,  של  נטיעות  לנטוע 
ובאמונה. הן ברגבי האדמה והן בכל 

חלקי החברה.

הגינה הקהילתית בטנא הוקמה לפני שנה 
וחצי. הגינה היא מקום מפגש בעל ערך - 
גינה ירוקה ואקולוגית בשיתוף הקהילה, 
מקום שבו אנחנו לומדים ליצור קשרי 
גומלין בינינו לבין שכנינו ולבין אדמתנו. 
ייגעים  מזיעים,  באדמה,  נוגעים  כאן 
ועובדים יחדיו במלאכת כפיים. נהנים 
מהעמל, ואחר כך קוצרים את פירותיו. 
בגינה אנו לומדים דרך עשייה על מושגים 
כמו קומפוסט, מיחזור, חומרים מתכלים, 

ערוגת שכבות וספירלת תבלינים.

הגינה שלנו כבר שופעת, יש בה הרבה 
עצים ותיקים שנשתלו במקום לפני שנים, 
עצי פרי רבים ששתלנו ממש ממש לפני 
השמיטה, והמון צמחי תבלין וערוגות של 
ירקות שבכל שבוע אנו ממשיכים לשתול 
ולזרוע. בשנה שעברה הקמנו ספסל מבוץ 
ואין ספק שהשנה נצטרך להשתדרג בעוד 
כמה ספסלי ישיבה. יש לנו פינת קומזיץ 
כייפית שאנחנו משתמשים בה כל שבוע 
בחורף להתחמם סביבה, נדנדה שבנינו 
במו ידינו, שובכים שהכנו פזורים ברחבי 
הגינה, שבילים, כיור משודרג, תעלת מים 
שהילדים אוהבים לחדש אותה על בסיס 
קבוע, שלט פסיפס שעובדים עליו רבות 
והפתעות נוספות שאנחנו מנסים כל הזמן 

לייצר בגינה.

ירוקה,  חמד  פינת  להקים  הצלחנו 
אורגנית, קהילתית, מאחדת ושופעת 

ממש ממש בלב הישוב. 

מקום טבעי שאנחנו חופרים, עודרים, 
שותלים, מעשבים, צובעים, מתלכלכים 

- כל מה שכיף לעשות בטבע.

הורים  יום ראשון,  כל  נפגשים  אנחנו 
וילדים - לעבוד בגינה, להוסיף ירוק וצבע, 
לשתות תה סביב המדורה ומדי פעם 
מקנחים במרק חם וטעים או בפיתות 
על המדורה. החורף הזה למרות הקור 
הגדול תושבים רבים עדיין מגיעים והגינה 
ממש הופכת להיות מקום נעים לכל מי 

שעובר דרכה.

השנה נחגוג את ט"ו בשבט בנטיעה של 
עצי פרי נוספים, בהקמת גינת פרפרים 
בכניסה לגינה הקהילתית, וביצירה בעץ.

לנו עוד פרוייקטים רבים  יש  וכמובן, 
נוספים בקנה: חממה - שנוכל להנביט 
בה ירקות ולהכין שתילים לעצמנו וגם 
פרוייקטים  לטובת  לתושבים  למכור 

נוספים בגינה, סוכת 
גפנים - שיהיה לנו 
מקום נעים לשבת 
בו ולעשות פעילויות 
גם בשמש הקייצית. 
ישיבה,  פינות  עוד 
פעילויות  שוקחתן, 
שיתקיימו  קבועות 

בגינה ועוד ועוד.

מוזמנים כולם לבוא 
להריח את ריח הירוק 
טרי  תה  ולשתות 
טרי, כל יום ראשון 

אחר הצהריים...

ט"ו בשבט שמח!

בגינה הקהילתית של טנא עומרים!

ט"ו בשבט
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ארז לב ארי הופיע בחאן סוסיא, במופע 
אינטימי מוצלח. תודה למפעל הפיס על 
המופע ולחאן סוסיא על האירוח מכל 

הלב. 

אתר "סוסיא הקדומה" הזמין משפחות 
מההר ומכל הארץ לפעילות "בימים ההם 
בזמן הזה" – מסיק זיתים והפקת שמן, 
שחקני רחוב וסדנאות מקוריות, סיפורי 
סבתא, תבשילים ועוד. היישוב כרמל ערך 
"פסטיבל אור" מרשים, בו נהנו מסדנאות 
במבוק וסדנאות מדעיות של מו"פ יהודה, 
מטיולי "דני במדבר" אל הנוף המקסים 
מתחת כרמל, משיחה עם עיוור וממופע 

להטוטי אש.

בכל האירועים יחד השתתפו אלפי ילדים 
והורים.

הציבור  את  הזמינו  יישובים  בנוסף, 
באשכולות אירחו   – למופעים אצלם 
המילים  "כל  לערב  אשתר  אסף  את 
השמחות", ובנגוהות הזמינו את הציבור, 
נוער והוריהם, למופע המרגש "מתבגרים". 
בעתניאל נהנו מחבורת "זובור", בתלם 
ואדורה ממופע חושים משותף, וביתיר 
אמן  עם  למפגש  הציבור  את  הזמינו 
החושים "רועי יזוביץ". תודה לכל מי שפעל 
ועשה, לכל מי שהגיע ונהנה, למתנ"ס הר 
חברון על ההפקה וההובלה, ולמשרד 
התרבות והספורט על התמיכה הכספית 

היפה באירועי חנוכה.

מעשה במסיבה 
חמה ומתוקה

כתבה רוני סולומון מנגוהות, כתה ה' בנות בי"ס 
דביר.

ילדי נגוהות חגגו במסיבת חנוכה של התלמוד 
תורה.

הילדים נהנו מארוחת בוקר חלבית וחגיגית, תחנות 
יצירה ופעילות, הצגה מצחיקה וממתקים )כמו 

תמיד(.

בנר שני של חנוכה, הישוב נגוהות התכנס במועדון 
לכבוד מסיבת חנוכה של התלמוד-תורה.

המסיבה נפתחה בארוחת בוקר חלבית, 
חגיגית ומגרה. לאחר שכולם אכלו ושבעו 

התפזרו לתחנות.

הילדים הבוגרים הכינו שלטים מחמרן, 
שעליהם חרטו את שמות המשפחות. 
השלטים יצאו יפים וייתלו בכניסה ליישוב. 
בנתיים, שאר הילדים שיחקו בסולמות 
וחבלים, הכינו סביבוני-ממתקים ושיפודי-
כיבדו את החיילים  ומהם  ממתקים, 

ששמחו מאוד.

הדבר שכולם חיכו לו היה ההצגה של 
"מעשה בלביבה". השחקנים המוכשרים 
הצחיקו ושעשעו את הקהל. הקהל 
הופתע כאשר לבמה עלו שני צעירים, 
חנה זלדה ורבי קלמן היו זוג צעיר 
ומודרני שאכלו ממתקי גומי במקום 

לביבות.

ובסוף - אף אחד לא חזר הביתה בלי אבקת-
סוכר על הפנים...

 חנוכה

אמנם עבר יותר מחודש, אבל הטעם 
המתוק נשאר ואנו רוצים לסכם חג מלא 
וגדוש בכל יישובי המועצה. ערב חנוכה 
חולקה חוברת בכל תיבת דואר, בליווי 
היישובים,  על שערי  גדולים  שלטים 
פירסום חוץ בעיתונות וכמובן פרסום 
פנימי בכל יישוב – שכללו את פירוט 
אירועי החג. אז מה היה לנו?  מספר 
ימים לפני חנוכה התקיים "מרוץ דרור" 
 1000 ויינברג. למעלה מ  לזכר דרור 
רצים לאורך 10 ק"מ מכרמל לסוסיא, 
התכנסו לטקס סיום מרגש באולם הפיס. 
בטקס בירך ראש המועצה יוחאי דמרי את 

המשתתפים, ואורי ויינברג, אביו של דרור, 
אמר: זו הייתה דרכו של דרור – לחתור 

למטרה ולהצליח.

בימי חנוכה חגגו בכל יישוב, בהובלת 
ועדות התרבות ורכזי הקהילה, פעילויות 
משמחות לכל הגילאים. ברחבי המועצה 
ערכנו שלושה ימי שיא למשפחות: הפנינג 
"ניסים ונפלאות" בבניין המועצה במיתרים 
– המתנ"ס הזמין את התושבים לשפע 
סדנאות ולהצגות מבית תיאטרון "אגדה", 
לפעילות מקצועית בשוקולד ובבצק 

סוכר, והכל במחיר סמלי. 

 בזכות יישובים, תיירנים,
מתנ"ס הר חברון ומשרד התרבות

נס גדול היה פה



פריטת מיתרפריטת מיתר

שקדיה
רחלי אברהם איתן 

מודיעין

ְסָתו ּכֹוֵאב ָּבֳעָפֶאיָה ִמִּצִּפָּיה 
ְלִטּפֹות ַמָּזל 

ִלְפֹרַח ְּבִׂשְמָלה ְלָבָנה
ִלְרוֹות ָיִמים ְּגׁשּוִמים

ְלִהְתַמֵּלא ְּפִרי
ְוַלֲעטֹות ַּבַּקִיץ ַהַחם

ְּכָצִעיף ַרֲעָנן ַעל ַמֲחׂשֹוף.

ְזרֹועֹות ֶׁשִּנְׁשְּברּו ָּברּוַח
ִמְתַעְּלפֹות ֶאל ָעָנן ָׁשגּוי

רּוחֹות ְמַתְעְּתעֹות
ְּבַגֵּלי ְצִמיָחָתם.

ַעְלָוה ְיֵבָׁשה ִמְתַּפֶּזֶרת ַּכֲחלֹומֹות
ְּבֶמְרָחב ַהָּואִדי.

ֲאֵחִרים ְּתלּוִיים ְּבִרְפיֹון ַעל ֲעָנִפים
ִּכְכָבִסים ַעל ֶחֶבל ַּדק

ְּביֹום ְסָעָרה.

שדות
יונה תור

קרית ארבע

ָׂשֶדה ְועֹוד ָׂשֶדה ְועֹוד ָׂשֶדה
ּוְבֻכָּלם ֲאִני ֶנְחֶרֶׁשת

ִנְזַרַעת ְוִנְנַּגַעת ַּבַחָּמה.
ְמַצָּפה ַלֶּגֶׁשם.

ְּכֵמָּהה ּוִמְתַעֶּקֶׁשת
ְמַפָּנה ִנְגפי ְזַמן
ְוׁשּוב ִנְדֶרֶׁשת.

ְסָעָרה ֶׁשִּמְתַרֶּגֶׁשת ּוָבָאה
ְמַכָּסה ֶאת ָּכל ְׂשדֹוַתי.

ְוַהֶּגֶׁשם
יֹום ַמְרֶוה 

ְויֹום ְּבַזַעף 
ֹלא ָּתִמיד ִנְסָּכר

ְּבַרֲחִמים.

מּוָצִפים השדות 
ואני תפילה

ִּכי ִיָּסְפגּו ַהַּמִים
ּוֵמַהְּתהֹום ָהְרוּוָיה

ִּתְהֶיה ִנֶּכֶרת
ְנִביָטה ֲחָדָׁשה.

 להתחיל 
מבראשית

יהודה פרץ

עתניאל

ַמָּסֵענּו ַיְחָּדיו ֵהֵחל
ָאז ְצִעיִרים ּוְנבֹוִכים

ְּכֶׁשַאט ַאט ִהְתַהַּלְכנּו
ֵּבינֹות קֹוִצים ּוְפָרִחים

ּוֵבית ֲחלֹומֹות ָּבִנינּו ָלנּו
ֲאֻחָּזה ָנָאה ׁשֹוַבת-ַעִין

ּוְבִלֵּבנּו אֹוֶׁשר-ַעד
ִׁשּכֹוִרים ְוֹלא ִמַּיִין

ּוְכֶׁשֶּסֶדק ַקל הֹוִפיַע
ְּבִחּיּוְך אֹותֹו ִטַּיְחנּו

ְוִאם ִריב ָקָטן ָצַמח לֹו
ַמֵהר ְמֹאד אֹותֹו ָׁשַכְחנּו

ּוְבֶרַגע ָקט ְּביֹום ָּבִהיר
ֵּביֵתנּו ִמיסֹודֹוָתיו ָקַרס

ְוֶאת ַׁשְלָוות ֲחלֹוֵמנּו
ָקַרע ָׁשַבר ְוָהַרס

ִּכי ֶאל ִׁשיַרת ַמְלָאִכים ֶהֱאַזּנּו
ְוֹלא ֶאל ְלָבבֹות ָהָאָדם

ּוִמְּסָדִקים ַקִּלים ֶׁשִהְסַּתְרנּו
קֹול ַעְצֵמנּו ָהַלְך ְוָנַדם

ָאז ּבֹוִאי ֲאהּוָבה ְוָנׁשּוָבה
ּוְנַבֵּקׁש ֶאת ִמי ֶׁשִהְננו
ֶאת ֹיֶׁשר ְלָבֵבנּו ְנַבֵּקׁש
ִמיּלֹות ֱאֶמת ִּבְׂשָפֵתנּו

ָנׁשּוב ֶאל ְמקֹום מֹוָצֵאנּו
ֶאל ְנֻקַּדת ַהַהְתָחָלה, ֶאל ָהֵראִׁשית

ּבֹוִאי ְוִנְלַמד ַיְחָּדיו
ֵאיְך ְלַהְתִחיל ְּבֹכל יֹום ִמְּבֵראִׁשית

תערוכת עשרה מאמרות
ננעלת בימים אלו. תערוכה שעשתה 
רבים  מבקרים  משכה  רב,  רושם 
מהארץ ומהעולם וקיבלה משוב מאוד 
חיובי ומפרגן על היצירות. ערב פתיחה 
מרשים התקיים  במעמד ראשי המועצה 
של הר חברון וקרית ארבע. את הערב 
הנעים אליעזר רוזנפלד בנגינתו המיוחדת 
והנוגעת, בליווי סיפורו האישי. יוחאי דמרי, 
ראש מועצה אזורית הר חברון, ציין בערב 
הפתיחה כי חבל ארץ נחלת אבותינו 
מהווה השראה מיוחדת, הגורמת לנו 
לרצות להאיר את האור המיוחד שבנו - 
כל אחד בתחומו. במרכז אומנים מיתרים, 
מביאים את אור האמנות הייחודי של חבל 
ארץ זה עשרה אמנים מתחומים מגוונים, 
המבטאים את אישיותם המושפעת גם 
מהמקום בו אנו חיים, הר חברון. חברת 
הכנסת שולי מועלם כיבדה אותנו בביקור 
מפרגן ומחמם את הלב ויצאה באמירה 
לתקשורת: "האמנים מהימין לא פחות 
טובים מחוגי ה'אליטה' בשם עצמם". 
אמירה זו נאמרה כנגד ההתבטאות - 
אין אמנות בימין! של שמעון בוזגלו, 
חבר  פרסים,  עטור  ומתרגם  משורר 
בוועדת התרבות במשרד החינוך. שמלאני 
מובהק, שנכון לכתיבת שורות אלו הבטיח 

לי בשיחה אישית ארוכה ומעמיקה שיגיע 
לבקר בתערוכה. במאמר של הכתבת 
יערה וייס שהתפרסם בערוץ 7, נכתב 
בין השאר- "נתחיל מהסוף: מהתערוכה 
הזאת לא רציתי ללכת. היא שיקפה לי 
ממש חיים יהודיים של יצירה ואמנות. 
עשרה  חדש.  הבריאה  כמו  והכול 
מאמרות. לאור דבריה אנצל במה זו 
באמירה לאמני האזור - המשיכו בפועלכם 
המיוחד, הביאו לעולם עוד ועוד יצירות 
נעלות ונשגבות שיונקות מההר הטוב 
הזה. אסיים בשתי אמירות על אמנות 
שכדאי לקחת כצידה לדרך. האחת של 
לואיס קאן, שהיה אדריכל יהודי אמריקאי 
בעל שם עולמי: "אמנות איננה מילוי 
צורך קיים, אלא יצירה של צורך חדש. 
העולם לא נזקק לסימפוניה החמישית 
של בטהובן עד שהוא יצר אותה. כעת, לא 
נוכל לחיות בלעדיה". השנייה של אדגר 
אלן פו, שהיה משורר וסופר אמריקאי: 
"אמנות היא מסירתן הנאמנה של אבחנות 
החושים בטבע מבעד לצעיף הנשמה".                                                                                                                   

שלכם, נורית גזית. 

www.nuritgazit.co.il

תערוכת "יוצרות"
 במרכז מיתרים מוצגת בימים אלו תערוכה 
של שלש אמניות מוכשרות שחברו יחדיו. 
שווה הצצה! לשטוף את העיניים ולהתמוגג. 

אמנים מיתרים 
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חוקרים צעירים - מו"פ יהודה
 אביבית רם פלד

רכזת חינוך מו"פ יהודה

תכנית חוקרים צעירים בהובלת מו"פ יהודה פועלת בשיתוף 
בתי הספר דביר ואזורי סוסיא.

השנה התחילה ואיתה החגיגה...

הנושאים המוצעים השנה: חלל ותעופה / קסם הכימיה / 
מאסטר שף – תהליכים מדעיים במטבח הביתי.

הפעם החלטנו לתת הצצה קטנה לקורס מאסטר שף שפותח 
ע"י מו"פ יהודה -

ד"ר נעמה אברהמוב ורפי מירסקי חברו יחדיו וביחד עם סיוע 
מקצועי של המנהל המדעי בנינו קורס ייחודי תוצרת בית.

הקורס מפגיש את החוקרים / החוקרות בתהליכים לכאורה 
פשוטים, המתקיימים במטבח הביתי.

דרך תהליכים כימיים ואחרים אנו לומדים מה מתרחש בתוך 
הסיר; איך זה עובד; מה ישפר את התבשיל ומה יגרע ממנו 
מתוך מה שלמדנו על התכונה של אותו מרכיב. ובכך לומדים 

בעצם את העקרונות ומסיקים מסקנות

בשיעור הראשון למדנו על פופקורן. בדקנו בסדרת ניסויים מה 
מניע את תהליך התבקעות הגרעין ומהם הגורמים המשפיעים 

על תהליך זה.

לקראת חנוכה התחלנו מערך בנושא שמרים. ראינו כי ישנם 
יצורים המסוגלים לבצע נשימה אל-אווירנית ואנו יודעים לנצל 
זאת במטבח לטובתנו. החוקרים צפו מקרוב בתהליך התסיסה, 

העלו השערות ולבסוף תכננו ניסוי בדגש על בידוד משתנים 
לבחינת הגורמים המשפיעים ביותר על התפיחה )מצאנו שהגורם 
המשפיע ביותר היה הטמפרטורה והסוכר(. לסיכום היחידה 

יישמנו את המסקנות בהכנת סופגניות.

בשני השיעורים האחרונים אנו עסוקים בלימוד תהליך הכנת 
הגבינה. למדנו מהם מיצלות, מדדנו ערכי pH, טמפרטורה 
ועקבנו באדיקות אחר תהליך ההתגבשות בסיר. התנסינו בשתי 
דרכים לגיבון )החמצה ושימוש באנזים( תוך הכנת גבינת ריקוטה 

וגבינת מוצרלה.

רוצים גם לנסות בבית?

מתכון לגבינת הריקוטה שאינו דורש חומרים מיוחדים:

2 ליטר חלב )לא דל שומן(

1 כוסות שמנת מתוקה

1 כוסות יוגורט

3 כפות מיץ לימון או חומץ

1 כפות מלח גס

מערבבים את כל החומרים בסיר מעל להבה בינונית. חשוב 
לערבב מידי פעם בכדי שהתחתית לא תישרף. כעת מתחילים 
להיווצר בסיר גושים. מכבים את האש ומחכים עוד 10 דק' 

להמשך הגיבון.

מנקזים את הנוזלים בעזרת חיתול בד )אנחנו השתמשנו בכיתה 
באלבד(. את הריקוטה אפשר לאכול כך או לגלגל לכדורים.

בתאבון!

 שלמה מאיר רבינוביץ, עו"ד 
עמותת "ירוק עכשיו"

ירוק עכשיו – היא עמותה סביבתית ארצית, העוסקת 
בתחום איכות הסביבה תוך טיפול בסוגיות עקרוניות 
רוחביות במישור המשפטי והחינוכי. בין השאר, ירוק 
עכשיו עוסקת בטיפול והסרת מפגעים סביבתיים 
ברחבי הארץ ובכלל זאת ביהודה ושומרון, שם היעדר 
מעורבות ארגונים סביבתיים אחרים ומורכבות הדין 

הותירה חלל גדול יותר.

עשן  במפגע  טיפול  התחלנו  האחרונה  בעת 
מהמזבלה בסמוך לכרמל, אשר התחיל בזכות 

פניות של תושבים מהמועצה שאכפת להם.

לפגיעה  ונציין, שלמפגעי העשן, מעבר  נקדים 
הקשה באורח החיים, השפעה חמורה על הסביבה 
והבריאות, ובכללם מחלות נשימה ועלייה בסיכון 
לחלות בסרטן. שריפות אינן מסתיימות בעשן, אלא 
בחומרים שנשרפים עמו. כך למשל, בעירה של 
חומרים כמו פלסטיק, ניילונים, גומי ונייר עלולים 

ליצור גז ציאניד.

לצערנו יש יישובים, שעד הטיפול במפגעי העשן, היו 
תושבים שנאלצו להסתגר בבתיהם שעות ארוכות 
במשך היום, ולאטום אותם מפני העשן. כמו כן, 
תושבים במקומות הסמוכים למפגעי עשן דיווחו 
על התגברות במחלת האסטמה ובהפרעות נשימה 
נוספות, ובמיוחד בקרב ילדים הרגישים יותר לתופעה.

נזקי העשן מצטרפים לנזקים אחרים הנגרמים 
ממזבלות שאינן מטופלות ובכללם: פגיעה בנוף, 
נוספים היוצרים סירחון,  וגזים  גז מתאן  מפגעי 
תשטיפים של חומרים מסוכנים, פיזור פסולת מעבר 

לתחום המזבלה, פגיעה בחי ובצומח.

לצערנו הרב, ההתייחסות ליהודה ושומרון – לב 
הארץ, הינה לעיתים כפח זבל שבו מפגעים רבים 
נוספים כגון: הזרמת ביוב באופן לא מוסדר, תחנות 

דלק לא חוקיות ועוד.

לאור מצב זה, "ירוק עכשיו" לקחה על עצמה להוביל 
ביהודה  הסביבה  על  לשמירה  מתמשך  מאבק 
ושומרון ולמניעת מפגעים בו למען כולנו. הפעילות 
סביב מאבק זה רחבה ומתפרסת על פני תחומים 
שונים כמו טיפול מול המנהל האזרחי, המשרד להגנת 
הסביבה ורשויות נוספות. רוב המקורות המזהמים 
באים מהאוכלוסייה הפלסטינית, שם מדובר, בין 
היתר, באתרי סילוק פסולת לא מוסדרים, שריפות 
פסולת, קידוחים פיראטיים והזרמת מי שפכים לא 
מטוהרים לואדיות ונחלים. המצב ביישובים היהודיים 
טוב יותר במידה משמעותית, אך גם שם יש צורך 
בשיפור רב. הטיפול בסוגיה זו מורכב וסיזיפי, אך 

אנו רואים ניצני שיפור במשך השנים האחרונות.

מאבק זה משתלב בפעילות הכוללת של "ירוק עכשיו" 
אשר חרתה על דיגלה את הסיסמה: "לסביבה אין 
גבולות", שכן העשן והביוב לא עוצרים במחסומים...

הטיפול שלנו מתחיל בדרך כלל מפניית אזרחים 
ותושבים שאכפת להם. נשמח לשמור על קשר 
עם הציבור בכל הקשור לתחום הסביבתי, קבלת 
תלונות, הצעות ורעיונות. ניתן לפנות אלינו באמצעות 
eco@ :במייל www.greennow.org.il :האתר

greennow.org.il או חפשו אותנו בפייסבוק.
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בתי ספר בהרבתי ספר בהרנעים להכיר

 עולים וצומחים 
בכוחות מקומיים

בית חינוך דביר 
לימור פריד, רכזת חברתית

אמצעו של חודש טבת נבחר על ידינו ל"שבוע 
שפה". צוות שפה טרח ועבד ובנה שבוע מיוחד 

שהקרין על תקופה.

לקראת שבוע זה סיפרנו בכל כיתה ספר ובשבוע 
זה הוציאה כל כיתה תערוכה בנושא הספר 
שקראה. נהננו מתערוכות מיוחדות וממטלות 
כתיבה של התלמידים. כתות עסקו בספריה של 
רונית לוינשטיין מלץ - והכינו תערוכה של מסע 
בעקבות שמי - בו חוו ביחד עם הוריהם את סיפור 

שמם והעלו על הכתב.

פתחנו את השבוע בצעידה על שטיח של מילים 
ובלוח של מילים חדשות.

שיאו של השבוע היה מפגש עם סופר מההר, 
נתנאל אפשטיין, שכתב עם אשתו בתאל את 
סדרת ספרי הקומיקס "הגיע הזמן", "אביהם 
של ישראל" ועוד. הייתה שיחה מרתקת ומלאת 
אמונה. נהנינו מציור קומיקס תוך כדי השיחה, 

סרטונים ועוד.

התלמידים יצאו מלאי חוויה וחשק ליצירתיות 
ומעוף. תודה גדולה לנתנאל! היה שבוע נפלא 

ומיוחד.

לקראת חנוכה חווינו פעילויות מיוחדות ומעצימות. 
הכשרוניאדה המסורתית שבה כל ילד יכול להציג 

את כשרונו, חונכויות מיוחדות לחנוכה ועוד.

שתי פעילויות מיוחדות המתחברות לנושא הכוחות 
המקומיים היו מיוחדות ומוצלחות:

מרוץ הלפיד - השנה רצו תלמידי ותלמידות בית 
הספר לפינת חמד חדשה בעתניאל - בגבעת 
נחלת עמי - ולמדו את השטח - מצאו מעין, גת, 

מערה וצמחים שונים.

התנדבויות לקראת חנוכה - השתתפו השנה 
כל הכיתות: הצעירים - הכינו חבילות ומכתבים 
לחיילינו, הבינוניים – הביאו את שמחת החג בשירה 
ויצירה לגני עתניאל והגדולים - בשירה ויצירה עם 
עולים באולפן יעלים - שכבר מחכים לנו מדי חג.

ומכוחות מקומיים - לכוחות חיצוניים:

אמהות יקרות, שימו לב!

"העברת לפיד הנשיות לדור הבא" - בית חינוך 
דביר פותח את שעריו לכל אמהות הר חברון, 

ומזמין אתכן  לשיחה של אילת בוכניק

ביום ג', י"ד אדר א'

18:30-23:00 בבית ספרנו.

בואנה בשמחה!

צוות בית ספר דביר

"והיה מידי חודש בחודשו..."
מאירועי החודש האחרון בביה"ס האיזורי סוסיא

ריקי ברקוביץ, רכזת חברתית

 "ביום ההוא כרת ה' את אברהם ברית לאמר 
לזרעך נתתי את הארץ הזאת"

טיולים גיבושונים, סיורים: במהלך חודש כסלו - 
טבת המשכנו את תכנית הטיולים שלנו, למרות 
מגבלות המצב הביטחוני ומזג האוויר המבורך. 
כיתות א' ביקרו במוזיאון ארץ יהודה שבקרית 
ובע"ה  ארבע כחלק מהכנה לקבלת הסידור 
ישלימו את הביקור במערת המכפלה. כיתות ב' 
סיירו בעקבות האבות בתל שבע. כיתות ג' ביקרו 
במוסדות העיר בערד ולמדו להשוות בין העיר 
למושב. כיתות ד' יצאו לסיור בירושלים כחלק 
מהלימוד על היציאה מהחומות. כיתות ה' יצאו 
בעקבות נדודי דוד לעין גדי. חטיבת הבנות יצאו 
לגיבושון בחוף ניצנים  בנושא "עם הנצח לא מפחד 
מדרך ארוכה". בדרך לסיור בעקבות המעפילים 
בחולות ניצנים, הבנות עברו במועדוני קשישים 
ובית אבות בבאר שבע למפגש של התנדבות 
ושמחה לקראת חנוכה. את היום סיימנו בארוחת 
ערב על האש בחוף ניצנים ובביקור ושיחה על 
גוש קטיף במוזיאון בניצן. חטיבת הבנים יצאו 
לגיבושון בנחל צפית ובמכתש גדול בעקבות עם 
ישראל במדבר. הם סיימו בפעילויות גיבוש של 
ארוחת ערב ומשחק בבית הספר. בהזדמנות זו 
נודה לכל ההורים שמסייעים לנו בליווי הטיולים 
ומאפשרים לנו להמשיך לטייל ולהכיר את הארץ 

דרך הרגליים.

 "החיים הם ספר, והאדם מדפדף וקורא בו. 
אשרי היודע לקרוא את הכתוב בסדר, בטוב טעם 

ודעת..." )מתוך הפנקס הפתוח לר' נריה זצ"ל(

מפגשי סופרים

את חודש טבת חודש השפה העברית ציינו בשני 
מפגשי סופר:

כיתות א-ב נפגשו אם הסופר והמאייר רוני חפר 
שסיפר לתלמידים איך הפך להיות סופר והדגים 

להם את כשרונו המיוחד באיור.

קור  זהבה  הסופרת  עם  נפגשו  ג-ה  כיתות 
שהקריאה לתלמידים קטעים מסיפוריה הפחות 
מוכרים, שכתובים בשנינות ומתובלים בחוש הומור.

המפגשים נערכו בספריה האיזורית ויצאו לפועל 
בסיוע ובהובלה של אמונה אריאל - מנהלת 

הספריות בהר חברון. תודה רבה.

 מפגש ראש חודש עם  יעל בן דב - בר"ח שבט 
מגיעה לביה"ס לוחמת הלח"י לשעבר - יעל בן 
דב, לשיחה עם תלמידי החטיבה )בנים ובנות(. 
זוהי פתיחה לנושא עולי הגרדום, שהוא גם נושא 
החידון הארצי לנוער שמקיים מוזיאון הלח"י בת"א. 
אנחנו מזמינים את תלמידי החטיבה להשתתף 

בחידון זה ונלווה את המעוניינים בכך.

 ליווי סטודנטים מצטיינים - כחלק מפעילות 
ביה"ס כמרכז הפצה באגף הניסויים של משרד 
החינוך, חונך בית ספר סוסיא זה מספר שנים 
סטודנטים מצטיינים של תוכנית רג"ב. בשבוע 
סטודנטיות   20 של  קבוצה  הגיעה  שעבר 
מהמכללה בירושלים לביה"ס. הן ערכו סיור והכירו 
את הייחודיות של ביה"ס, נפגשו עם המנהל ולמדו 
את עקרונות הניסוי "מפגשים של אהבה"  בביה"ס. 
את הסיור חתמנו באתר העתיק סוסיא, שם הדריכו 
אותן תלמידות מכיתה ח' שהדגימו את מעורבות 
התלמידים בהדרכת הטיולים בחטיבה וכן התנסו 
בלמידה משמעותית של סוגיות בתורה ובמשנה. 
מצ"ב משפט ממכתב תודה שנשלח לביה"ס 

מהמכללה לבנות בירושלים:

"אנו מודים לביה"ס )ולתלמידות שהדריכו אותנו 
באתר( מקרב לב על הביקור החם והמעניין. אך 
בעיקר מודות לכם שלימדתם אותנו שמותר לנו 
לצאת מהדמות הקשוחה והמקובעת של המחנך 
ולצאת למסע המדהים לליבו של התלמיד..." 
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נוער נוער

הם משלנו - נוער עתניאל

איך הכל התחיל?

לפני כשנה וחצי, בעקבות חטיפתם ורציחתם של 
שלושת הנערים, נוצרה תסיסה בנוער עתניאל, 
תחושה שאי אפשר לשבת בבית בחיבוק ידיים. יש 
המון כוחות ואידיאלים בנוער אך התחושה הייתה 
של חוסר אונים. החבר'ה הגדולים כבר משרתים 
בצבא ושותפים בלחימה ובחיפושים והנוער לא 
בא לידי ביטוי. הנוער התכנס מספר פעמים על 
מנת לחשוב יחד איך לנתב את הכוחות והרצונות 
הגדולים לעשייה ותרומה. התחושות היו שרוצים 
לפעול - כמה מהחבר'ה למדו יחד עם שנים מתוך 
שלושת הנערים והתחושה שבני גילם נמצאים 
במציאות נוראה של בין חיים למוות לא נתנה 
לנוער מנוח והם רצו לפעול ולעשות מה שניתן. 

סיעור מוחות הוביל לרעיון ליצור אתר תיירות 
סביב היישוב שישלב בתוכו שביל הליכה, רחיצה 
בבריכות, פרגולות ישיבה ואזורי פיקניק. הרעיון 
הוא ניתוב האנרגיות להתנדבות ויצירה - מתוך 
הערכים של ישוב הארץ, הרחבת הישוב ופיתוח 
הסביבה ביצירת מרחב לטיול ונופש סביבות 

הישוב.

ב"ה הנוער התגייס בצורה מדהימה, החבר'ה הגיעו 
בשעות הבוקר ונשארו עד השעות המאוחרות 
לעבוד ולבנות, בתחילה חצבו שביל של שנים 
היישוב בצידו  קילומטרים, שמקיף את  וחצי 
הצפון מערבי. לאחר מכן התמקדו בחפירת 
בריכה וגיוס תקציבים לפרגולות ומשאבות מים. 
תושבי היישוב והמזכירות נתנו רוח גבית לחבר'ה, 

בשבילם.
הקמת שביל טיול לזכר שלושת הנערים 

גיל-עד, אייל ונפתלי

פינקו בשתייה פיצות וארוחות והשתתפו בסבסוד 
הפרויקט. הבניה אפשרה למספר רב של נערים 
ונערות מהישוב להיות שותפים בעשייה ולחוות 
חדוות עשייה ויצירה. במסגרת הפעילות, הנוער 
גייסו תרומות ותקציבים מהמועצה, מהמזכירות, 
מעסקים ובעיקר מתושבים וכך רכשו חומרי בניה 
לבניית בריכת שכשוך, פרגולות וריצוף אזור 

הבריכה.

היעד והחזון:

המשך סלילת שביל טיול בעזרת נוער היישוב 
באורך של 6 קילומטרים, סובב את כל הישוב. 
לאורך השביל ישתלבו אטרקציות תיירותיות 
בסביבה ובנוף: בריכות שכשוך, מטעים, פרגולות, 
נדנדות, בקתות בוץ, מאהל בדווי, תצפיות, מקומות 
לפיקניק נטיעת עצי פרי ועוד - המיזם התחיל 
וכבר יש תוצאות ראשונות - אך יש לנו עוד דרך 
ארוכה לביצוע שתכלול את כל האמור לעיל. 
הפעילות מתבצעת על ידי נערים ונערות מהישוב, 
אנו נעזרים בתושבי הישוב בייעוץ, יזמות וליווי 

מקצועי, בהתנדבות.

מדוע הפרוייקט חשוב?

הפרוייקט הוקם לצורך ניתוב כוחות ועוצמות 
של הנוער שהתגלו לאחר חטיפת ורציחתם 
של שלושת הנערים. המיזם ממוקד בצמיחה 
של עשייה חיובית, בניה ופיתוח התיירות למען 

הקהילה שאנו חיים בה בפרט, ולמען עם ישראל 
בכלל, פיתוח הסביבה הירוקה ועידוד היוזמה 
והשמירה על הנופים ואתרים בסביבת היישוב. 
חשוב לציין כי בסביבת הישוב מצויים מספר 
ממצאים ארכיאולוגים גתות ליין, מערות ומבני 
מגורים. כחלק מהעשייה אנו רואים כערך מהותי 
ולחדש את הממצאים הללו בהתאם  לשמר 

להנחיות הרשות לעתיקות ושימור אתרים. 

הערכים חברתיים אותם ממלא הפרוייקט:

1. הנצחת חברינו, שלושת החטופים, הנצחת 
חברנו אביעד מנצור והרב דן מרצבך.

2. תיעול אנרגיות וניצול זמן בעשייה למען הקהילה 
בה אנו חיים.

3. חיבור הקהילה והנוער לאהבת הארץ ופיתוח 
סביבתי בעבודת כפיים.

נשמח לראותכם מטיילים ונהנים!

מי משרוצה להיות שותף ברעיון, בתכנון, בחומרים, 
בתקציבים ובכל דבר שאפשר,

נשמח מאוד! נוער עתניאל.

טלפונים:

אור: 054-8172331

אליה: 052-3333544



 "מו"פ יהודה"
תרומות לעמותת א"קים )40 חניכים(

בתחילת החודש 2/12/15 , עברנו בבתי 
היישוב ואספנו תרומות לעמותת א"קים.

רב חניכי הנוער הלאומי מהיישוב )ג'-י"ב( 
נרתמו לעשייה מבורכת זו.

טקס קבלת חולצות ומסיבת חנוכה 
)55 חניכים(

בתאריך 6/12/15 ערכנו טקס קבלת 
חולצות רישמיות למצטרפים חדשים 
הגיעו  ולשכבות המתחלפות, לטקס 
תושבי היישוב, הורי החניכים, המדריכים 

והחניכים כמובן.

בתוכנית עברנו חלוקת חולצות רשמיות, 
הדלקת נר ראשון יישובי, שירה בציבור 
עם רז קורצויל ולהקת הסניף, הדלקת 
אורות  מסיבת  ולסיום,  אש  כתובת 

מטורפת!

לפצועי  ההוקרה  יום 
צה"ל ומערכות האיבה )20 חניכים(

בתאריך 7/12/15 נסענו ליישוב שמעה 
ורותקנו לסיפורו האישי של יו"ר תנועת 
הנוער הלאומי - ניסים שלם. היה מרתק 

ומעניין.

מסע אתגר הדרום לכיתות י"א-י"ב )7 
חניכים(

9-10/12/15 עברו חניכי  בתאריכים 
מסע  את  י"א-י"ב   מכיתות  התנועה 

אתגר הדרום.

הילדים שהו בפארק ירוחם 
הכנה  של  יומיים  ועברו 
לשירות משמעותי בצה"ל.

החניכים  עברו מסלול 
שארוכו 10 ק"מ, פעולות 
וערכיות,  מאתגרות 

ותרגלו ניווטים.

 28( טיול חנוכה אקסטרים 
חניכים ומדריכים(

באריך 13/12/15 יצאו חניכי שכב"צ של 
הנוער הלאומי לטיול אקסטרים בדב 

הלבן.

אקסטרים,  פעילויות  עברו  הילדים 
ופעילויות  ריקודים  שירים,  מופעים, 

שהעבירו ההנהגה הצעירה.

היה ממש כיף, נהננו מכל רגע ואפשר 
לראות את החיוכים בתמונות!

פעולת חיפוש האור וארוחת גיבוש )14 
מדריכים(

החניכים חשבו שהם מוזמנים לשיחת 
נזיפה ונשלחו לחפש אחר שלטים שנתלו 
ברחבי היישוב, הם עברו בין הבתים, ביצעו 
משימות ושלחו סרטונים ורק בתום מעבר 
כלל היעדים הם הגיעו לארוחת שחיתות 
בביתי. היה מאוד מגבש, משעשע וטעים. 

סדנה עם אורי אילני )11 נוער יישוב(

ם  י כ י ר א ת ב
ו29/12   15/12
"ב  "א-י י נוער 
נפגש בסדנה עם 
אורי אילני סביב 
ההתבגרות  גיל 
ת  ו י ו ד ד ו מ ת ה ו
הנלוות לכך. עברנו 
מצחיקה  סדנה 

ומעניינת.

בחזרה לשיגרה

עם החזרה לשיגרה 
עברו השכבות השונות 
חלקן  רבות  פעולות 
ערכיות וחלקן שוברות 

שיגרה.

פעולת 
ביטחון עצמי לכיתות ג'-ד' 

)6 חניכים(:

פעולת חשיבה חיובית לכיתות ז'-ח' 
)7 חניכים(: 

פעולת לחץ וחרדה לכיתות ט'-י"ב )8 
חניכים(:

פעולת פנטומימה לכיתות ה'-ו' )12 
חניכים(:

פעולת שאיפה למצוינות לכיתות ט'-י"ב 
)9 חניכים(: 

פעולת הישרדות לכיתות ז'-ח' שהעביר 
חניך מהקבוצה )6 חניכים(:

פעולת מצויינות ונקיטת יוזמה לכיתות 
ג'-ד' )7 חניכים(:

בברכת עשייה ממושכת,

שיר שלום, רכזת נוער אשכולות. 

להב שלום, רכז מחוז דרום
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נוערנוערנעים להכיר

 ריעות מרקוביץ, 
רכזת בני עקיבא, מחוז דרום

 בחריפות הזאת
 עוד יום

 בציפייה לטוב
עוד יום
)רחל שפירא(

השגרה הגיעה באופן סופי, אין חופשים 
עד פורים. לפנינו שלושה חודשים של 
מקבלים  אנחנו  השגרה  את  שגרה. 

באהבה ובציפייה לטוב.

יצאנו מחנוכה מלאי כוחות ושאיפות. 
המדריכים החדשים עברו סמנריון הדרכה 
משמעותי שבו העמיקו במחשבות על 
השליחות שלהם לחנך דור מסור ונאמן 
תורה  בסיס  על  ותורתו  ארצו  לעמו, 
ועבודה. הקומונריות היו חלק בלתי נפרד 
מהסמנריון החל בפן הטכני וכלה בפן 
החינוכי, הן היו שם בשביל המדריכים 
וסייעו להם לעבור את ההכשרה בצורה 

הטובה ביותר.

במהלך החנוכה הסניפים 
האירו את היישובים: סניף טנא הרים 
מסיבת אורים לכל היישוב ונסע לשמח 
חולים שמאושפזים בביה"ח סורוקה. גרעין 
נחשון וצוות ההדרכה של סניף עתניאל 
ערכו שוק חנוכה ובסופו הייתה הרקדה 
מטורפת! 

סניף סוסיא קיימו מסיבת חנוכה 
יחד עם החיילים ששומרים עלינו. 
סניף כרמל נסעו לחטמ"ר יהודה 
וחילקו סופגניות לחיילים ששמחו 

 כל כך

לכבוד יום ההוקרה לפצועי צה"ל 
שהחל כיוזמה של מחוז דרום בבני 
עקיבא והפך ליום לאומי המצויין בכל 
מסגרות החינוך בארץ, התחברנו 

הלאומי"  "הנוער  לתנועת 
להרצאה של ניסים שלם, מזכ"ל 

ושבוי  הלאומי"  "הנוער  תנועת 
בעסקת  שוחרר  אשר  מלחמה 

ג'יבריל. בנוסף לערב זה, חבריא ב' 
מסניף בית חג"י יזמו שיחה מרתקת 
עם סרן זיו שילון. זיו שילון סיפר על 

הקשה  בפציעה  המתמשך  המאבק 
ועל  היום  עד  מתמודד  הוא  שאיתה 
העמידה האיתנה בכל אתגרי ההחלמה 
עד לניצחון הגדול – הולדת בתו. בערב 
השתתפו בני הנוער, תושבי בית חג"י 

וחיילים.

כהכנה לתהליך החורף של בני עקיבא 
בהר-חברון התכנסו הקומונריות לערב 
לימוד וחשיבה על מקומן של הסניפים 
בהר-חברון. הנושא שבער בהן היה הכח 
המשמעותי שיש לסניפי בני עקיבא בהר-
חברון והחשיבות שהסניפים יכירו אחד 
את השני על מנת להתחבר לחבורה 
לפעול  שיכולה  ועוצמתית  גדולה 
ולהשפיע בתוך הר-חברון ומחוצה לו. 
כחלק מיצירת החבורה הקמנו בית מדרש 
לקומונריות שבו ניפגש פעם בשבועיים 

ללימוד תורה משותף.

מתכננים  אנחנו  בשבט  ט"ו  לקראת 
להמשיך בעשייה במלוא המרץ:

טיול ט"ו בשבט ייערך באזור לכיש ויעסוק 
בנושא "אני והמשפחה" כהמשך לנושא 
נלמד בחודש ארגון. מחוז דרום לקח על 
עצמו להנציח את חברי הפלוגה הדתית 
שנפלו במלחמת העצמאות בקרב על 
כיס פלוג'ה. חלק גדול מחברי הפלוגה 
עקיבא  בני  בוגרי  היו  הדתית 

ואנו נתמקד בחמישה נופלים 
שהיו נצר אחרון למשפחותיהם בנספו 
בשואה ומסרו את נפשם  על הגנת העם 

והמולדת.

למחרת הטיול, ביום שלישי ט"ז שבט, 
בהר-חברון  ב'  חבריא  חברי  נתכנס 
של  הבוגרת  השכבה  עם  בשיתוף 
"הנוער הלאומי" למפגש לימוד ושיח 
בנושא שורשים. המפגש יהווה פתיחה 
לפעילויות נוספות שיתקיימו בשיתוף 
שתי התנועות ואנו מקווים שמפגשים אלו 
יניבו שיח כנה ואמיתי ועשייה משותפת.

אנחנו נכנסים אל השגרה בשאיפה שלא 
נספור את הימים שעוברים אלא נהפוך 

כל יום ויום למשמעותי

"היום נעשה משהו 
 בלתי נשכח

שישאיר זיכרון של 
שמחה מבורך" 

)אהוד בנאי(

נוער
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נוער וספורט
  יוחאי סביון

 מנהל מח' הנוער והספורט

שנת הלימודים החלה והימים חולפים 
להם ביעף, ובין חג לחופשה לטיול אנו 

שומעים לצערנו על אירועי טרור. 

בכמה מהמקרים אתה מכיר את האנשים 
והכאב גדול ולעיתים גם התסכול "הלנצח 

נאכל חרב?"

ואיך שומרים על הנוער היקר שלנו 
שיוציא את הכעסים למקומות 
לפעילות  לצאת  ואיך  חיובים? 
במצב ביטחוני שכזה? ואם בכלל 
המצפון מרשה זאת כשהמצב הוא 

לא משהו?

התייעצנו,  בשאלות,  התחבטנו 
ביחד  והחלטנו  התווכחנו  דנו, 
רכזי  ההדרכה,  צוות  כל  עם 
נוער, קומונריות, בעלי תפקידים 
אי  "את המנגינה הזו  והורים ש 

אפשר להפסיק" ובדרך מושכלת עלינו 
לנתב את הכאב לעשייה חכמה ורגישה. 
לדעת שיש עת לכל דבר: לצאת להפגנה, 
ללכת להלוויה, לחבק את כוחות הביטחון, 
להתנדב או לצאת לטיול באזור כזה או 

אחר.

ואכן ניצלנו את החופשות לחלק סופגניות 
לכוחות הביטחון העושים בשטח, יצאנו 
להתנדב בבתי אבות, בתי חולים, מרכזי 
הערים  של  אגד  ובתחנות  קשישים, 
 - לתת"  הוא  שלנו  "הכוח  הגדולות. 
למדנו מנאור צימרמן מנגוהות, בהרצאה 

שריתקה את הקהל.

יו"ר  שלם,  ניסים  את  גם  שמענו 
ההסתדרות הלאומית, על נפילתו בשבי 
החיזבאללה והישרדותו במשך שלוש 

שנים חשוכות ואיך גם באפילה שומרים 
על השפיות והתקווה.

בזכות משרד החינוך – אגף מינהל חברה 
ונוער והמפקח היקר שלנו מר חיים כהן, 
קיבלנו "ימי פינוק" למספר ישובים והם 
חלקי  בכל  מושקעים  לטיולים  יצאו 
הארץ. גם ישובים שלא זכו בפינוק זה 
נהנו מסבסוד דרך הפרויקט של עיר ללא 
אלימות, ואף מהצגות דרך מח' תרבות 
של מתנ"ס הר חברון, כך שהחופשות 
באמת היו עשירות ומגוונות תוך שמירה 
על כללי בטחון ובטיחות מחמירים. גם 
תנועות הנוער נתנו מענה ויצאו לטיולים, 
מסעות וסמינריוני הדרכה כך שמרבית 

נוער ההר היה בתנועה.

בהשתלמות האחרונה חגגנו סיום שנת 
של  המינוי  את  וכן  מבורכת,  עשייה 
נדב רייכמן היקר למנהל מחלקת 
וכניסתו  נוער,  בני  וטיפוח  איתור 
של יונתן אלימלך מכרמל לתפקיד 
קב"ס רשותי. ניצלנו את ההזדמנות 
להיפרד ממדריכים ותיקים: שמעון 
הלמן – יתיר, ירדן גד'ז - אדורה, מוריה 
ליכטמן - תלם, רוניה חדד – בנ"ע, 

חוי כהן – נגוהות, אבי אונגר – שמעה, 
רפי אייל – אדורה. תודה על שהיו חלק 
ממחלקת הנוער ועל העשייה הענפה, 
ובהצלחה לרכזים הנכנסים – לור מונטל 
– שמעה, דניאל ושירה גלעד – נגוהות, 
ומוריה קלרמן – עומרים. בסיום המפגש 
נהננו מהופעה של אושי גרוס – "אין דבר 

כזה ילד רע".

לקראת יום המעשים הטובים שיחול 
של  רחב  מגוון  הוגשו  ב15.3.2016 
וחלקם  לוגיסטיים  חלקם  פרויקטים 
נושאים אופי של הפעלה והדרכה, כולי 
תקווה שנדע "לנצל" את המשאב הטוב 
הזה לעשיית דברים טובים ולחיבור בין 

אנשים לישובים להר.

בתחום הספורט הינו שותפים למרוץ 
דרור הי"ד בו השתתפו מאות רבים, וכן 
צעדת "לאורו נלך" - לזכר יוסי שוק הי"ד. 
תודה לשותפים הרבים, בהם מחלקת 
ביטחון, חטמ"ר יהודה וכוחות מג"ב - 
הפכתם את האירועים לחוויה בטוחה 
וכיפית משלב התכנון ועד שלב הביצוע 

– אוהבים אתכם!!!

בימים אלו הוגשה לראש המועצה תכנית 
אב רב שנתית בספורט. התוכנית נכתבה 
על ידי ד"ר שלמה בסטיקר לאחר שנפגש 
תפקידים,  בעלי  בשטח,  אנשים  עם 
מאמנים ומאמנות ועוד, כדי ליצור התוויה 
וכיוון בפיתוח המתקנים, פיתוח הקבוצות, 
ופיתוח הענפים הקבוצתיים והאישיים. 

אולם הספורט מיתרים הולך וקורם עור 
וגידים ואנו מקווים לראות את הבנייה 

יוצאת לדרך בקרוב.

מאחל לכולנו המשך שנת עבודה פורייה, 
ושנדע לגעת בכול נער ונערה ולהביא 

לידי מיצוי יכולתם.
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ילדים

שלבי ההכנה:

מה קורא? – 

המלצות ספרים 

לכבוד ט"ו בשבט

יצירה 

בקלי קלות

תשובות: אמנון ותמר, דם 
המכבים, דליה, ורד, חצב, 

כלנית, כרכום, לוע הארי, נרקיס, 
סיתונית, נורית, מרגנית, שושנה.

פלא זרע-עץ

כתבה: יונה טפר

איורים: גיל-לי אלון קוריאל

הוצאת הקיבוץ המאוחד 

לגילאי 3-7

סבא ברוך מספר לנכדתו הקטנה נטע, שבתוך כל אחד 
מן הגרעינים הקטנים שבלב התפוח מסתתר עץ תפוחים 
גדול ויפה. סבא מסביר לנטע התמהה שאם יטמנו את 
הזרע באדמה, ישקו אותו ויטפלו בו, יצמח עץ של תפוחים. 
למחרת, נטע מביאה לגן 'לב' מכורסם של תפוח ומשתפת 
את הילדים במה שסיפר לה סבא, אבל זוכה למנה הגונה 
של לגלוג. רוחה של נטע אינה נופלת. היא מאתרת מקום 

מתאים בחצר הגן, טומנת את הזרע באדמה, משקה, 
מברכת אותו )כמו שיעץ לה סבא( וממתינה...

מלבד המידע הבוטני שהוא מספק על מחזור 
בְּפִליָאה  עוסק  הספר  הצמח,  של  החיים 
המתפתחת אצל הילדים תוך כדי התבוננות 
בטבע המקיף אותם. הפליאה היא השלב 
הראשוני, החיוני, שילדים עוברים תוך כדי 
בו,  חיים  שהם  לעולם  מודעות  פיתוח 
ולעובדה שהם חלק ממנו. כשיגדלו, תוביל 
אותם הפליאה מן הטבע גם להבנת נושא 
הקיימות ולהכרה בחשיבות השמירה על 

הטבע.

חומרים דרושים:
גרב ניילון ישנה

אדמה

נסורת

זרעי דשא

עיניים זזות

פונפון קטן

מפל )גליון פלסטיק דק( - לא חובה

מספריים

דבק

יצירה לט"ו בשבט
ראש דשא

1234

56
7

8

שנו את סדר האותיות וגלו את 
 שמות הפרחים:

)תשובות במהופך(
1. תורם ונאמן  
2. ממ מכה ביד

3. הילד
4. דור

5. בחץ
6. תן כלי
7. מוך רך

8. הירא עול
9. רק סין

10. תותינס
11. תורין

12. תם נירגן
13. שוה שן

תפזורת עצי סרק
מצאו בעץ שלפניכם שמות של 22 עצי סרק. כל 

השמות רשומים מימין לשמאל. בהצלחה!

מערבבים את 

האדמה עם 

הנסורת

שמים בגרב 
זרעי דשא, אחר 
כך אדמה עם 

נסורת

קושרים את 
הגרב וגוזרים 
את העודף

כלפי מטהכשהקשר ראש הדשא מניחים את 

מדביקים 
עיניים זזות

מדביקים 
פונפון 

בתור אף

עמיד )ארטליין(.לצייר פה בטוש לחילופין אפשר ומדביקים, צורת פה גוזרים מהמפל 

ומחכים...יום בקצת מים משקים כל חד פעמית.שמים בקערה 
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ממשיכים לצמוח יחד
הר חברון-

זו ההזדמנות שלכם להשמיע ולהשפיע!
 

 איך יראה בית הספר שילדכם ילמד בו? 
האם יתאים למשנה החינוכית שלכם?

 מאיזו תרבות תהנו? 
האם יהיה מגוון מותאם לקהלי היעד?

 אלו אתרי בילוי ותיירות נגישים יש באזור?
 איזה פתרונות רפואיים יהיו כאן בסביבה?

אלו מרחבי מסחר, תעשייה ותעסוקה 
מתוכננים לקום כאן?
דור ההמשך בהר

שירה מלכה| 0526071565

הר חברון – 
ממשיכים לצמוח יחד

יום שלישי | 2.2 | כ"ג שבט
19:30-21:30

בבניין המועצה במיתרים


