
ְדרוָׂמא
גיליון 74 | סיוון תשע"ו | יוני 2016

עיתון המועצה האזורית הר חברון

 "הרגשנו שאנחנו שותפים למשהו גדול" 

 משפחת שפירא בראיון לכבוד יום שחרור ירושלים והר חברון  12

"אל אשר תלכי אלך"- הצטרפו לעם ישראל ולהר חברון  18

הייתם שם?? - מבחר תמונות מאירועי החודשים האחרונים בהר  20

סימן קריאה - חודש הקריאה ויריד שבוע הספר  25



בנושא:

במעמד:
הרב אוהב ציון רב היישוב כרמל 
יו"ר המועצה האזורית יוחאי דמרי
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תושבים יקרים

מצויים אנו בימים מיוחדים, 
ימים של הודאה ושמחה.

הימים שבין שחרור ירושלים 
והר חברון – לחג השבועות.

לכאורה, שני אירועים החלים 
באותו שבוע. נדמה שמבחינת 
התוכן אין ביניהם כל קשר - 
רק במקרה הם נפגשים בלוח 

השנה. 

תורה,  בין מתן  מה הקשר 
חג השבועות, אירוע שקרה לפני 3500 שנה, לאירוע צבאי 

של כיבוש אדמה לפני 50 שנה?

כמדומני שהקשר בין האירועים מהותי – שניהם מייצרים 
מציאות חדשה, שלא הייתה קודם – שני האירועים נותנים 
משמעות להמשך, משפיעים על היום יום, על הכאן והעכשיו 

של כל אחד מאתנו. 

לפני כ-3500 שנה נולד עם, שבחג השבועות קיבל את מטרתו, 
ייעודו ומשימתו.

"אין אומתנו אומה אלא בתורתיה" קבע רב סעדיה גאון. זה 
היעוד, זה התפקיד שלנו מול העולם, להביא לעולם את בשורת 

החכמה, האנושיות, המוסר, וכוח אמונה. 

גם לפני 49 שנה, עם שחרורו של חבל ארץ זה, נקבעו לנו 
ייעוד, דרך ושליחות – חזון שהולך ומתממש למול עיננו, ואנו 

שותפים לו בפליאה, בתודה ובשמחה.

מדהים לחשוב שלפני 49 שנה כף רגל יהודית לא דרכה בהרי 
יהודה, רכב יהודי לא נסע בדרך האבות העולה ירושלימה, קול 
הברה עברי לא נישא באוויר המשכר של חבל הארץ המדהים 

שזכינו לחיות בו.

והנה עברו כמעט יובל שנים - ברחבי יהודה ושומרון כבר חיים 
למעלה מ-430,000 תושבים, ולנגד עינינו צומחים כבישים, 
ערים, מוסדות וישובים. אנו בעיצומו של המסע ועדיין לא הגענו 
לסופו – אבל כדי לדבר על 'מיליון יהודים ביהודה ושומרון' 
כבר לא צריך עיניים בורקות וחזון מיוחד של מטורפים - זה 
כבר כאן, ואפשר לראות זאת מתרחש בעשור הקרוב. בייחוד 
כשאנו מביטים מעבר לים ומבינים כי אתגר קליטה משמעותי 

נמצא לפנינו.

כאן בהר, בנחלת יהודה, אנו ממשיכים בעשייה, בעבודה 
וביישום התוכניות.

הצבנו יעד שאפתני - להגיע בעזרת ה' תוך עשר שנים לעשרים 
אלף תושבים, ואנו צועדים לשם.

התברכנו בשנה שחלפה בגידול אוכלוסייה מתמשך של 7%! 
)הממוצע הארצי עומד על 1.9%(.

מאות יחידות דיור נבנות ומשווקות ביישובי המועצה, לצד מבני 
חינוך ותרבות חדשים, ולצד הוספת שירותים חדשים. אנו 
משתדלים להיות יותר מדוייקים, יותר קשובים ויותר מקצועיים. 

לכבוד שנה נוספת של עשיה בחבל הארץ שלנו, הפקנו חוברת 
מיוחדת, דו"ח לתושב, המחולקת ביחד עם דרומא. תוכלו 
להתרשם מההתקדמות בשירותים רבים, מהצמיחה והעשייה 

הברוכה במועצה בשנה שחלפה.

תודתי לחברי המליאה, לעובדים ולמנהלים.

חג שמח!
שלכם 
יוחאי



לראשונה!  תושב 	�
הר חברון בכנסת 

ישראל
ם. כי הח” מפת  על  גם  ו   אנחנ
מאחלים ליהודה גליק תושב עתניאל 

ברכה והצלחה.

מבצע דובדבן	�
החלטנו לשמח את שותפינו הרבים, 
בה  שהתברכנו  הייחודית  בתנובה 
ובמבצע בזק שלחנו מעל שש מאות 
מארזי דובדבן ממטעי ההר לעמיתים 
ממשלה,  הארץ- משרדי  רחבי  מכל 
עסקים וגופים ציבוריים איתם אנו בקשר 
לאורך השנה. העל גלויה שצורפה נכתב - 
“תשורה ממטעי הדובדבן הנותנים פירות 
בימים אלו, מלא הטנא ברכות על עבודה 

משותפת לאורך השנה”. 

זוהי שנה שנייה שאנו מחלקים דובדבן 
לשותפים לעשייה. השנה הכפלנו את 
מספר המשלוחים וקיבלנו המון תגובות 
טובות. גם פסטיבל הדובדבן שקיימנו 
השבוע הפך לאבן שואבת עבור המוני 
בית ישראל תושבי הדרום שלהם זוהי 

חוויה ראשונה ואיכותית מהר חברון.

מתכוננים בשגרה, מוכנים בחירום	�
במסגרת שיפור מוכנות המועצה לאירועי 
תחומים  מנהלי  בהר  אירחנו  חירום, 
להערכות בחירום ממשרד הפנים - אלי 
רגב, חזי רז, אלי מועלם, ומשה עובדיה.

המנהלים ציינו את הממשקים היעילים 
ושיתופי הפעולה הפוריים מול מחלקות 
המועצה והודו על הירתמות של עובדים 

ומתנדבים למען החוסן הקהילתי.

ביקרנו איתם במוקד באדורים ולאחר 
מכן במועצה ובאתר סוסיא.

דנו בנושא צוותי החירום )הצח”י(, בהקמת 
המועצה  תושבי  עבור  ייעודי  מוקד 
בחירום  והכשרות  ציוד  ובתוספות 

ליישובים.

בתקופה האחרונה הרגשנו את נחיצותם 
של חברי הצח”י. כך גם את הצורך בגרורי 
כיבוי בשל המרחקים מתחנת כבאות 

ובציוד נוסף.

הובטח לנו סיוע בחיזוק המוכנות בציוד 
ובהכשרת כח אדם מתאים.

היופי של הר חברון - עכשיו גם באינסטגרם	�
מוזמנים להתחבר: חפשו ‘מועצה אזורית הר חברון

www.instagram.com/har_hevron

חג עצמאות שמח!	�
העצמאות  יום  לקראת  שנה,  כמידי 
מתאספים כל ילדי הגנים בהר חברון 
את  חידשנו  השנה  משותף.  לטקס 
הטקס וקיימנו אותו ברחבת בנין המועצה 
במיתרים, על רקע תפאורה ססגונית 
ומיוחדת. באירוע השתתפו כאלף ילדים 
מכל יישובי ההר, כולם שרו ורקדו במופע 
אחדות מרגש, הצדיעו לחיילים וחילקו 

להם חבילות שי גדולות.

תודה למחלקות חינוך ותשתיות, לחל”פ 
במועצה,  בטיחות  למטה  חברון,  הר 

לגננות, לילדים ולשאר השותפים.

ביקור חבר הכנסת 	�
אורן חזן בהר 

חברון
החודש  הגיע  חזן  אורן  הכנסת  חבר 
ביקר  הסיור  במהלך  בהר,  לסיור 
באתר  החדש,  הסטודנטים  בכפר 
המורשת בסוסיא ובמקומות נוספים. 
בפגישה במועצה הצגנו לו את התכנית 
פעולת  את  שמנחה  האסטרטגית 
המועצה והעלינו בפניו סוגיות חשובות 
בהן נדרש סיוע הכנסת והממשלה. אורן 
תומך ההתיישבות ובעצמו תושב העיר 
אריאל כבר שלושים שנה הבטיח לסייע 
דרך הכנסת ובדרכים נוספות לפיתוח 

הר חברון.

פסטיבל 	�
הדובדבן

הארץ  מכל  מבקרים  אלפי 
ומכל גווני האוכלוסייה, הגיעו 
לפסטיבל הדובדבן ביער יתיר, 
ונהנו מקטיף עצמי, פעילויות, 
שחקני רחוב, נגנים ועוד הרבה. 
היה אדום, מתוק, נעים וטעים. 

נתראה בשנה הבאה
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חדש בהר חברון - בית דין לממונות	�
בשעה טובה החל לפעול בהר חברון 

‘בית דין לממונות’.

שירות חשוב זה יוצא אל הפועל בהר 
חברון בזכות שיתוף פעולה מבורך בין 
המועצה, המועצה הדתית, רבני יישובים 

והדיינים.

בית הדין יפעל ליישב סכסוכים ממוניים 
בענייני  דין התורה, פסיקותיו  פי  על 
בוררות קבילות בבית המשפט. פעלנו 

להקמתו משום היתרונות שבו - ההליך 
בבית הדין זריז, יעיל ובעלות מינימלית 
של אגרה ללא צורך בהוצאות עורך דין, 

ניתן לפתור סכסוכי שכנים.

הדיינים בבית הדין יהיו מוסמכים מטעם 
ועל פי דרישת הרבנות הראשית לישראל. 
במשרדי  יהיו  הדין  בית  של  הדיונים 

המועצה הדתית ‘במיתרים’.

וועדה  תלווה  הדין  בית  פעילות  את 
ציבורית שחבריה יהיו הרב אוהב ציון - 
רב היישוב כרמל, יו”ר המועצה הדתית 
– גלעד מתאנה וראש המועצה - יוחאי 

דמרי.

לפרטים נוספים: מנחם וייס - מזכיר 
054-4375963 לפתיחת תיק: ורדית 

בנימין 02-9969145

שערי בית הדין פתוחים לציבור הרחב.

אליצור הר חברון בעונה חלומית	�
לאחרונה זכתה קבוצת הנוער )יא יב( 
באליפות מחוז הנגב, והיא מעפילה לליגה 
הארצית! האליפות הוכרעה במחזור 
האחרון, בניצחון 58:55 על הפועל בני 
שמעון. לאורך העונה התמודדה הקבוצה 
מול קבוצות משער הנגב, ערבה, אשכול 

ועומר. לאחרונה זכו קבוצות “הנערים” 
)כיתות ה(  ו “קט סל ב”  י(  )כיתות ט 
באליפות הנגב. יישר כח ענק למאמן 
אבי אבו, לכל השחקנים ולמנהל הקבוצות 

אלי שפר.

רבקה פרץ, תושבת עתניאל ומורה בבית ספר 	�
דביר, נהרגה בתאונת דרכים

רבקה פרץ ז”ל- רעיה ליוסי ואם מסורה 
ליהודה, שירה, תהילה, עתניאל,רוני טליה 

ויעל

אוהבת  פנים,  מאירת  חסד,   אשת 
אדם,לימוד ודעת.

מורה מוערכת בבי”ס דביר שהעמידה 
תלמידים הרבה.

תושבת עתניאל שנים רבות. 

רבקה )51( נהרגה בתאונת דרכים בין 
אשתמוע לשמעה כשחזרה מ”שבעה” 
של בעלה, יוסי, על אביו. בנה עתניאל 
ובתה יעל שהיו איתה ברכב נפצעו וכן 

הנהג, גם הוא תושב הישוב.

משפחת עתניאל המומה וכואבת את 
הפרידה.

לאחרונה  אירועים שחוו  רצף  לאחר 
בעתניאל  ‘דביר’  הספר  בית  תלמידי 
שהאחרון בהם הוא מותה של רבקה 
פרץ ז”ל מורה ומרכזת תקשוב בבית 
הספר, נפגשו התלמידים לתפילת ילדים 
אותה הוביל הרב שמואל אליהו, רבה של 
צפת שהגיע במיוחד מצפת כדי לחזק.

הרב ראם והרב שמואל אליהו דיברו עם 
צוות המורים בבית ספר שמעו והשמיעו 
בתפילת  הרבנים  עמדו  מכן  ולאחר 
הילדים לבקשת בריאות וכוח לקהילת 

בית הספר.

יישובי הר חברון שולחים נחמה וחיזוק 
לתושבי עתניאל ולמשפחת פרץ.

ממשיכים ללחוץ 	�
בנושא התחבורה

בערב פסח נפגש ראש המועצה עם 
שר התחבורה ישראל כץ ויחד עם ראשי 
רשויות נוספים עסקו בנושא הכבישים 
ביהודה ושומרון. כל נושא התחבורה 
ותשתיות התחבורה באזורנו חייב טיפול 
ביתר  שהחל  זה  כמו  לפחות  עומק 
הארץ בעשור האחרון. ראש המועצה 
הגיע לפגישה מצויד באוסף תמונות 
מכבישי הר חברון, לשתף את השר 
ב’חוויית’ הנסיעה בכבישים הרעועים. 
שר התחבורה שהוא אוהד ההתיישבות 
מצליח להניע פרויקטים מרשימים בכל 
הארץ, וכעת אנו דורשים מהלך דומה 

גם אצלנו.

בפגישה עדכן השר על השלמת תאורה 
בשבעה צמתים בהר, וכן על תכנון עוקף 
אל ערוב )לב יהודה( שנמצא בעיצומה 
של עבודה האמורה להסתיים בעוד 
כעשרה חודשים. בנוסף התבשרנו שהחל 
תכנון להרחבת כביש המנהרות לדו 
נתיבי, ביקשנו להעמיד תקציב לביצוע 

כבר ב-2017 .

עוד עדכן השר בנוגע לתאורת כביש בית 
חגי עתניאל ששלב התכנון הסתיים וכעת 
נותר להשלים את התקציב לכך ולצאת 

לדרך במחצית השניה של השנה.
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חניון צה”ל 	�
ברחבת המועצה 

ביום העצמאות
לחניון הגיעו כ-4000 משתתפים, מההר, 
מיישובי לכיש ומערי הדרום. היה אירוע 
מושקע, מיוחד, עשיר בפעילות חווייתית 
ומתאים לכל המשפחה. תודה רבה 
למשטרת ישראל, למחלקות תשתיות, 
ובעיקר  במועצה,  ותרבות  ביטחון 
לחטיבת יהודה – למח”ט, לסמח”ט, 
לקצין הגמ”ר, ולכל המפקדים והחיילים. 

ניפגש בשנה הבאה.

מועמדת למלכות 	�
היופי של ישראל - 

צליל רובין מעומרים
כולנו רוצים לסייע לזכיתה. ההצבעה דרך 
http://missisrael.ynet.co.il :הקישור

משתדרגים גם 	�
בנקיון

לאחרונה הצטיידנו במאה פחים חדשים 
שכבר חולקו ביישובים. 

למשאית  מצטרפת  הפחים  רכישת 
הזבל החדשה שרכשנו ונכנסה לעבודה 
ומביאה לסבבים מוגברים יותר, תפקיד 
פחי הדולב החדשים )המכונים 1100( 
למנוע הצטברות של ערימות האשפה.

בנוסף תגברו אגף התשתיות גם את מכלי 
המיחזור ביישובים וכן נוספו מועדים 

לפינוי גזם.

"שרים וזוכרים בהר חברון”	�
השנה, טקס יום הזיכרון המועצתי היה 
בסימן: “בדרכן”, בעקבות נשים מההר. 
הוקרנו סרטים קצרים על הוריה הגר 
מבית יתיר, כנרת מנדל מכרמל, ודפנה 
מאיר מעתניאל. ראש המועצה יוחאי 
דמרי נשא דברים, וכן מח”ט יהודה יריב 

בן עזרא. מעל שלוש מאות תושבים 
השתתפו בטקס ולאחריו המשיך הקהל 
לשיר שירי זיכרון וגעגוע, בליווי נגנים 
ברחבת  התקיים  האירוע  מקצועיים. 
המועצה בחוץ. בלובי המועצה הוצגו 

תמונות כל הנופלים מההר, ובהר.
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חדשות

ביקור אלוף פיקוד העורף	�
יואל סטריק, אלוף פיקוד העורף הגיע 

לסיור בהר חברון.

את הביקור פתחנו במרכז החירום האזורי 
באדוריים, ממנו שולטים על מרכיבי 
ביטחון בכמה מהיישובים. משם נסענו 
לעתניאל, שם ביקש האלוף להתרשם 
בשטח מאמצעי הביטחון המגנים על 
הישוב ולבדוק כיצד יושמו לקחי האירוע 

הקשה בו נרצחה דפנה מאיר הי"ד.

שנערכה  ובפגישה  הסיור  במהלך 
במועצה עלו נושאים רבים:

תגבור אמצעי ביטחון במספר יישובים, 
תכנון מרכיבי ביטחון ליישובים חדשים 
בהם קיים הצורך. שותפות בנטל אחזקת 
אמצעי ההגנה, תקני רבשצ"ים בישובים 
שעדיין לא זכאים לכך. יישובים בהם 
לא קיימת מערכת צופרים המתריעה 
במקרה של נפילת טילים. אוטובוסים 

ממגונים,ועוד

הנושאים שעלו בפגישה חשובים ועומדים 
בתקופה זאת בראש סדר העדיפות של 
הנהגות היישובים וכך ראינו לנכון להיפגש 
עם האלוף בשטח בהקדם. בפגישה 

הובטח לנו טיפול במספר נושאים.
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חטמ"ר יהודהחדשות

אירועי יום העצמאות בחטמ"ר יהודה	�
השנה, ביום חמישי, ד' באייר תשע"ו חגגנו 
כולנו יחד את יום העצמאות ה68 למדינת 
68 שנים, מתוך סערת  ישראל! לפני 
הקרבות של מלחמת העצמאות קמה 
ועלתה מדינה אחת, עקשנית, נחושה, 
והיא עשתה זאת כנגד כל הסיכויים בזכות 
אנשים מסורים ואמיצים שהבינו כי גורל 
הרבים ועתידם מונח על כתפיהם, וניצחו 
בזכות הרוח וכושר העמידה ואולי בעיקר 

בזכות המטרה ושותפות הגורל.

לאחר השנה שחלפה, שנה שהייתה קשה 
ומאתגרת ועם זאת מחזקת ומלכדת, 
אנו בחטמ"ר יהודה שמחנו יותר מתמיד 
לחגוג את יום העצמאות יחד עם תושבינו, 
מושא הגנתנו, עליהם אנחנו שומרים יומם 
יום העצמאות  וליל. במסגרת חגיגות 
בגזרת החטיבה המרחבית יהודה, הקימה 
החטיבה בשיתוף המועצות האזוריות 
2 חניונים בהם הוצגו אמצעים צה"ליים 
ואמצעים בהם משתמשים כוחות הביטחון 
בגזרה. חניון אחד הוקם בקרית ארבע 
ועליו פרש חסותו גדוד "ניצן" הלא הוא 
גדוד האיסוף הקרבי של פיקוד המרכז. 
החניון המרכזי, אשר אליו הגיעו מירב 
האזרחים, הוקם ע"י החטיבה המרחבית 
יהודה ובהובלתה במועצה האזורית הר 
חברון. לחניון זה הגיע מספר חסר תקדים 
של מבקרים – יותר מ3,500 איש פקדו 
את החניון במהלך יום העצמאות ה68 
למדינת ישראל, מספר מדהים ויוצא 
דופן! בחניון הוצגו רכבים רבים, אמצעי 
לחימה ונשקים, אמצעים לפיזור הפגנות, 
נמצאים  אשר  רבים  רפואה  אמצעי 
בשימוש צה"ל ובהם מטפלים כוחות צה"ל 
בתושבי הגזרה, אמצעי קשר רבים אשר 
בעזרתם הכוחות בגזרה יכולים לתקשר 
ולשמור על ביטחון  האחד עם השני 
התושבים 24 שעות ביממה, תערוכת 
איסוף קרבי – "העיניים של המדינה", 
תערוכת כיבוי אש, תערוכת אמצעי חבלה 
וכמובן – תחנת מורשת חטיבתית המציגה 
את ההיסטוריה של חטמ"ר יהודה. זוהי 
הייתה זכות גדולה עבורנו בחטיבת יהודה 
לשמח את תושבי הגזרה ביום כה חשוב 
למדינת ישראל, החיבוק החם מתושבי 
הגזרה ושיתוף הפעולה יוצא הדופן עם 
גורמי הביטחון האזרחיים מלווים אותנו 
בכלל משימותינו ותורמים רבות להצלחת 
משימתנו. בהזדמנות זו נרצה להודות 
לכלל הגורמים ממועצת הר חברון על 
שיתוף הפעולה המוצלח שהביא לאירוע 
כה מוצלח ומרגש. נשמח לראות את 

כולכם גם בשנה הבאה מגיעים לחניוני 
החטיבה המרחבית יהודה!

דברי מח"ט יהודה, אל"מ יריב בן עזרא 
לתושבי הגזרה – יום הזכרון תשע"ו

"תושבים יקרים,

היום מתייחדת האומה כולה, משפחה 
שכולה גדולה אחת, עם זכר בניה ובנותיה 
שנפלו במערכות ישראל. נדע ונזכור את 
המחיר הבלתי נתפס של מות טובי בנינו 
ובנותינו. נוקיר את החרות שנקנתה לנו 
בדמם שלהם, ביגונה הכבד של משפחת 
השכול ובכאב הפצועים והנכים הנושאים 
בגופם ובנפשם את צלקות המלחמה. 
משפחות שכולות יקרות, המחיר האישי 
שאתן שילמתן כבד מנשוא ומלווה אתכן 
כל רגע ובכל מקום בחיים. בשם כל כוחות 
הביטחון בגזרת יהודה אני מרכין את ראשי 

בעצב וכואב את כאבכן. 

בימים אלה מתמודדת מדינת ישראל עם 
גל טרור פלסטיני, אשר למרבה הצער 
מצרף משפחות נוספות למעגל השכול. 
הכאב עצום, ומי כמוכן יכול להבין את 
המתרחש בליבן של משפחות הנופלים 
הטריות. תושבים יקרים, מושא הגנתנו, 
אנו לא ננוח, ולא נפסיק לרדוף אחר 

דורשי רעתנו המנסים לפגוע 
חיינו  ולשבש את אורח  בנו 
התקין והבטוח. תהיו סמוכים 
כל  עושים  שאנו  ובטוחים 
שביכולתנו על מנת להבטיח 
את ביטחונכם ואני מודה לכם 

על תמיכתכם בכוחותינו.

במשך ששים ושמונה שנה, 
קום  לפני  שנים  ועשרות 
דורשי  מבקשים  המדינה, 
ולשבש  בנו  לפגוע  רעתנו 
את חיינו בדרכים שונות, ואנו 
להם. במשך ששים  יכולים 
ושמונה שנה מגנים צה"ל ושאר 
זכותנו  כוחות הביטחון, על 
ועליכם  יהודי  לאומי  לבית 
אזרחיה של מדינת ישראל. 
המחיר שאנו משלמים בדרך, 
אבדן של חיים שנגדעו טרם 
זמנם, הוא גדול ורב. במהלך 
מיום  החל  החולפת  השנה 
הזיכרון האחרון מדינת ישראל 
איבדה 68 חיילים ו32 אזרחים 
אשר חרפו נפשם בהגנה על 
המולדת או שנפגעו בפעולות 
האיבה. בגזרת חטיבת יהודה, 
איבדנו בשנה החולפת את 

איבדנו את אשר אברהם חסנו, הרב יעקב 
ונתנאל ליטמן, גינדי קופמן, דפנה מאיר 
ואליאב גלמן, כמו כן איבדנו שני נגדים 
מהחטיבה, סמל ראשון נדב עזרא ורב 

סמל ישי בן אבו יהי זכרם ברוך.

ההתמודדות עם האבדן היא אישית מאוד, 
וכל אחד ואחת מביע אותה בדרכו, כלפי 
עצמו וכלפי משפחתו. ביום הזיכרון לחללי 
מערכות ישראל הופך האבל הפרטי, 
האישי כל כך, ללאומי. אנו, המקדשים את 
החיים וחותרים לשלום, ניצבים כואבים 

אל מול הזיכרונות והסיפורים.

"יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוקי 
אבותינו, שתבטל מלחמות ושפיכות 
דמים מן העולם, ותמשיך שלום גדול 
ונפלא בעולם, ולא יישאו עוד גוי אל גוי 
חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, רק יכירו 
לאמתו  האמת  תבל  יושבי  כל  וידעו 
אשר לא באנו לזה העולם בשביל ריב 
ומחלוקת חס ושלום, ולא בשביל שנאה 
וקנאה וקנטור ושפיכות דמים חס ושלום, 
רק באנו לעולם כדי להכיר ולדעת אותך 

יתברך."

יהי זכרם של הנופלים ברוך."
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תקפצו לקפה

משפחת חריר  בית חגי
הכירו לנו את בני המשפחה, גילאים ועיסוקים 

ניר - בן 35, מורה

אבישג - 31, מורה   

נילי - 12, תלמידה בביס "דביר", עתניאל

משי - 6

נגה - 4

מה עושים בשעות הפנאי? 
ניר משתלם בעבודתו ומשתדל לקבוע עיתים לתורה 

אבישג, אוהבת לכתוב פרוזה ושירה. )למגירה(

נילי אוהבת להיפגש עם חברות, לקרוא ולנגן באורגנית.

משי - לשחק עם חברות ולרקוד.

נגה - לשחק, להשתובב ולרקוד.

חוגים ותרבות לילדים ולמבוגרים? 
שיעורי תורה, חוג ריקוד, חוג מקהלה וחוג אורגנית. 

קצת על הבית שלכם
אין לנו משהו מיוחד לספר חוץ מזה שיש לנו בנות נפלאות 

ואנחנו מקווים לחנך אותן בדרך הישר.

איך הגעתם ליישוב? 
הגענו לכפר הנוער, כזוג במשפחתון.

גלגולים קודמים, מגורים עד ליישוב הנוכחי- 
טיילנו בכל הארץ לאורכה ולרוחבה: כוכב יעקב, כפר הראה, 

מעלות.

על היישוב, בקצה המזלג
ערבות הדדית ואכפתיות. אווירה איכותית של חינוך ערכי. 

אנחנו שמחים שהבנות שלנו סופגות את האווירה הזו.

אבישג: לפני כשלוש שנים הקמתי עם עוד חברות יקרות 
תיאטרון נשים יוצרות. התחלנו משלב כתיבת הטקסטים, 
עד לרמה של בימוי והפקה, שיאו היה בר"ח אדר. אז העלנו 
מופע המנקז לתוכו תהליך של למעלה מחצי שנה. האירוע 
עצמו היה מבדר בסדר גודל שלא נראה כמותו, המעמד שלו 
היה מרגש. חלק גדול מנשות הישוב נרתמו אליו וחיכו לו 
בציפיה. בתהליך הזה שמחנו לגלות המון על נשות היישוב 
מפן אחר שלא ראיתי קודם, ראיתי עד כמה אנחנו צמאות 

לעשייה וליצירה. התהליך היה מכונן.

אנקדוטה או סיפור מאפיין מחיי היישוב 
אבישג: השבת התקיימה שבת יישובית "שבת חגי" לזכר 
כמה מחברי מקימי הישוב, התנדבתי לעזור בעריכה. איחרתי 
רק בחצי שעה וכמעט לא נשאר לי במה לעזור, הכל היה 
"מתוקתק", נשים נתרמו לעזור מכל קשת הגילאים, החל 
מוותיקות היישוב ועד לצעירות שבהן. באווירה שמחה וחיובית 

של חדוות עשיה. 

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

ערבות הדדית, חינוך ואיכות חיים.  

בנוסף, הנוף ההררי והאוויר הצלול כיין, הייחודיים לאזור שלנו.

שתפו אותנו בחלום לגבי היישוב 
ניר: לראות את היישוב צומח ומשגשג מכל הבחינות ונותן 
מענה של תעסוקה, תרבות והעשרה לכל הגילאים החיים 

בהרמוניה ובכבוד הדדי

אבישג: יש לי חלום הקשור לנשות הר חברון; להקים להקה 
נשית יוצרת ושרה, החל משלב כתיבת השירים, הלחנים, הניגון 
והשירה. אני חושבת שיש לנו בהר נשים מוכשרות. )זכיתי 
להכיר לא מעט(, מי שמאמינה כמוני באמנות, ביצירה מקורית 

ובכוח הנשי, אשמח לרוץ איתה קדימה ולהגשים החלום.
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תקפצו לקפה

משפחת דהרי  נגוהות
הכירו לנו את בני המשפחה, גילאים ועיסוקים

שי - בן 34, מאבטח בישוב,  וטכנאי מחשבים - בעל עסק עצמאי של 
תיקון ומכירת מחשבים. מורן - בת 31, בעלת תואר בחינוך מיוחד, 

סייעת שילוב בגן בנגוהות ומנהלת הצהרון בישוב.
יהלה - בתנו הבכורה, בת 8 וחצי, חכמה מתוקה ואחראית. לומדת 
בכיתה ג' בבית הספר דביר בעתניאל. יהונתן - בן 7 וחצי, חברותי 
ויצירתי. לומד בכיתה א' בביה"ס דביר בעתניאל. טליה - בת 6 וקצת, 
מקסימה ומסודרת. בגן נגה בנגוהות, עולה לכיתה א! דוד - בן שנתיים 
ותשעה חודשים, מתוק חברותי ושמח. נהנה בפעוטון שקד המעולה 

בנגוהות.

מה עושים בשעות הפנאי?
שי מבלה הרבה בעבודה ובטכנאות המחשבים וכשנמצא בבית 
משחק עם הילדים ומשתולל איתם. יהלה אוהבת לשחק עם חברות 
ולקרוא ספרים, יהונתן אוהב לבלות עם החברים והמחשב, טליה 
אוהבת לשחק עם חברות בברביות ולצייר ודוד אוהב לנסוע בבימבה 
ולהזמין חברים הביתה. ביחד אנחנו הכי נהנים מטיול משפחתי כיפי 

באוויר הצח והנוף של נגוהות.

קצת על הבית שלכם
אנחנו גרים בנגוהות כבר 10 שנים מאז שהגענו התאהבנו. כרגע 
גרים בקרוואן מורחב, ב"ה קנינו מגרש ובע"ה נתחיל בקרוב לבנות 

את בית הקבע שלנו בישוב.

איך הגעתם ליישוב?
חיפשנו מקום קטן שההשתלבות שלנו בו תהיה משמעותית. את 
נגוהות הכרנו דרך חברים טובים שהמליצו לנו לבוא לבדוק, הגענו 

מאידיאולוגיה ונשארנו מאהבה.

גלגולים קודמים, מגורים עד ליישוב הנוכחי
אנחנו נטועים בישוב מאז החתונה! זה המקום בו התחלנו את דרכנו, 
זה המקום בו אנו נמצאים כעת ובע"ה זה יהיה המקום בו נמשיך 

לגור בעתיד בבית קבע.

על היישוב, בקצה המזלג
הישוב נגוהות ממוקם בדרום מערב הר חברון עם אוויר נקי ונוף 
לים )של אשקלון-אשדוד( אך הנוף האמיתי זאת הקהילה - הנתינה 

,האכפתיות, השמחה התורה והערבות ההדדית, 
הם המנוע האמיתי של הישוב הזה.

חוגים ותרבות בישוב
בישוב יש תלמוד תורה אקטיבי ומיוחד במינו 

שנוטע בילדים שמחה ואהבת התורה.

יש חוג התעמלות קרקע, חוג קפוארה 
וחוגי נגינה שונים. הספריה שלנו פעילה 
מאוד, פעמיים בשבוע מגיעים אליה ילדים 
מכל הגילאים להחליף ספרים וגם סתם 
לשבת לקרוא על הפופים. ובנוסף הספרנית 
התותחית שלנו מקיימת מגוון פעילויות לכל הגילאים לאורך 
השנה. עכשיו למשל יש פרוייקט בת מצווה, שבו כל בת מכינה 
לעצמה אלבום בת מצווה יחודי ומעוצב. לנוער יש כמובן רכזי נוער 
שאחראים על הפעילויות שלהם. השנה השקיעו בישוב וחילקו את 
הנוער לנוער צעיר ונוער בוגר. כמובן יש ערבי נשים, ערבי ראש חודש 
ועוד, חלקם ביצירה עצמית וחלקם פעילויות מבחוץ. עכשיו הנשים 
מחכות ומצפות ליום נשים המסורתי שמתקיים בסוף השנה! גם את 
הגברים בישוב לא מזניחים, היה לאחרונה ערב מאסטר שף מצוין, 

ובקרוב גם להם יהיה יום גברים מפרגן.

אי אפשר שלא להזכיר את יום העצמאות שחגגנו עכשיו, יחד כל 
הישוב, ברוב עם, בשמחה רבה. השנה התחלנו מסורת של הדלקת 
משואות, היה מרגש ומעצים. ולסיום התכנסנו לסעודת חג כולנו ביחד!

אנקדוטה או סיפור מאפיין מחיי היישוב 
במוצאי שבת פרשת אמור פרצה שריפה בישוב. השריפה התפשטה 

במהירות והגיעה ממש עד לקרוואנים בשלוש שכונות שונות!
באותו לילה ראינו שוב בעוצמה, מהי הערבות ההדדית של תושבי 

המקום.
כל הגברים, כמובן גם אלו שהשריפה הייתה רחוקה מביתם התגייסו 
למשימה של כיבוי השריפה. לכבאיות לקח זמן רב עד שהגיעו, 
ובזכות הביחד של כולם היה מספיק כח 'להחזיק' את המצב בעצמנו 
עד שיגיעו כוחות הכיבוי. השתמשו בצינורות מהבתים, צינורות כבוי 
אש וגם מחבטים. התיאום בין כולם היה מדהים הרבש"צ, צוות צח"י, 
כיתת הכוננות, החיילים וכל שאר הגברים שבאו לעזור ,כולם לקחו 

חלק בהצלה. והנשים עזרו מהבית, הן קראו תהילים!
באותו לילה פונו כ-20 משפחות מבתיהם לבתים של משפחות 
אחרות שאירחו אותם בשמחה. כאן ראינו שוב את האחדות והאהבה. 

אין ספק שהמקרה הזה קירב בין כולם.
ב"ה אף אדם לא נפגע, והנזק שנגרם לישוב הוא ברכוש בלבד.

בשבת שלאחר מכן קיימנו קידוש הודיה לה' יתברך על הניסים 
שעשה לנו, היה מאוד מרגש לשמוע את האנשים מספרים, כל 

אחד מנקודת מבטו על הלילה הקשה ומיוחד הזה.

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

מי שמחפש קהילה טובה וחמה עם איכות חיים גבוהה ומשמעות, 
וגם בית במחיר אטרקטיבי - מוזמן לפרוייקט בנה-ביתך בנגוהות, 

ולהיות שכן שלנו.. קפה ועוגה עלינו, נשמח לראותכם!

שתפו אותנו בחלום לגבי היישוב
יש את החלום הפרטי שלנו כמשפחה לבנות ממש את בתינו בישוב, 

שזה כבר מתחיל להתרקם..

ויש חלום ישובי - לראות את הישוב גודל ומתפתח מתמלא בפנים 
חדשות ובבית כנסת קבע )כולל מניין תימני..(



הישוב אביגיל הוקם בשנת תשס"א, ע"י מספר חיילים עם 
שחרורם מצה"ל.

בתיאום עם המועצה נקבע המיקום על גבעה הצופה אל עיקול 
הכביש שבין סוסיא למעון, מול מעון המקראית והתלמודית. 
המטרה הייתה להשלים את רצף יישובי הרכס המזרחי, 
להתיישב על נקודה השולטת על הכביש ולהוות מענה הולם 

לפיגועי הטרור, שהיו באותה עת בשיאם.

מעט אחרי העלייה לקרקע הוגשה עתירה כנגד הקמת היישוב 
החדש, והוצא צו ביניים המורה על הפסקת העבודות. במשך 
שנתיים וחצי נאלצו חברי היישוב להסתפק במה שהספיקו 
להעלות לגבעה עד הוצאת הצו: אוהל, אוטובוס, מגדל מים, 

בית כנסת וגנרטור.

בזמן שצו הביניים היה בתוקף קשה היה לקלוט משפחות, וחיו 
במצפה רק שישה רווקים ורווקה. על אף הקשיים תושבי הישוב 
דבקו במקום כיוון שראו את חשיבות ההתיישבות בנקודה זו. 
ב"ה פיגועי טרור אל ציר התנועה פסקו ואכן אביגיל היוותה 

חוליה משמעותית בשרשרת הישובים.

כי  וקבעה  בג"ץ שביטלה את ההקפאה,  לאחר פסיקת 
קליטה  תהליך  החל  מדינה,  הן אדמות  הישוב  אדמות 
וצמיחה של היישוב. כיום חיות ביישוב שלושים משפחות, 

להן כחמישים ילדים.

אביגיל הינו יישוב קהילתי ישראלי ובו קהילה חמה ומשפחתית. 
ביישוב מתקיימות פעילויות תרבות רבות, מערך חוגים מגוון 
ועשיר, תלמוד תורה וכן וועדות פעילות בתחומים שונים. 

 ֲאִביַגִיל
נעים להכיר



הקהילה התוססת והצומחת מהווה מנוף לקליטה ולאירוח 
בישוב. אביגיל מהווה בית ָשֵׁלו עם נוף יפהפה, המשקיף 
אל מעון הקדומה ועל הרי חברון, ומאפשר בחלוציותו את 

חידוש פני ההר.

לאחרונה קיבל היישוב החלטה לפתוח את שעריו למשפחות 
חילוניות, והחלה קליטה מבורכת של מספר משפחות. 
החלטה זו עולה בקנה אחד עם אופיו של היישוב המקבל 
הלכה למעשה משפחות ורווקים מכל גווני החברה הישראלית. 

ביישוב מבני קבע ציבוריים: בית כנסת המשמש כמבנה רב 
תכליתי, מקווה, גן ילדים, פעוטון, משחקיה וספריה, והחלו 
בבניית חדר חוגים בעבודת כפיים של גברי היישוב. כמו כן 

ישנם עסקים מקומיים.

ביישוב קיים בור מים צלול וקר ששופץ על ידי התושבים, 
מומלץ להגיע ולטבול בייחוד בימי הקיץ החמים! בנוסף, 
בעלייה ליישוב ישנו מעיין מקסים בתוך מערה, המהווה מוקד 

משיכה למטיילים רבים באזור.

בשנה האחרונה הוחלט לצעוד צעד נוסף לביסוס ישיבתינו 
באביגיל, להגשים חלום ולקדם בניית בית כנסת קבע ליישוב. 
ועדה הפועלת בהתנדבות מקדמת תוכנית אדריכלית שתתאים 
לרוחה הייחודית של אביגיל, ומקדמת את פרוייקט בניית 
בית הכנסת במישור התכנון, גיוס הכספים והביצוע. תושבי 
היישוב תורמים סכום נכבד לבניית בית הכנסת החדש. 
אם גם אתם רוצים לקחת חלק בקידום ובבניית יישוב שכן 
בהר חברון, מוזמנים לקרוא על הפרוייקט ולתרום באתר: 
www.avigailsynagogue.com. נשמח ונתרגש מאוד 

מהשתתפותכם בפרוייקט חשוב זה!

שמו של היישוב: "מצפה אביגיל", נקרא על שם אביגיל 
אשת נבל הכרמלי, אשר חייתה במקום. אביגיל, על פי 
חז"ל, הייתה אחת משבע נביאות שקמו לישראל. ואף 
אחת הנשים היפות בעולם. אביגיל הצליחה בחוכמתה 
להציל את נבל בעלה ואת כל ביתה ממיתה ולאחר 

מות נבל בעלה, הייתה לאחת מנשות דוד.

תכונותיה המיוחדות של אביגיל – תבונתה, ראייתה 
לטווח הרחוק, סבלנותה ורדיפת השלום שלה מהווים 

את התכונות בהם מקווים תושבי הישוב לדבוק.

הישוב עדיין גדל ומתפתח וקולט משפחות נוספות 
המעוניינות להצטרף לעשייה במקום.

 ֲאִביַגִיל

המקום מעניין אתכם? 
מסוקרנים להכיר קצת יותר?

מוזמנים לבקר בכל עת!

ניתן גם לשמוע עוד או לקבוע 
פגישה עם רכזת הקליטה, 
לילך כהנא: 0523057083
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"הרגשנו שאנחנו 
שותפים

למשהו גדול"

יקיר שפירא, בית יתיר

סיפור החיים של הורי, זאב וציפי שפירא, 
תושבי בית יתיר - שזור במהלך ההיסטורי 
של שיבת ציון, שחרור ירושלים וחידוש 

ההתיישבות היהודית בהר חברון.

כשנתבקשתי לראיין אותם לרגל יום 
ירושלים ויום שחרור הר-חברון, דימיתי 
לעצמי שכך זה יהיה  - אני אשמע שוב 
את כל הסיפורים והאנקדוטות המוכרים 
לי כבר שנים, ומשימתי תהיה פשוט 
קולח  בסגנון  הדברים  את  להעביר 

ומעניין לקוראים. 

אולם, במהלך הראיון ולאחריו, זכיתי 
לקבל תמונה רחבה ממה שהייתה לי עד 
כה ומבט חדש על סיפור חייהם של הורי 
ועל ההיסטוריה המיוחדת של משפחתי.

תוך כדי עיבוד הדברים בראשי, חשתי 
יותר ויותר את גודל הזכות שנפלה בחלקי 
להיוולד להורים שכאלה במשפחה שכזו, 
עם עבר נפלא, הווה שצלצולי פעמון 
ההיסטוריה היהודית נשמעים בו היטב, 

ועתיד מבטיח בע”ה.

ראשית כל, היכרות קצרה:

הוריי גרים בבית יתיר, מראשוני היישוב 
)או ליתר דיוק, הגיעו שנתיים לאחר 
הקמתו(, שפרץ את תנופת ההתיישבות 

המתחדשת בהר חברון.

להם 8 ילדים ונכדים רבים, שמתגוררים 
עם משפחותיהם ב: בית יתיר, ראש צורים, 

ירושלים, בית אל, עטרת ובית חורון.

אבא עובד כרבש”ץ היישוב, אמא מדריכת 
פעוטונים ומעונות באזור הדרום. משמשים 

סבא וסבתא )מצטיינים!( במשרה מלאה, 
ללא חופשות וימי מחלה...

במהלך הראיון מדגישים הורי שללא 
הספק המטען הערכי אותו הם נושאים 
עבר אליהם ישירות מהוריהם: הוריו של 
אבי, סבא דוד ז”ל וסבתא דוריס שתאריך 

ימים, לבית שפירא, גדלו באנגליה.

שניהם גדלו בבתים ציוניים, אם כי עלייה 
לארץ ישראל לא הייתה על הפרק כדבר 

מעשי.

סבא אף נלחם כחייל בצבא האנגלי 
במלחה”ע ה-2.

בני עקיבא.  הם הכירו בהכשרה של 
משתתפי ההכשרה עסקו בהכנה לעלייה 

ארצה ולחיים בארץ.

וסבתא  ישר לכך, עלו סבא  בהמשך 
ארצה. זאת, ללא עידוד מהבית וללא 

משפחה בארץ.

מיד לאחר שעלו, התחתנו בשעה טובה. 
סבא בן 27 וסבתא בת 20. גם בחתונתם 
באו לידי ביטוי התנאים ה)לא(פשוטים של 
חייהם באותם הימים – ציבור המשתתפים 
היה מצומצם ביותר, סבתא לבשה חליפה 
בהשאלה, והמתנה היחידה שקיבל הזוג 
הצעיר לכבוד החתונה הייתה - מאפרה..

בתחילה הגיעו לקיבוץ לביא. שם נולד 
בנם הבכור, אבא שלי. מי שמשוחח עם 
סבתא דוריס יוכל לשמוע ממנה כמה 
דבש הם ליקקו שם וכמה תובענית הייתה 

החלוציות באותם הימים..

 כעבור כמה שנים ביקשו לעבור למקום 
אחר. בעודם מחכים לתשובה ממושב 

משואות יצחק, קיבלו הצעה מהסוכנות 
“גבעת  בשכונת  לגור  לבוא  היהודית 
מרדכי” שבירושלים, הם נענו להזמנה 
ונסעו עם מטלטליהם במשאית לשכונה 
הירושלמית החדשה שלימים תהיה מקום 
מגורם הקבוע. שם נולדו גם דיני )עדינה( 

ושרוני.

הוריה של אמי, סבא משה ז”ל וסבתא 
דבורה שתאריך ימים, לבית כהן, גדלו 

באמריקה.

וסבתא  ציוני-חרדי  בבית  גדל  סבא 
גדלה ציוני דתי. גם אצלם, למרות הרוח 
היהודית-ציונית שהורגשה היטב בבית, 
עליה לארץ ישראל לא עמדה כלל על 

הפרק.

אביו של סבא, הרב צבי הירש הכהן ז”ל, 
היה רב מוכר. אימה של סבתא, מרים, 
הייתה נשיאת נשות המזרחי. סבא זכה 
גם הוא להשתתף בלחימה נגד הנאצים 

כחייל בצבא האמריקאי.

לסבא שורשים קדומים בירושלים: אביו 
עלה ארצה עם הוריו )סבא וסבתא של 
סבי(, כילד, והם התיישבו ב”יישוב הישן” 
בירושלים בשנת 1920. אמו ושניים מאחיו 
נפטרו כתוצאה מהרעב הכבד ששרר 

אז בירושלים.

אביו של סבי התחתן בירושלים, וב-1920 
ירדה המשפחה לאמריקה. כעבור 45 
שנה זכה סבא-רבא שלי לשוב ארצה, 
לירושלים, ואף לחזות בהתרגשות רבה 
בשחרור העיר ולברך לשלום את החיילים 
המשחררים בשובם מהלחימה עם צאתם 

מהעיר )בתמונה(.
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סבא זכה גם הוא להשתתף בלחימה נגד 
הנאצים כחייל בצבא האמריקאי.

סבא משה וסבתא דבורה התחתנו ונולדו 
ו..אמי  הבכור  מיכאל  ילדים,   2 להם 

)ציפורה חיה(.

כשמיכאל עמד לפני עלייה לכיתה א’, 
אמרה סבתא לסבא: עולים לארץ ישראל 

עכשיו או לעולם לא!

2 ילדיהם,  ואכן, זוג ההורים, יחד עם 
עזבו את חיי הנוחות בארץ השפע, עלו 
לאנייה והגיעו לארץ ישראל. עבורם היה 
אך מתבקש לגור בירושלים והם התיישבו 
בשכונת קרית יובל שבעיר. שם נולדו שני 

ילדים נוספים: רוני )אביבה( ואבי.

נדמה כי אין מתאימה מהקלישאה “תודה 
להורי שהביאוני עד הלום” כדי להביע את 
התודה שהורי וכולנו חבים להוריהם, על 

שהביאונו עד הלום לארץ ישראל!

אבא, אמא, מה זה בשבילכם לגדול 
בירושלים?

אמא: “למעשה זה היה ממש כמו לחיות 
המרחבים,  האווירה,  השקט,  בכפר. 

השכנים. 

זוכרת איך היינו קוטפים  למשל, אני 
תאנים מהעץ בחצר ומוכרים אותן.

אוכלוסייה השכונה הייתה מגוונת וכללה 
בין היתר יוצאי מחתרות ועולים מכל מיני 
תפוצות, וסה”כ הייתה הרגשה של אחווה 
בין כולם. אנחנו היינו ידועים כאמריקאים 

היחידים בשכונה.”

אבא: “בעיקר זכורים לי חברי הילדות, או 
כפי שנקראנו בפי אמא )סבתא דוריס(: 

זאבי-יוני-יוסי-יורם.

הטיולים במרחבים שבאזור ובהמשך 
ברחבי הארץ, המריבות עם הנערים 
סלאח  הקשוח  השומר  מקדמון, 
מהמטעים שלמרגלות השכונה )בסמוך 

לדרך בגין כיום(, ועוד...-

גם בביה”ס היינו, ילדי גבעת מרדכי = 
“הגבעה”, מאוד מגובשים, עד שהמורה 
גער בנו ודרש שנהיה חברותיים גם כלפי 

שאר הכיתה.

אוכלוסיית השכונה כללה יוצאי הונגריה 
רבים לצד בני עליות נוספות.”

כיצד באה לידי ביטוי הכמיהה לירושלים 
בחיי היום-יום?

אבא: “כשהיו מגיעים אורחים מחו”ל, 
אבא )סבא דוד( היה לוקח יום חופש 
מהעבודה, וכך גם אנו הילדים מביה”ס, 
והיינו נוסעים לצפות על העיר העתיקה 
ממספר נקודות: הר-ציון, רמת-רחל, 
אבו-תור, ו’הולי-לנד’ בבית וגן. אבא שלי 
היה מדבר הרבה על ירושלים, עם זאת, 
שחרור ירושלים העתיקה כלל לא היה 
כולם עסקו בהתמודדות עם  בראש. 
אתגרי השעה, כאשר רבים מאוד אז 
היו פליטי השואה ו\או יוצאי מלחמת 
השחרור וכל הנלווה אליה. עדיין הייתה 
אווירה של אתגר גדול בעצם הבטחת 

קיומה של המדינה.

אפילו בבית הספר, שהיה מאוד ערכי, 
יותר חלום  ירושלים העתיקה הייתה 
רחוק מאשר דבר ממשי ואקטואלי. אני 
זוכר שפעם נסעתי באוטובוס ב”קינג 
ג’ורג’ וכשנגלה לעיני מגדל דוד ממש 
התרגשתי. הכרתי אותו רק מתמונה 
שבהייתה בסידור התפילה שלי וחשבתי 

שזה בית המקדש..”

אמא: “קודם כל, ההגעה לירושלים הייתה 
דבר מובן מאליו להורי והקשר לירושלים 

היה מאוד מורגש בבית.

היו לנו קרובי משפחה בשכונת מאה 
שערים, בני ‘היישוב הישן’. היינו מבקרים 
בחום  התקבלנו  ותמיד  הרבה  אותם 

ואהבה.

היינו  רבות  זוכרת שבהזדמנויות  אני 
הולכים להר ציון, משם היינו משקיפים 
על העיר העתיקה והכותל ו’עושים שלום’ 

לחיילים הירדנים.

את בר המצווה של מיכאל, אחי הבכור, 
חגגנו שם, בהר ציון. מיכאל איחל אז 
לאבי, אחינו הצעיר, שאת בר המצווה 

שלו כבר נחגוג בכותל. ואכן, כך היה..”

אין ספק שנקודת הזמן שנצרבה יותר 
מכל בזיכרון הלאומי מתקופת ילדותכם, 
ושחרור  הימים  ששת  מלחמת  היא 
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ירושלים )הייתם בכיתה ז’(. אלו תמונות 
נחקקו בזכרונכם מאז?

אמא: “אני זוכרת את ההפגזות שקדמו 
לשחרור ואת האזעקות ברקע. אמא 
)סבתא דבורה( הגיע עד לבית הספר 
בו למדתי כדי לאסוף אותנו הביתה. לא 

זכורה לי אווירה של פחד בבית.

לי התמונה  זכורה  יותר מכל  אולם, 
הבאה: בשכנות אלינו גר לוחם הלח”י דני 
הר-הבית )לאחר השחרור הוא שינה את 

שם משפחתו ל’בית המקדש’(. עם היוודע 
דבר שחרורה של ירושלים, הוא נכנס 
לביתנו, בוכה ונרגש, והרים כוס ‘לחיים’ 
עם אבא שלי לרגל המאורע. אבא )סבא 
משה( בירך ‘שהחיינו’ בהתרגשות רבה”

אבא: “ב’תקופת ההמתנה’, היה פחד 
גדול בארץ אל מול השחצנות וההתגרות 

המצרית. אבא שלי היה חייל בכוחות 
הנ”מ שמאבטחים את שדות התעופה 
הצבאיים, אשר היוו יעד ראשון לפגיעה 
מבחינת האויב. אני זוכר שאמי מאוד 
מאוד דאגה. היא נדרה נדר שאם בני 
משפחתה יעברו את המלחמה בשלום 
היא תתפלל שלוש תפילות ביום )וכך 

היא עושה עד היום(.

מתקופה זו זכורה לי התמונה הבאה: 
פח,  קופסאות  במילוי  עסוק  בעודי 
שישמשו כמגן לבלוני הגאז, ראיתי את 
אבא שלי מגיע הביתה. הוא שוחרר לכמה 

שעות.

זוכר את  מימי תחילת המלחמה אני 
צבאי  זחל”ם  והאזעקות.  ההפגזות 
לקח אותנו מביה”ס הביתה עם תחילת 
המלחמה. ראיתי פגזים נופלים באזור 
“בית וגן”, במקום שכיום נמצא ביה”ח 

שערי-צדק.

פחד ומתח רב שררו בבית ובמדינה. רבים 
מאזרחי המדינה, וגם בשכונה שלנו, היו 
ניצולי שואה ו\או יוצאי מלחמת השחרור. 
הפחד הקיומי היה מוחשי והעמיד בסימן 
שאלה את קיומה של המדינה הצעירה.

עם היוודע על שחרור העיר העתיקה 
הורגשה שמחה גדולה במקלט השכונתי 
בו ישבנו. אחד השכנים הביא בקבוק יין. 
נראה לי שלא הצלחנו לעכל ולהבין את 
גודל הנס. לצד השמחה הגדולה, היה 
איפוק שנבע מהקושי להאמין שזה באמת 

קורה ומהחשש להתבדות ולהתאכזב.

גם לאחר שחרור ירושלים ועד לתום 
המלחמה ישבנו במקלט. אני זוכר שאחד 
השכנים הביא אטלס כדי להראות את 
המקומות ששוחררו ע”י צה”ל, שנדמו 
לנו כנמצאים מעבר להרי החושך: שכם, 

יריחו, חברון..

אצלנו במשפחה הייתה תחושת הקלה 
אישית אחרי השמדת חיל האוויר המצרי, 
מה שהקטין מאוד את הסיכון לחייו של 

אבא שלי.

ע”י  נתבקשנו  לאחר השחרור  כשנה 
המורה לכתוב חיבור. אני בחרתי לכתוב 
שיר )בתמונה(, בו באו לידי ביטוי הקשר 

לכותל והעיר העתיקה”.

איך השפיעה הילדות בירושלים, בבתים 
בהם גדלתם, באותם הימים ובפרט 
בימי שחרור העיר, על הכיוון שבחרתם 

להמשך החיים שלכם?

אמא: “הציונות של ההורים שלי, שהביאה 
אותם לעלות ארצה מבחירתם למרות 
הקשיים, עשתה את הערכים והאידיאלים 
לדבר מאוד נוכח בבית ובחיים. אבא שלי 
היה לוקח אותנו ל ‘מבוא ביתר’ משם היינו 
משקיפים על ‘האלון הבודד’ שבגוש עציון. 
בכיתה ו’ קיבלנו מהמורה משימה לצייר 
ציור. ולא במקרה ברחתי לצייר דווקא 
את.. האלון הבודד )בתמונה(. הציור הזה 
עיטר לאורך השנים את הסוכה שלנו, 
לצד ציור של הכותל שצייר מיכאל אחי 
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)עוד לפני שחרור הכותל(. משם, מהבית, 
קיבלתי את הבסיס.

זכויות רבות בעיצוב עולמי ודרכי בחיים 
שמורות לתנועת בני עקיבא. הייתי חניכה 
ומדריכה בסניף בית וגן. הייתה שם אווירה 
של אידיאלים גדולים, בעיקר בהקשר של 
ציונות והתיישבות. לאחר שחרור העיר 
היינו הולכם הרבה לכותל,  העתיקה 
בעיקר בחג שבועות ובמועדים מיוחדים. 

בהמשך הייתי קומונרית בקרית אתא 
ובקרית אונו. אז כבר היו מסעות של 

בנ”ע לשומרון.

לאחר מכן הלכתי לנח”ל וכן השתתפתי 
בשורה  אמונים.  גוש  של  בפעילויות 
התחתונה היה ברור לי שאני רוצה לחיות 

חיים של תורה והתיישבות.”

אבא: “גם אצלנו בבית הייתה אווירה חזקה 
של ציונות. עלייתם של הורי ארצה, עם 
כל הקשיים, ודאי השפיעה מאוד. אבא 
שלי עבד בסוכנות היהודית. הוא עבד 
בעיקר במשרד אך אהב מאוד עבודת 
כפיים ומגע עם האדמה, מה שהתבטא 
בגינה אותה טיפח ובריצוף חצר הבית 

שעשה בעצמו.

מרחבי הטבע שהיו פרושים בשכונה 
שלנו, יצרו אצלי חיבור גדול לאדמה 

ולטבע.

אמא: “נפגשנו באוניברסיטה. שנינו למדנו 
לימודי ארץ ישראל )כמה מפתיע.. י.ש.(. 
לאחר שהתחתנו היה ברור שהמגורים 

בעיר הם זמניים ושנלך להתיישבות.

מדריכים  שמחפשים  מודעה  ראינו 
למדרשת שבי-שומרון שהייתה בתחילת 

דרכה, ולשם הלכנו.

גרנו בשבי שומרון 3 שנים טובות, שם 
נולדו ראם ויקיר.

לאחר מכן החלטנו ללכת להיות שותפים 
בהקמה של יישוב חדש, עם דגש על חיי 

תורה וחיבור לארץ, בפשטות ושיתוף.

ראינו כתבה בעיתון ‘נקודה’ על בית יתיר. 
אני הכרתי חלק מהמקימים. באנו לשבת 

קליטה, ‘נדלקנו’, והשאר היסטוריה..”

זכיתם להיות שותפים בהקמה של יישוב 
חדש בחבל ארץ ששנים ארוכות לא 
טעם את טעמה של התיישבות יהודית. 
איך ההרגשה שלכם כיום כלפי המהלך 

שעשיתם והמקום בו אתם חיים?

‘פה בארץ  “הרגשה של זכות גדולה. 
חמדת אבות’, בחבל ארץ בו התהלכו 
אבותינו, מלכים ונביאים, ובו גרו יהודים 
עד לחורבן הבית, קם לו יישוב נפלא עם 
אנשים מקסימים, המושתת על תורה, 

אהבת הארץ, ערבות ופשטות. כמובן 
ששום דבר לא נגמר והרבה עבודה מחכה 
לנו ולדורות הבאים שיגדלו כאן ב”ה וניכר 
שנעשית עבודה מאוד יעילה ומאומצת 
ע” בעלי התפקידים והמתנדבים השונים, 
לקידום היישוב ובניינו. כמו כן, מטבע 
הדברים היישוב עבר כל מיני שינויים 
מאז הקמתו, חלקם מבורכים בעינינו 

וחלקם פחות. 

גם במבט רחב על המועצה יש הרבה 
והרבה מה לעשות.  להודות  על מה 
ניכר שנעשית עבודה רבה בפרט בנוגע 
למיצוב של הר-חברון על המפה וקיומם 

של אירועים מגוונים ומושקעים.”

היה שווה את המאמץ?

“בוודאי. אמנם היו קשיים פיזיים, עבודה 
 - ועד שקיעתה, אבל  מצאת החמה 
הרגשנו שאנו שותפים למשהו גדול. 
רוח של אידיאלים וחלוציות שרתה כאן 
כל העת, אספות החברים עסקו בעניינים 
שברומו של עולם, עם כ100% נוכחות 
גאים במה שאנו  היינו  של החברים. 
עושים בסיומו של יום עבודה, למרות 
העייפות, התקיים ‘סדר ערב’ בו ישבו 
הגברים ללמוד תורה. רבנים חשובים היו 
מגיעים מרחוק כדי לתת כאן שיעורים. 

בקיצור - היה שווה בהחלט!”

הזכרתם את ההורים שלכם כמי שמהם 
קיבלתם את התשתית למסלול חייכם. 
איך הם התייחסו למגורים שלכם כאן 

ביתיר, בדרום הר-חברון?

“הם מאוד מאוד תמכו. סבא משה היה 
מתגאה בכך שכל ילדיו הם ‘מתנחלים’. 

יחד עם סבתא דבורה הם היו מגיעים 
לבקר גם כשעוד לא היה אוטובוס שמגיע 
לכאן וההגעה הייתה ממש לא פשוטה. 

סבא דוד היה מגיע פעמים רבות ברכבו, 
לסייע בעניינים שונים. סבא דוד וסבתא 
דוריס, עם שרוני הקטנה, היו מגיעים גם 

הם לשבתות.

סבתא דוריס מגיעה לאלינו רבות ולא 
ליישוב,  מפסיקה לדבר על אהבתה 

לאנשים ובפרט לבית הכנסת שלנו.

כפי שציינו, הורינו לא זכו לגיבוי וליווי 
מההורים שלהם כאשר החליטו לעלות 
ארצה. אנחנו זכינו לכך מהורינו ועל כך 

תודתנו הגדולה”.

ומה הלאה?

“אנחנו מודים ל-ה’ על כל הטוב. על 
הילדים המקסימים והנכדים המתוקים. 
על היישוב וחבל הארץ בו אנו גרים 

והתקופה הנפלאה בה אנו חיים.

נאחל ליישוב שימשיך ויתפתח ולהר 
חברון שימשיך לצמוח ולהתמלא בעוד 

ועוד אנשים”.

לפני סיום:

הקשר הנצחי בין עמנו לארצו ולירושלים 
עיר הקודש, הפך עבורי למוחשי מאי 

פעם במהלך הראיון הזה.

להורים שכאלה  שנולדתי  על  תודה 
וגדלתי בבית שכזה, ביישוב שכזה, בהר 

הטוב הזה, שכמה טוב שהוא כזה!

יום ירושלים ויום שחרור חברון שמח!







שמחה ברק )צילום: תיירות יתיר( חאן סוסיא )צילום: איציק אדרי(
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אריאל ציון הגיע מהולנד כחלק מקהילה 
של 70 נוצרים פרוטסטנטיים, שגילו עניין 
בישראל וביהדות. הקבוצה הסתובבה 
בארץ, בעיקר באזור יהודה, שומרון ועזה, 
ועל הדרך הגיעו לשיעורי התנ"ך של ישי 

צור, תושב סוסיא.

להתעניין,  התחילו  החבורה  אנשי 
להגיע לשיעורי התורה, לשאול שאלות. 
המפגשים, הלימוד המשותף וההיכרות 

עם היהדות חשפו בפניהם עולם שלם 
וחדש. הם התאהבו בדת, בארץ ובאנשים, 
נטשו את הנצרות, התגיירו והיום הם חלק 
מאיתנו ומהקהילה היושבת בהר חברון.

אחרי ציון הגיעו עוד רבים שהתאהבו 
ובאזור, שהוא ההפך  בארץ, ביהדות 
נוף  הגמור מכור מחצבתם ומתבנית 
צדק, כמה  לגרי  מולדתם. הם הפכו 
מהם תקעו יתד בסוסיא, בעיקר בשל 

הקהילה שקיבלה אותם בחיבוק ובתמיכה 
מלאה. כמה מהגרים חברו לענף התיירות 
המקומית, המאפשר להם מגע וקשר 
יומיומי עם תיירות הפנים ובעיקר עם 
תיירות החוץ. המפגש עם גרי הצדק, 
ייחודי  חיים  שלכל אחד מהם סיפור 
על  השראה  ומעורר  מרגש  ומרתק, 
מאחוריהם  הכל  את  לנטוש  האומץ 

ולהתחיל כאן מבראשית.

מרגיש הכי בבית בעולם, ובסוסיא בחר זה הרבה יותר קל". כאן בארץ, הוא כשאתה שלם עם עצמך ועם מעשיך "היהדות היא לא עולם פשוט, אבל היטב את שני העולמות", הוא מספר, והצטרפו לעם היהודי. "כמי שמכיר גם חלק מתלמידיו שעברו תהליך גיור ובוגד. ולא זו בלבד, בעקבותיו הגיעו בקרב מכריו, שחשבו שהוא תימהוני הצעד הקיצוני עורר תדהמה ומורת רוח הדבר האמיתי - להתגייר.לוי(, עד שהגיע להחלטה שהוא רוצה את )אז גילה שלפני 100 שנים סב המשפחה היה יהודי בשם שלמה חיקה עבר מסע של חיפוש מעמיק ונבירה בכתובים ובשורשיו ומתמיד גילה עניין ומשיכה בלתי מוסברת ליהדות, ובדרך אל שעמד בראש כנסייה גדולה בעיר דורדרכט שבהולנד. מאז אריאל ציון הוא גר צדק, בגלגולו הקודם היה כומר אוונגליסטי 
בגיוס תרומות ל"בית מוריה" - גוף תורני קהילתי בבאר שבע.שמושכת בעיקר מטיילים דוברי אנגלית. בנוסף, הוא עובד אריאל ציון הוא מדריך טיולים באזור, מתמחה בתיירות תנ"כית האושר הגדול שלי הוא שהילדים שלי מרגישים כאן בבית"שלי לא כל כך טובה, אבל הקהילה כאן מדהימה ותומכת. הביתה, המקום בו התהלכו אבותינו והתרחשה התורה". "העברית ספוג שלווה: "אני מרגיש כאן כאילו ימי הביניים, לחזור למקורות, כשאני שואלת את אריאל על הר חברון ואנשיו, הוא עונה בשקט להקים את ביתו ואת העסק החדש שלו.

שמחה הוא אחד מתלמידי קהילתו של ציון, שחי את כל חייו כנוצרי 

גמור, אך כל הזמן הרגיש שהוא אינו שלם ושיש בו חוסר וצימאון למשהו 

אחר. כששמע על היהדות דרך ציון, שהיה בזמנו הכומר של הקהילה, 

החליט שזה הדבר האמיתי שאותו חיפש כל השנים. שמחה רצה מאוד 

להתגייר, אך נתקל בהתנגדות עזה וקשיים רבים מצד משפחתו.

בנוסף, בשל נכותו )הוא סובל מחרשות מולדת(, עמדו בפניו לא מעט 

בעיות וקשיים בתהליך גיורו. יום אחד נזכר שמחה כי ראה מגן דוד 

בבית סבו וסבתו ולאחר בדיקה גילה שהוא בעצם יהודי. למרות זאת, 

הוא עבר תהליך גיור מפרך. בתום התהליך הודיע לסבתו מצד אמו 

על הגיור ולמשמע הבשורה היא פרצה בבכי, ניגשה למגירה ושלפה 

ממנה תמונה שלה מאושוויץ. מה שבעצם סגר אצלו מעגל לגבי זהותו 

ומשיכתו הבלתי מוסברת ליהדות.

שמחה, כשמו כן הוא, אדם אופטימי ומלא שמחה שהתגבר על כל 

הקשיים בדרך. בסיום תהליך הגיור, עבר 

להתגורר בסוסיא וכיום עובד בחאן 

סוסיא - אוהל אירוח ולינה אותנטי 

שעוצב כאוהל מקורה וסביבו רחבה 

נוף ההרים  אל  גדולה המשקיפה 

הבראשיתי. 

בסיום הגיור, עבר 

שמחה להתגורר 

ועובד  בסוסיא 
כאן. 

"לא בחרתי בהר חברון,
הר חברון בחר בי!"

"ֶאל ֲאֶׁשר ֵּתְלִכי ֵאֵלְך

ּוַבֲאֶׁשר ָּתִליִני ָאִלין

ַעֵּמְך ַעִּמי, ֵואֹלַהיְך ֱאֹלָהי"

יש אנשים שבשבילם הפסוק ממגילת 
רות, אותה נקרא בשבועות, הוא 

מציאות חייהם החדשה שאותה בחרו 
מתוך רצון ואהבה לארץ, ליהדות, 

לחבל יתיר ולדרום הר חברון.

אריאל ציון
"היהדות היא לא עולם פשוט”

התברר שסבתי ניצולת אוושויץ

שמחה ברק
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רונאל היא אישה מיוחדת עם סיפור חיים מרתק. ילידת רטוריה 
שבדרום אפריקה שגדלה כנוצריה פרוטסטנטית הולנדית. 
מאז ומתמיד הייתה מחוברת לתנ"ך ודרכו התחברה לאלוקים 
והתפללה אליו. עד לתחילת גיורה לא הכירה אף יהודי, ולמרות 
זאת, ובעקבות התעמקותה בתנ"ך, החלה לאכול אוכל כשר, 
לשמור שבת ולקיים מצוות. בעלה חשב שהיא השתגעה, 
משפחתה לא קיבלה את הרצון שלה להתגייר ואף על פי 
כן היא התעקשה. לקח לרונאל 15 שנים לשכנע את בעלה 
בחיבור הנכון ליהדות. באותה תקופה הייתה בהריון עם בתה 
השנייה, ולדבריה ביקשה רמז מאלוקים, קיבלה ממנו סימן 

ובעקבותיו קראה לבתה הדסה.
בגיל 45 עלתה רונאל לארץ עם משפחתה, ואחרי שנתיים סיימה 
את תהליך הגיור. כאן הם יצרו קשר עם ציון ובעקבותיו הגיעו 
לגור בסוסיא. בארץ עברה קורס מורי דרך, שנבע מאהבתה 
למקום ולאזור, אך עם זאת לא עסקה במקצוע ולו יום אחד. 
היא הרגישה שהיא רוצה לעבוד ולבלות עם האנשים הטובים 
שהכירה בדרכה והחליטה לפתוח בית קפה חלבי בסוסיא 
הקדומה בשם כשמה, "רונאל". "הקפה הוא מקום מקסים 
שלו משמעות היסטורית עמוקה ורבה", היא אומרת. "דרך 
האוכל אני מבטאת את האהבה שלי למקום, לאזור, ליהדות 

ולאנשים, ואחרי שנים אני מרגישה שהגעתי הביתה.
רונאל, לקראת חג השבועות, ספרי לנו איך זה להיכנס ולהפוך 

לחלק מהעם היהודי?
"לפעמים אני עדיין לא מאמינה, תוהה לעצמי האם זה אמיתי, 

זה יותר מידי גדול. 
בסיפור מסעך, מדוע בחרת דווקא בהר חברון, להשכין בו 

את ביתכם?
רונאל עונה לי בבהירות כאילו הייתה מוכנה לשאלתי - "אני 

לא בחרתי בהר חברון. הר חברון בחר בי!"
"תמיד אמרתי לבעלי שאחרי שנתגייר נעבור לירושלים. אבל 
בעלי ואני אוהבים את האדמה, את השקט, את הפשטות 
שבכפר. מה שהקשה עלינו בעירוניות של ירושלים. בשנים 
הללו, במשך שנתיים, למדתי להיות מורת-דרך, הרגשתי כמו 
אברהם אבינו, טיילתי לאורכה ולרוחבה של הארץ. מהיכרותי 
עם הארץ דרך הטיולים, הרגשתי לאחר תקופה, כי חברון זה 
המקום שלי. לא שום מקום אחר. כאן אני רוצה להקים את ביתי.

רונאל עוצרת לרגע, מחייכת 
באהבה גדולה, כשאני שואלת 
אותה על אנשי ההר, "יש כאן 

שאין  באנשים  משהו 
אחר  מקום  בשום 

בעולם".
"בימי שישי, כאשר אני 
הקפה  בבית  עובדת 
כבר מזהה  אני  שלי, 
ומכירה את האנשים. 
אני רואה את האישה 
שהייתה בהריון, מגיעה 
פתאום עם עגלת תינוק. 
את הנערים הגדלים, את 
השיער הופך לבן. ואת 
האנשים הנפלאים מידי 

שבוע. זו נקודת האור שלי.
רונאל נושמת נשימה וממשיכה 

לספר, הכל שונה כאן והפוך ממה שאנחנו מכירים מדרום 
אפריקה, מאיפה שבאנו, בדברים הכי קטנים. אבל אני מרגישה 
שהקב"ה לימד אותי בכל המסע הזה, את החיבור והקשר 
לאנשים. לא פשוט לי להרים טלפון ולבקש עזרה, זה דבר 
חדש שכאן, למדתי לעשות. אני מרגישה שבאופן מהותי זה 
חלק משמעותי מלהיות יהודי, הערבות ההדדית, הזכות לעזור 

אחד לשני ולדאוג לאחר.
אנשים נפלאים מלווים אותנו כן בהר הטוב, בהם שמואל מקלר 

ממעון ומשה ומיכל דויטש ממצפה יאיר.
באמתחתה של רונאל סיפורים רבים ויפים על ליבם ומידותיהם 
של אנשי הר חברון, היא מתמקדת באחד מהם: "אחרי יום 
כיפור עברנו תאונה בדרכנו לסוסיא. נס גלוי שב"ה אנחנו עדיין 
חיים. בתוך הבלאגן, משה עצר בדרך, לקח לנו את הקניות 
הביתה, תוך שהוא מתקשר לביטוח לטפל ברכב. בנותיו הבחינו 
שאני לא מרגישה טוב וכנראה שברתי את היד ומיד התקשרו 
לאמם, מיכל, להגיד לה שתבוא להתלוות אלי לבית החולים 

כיוון שאני לא יודעת עברית טוב.
זאת הסיבה שאני גרה כאן. אנשים דואגים לי ואני משיבה 

להם בדאגתי.

סיפוריהם של אריאל ציון, של שמחה 
ברק ושל רונאל ברק, הם רק פיסה אחת 
מתוך סיפור גדול ומרגש, של כניסה לחיק 
היהדות, ובחירה לגור דווקא כאן, בקהילות 

שלנו בהר חברון.

ועדיין  עברו  נוספות  רבות  משפחות 
עוברות תהליך דומה ביישובים שלנו. 
כדברי בועז במגילת רות – "ברוכה את 
לה' בתי", אנו מתפעלים מהכוחות לעבור 
שינוי כה משמעותי ומקווים לסייע ככל 

שניתן בהתערות בארץ, בתרבות, בעולם 
היהודי ובהתיישבות בהר חברון.

** חלק מהכתבה הופיע כבר באתר "וואלה", בשנה 

שעברה

רונאל ברק

ביקשתי רמז מאלוקים, וקיבלתי
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שירת 
האביב 

חבל יתיר 
פסח 



בהר חברוןהחודשים האחרונים תמונות מאירועי 

הייתם שם?

 טקס
יום עצמאות 
לגני הילדים

פסטיבל 
הדובדבן

לצפיה בסרטון סרקו את הברקוד או כנסו 
לערוץ היוטיוב 'מועצה אזורית הר חברון' 

 
צילום: ■360 וידאו - יוחאי הלל



לעילוי נשמת 
רבקה פרץ ז"ל 
מעתניאל,

הבן יהודה 
במילים 
נרגשות לאמו

ְּבָדַמִיְך ֲחִייפריטת מיתרפריטת מיתר
יהודה פרץ

ָוֶאֱעֹבר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך
ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִיְך

ְמצּוִקים ֲעֵמִלים ְלַהֲחיֹוֵתְך
ֶאְרֶאִלים ְמַנְּצִחים ֵמָעַלִיְך

ַוֲאִני ְּבַאֶּדֶרת ָיתֹום ִמְתַעֵּטף
ְולֹוֵחׁש ָלְך - ֵהן הֹוַתְרְּת אֹוִתי ְלַבִּדי

ַאְך קֹוֵלְך ְּבַרּכּות ּוְבַׁשְלָוה ְמַלֵחׁש
ֵהן ְּבָדִמי ִּתְחֶיה ַיְלִּדי

ְיסֹוד ָדִמי ְלָך ְלִתְפֶאֶרת
ְלאֹות ְּגבּוָרה ַעל ִמְצֲחָך ֻיַתּן

ּבֹו ִיּכֹון ַּבֵּׁשֶבט ִּכְסֲאָך
ּבֹו ִּתְגַּדל ְלאֹור ֵאיָתן

ִהֵּנה ִלְּבָך ִיּדֹום ְּכַאֲהֹרן
ִּכי ְלַמַעְנָך ְלִמְנָחה ָהִייִתי ָוֶאְקַרב

ַהֵּבן ֲאֶׁשר נֹוָלד ְּבֶדַמע
ַיְלִּדי ַהָּקט ֲאֶׁשר ֹאַהב

ָוֶאֱעֹבר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך
ְוִנְׁשָמֵתְך ְּכָבר ִּבְׁשֵמי ְמרֹוִמים

ְוָהִייִתי ָלְך ַלֲחַתן ָּדִמים
ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי ְלעֹוָלִמים

מכתב אחרון
קשה לכתוב על אמא שלך בלשון 
עבר, בטח ובטח כשמדובר באמא 
שלי, זו שלימדה אותי לחוות את 

החיים בכל עוצמתם,זו שידעה לכאוב 
את כאבו של האחר לבכות ולהתפלל 
עליו, ולשמוח בכל הווייתה בשמחתו 

וברגעי האושר שלו.
זו שידעה לדבר בשפת הילדים, 

כּפּוָעה בשעתה, לרדת ממרום הידע 
האקדמאי והעושר התורני והלימודי 

הרב, ולגעת בנקודה התמימה 
העדינה שיש בהם, לרצות כל אחד 

ולהנעים ולרכך את הטעם המר 
בלימודי החשבון הקרים והמנוכרים 

שרובנו כל כך סולדים מהם.
והלב מסרב להאמין שהיא, הלביאה 

הגדולה של החיים כבר איננה עוד.
הרב קוק מתייחס לתודעת המוות 

שלנו - שלאחר המוות נוצר 

חסרון בעולם - כִׁשְקִרית  והוא 
טוען שאדרבה, דווקא המוות הוא 

התעצמות החיים.
תחושה שכזאת יצא לי לחוש במהלך 

השבעה, כשאני רואה אנשים באים, 
מספרים, מדברים, כל אחד לקח 

משהו, כאילו עד עכשיו אמא שלי 
היתה בצורתה הפרטית היחידה 

ואילו עכשיו היא מחולקת לאינספור 
נקודות שמפעמות בתוכנו, מלטפות 
ברכות, מלאות ברצון טהור ולב ישר 

יחד עם תום ילדות מלא אושר.
אמא שלי לא הסתלקה, היא חיה 

בתוכנו, בתוך כל אחד ואחד.
ואם תקשיבו טוב טוב פנימה אל תוך 
הילד שבתוככם, אולי תוכלו לשמוע 

את קולה המנחם והמרגיע.
״כאיש אשר אימו תנחמנו כן אנוכי אנחמכם 

ובירושלים תנוחמו״



אמנים מיתרים 

היה ערב מרשים, מרגש ומרתק. 150 בנות 
הגיעו לסדנא יצירתית עם פייגי ראובן. הופעת 
האחים כל טוב ולהקת יתק”א. במעמד יוחאי 

דמרי ונתן מאיר שנשאו דברים מרגשים.

האמנית עדינה דילמוני השתתפה בערב 
ותרמה ציור למשפחת מאיר. בסיום הערב 
היה קטע מרגש ביותר לשמוע את הבנות 
שרות יחד עם האחים כלטוב את השיר “והיא 

שעמדה” בדבקות כרבע שעה.

כאן המקום להודות לכול התורמים לערב זה. 
אלון קרקובסקי, חל”פ הר חברון, יעל חמאוי, 
מאירה בכר, יסכה קליין אחראית בנות שירות 
ואוריה אבו, ניסים פרץ ואבי שבת על תלית 
התערוכה. התמונות המצורפות מדברות בעד 

עצמן...

קיץ בריא וטוב!

נורית

בונוס בדקה התשעים... אשמח לצרף גם נוער מגיל 14 לתערוכה 
בתחום הצילום והציור. כדי לשריין מקום ניתן להגיש עבודות עד 

לט”ו סיוון 21.6.

העבודות צריכות להביא לידי ביטוי את השמיים בגווניהם השונים 
והייחודים. שמיים של הר חברון ומחוצה לו. העבודות הנבחרות יודפסו 

על קנבס לפי המידות הנדרשות על חשבון האמן.

 nuritg13@gmail.com - את הצילומים ניתן לשלוח למייל

אהבה
בנות מחבקות את 
נעה ואהבה מאיר

שמיים
תערוכת שמיים ב”ה יוצאת לדרך

חמישי // 30.6 // כד סיוון

שמואל זלצר וצביה מרגליות

מופע ספוקן וורד
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20:00 פתיחת דלתות 20:30 מתחילים

35 ₪ כניסה בהזמנה מראש 45 ₪ בערב המופע // מס' המקומות מוגבל
להזמנות: נאוה- בסמס 054-2271153 

מתנ“ס הר-חברון ע“ר

 מופע אינטליגנטי עכשווי מצחיק ומרגש
הרבה טקסטים מושחזים וגיטרה אחת. ביצוע חי ובועט של שירה מדוברת. 

על זוגיות, משפחה, כסף ופוליטיקה. בקיצור דיבור על החיים עצמם.
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 חדש בהר - בית דין לממונות
בשורה רוחנית וחברתית
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לרגל חודש הקריאה 
המלצת ספר שעוסק בספרות

המלצת ספר למבוגרים

סימן קריאה

קיץ זה הביא בכנפיו בשורה משמחת של 
הקמת בית הדין לדיני ממונות הר חברון. 

מעבר לשמחה שיש בהקמת מוסד כה חשוב באזורנו, ישנה 
שמחה כפולה ומכופלת בצורה בו הוקם בית הדין - צורה כה 
מכובדת ורשמית, בדחיפת ראש המועצה, המועצה הדתית ורבני 
הישובים. במאמר קצר זה ברצוני לפרוש בפני הקוראים מדוע 
הקמת בית הדין הינו ארוע כל כך מיוחד ומרגש, ואתמקד בשתי 

סיבות עיקריות.

ראשית, הקמת בית הדין הינה בשורה רוחנית בקנה מידה היסטורי. 
כדי לבאר זאת יש לחזור מעט אחורה. כבר לפני כמאתים שנה עם 
ישראל החל לקום לתחיה מן הגלות הקשה בה היה נתון במשך 
כאלפיים שנה. תקומה זו הינה תהליך ארוך ורב שלבים הנפרש 
לאורך שנים רבות ושזורים בו מאורעות רבים ומגוונים. בתחילה 
החל רעיון התחיה להתנוצץ בליבם של גדולי הרוח, ואט אט החל 
לכבוש את ליבותיהם של רבים מכל שדרות האומה. גם לאחר 
שכבש את הלבבות, לקח זמן רב עד שהרעיון החל לקרום עור 
וגידים ויהודים החלו לשוב אל ארץ אבותם. בהגיעם לארץ נאלצו 
אבותינו להתמודד עם קשיי הקיום היום־יומי ולהעיר את הארץ 
מתרדמתה. הארץ ששמחה לקראת בניה־בוניה החלה לתת את 
תנובתה ביד רחבה, וקלטה לתוכה את ההמונים ששבו ‘כיונים אל 
ארובותיהם’. השבים עמלו קשה להקים המוסדות הנצרכים עבור 
עם השב לחיות חיי עצמאות בארצו. זכינו והיום מדינתנו הינה מן 
המתוקנות והמבוססות בעולם וניכר לעין כל כי עם ישראל קם 
לתחיה, ועל כך גאוותנו. אבל אין די בכך. תקומתנו הפיזית לתחיה 
הינה הישג אדיר ופלאי, אבל עיננו נשואות כבר אל השלב הבא, אל 
תקומתנו הרוחנית. אנו שואפים לחזור להחיות גם את תרבותינו 

הייחודית, וברוך ה’ ניצנים רבים בתחום זה כבר החלו לפרוח. 

אחד מהתחומים החשובים ביותר בתקומה רוחנית של עם, הוא 
עולם המשפט. משפט אינו תחום רק למשפטנים או לאנשים 

שהסתכסכו ואינם מצליחים ליישב את ההדורים, אלא הוא תחום 
המעצב את הערכים והנורמות הבסיסיות בחברה. המשפט שלנו, 
המשפט עליו עמלו ובו העמיקו והרחיבו אבותינו במשך כל הדורות, 
המשפט שגזעו נמסר מאב לבן עד משה מסיני וענפיו ועליו הורחבו 
והותאמו למציאות המשתנה במשך כל הדורות על ידי חכמינו, 
הינו היסוד לתקומתנו התרבותית־רוחנית. בית הדין שזה עתה 
קם, בנוי על יסודות המשפט הללו, הכוללים בתוכם גם שפיטה 
על פי אמת מידה של הצדק והיושר, ובמקרים מסויימים אף על 
יסודות השלום והפשרה. אכן ניתן לומר שהקמתו של בית דין 

לדיני ממונות הוא מאורע רוחני בקנה מידה היסטורי. 

שנית, הקמת בית הדין הינה בשורה חברתית. אך טבעי הדבר, 
שלעיתים נולדים סכסוכים בין שכנים, בין עובד ומעבידו, בין 
קונה ובין המוכר לו ואפילו בין שניים שאינם מכירים זה את זה 
אך מאורע ממוני מסויים קשר אותם יחד. ברבים מן המקרים, 
מצליחים הצדדים ליישב את הסכסוך בהסכמה, אך ישנם מקרים 
בהם הסכסוך נשאר כפצע פתוח הגורם לריב ומדון מתמשך. 
בדרך כלל הצדדים אינם מעונינים לפניה לערכאה משפטית 
עקב העלות הגבוהה, הטרחה המרובה, והזמן הרב הנדרשים 
כדי להכריע בסכסוך. גם במישור זה בית הדין לממונות מהווה 
בשורה. בתי הדין מתחייב, בעזרת ה’, לדון בסכסוכים המובאים 
בפניו בזריזות, ביעילות וללא עלות גבוהה. התחייבות זו יש לה 
על מה שתסמוך, כיון שהמציאות בבית הדין שונה בכמה תחומים 
מערכאות משפטיות אחרות. כדוגמא לכך, בית הדין מעוניין לשמוע 
את טענות הצדדים בעצמם ולכן מעדיף שלא יהיה יצוג משפטי, 
אם כי במקרים שישנה בקשה לכך בית הדין לעיתים מאפשר 
זאת. נוהג זה חוסך מהצדדים ממון רב של הוצאות משפט, וגם 

חוסך זמן רב כפי שהנסיון מוכיח.

זכינו והר חברון מצטיין בחקלאות משובחת, באומנות יחודית, 
בחינוך ערכי ובעוד תחומים. אך לא פחות מכך, זכינו ואזורנו מבורך 
במוסדות תורה מעולים. הבשורה הרוחנית היוצאת מבתי מדרש אלו 
נותנת את הרוח למפעל הגדול כולו. בית הדין לממונות הינו אחד 
מהפירות המתוקים והמשובחים שצמחו לתפארת כאן על ההר.

במאמר קצר זה הוצגו רק העקרונות המנחים אותנו בדרך הישנה-
חדשה אליה יצאנו בבית הדין. פרטים רבים נצרכים כדי להביא את 
העקרונות הללו לידי מימוש, ובהם נעסוק בעזרת ה’ במאמר הבא.

תולדות האהבה / ניקול קראוס
ליאו גורסקי מנסה לשרוד עוד קצת, מקיש על 
הרדיאטור מדי ערב כדי להודיע לשכנו מלמעלה 
שהוא עדיין חי, מושך מבטים בדלפק החלב 
בסטארבקס. אך לא תמיד היו אלה פני הדברים: 
לפני שישים שנה, בכפר הפולני שבו נולד, ליאו 
התאהב וכתב ספר. ואף על פי שהוא אינו יודע 
זאת, ספרו שרד גם הוא - חצה דורות ואוקיאנוסים 

ושינה את חייהם של אנשים אחדים.

ַאלָמה בת הארבע-עשרה נקראת על שם אחת 
הדמויות בספר. היא טרודה עד מעל לראשה 
בהשגחה על אחיה הקטן, ציפור )שחושב שאולי 

הוא המשיח( ובכתיבה במחברתה: איך לשרוד 
בטבע - כרך שלישי. אך כאשר מגיע מכתב 
מסתורי בדואר, היא יוצאת להרפתקה במטרה 
למצוא את הדמות שאת ְשמה היא נושאת ולהציל 

את משפחתה.

בספר שובה לב בוראת ניקול קראוס דמויות 
מרגשות ובלתי נשכחות. תולדות האהבה, סיפור 
שופע צחוק, תשוקה וכוח דמיון מופלא, הוא 
סיפור שובר לב אך גם מאחה לב, המסתיים 
במילים המהדהדות מתוך הודעת הפטירה של 

ליאו גורסקי בן ה-80: 

"באמת, אין הרבה מה לומר. הוא היה סופר גדול. 
הוא התאהב. אלה היו חייו."



חודש הקריאה חל בכל הארץ בחודש יוני, ובו אירועי ספרות, הצגות בעקבות 
ספרים, מפגשים עם סופרים ועוד.

גם אצלנו בספריות הר חברון יש פעילויות כל השנה, ובחודש הקריאה יש אירועים 
חגיגיים ופעילות בכל אחת מספריות היישובים.

גולת הכותרת של החודש היא כמובן יריד שבוע הספר, שייערך כתמיד ברחבת 
המועצה האזורית, במיתרים.

מה ביריד?
מכירת ספרים של כל הוצאות הספרים, פינות יצירה בעקבות ספרים, משחקי 
ענק, בועות סבון, פינת תחפושות בעקבות ספרים ומתנה לכל משתתף 

– צילום על מגנט.

בסיום האירוע – מופע אקרובטי לכל המשפחה!

 במהלך כל השנה הספריה מהווה מוקד תרבותי שמעודד קריאה 
בדרכים מגוונות, נוסף להחלפת ספרים:

חידונים, מבצעי קריאה, “עצי קריאה”, ושילוב עם מועדוניות 
לסיוע בשיעורי בית, שעות סיפור, שעות יצירה, 

פעילויות תרבות ועוד.

חודש 
הקריאה 
בהר חברון

סימן קריאה
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 הרב נועם הכהן מחנך כיתה י' 
בישיבה התיכונית אור עתניאל

בימים אלו, ספירת העומר, אנו עסוקים בחרבן הגדול 
של בית מדרשו של רבי עקיבא. חשבתי שראוי להתבונן 
בבניין של רבי עקיבא, בניין ביתו. נדמה שגם מזה נלמד 
את הדרך שאינה מתייאשת, שאינה נשברת, מהיכן 
הכח, ונשאב עידוד, נפנים את התודעה היסודית הזו.

את סיפור בניין הקשר בין רבי עקיבא לבין רעייתו 
דומה שכולנו מכירים.

אך בואו נא ונתבונן בעומקם של דברים, ננסה להאיר 
לעצמנו דרך בנתיבי הבית היהודי, לאור קדושים אלו.

כך מספרת לנו הגמרא )כתובות דף סב’ ע”ב, מתורגם(:

“רבי עקיבא היה רועה צאנו של כלבא שבוע. ראתה 
בתו של כלבא שבוע את רבי עקיבא שהיה צנוע 
ומעולה. אמרה לו: ‘אם אתקדש לך, האם תלך ללמוד 
בבית המדרש’? ענה לה: ‘כן’. התקדשה לו בסתר 
ושלחה אותו ללמוד תורה. שמע אביה, על מעשיה, 

והחרימה מכל נכסיו”.

כבר פתיח הסיפור מעורר אותנו לכמה שאלות:

לנו, המכירים את כל הסיפור כולו, העסק נראה . 1
מאוד חיובי, אנו יודעים מיהו רבי עקיבא, קודש 
קדשים, שורש תורה שבע”פ. אדרבה, דווקא מעשיו 
של אביה, כלבא שבוע מעוררים בנו תמיהה. 
ולכאורה ההיפך הוא הנכון. הצדק הוא עם אביה, 
עם כלבא שבוע. מה הוא ראה לנגד עיניו?! רועה 
צאן, שאינו יודע קרוא וכתוב )כמבואר באבות דרבי 
נתן, על רבי עקיבא ההולך עם בנו ללמוד א’ ב’ 
בת”ת והוא בן ארבעים(, הוא רואה אדם השונא 
תלמידי חכמים )כמבואר במסכת פסחים דף מט’ 
ע”ב: “תניא, אמר רבי עקיבא: כשהייתי עם הארץ 
אמרתי: מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. 
אמרו לו תלמידיו: רבי, אמור ככלב! - אמר להן: 

זה - נושך ושובר עצם, וזה - נושך ואינו שובר 
עצם”(. אם כן צדק אביה! 

יתרה מזו, אשה כל כך מיוחדת, אשה שכולה צניעות . 2
וחסד, מסירות נפש לאין קץ )נזכור נא את מה 
שתגלה אצלה בעשרים וארבע שנות הלימוד, והכל 
מתוך בחירתה, רצונה, דחיפתה ועידודה( האם היא 
לא ראתה ושמעה את כל מה שאביה ראה ושמע?! 

מה הוביל אותה לצעד זה? 

התנאי שלה היה שילך ללמוד תורה. האם אכן הלך . 3
מיד ללמוד תורה? במבט לא מחייב אך אפשרי 
)שהלא מדרשי אגדה אינם מחייבים אלו את אלו 
וכפי שהרב החיד”א לימד שלכך אין מקשים ממדרש 
זה על משנהו(, ניתן לראות שלא כ”כ מהר הוא 
הלך ללמוד. כך עולה מהמדרש באבות דרבי נתן, 
שהוא הולך עם בנו, וכן מעובדת הגמרא בשבת 
)דף קכז’ ע”א( המספרת על פועל ההולך לעבוד 
בדרום שלוש שנים ובסופם הוא מבקש את שכרו 
ולחזור הביתה והוא לא מקבל וחוזר במפח נפש, 
ובסופו של דבר הוא דן את בעל הבית לכף זכות. 
מוסרים לנו ראשונים שאותו פועל היה רבי עקיבא. 
ונשוי היה )“ואלך ואזון את אשתי ובני”, שם בגמרא(. 
מהיכן שאבה היא את הכוח להתמודד עם אי קיום 

ההבטחה בתחילת הקשר ביניהם?!

את סידרת השאלות נסיים בהמשך הסיפור המספר . 4
על תחילת נישואיהם )נדרים דף נ’ ע”א, מתורגם(: 
“בחורף, היו גרים באסם, והיה, רבי עקיבא, מלקט 
’אילו היה לי  התבן משערות ראשה. אמר לה: 
)אמצעיים כלכליים(, הייתי קונה לך ירושלים של 
זהב )כינויי לתכשיט מיוחד(’. זוג, שאין לו מטה להניח 
את ראשו בה, שאין לו קורת גג, שאין לו שום עתיד 
כלכלי, שהתנאים הבסיסיים לקיום אינם בני השגה 
– איזו משמעות יש להבטחה שכזו? מה עניינה?

דומה שהמרכז הוא עומק הראיה של אשת רבי עקיבא. 
אכן, כולם ראו וידעו מיהו אותו רועה צאן, כולם ידעו 

חינוך בקטנה
ישיבת "אור עתניאל"

“זוגיות של זהב”
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מהי עמדתו ביחס לתלמידי חכמים, אך יש אחת 
שראתה משהו אחר.

“ראתה אותו שהוא צנוע ומעולה”, יש פה מידות מאוד 
מיוחדות, יש פה נשמה מיוחדת, שאורה יאיר אור גדול 
לאומה כולה. יש פה גרעין חידוש עצום. יאיר, אמרנו? 
גרעין, כתבנו? אכן. לא ברור וקשה לקבוע מה בדיוק 
גרם לצדקת זו לראות את אשר אחרים לא ראו, אם 
מעשים שאחרים לא שמו לב או ראייה חודרת יותר 
למעמקי נפשו הטהורה של שורש תושבע”פ, אך עיקר 
הנקודה – היא ראתה ראיה שאמנם הרבה עתיד יש 

בה, אך מבחינתה, עתיד זה הוא הווה.

מרן הראי”ה קוק ע”ה כותב על ראייתו של רבי עקיבא 
)עולת ראיה, חלק ב’, עמוד ד’(: “...מפני שלנפשו 

הענקית העתיד הרחוק נצב כהווה...”. 

דומה שתכונה זו היא עיקר הנקודה ברעייתו. היא, 
המזהה את התכונות העליונות בבעלה, ברועה הפשוט 
הזה, שפשטותו אינה פשוטה כלל. היא, המכירה 
בהכרה עמוקה, שעצבנות עם הארץ הזה, אינה 
עצבנות של שנאה אלא תביעת אהבה גדולה היא 
)עיין דברי התוספות, כתובות דף סב’ ע”ב, ד”ה ‘דהוה 
צניע’ – “שהיה סבור שמתגאין על עמי הארץ מפני 

תורתן” ולכן שנא כ”כ תלמידי חכמים(.

עם ראיה כזו משמעותית - היא לא לחוצה, לא כעוסה, 
מלאת אמונה ובטחון, שאכן אור נשמת בעלה יאיר אור 
עליון. אמונה זו היא כוחה, היא מקור עצמתה. אמונה 
זו היא שורש פעולתה. אכן, לא יכלו הסובבים לראות 
זאת, ולא עליהם תלונותינו. אדרבא, ההפתעה הגדולה, 
האופפת את סוף הסיפור מעידה אלף עדים, שלא 
יכלו האחרים לראות זאת. רק היא, הרואה הגדולה 
שבגודל אמונתה ראתה כבר את הכל. עוד בעודה 
עומדת נסתרת ומקבלת שווה פרוטה בקידושיה 
מרועה הצאן, היא ראתה הכל. היא ראתה ושמעה 
את משה רעיא מהימנא האומר שראוי היה זה, רבי 
עקיבא ליתן תורה, היא ראתה 24,000 תלמידים, היא 
ראתה מדרש אותיות, שמעה את צחוק בעלה עת ראה 
שועל יוצא מבית המקדש החרב ורואה אור גאולים, 
ואולי מחתה דמעה בשומעה את צעקת ‘אחד’ של 
בעלה עת קיים בחדוות אהבים ‘בכל נפשך’ - ’אפילו 

נוטל נפשך’.

‘אילו היה לי )אמצעיים כלכליים(, הייתי קונה לך 
ירושלים של זהב )כינויי לתכשיט מיוחד(’, אמר לה, 
ואנו תמהנו, האם רק תכשיט זה הייתה חסרה? ראוי 
היה שיבטיח לה דברים בסיסיים יותר, ראשוניים יותר, 
בית, מטה, אוכל?! אך לא זוג כזה. לא אצלם. זוגיות 
כל כך עמוקה, כל כך בטוחה, מלאת אמונה – אכן 

ירושלים של זהב.

זה היסוד לרבי עקיבא שלאחר החורבן הנורא, שואב 
כוחות לייסד מחדש את בית המדרש עם חמשה 

תלמידיו בדרום.

זה הפתח להבנת רבי עקיבא המצחק למראה השועל 
היוצא מבית קדשי הקדשים, המשחק למשמע קול 
המונה של רומי – ורואה, רואה ממש את בניין הבית 

השלישי.

מורי הרב חיים דרוקמן שליט”א, רגיל לדרוש זאת 
על נוסח הברכה שטבע לנו רבי עקיבא בהגדה של 
פסח – “אשר גאלנו וגאל את אבותינו... כן ה’ אלוקינו 
הגיענו... ברוך אתה ה’ גאל ישראל” – גאל ולא יגאל 
או גואל, גאל בלשון עבר, ללמדנו שלראייתו זה כבר 

כאן. זו תנועת עולם שכבר נולדה ובאה לעולם.

ונסיים בדברי רבי עקיבא המסגל את סגולתינו בלשון 
המשנה:

“אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם 
מטהרין, ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים, שנאמר, 
)יחזקאל לו( וזרקתי כה עליכם מים טהורים וטהרתם. 
ואומר, )ירמיה יז( מקוה ישראל ה', מה מקוה מטהר 
את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל”.
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בתי ספר בהר

ילדינו רבקה מורתנו היקרה!!!! את  לימדת  עוד  המתוקים, דיברת איתנו, חייכת אלינו, אתמול 
בך הקשבת לנו...  הייתה  אהבה  הרבה  כך  לכל כל  המורים,   - לנו  על מנת להקל מעליהן. והדגשת: אז אמרת שתתני להן רק דף אחד, אמרת להן שהחומר הלימודי קשה, בנות מכיתה ג’ סיפרו שרק אתמול אחד ואחד שזכה להיות במחיצתך. לתלמידים, 

פגעת רגועה ושלווה, חשבת על כל מילה עם כל אחד ואחד דיברת בצורה “אני אוהבת אתכם”.  לא  מעולם  אומרת,  בישלה את כל השבת לליאורה, תמיד חיל כפשוטו. שבוע שעבר רבקה מכם. יוסי היקר והאהוב, זכית באשת זוכר את טוב הלב והנדיבות ששפעה על הבית בזמן הבניה, וכבר אז אני בחור ישיבה שהתבקש לשמור לכם המפגש הראשון שלי אתכם היה בתור כולנו היינו כ"כ חשובים לך. שהנושא המדובר כ"כ חשוב לך!!!! מה שנאמר. כולך באמת איתנו. כאילו איתך, הרגשנו שאת כולך קשובה לכל ולכל אדם, בכל רגע ורגע. בכל שיחה היית סבלנות ככ גדולה. לכל תלמיד סבלנות, זה היה אצלך בנשמה. כולך הרגשה נתת לכולנו. שהוא היחיד והמיוחד בשבילך. כזו כל אחד שזכה לפגוש אותך, הרגיש הכל באהבה, הכל בתמימות ורכות. באף אחד, לא הרמת את הקול, שאת 

לא מגיע לך. כמה ענווה, כמה צניעות כל כך מתנצל, כאילו הרגשת שכלום משהו לומר על המערכת דיברת בטון אני זוכר רבקה, שכל פעם שהיו לך עזרה, לומר מילה טובה.הייתה הראשונה להתנדב, להגיש 
עזרת, עצומה. תמיד נשארת אחרונה בבית מסירותך לעבודה ולתלמידים היתה באדם אחד!!!!  תלמידים,  חיזקת  תלמיד הספר,  בכל  והתעניינת  היה לך כ"כ חשוב שכולם יצליחו, פוסקים. לא וויתרת על אף תלמיד, ממך, והכל עם חיוך ושלווה בלתי ותלמיד הרבה מעבר למה שנדרש תמכת 

עודדת והוספת עוד שמחה לכל אלו רק מילים טובות לכל אחד ואחד, רק פעם לא היתה לך מילה של ביקורת, קיבלת כל אדם ואדם כפי שהוא. אף שכולם יבינו. 
הלואי ונזכה כולנו להידבק במידותיך סמל למידות טובות. את זו שהיתה עבורנו סמל לטהרה, בורא עולם בחר את הטובה שביננו, שסביבך.

רבקה , את עכשיו ליד כסא הכבוד, הטובות והנאצלות. 
כח תתפללי על יוסי והילדים, תבקשי ממש ממש לידו.  כח.  למשפחתך  שיתן  אבינו שבשמיים שיאמר לצרותינו די.שמחה, כח ללכת בדרכך. בקשי מאת להמשיך הלאה, כח לחיות חיים של ממנו 

* נכתב ע"י מורה מבי"ס דביר

מתחזקים 
 ועולים 

בבית ספר 
דביר

לימור פריד - רכזת חברתית בית ספר דביר

את חודש אייר פתחנו, כרגיל, בשני טקסים מיוחדים 
- יום הזיכרון לשואה ויום העצמאות. שמענו שיחה 

מיוחדת מפי מיכל שיוביץ – ליום הזיכרון לשואה, וביום 
ופעולות הזיכרון  צה”ל  לחללי 

האיבה, בטקס בנושא גבורה - 
“מנשרים קלו מאריות גברו” צפינו 
בהצגות קצרות לצד טקס מלא 

תוכן ובדגלנות התלמידים.

ז”ל  רבקה  לאחר שנהרגה 
חברתנו ומורתנו, קיבלנו על 
עצמנו ביחד עם הרב שמואל 

אליהו בביקורו, להוסיף טוב 
וחסד - כל התלמידים והמורים. 

בו  מיוחד  במבצע  פתחנו  כך 
אספנו כ2000 מעשים טובים וצדקה 

עד יום השבעה של רבקה. במעמד 
מיוחד, מיד לאחר השבעה, מסרנו לרב 

רא”ם הכהן את הכסף לצדקה.

עוד באותו היום, פתחנו במבצע של 
עין טובה אחד כלפי השני - ראית 
החבר,  של  הטובים  המעשים 
התלמיד... “מגלגלים זכות ע”י זכאי..” 
בו כל מעשה טוב של החבר הופך 

לגולה בצנצנת גדולה, שתתמלא 
ותתמלא בעין טובה ובמעשים טובים.

יום  קיימנו  בעומר  ל”ג  שבוע  לכבוד 
ספורטיבי - הפגתי, בו הפעלנו 

את התלמידים בתחנות ספורט 
ענקית.  בועות  ובסדנת 
על  סביון  ליוחאי  תודה 
האירוע.  לקיום  עזרתו 
התלמידים נרגעו, פעלו, 

שמחו...

של  סיומה  לקראת 
של  ערב  נקיים  השנה 

נתינה “איש את רעהו יעזורו 
ולאחיו יאמר חזק” בט’ בסיוון.

מסיימת באיחולי החלמה שלמה 
ומהירה לאהרן מנהלנו ,שכולנו מחכים לחזרתו 

המהירה בבריאות איתנה!

לימים טובים, שמחים ונעימים ביחד!
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בתי ספר בהר

 "אסוף את המעשים. את המילים והאותות 
כמו יבול ברכה כבד משאת..."

 לקראת
 יום הקהילה

בי"ס ממ"ד אזורי מרכז הפצה סוסיא
עודד כלפה – מנהל בית הספר

)ואני  כולנו  של  והרוחנית  הטבעית  הנטייה 
בתוכם( היתה ותשאר כנראה העיסוק בעולם 
התוכן, הערכים, מגמות החינוך, תפיסות עולם 

פדגוגיות וכו'.

זהו מקום נוח בד"כ, יש בו אידאולוגיה חינוכית, 
ויותר מכל-היציאה מבית  מסורת רבת שנים 
המדרש אליו וממנו, מעגנת בתוכנו סוג של רוגע 

ושלווה שאנחנו אכן עושים נכון. 

זה באמת נכון אך לא הכל. לצערי, הוגי החינוך 
ממעיטים בדרך כלל, בלעסוק בחדשנות ארגונית, 
יוזמות וחשיבה עתידנית. יש שיגידו שאפילו 
אסתטיקה, מראה בי"ס ונוחות העשייה החינוכית 
של מורים ותלמידים, הינם בגדר של אביזרים 
לחינוך מיטבי, תוספות מזון לנפש, מסגרת נעימה 

יותר וכו', אך לא עיקרו של חינוך.

בבי"ס האזורי ממ"ד סוסיא, חושבים אחרת, 
מתנהלים אחרת ועושים אחרת. אצלנו אומרים: 
"טוב אשר בזה תאחוז וגם מזה אל תנח ידך" ) 
משלי( . איננו מפחיתים ח"ו כהוא זה מחשיבות 
התוכן, והחשיבה החינוכית. תמיד פנינו אל בית 

המדרש וממנו אל שדה החינוך, אך לא רק.

יושרה  בעל  מאתגר,  נפלא,  לדור  ב"ה  זכינו 
אינטלקטואלית אמיתית. נוער שחושב, שואל, 
מקשה ולא תמיד מקבל את הדברים כפי שהינם. 
מודה שזה לא תמיד נוח לנו כאנשי חינוך אבל 
ברור לכולנו שמדור מדהים כזה אפשר להוציא 

יותר, וזו- חובתנו ומגמתנו בשנה זו.

יום קהילה בבית ספר סוסיא מהווה הזדמנות 
נפלאה להגיד תודה גדולה לשותפים לדרך, להורי 
ילדנו שיחד עם הצוות החינוכי של בי"ס המשקיע 
ממרצו ימים ולילות מביא חדשנות, ויוזמות חיוניות, 
חלק מתוצר שקורם עור וגידים מאז אותו ערב 

שולחנות עגולים.

בתערוכה המוצגת בכיתות ביה"ס, בפרוזדורים 
ובחצר המקסים שלנו )פינת חי, גינת נוי( נפגוש 
למידה חדשנית ומגוונת: למידת חקר, למידת 
עמיתים, למידה מבוססת פרוייקטים, למידה 

מתוקשבת, למידה בחברותות, למידה יוזמת 
ועוד כהנה וכהנה, הכל פרי עמלם של מורנו 
וילדנו הנפלאים. לצד אלו, נפגוש חדשנות מעולם 
המוזיקה, רובוטיקה, אסטרונומיה, ארכיאולוגיה, 
אומנויות והכל עטוף במעטה נעים לעין, משמח 
לב ומזמין. כל זאת כחלק מאמונתו החינוכית של 
ביה"ס וממש לא 'אביזרים לחינוך מיטבי בלבד'.

בשנה זו נבחר ביה"ס להיות חלק מהנהלת 
אגף מו"פ, ניסויים ויזמות במשרד 

החינוך, וכן נתבקשנו ע"י מנכ"לית 
משרד החינוך להוביל יחד עם 

4 בתי ספר מובילים  עוד 
גדול  פרוייקט  בארץ 
שנקרא "מסלולים" העוסק 
בתפקודי לומד... נרחיב 

בדרומון הבא בעז"ה.

הזמנו  זה,  קהילה  ביום 
לבית הספר גם את ילדי 

הגנים ומשפחותיהם 

בנוסף למפגשים הנעשים במהלך 
השנה עם הגנים, שמטרתם לאפשר 

לילדי הגן, מעבר רך, נעים, מוכר ובטוח.

גם השנה אני זוכה להגיע יחד עם פנינה בקרמן 
יועצת ביה"ס לכל הגנים שלנו שם אני פוגש 
את ילדי הגן- דור העתיד שלנו ושמחת המפגש 

נפלאה, מנגנת ומתרגשת.. איזה כיף....

תודה לכולכם, לחיליק היקר, לוועד הורים שתומך 
ושותף. ולצוות הנפלא שלי, על שותפות של אמת 
ובאהבה, שהרי מאמינים אנחנו ש- קראו את 
ההיגד הבא: "כשהייתי בביה"ס שאלו אותי: מה 
אני רוצה להיות כשאגדל, עניתי להם: מאושר. 

הם אמרו לי שאני לא מבין את 
המשימה, עניתי להם, שהם 

לא מבינים את החיים." 
)ג'ון לנון(.

באהבה עודד.
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חזן  והלל  אראל  גיל 
בפרס  זכו   – מסנסנה 
בתחרות  ההשראה 
רובוטיקה ארצית, וטסו 

לתחרות עולמית!
ביקשנו מגיל ומהלל לספר על רובוטיקה בכלל 

ועל התחרות בפרט.

אנחנו חלק מקבוצת רובוטיקה שמשתתפת 
בתחרות מטעם אירגון first, ארגון הרובוטיקה 
העולמי. First הוא ארגון שמטרתו להדביק בבני 
נוער את האהבה להנדסה וטכנולוגיה, הארגון 
שואף שבני הנוער של היום יחלמו להיות מהנדסים 

בעתיד ולא דווקא שחקני כדורגל או קולנוע.

 ,ftc בתחרות שאנו משתתפות בה שנקראת
כל קבוצה צריכה לבנות רובוט שיעשה 
משימות מסוימות שנמצאות על המגרש 
שהארגון מעצב, אנחנו בוחרות במספר 
משימות לפני ניקוד, קושי ואסטרטגיה 

שאותה אנו בונות מראש.

ממש כמו בפליסטיישן, יש שני שלטים 
שאיתם אנו שולטות ברובוט, יש שתי נהגות 
שמפעילות את הרובוט ומאמנת אחת שתפקידה 

הוא להגיד להן מה לעשות במהלך המשחק.

בנוסף לחלק של הרובוט, יש לתחרות יש חלק 
של  המרכזיים  מהערכים  משמעותי,  מאוד 
האירגון, והוא התרומה לקהילה. כל קבוצה 
צריכה לקחת לעצמה פרויקט שתורם לסביבה 
- מהתנדבות בבתי אבות ועד יצירת מכונות 

טכנולוגיות שעוזרות בשמירה על הסביבה.

הפרויקט שאנחנו לקחנו על עצמנו בתור קבוצה 
הוא לחשוף לתחום הרובוטיקה קהילות שפחות 
מכירות את העולם של המדע והטכנולוגיה. 
לפרויקט קוראים “ פרויקט רחמה” רחמה זו 
הבדואית  הפזורה  היא 
ליד ירוחם. בכל 
יום שישי 

בבוקר אנחנו נוסעות לשם 
עם ערכות של רובוטיקה 
ומלמדות אותם לתכנת 
לבנות לעבוד בעבודת 
בעצמם  וליצור  צוות 
מזה  חוץ  רובוטים. 
האווירה של התחרות 
מטורפת:  אווירה  היא 
first זה כמו משפחה 

קבוצות  גדולה,  אחת 
מעודדות קבוצות אחרות, 
דרבוקות, דגלים, מגפונים..

תחרות  בכל  כזה  מנהג  מין  יש 
רובוטיקה שכל קבוצה מוציאה סיכה 

עם סמל הקבוצה ומחלקת אותה לקבוצות אחרות. 
מכירים שם אנשים, רוכשים חברים חדשים, גם 

לומדים וגם עושים מלא כיף. 

בתחרות הארצית שהתקיימה ברעננה זכינו 
מקום ראשון בפרס ההשראה. פרס זה כולל 
בתוכו גם את ביצועי הרובוט בזירה וגם את 
וההנדסה של הרובוט.  התרומה לקהילה 

הזוכים בפרס זה עוברים אוטומטית לתחרות 
הבינלאומית בסנט לואיס שבארצות הברית.

הקבוצה  כל  טסנו  הסדר  ליל  לאחר  ממש 
הייתה  התחרות  לארה”ב.  שלנו  והמנטורים 
מדהימה ופגשנו קבוצות מכל רחבי העולם רוסיה, 
הוואי, אפריקה מקסיקו, סין, קנדה, לבנון, הודו, 

ברזיל, רומניה ועוד...

רמת התחרות הייתה שונה לגמרי מהרמה בארץ 
הכל היה הרבה יותר גדול ומרשים. הרובוטים 
שם היו מתוחכמים מאוד ובנויים בצורה מדויקת. 
ניסינו לייצג את ישראל בכבוד, חילקנו דגלים שרנו 
בקולי קולות עודדנו בטירוף ואין אחד שלא יודע 

מי הם המטורללות מישראל.

במתח,  היינו  צחקנו,  בכינו,  שרנו,  רקדנו, 
התרגשנו, ובעיקר יצאנו עם חוויה מדהימה 
לכל החיים. אנחנו מקוות שאתם שם בבית 
אלה שקוראים את הכתבה תצטרפו גם אתם 

למשפחה הזאת שנקראת רובוטיקה.

גיל והלל

הן משלנו!
נוער



נדב אברהמוב

"טובה הארץ מאוד מאוד..."

לפני כשנתיים נחנך מרכז מבקרים חדש 
בכניסה לאתר העתיקות סוסיא. בניית 
מרכז המבקרים היא חלק מפיתוח האתר 
במסגרת תכנית המורשת הלאומית של 
משרד ראש הממשלה. כיום, החברה 
לפיתוח הר חברון מנהלת את האתר 
המבקרים  מרכז  ואת  הארכיאולוגי 

שבתחומו. 

המרכז משמש מבואת כניסה לעיירה 
היהודית הקדומה וקבוצות המבקרות 
באתר עוברות דרכו להפוגה, מנוחה 

ואוכל. 

בתכנון האדריכלי של מרכז המבקרים 
הושקעה מחשבה רבה, ליצירת קשר 
הארכאולוגי.  האתר  עם  ונופי  נושאי 
התוצאה: מבנה מרהיב המתכתב עם 
במקום.  העתיק  הכנסת  בית  מבנה 
כחלק מהחיבור המתבקש בין עבר-

הווה–עתיד, במרכז המבקרים מקום של 
כבוד לתוצרת המקומית של הר חברון: 
למעלה מ-25 יצרנים, כולם תושבי ההר 
המציגים למכירה תוצרת חקלאית לצד 
מוצרי תעשיה וחפצי אומנות ורוח. לאחר 
שנתיים של פעילות במקום אנו יכולים 
מקרוב  המבקרים  כי  בבטחה  לומר 
מהיצירה  מאוד  מתרשמים  ומרחוק 
המקומית העשירה ומפרגנים במילה 

טובה ובקניית מתנות ומזכרות.

בתקופת החגים ובפורים נמכרו מאות 
מארזי מתנות ע"י תושבי ההר וגם מחוצה 
לו. המארזים כוללים תוצרת איכותית 
עשייה  של  מרגשת  תכולה  ייחודית, 

משגשגת.

המרכז משמש גם אולם אירועים המעוצב 
ברמה גבוהה ובאווירה ייחודית ומאובזר 
בהתאם. מאז הפעלת המרכז המחודש 
נערכים בו מידי חודש בריתות, זבד הבת, 
ימי הולדת, הרצאות  ובת מצווה,  בר 

ואירועים מגוונים. 

מרכז המבקרים 
במספרים:

וליקר 	  יינות  מגוון  עם  יקבים   4
דובדבנים אחד – יקב יתיר, יקב הליבני 
)יין אורגני(, יקב דרימיה, יקב ליבני 
וליקר דובדבנים של ברונו דרמון ממעון.

ואיילת 	  ינון   – בתמונות  אומנים   4
מטנא עומרים, סטודיו נעמה אמיתי 
מכרמל, רות ונטורה ממעון ואלעזר 

אמיתי מכרמל.

שוורץ 	   – קוסמטיקה  מפעלי   2
קוסמטיקה מאזור תעשיה מיתרים 

ועשבי קדם 100% טבעי מכרמל.

3 יצרני דבש – מכוורת נגוהות, מכוורת 	 
ומכוורת ארקין  מובשוביץ מסוסיא 

ממצפה אביגיל.

4 אומניות בקרמיקה וזכוכית – סטודיו 	 
סגלית ברייר מליבנה, סטודיו " אחותי " 
צופיה אביקר מסוסיא, סטודיו "שקוף" 
יעל באט מיתיר, סטודיו לקרמיקה ניצן 

מהר עמשא.

1 אומנות יהודית – "מעשה חושב" 	 
מהיישוב סוסיא.

מפעל שוקולד מיוחד – "הולי קקאו" 	 
מיני  מ20  למעלה  חבר,  ממעלה 

שוקולד בטעמים שונים.

התיכונית 	  הישיבה  של  ספרים   9
בסוסיא – מדרשים, אגדות חז"ל, עיונים 

חיים בתפילה ובפרשות השבוע.

הכי חדש במרכז המבקרים - אומנות 	 
בעץ, אלי אייזקס מבית יתיר.

2 מעצבות תכשיטים – רעיה אזולאי 	 
ממצפה יאיר וסדרת תכשיטים של 
שיצרה  חברון  להר  מחוץ  אומנית 
תכשיטים ע"פ פסיפסי בית הכנסת 

העתיק.

1 "בית קפה רונאל" - רונאל ברק 	 
ממצפה יאיר, רונאל ומשפחתה עלו 
לארץ מדרום אפריקה ופתחו במרכז 

בית קפה קטן, טעים ואיכותי. 

תמיד 	   – בשנה  מבקרים  אלף   30
בשאיפה למעלה.

עשרות אירועים חגיגיים בשנתיים 	 
האחרונות.

בסוסיא הקדומהמרכז המבקרים 

אז אם עדיין לא הייתם אצלנו, אתם 
מוזמנים לקפוץ, לבקר ולהתרשם. 

כבר ביקרתם? – מומלץ מדי פעם 
לשוב ולבקר ולראות את החידושים 
בעיצוב המקום ובמוצרים מתוצרת 

ההר.

שעות פתיחה: ימים ראשון עד 
חמישי 09:00-17:00, יום שישי 

09:00-14:00

www. ,02-6286212 – לפרטים
atarsusya.co.il ואל תשכחו 
לעשות לנו "לייק" סוסיא עיירה 

יהודית קדומה

הן משלנו!



בני עקיבא בהר
 ריעות מרקוביץ, 

רכזת בני עקיבא, מחוז דרום

הנני מוכן ומזומן לקיים 
מצוות עשה של ספירת העומר 

“וספרתם לכם... 
שבע שבתות תמימות תהיינה... 

תספרו חמישים יום”

מפסח אנחנו מתחילים תהליך ארוך של 
שבעה שבועות, ושיאו של התהליך הוא 
מתן תורה וחג הביכורים. חג הביכורים 
מתאחד עם חג מתן תורה לחג אחד 
שכולו מדבר על הקשר שבין 

האדם לבוראו.

ימים אנחנו   49 במשך 
עמלים כדי להתנקות 
ולהיטהר, מתקדשים 
יום-יום  וסופרים 
בכמיהה ליום ה-50, 
נבקעים  בו  ום  י
ו  נ א ו ם  י י מ ש ה
מתן  למעמד  זוכים 
במלכות  מלא  תורה 
בני מלכים  שבמלכות. 
ממש שזוכים שהמלך ידבר 
אליהם כמעט ללא מחיצות. 
אהבה  מרוב 
ו  נ ח נ א

נשארים ערים כל הלילה כדי להכיר את 
המתנה שניתנה לנו, ללמוד מה היה 
במעמד על מנת להמשיך אותו גם היום.

חג הביכורים מבטא בעיני המשך למעמד 
בית  אל  מביאים  אנחנו  תורה.  מתן 
המקדש את ראשית התוצרת החקלאית 
שלנו, הפירות הראשונים שיצאו מתוך 
עמל יום-יומי לחרוש, לזרוע ולהשקות. 
מתוך הבנה שלולא סיעתא דשמיא זה 
לא היה קורה, אנו “מחזירים” אל מקום 
הקודש את התוצאות הפיזיות של הקשר 

שלו עם הקב”ה.

למסע  לצאת  זכינו  האחרון  בחודש 
והתנועה”,  “אני  הכותרת  פסח תחת 
הכרנו דמויות משמעותיות בהיסטוריה 
של התנועה ונפגשנו עם יופיו המדהים 

של הר תבור. 

לאחר שנחנו מפסח חזרנו לסניף עם 
כוחות מחודשים ומבט אל עבר חגי אייר. 
הסניפים ארגנו טקסים משמעותיים 
יום  לכלל הקהילה, טקסי  ביישובים 
השואה וטקסי יום הזיכרון, יישר כוח 

למארגנים ולכל ההורים שהגיעו.

בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 
יצאו חברי חבריא ב’ מבית חגי, גרעין 
נחשון עתניאל וגרעין נחשון סוסיא להניח 
נרות על קברי נופלים בבית הקברות 
במהלך  וחברון.  סוסיא  בעתניאל, 
הפעילות הם ערכו טקסים ולמדו על 

הנופלים.

כל סניפי הר-חברון היו שותפים לטקסי 
שנערכו,  המרגשים  העצמאות  יום 
בדגלנות, בהנחיה, בהופעות ומאחורי 
הקלעים. יישר כח לכל מי שנרתם לסייע!

בט’ באייר נערך מפגש עוצמתי של 
מועצת מחוז דרום ובתוכה נציגים רבים 
מהר חברון. המועצה לקחה על עצמה 
להתמקד במאבק תקשורתי בתנועת ה
BDS. הם שמעו שיחה מפי שרה העצני-

כהן, יו”ר “ישראל שלי” על מנת להבין את 
המערך התקשורתי הפועל כיום בעולם. 

אנחנו מאחלים להם בהצלחה! 

במדורות ל”ג בעומר שבטיות השתתפו 
חניכים רבים ואנו שמחים ששמרתם 
על כללי הזהירות, יישר כח למדריכים 

על ההקפדה.

לקראת יום ירושלים הפותח את שנת 
ה50 לשחרור ירושלים ויהודה ושומרון 
סניף יתיר הוציא טיול חבריא ב’ להיכרות 

עם הרובע היהודי ושחרורו. היה כיף ):

אנחנו נמצאים כעת בתקופה בשנה שבה 
נראה לנו שהיא כבר אוטוטו נגמרת, 
שנת הלימודים בסיומה, הקיץ כבר פה 
וכאילו צריך להעביר את הקיץ בשלום. 
אנחנו מפספסים את העובדה כי זה 
הזמן להסתכל לרגע על מה שעשינו 
בשמונת החודשים האחרונים וסוף סוף 
לראות תהליכים ארוכים שמניבים פירות.

נוספו  השבט התגבש בשנה הזאת? 
עם  הקשר  את  העמקתם  חניכים? 
המדריכים שלכם? דעו להגיד תודה 

למדריכים.

הסניף התקדם? למדתם על עצמכם 
דברים חדשים? אתם מרגישים שהסניף 
נהיה לכם לבית? הקומונרית תשמח 

לשמוע.

קיבלתם סיוע מבחוץ? אתם מרגישים 
שנותנים לכם גיבוי ויד חופשית? יש לכם 
עם מי להתייעץ בקשיים? תודה והערכה 

מגיעה להורים.

אנחנו  חופש שבה  תקופת  הוא  קיץ 
קובעים לעצמנו את הלו”ז, כבר אין ר”מ 
שיעיר אותנו בבוקר ואין מחנכת שתבדוק 
שהגענו. אנא, נצלו את הקיץ, השתמשו 

בו ואל תתננו לזמן להשתמש בכם.

ישנן פעילויות רבות שהסניף רוצה לקיים 
במהלך הקיץ וחלקן עולות כסף. אנחנו 
מזמינים הורים שמרגישים שאין בכוחם 
לשלם סכום מלא למחנות ולמפעלי 
התנועה להיעזר במערכת הסבסודים 
http:// התנועתית באתר בני עקיבא

./bneiakiva.org.il/darom
בהצלחה לכולנו בחופש, שנזכה להוציא 

ממנו פירות משמחים.

 "מו"פ יהודה"
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נוערנעים להכיר

 להב שלום 
מנהל מחוז דרום והיישוב הקהילתי 

אשכולות

יום השואה
ביום השואה עברנו יום משמעותי:

תחילה ביקרנו במשכן לאומנויות הבמה בהרצליה, שם צפינו 
בהצגה "ההבטחה", הממלאת בנאמנות את בקשתו של הרב 
מהנער אשר חגג את בר המצווה במחנה ההשמדה - לספר 
את הסיפור שלהם ולקחת עימו את ספר התורה הקטן שממנו 

קרא את דרשתו לבר המצווה.

אילן רמון, האסטורונאוט הישראלי הראשון, קיים את ההבטחה 
של הנער לרבו לספר את הסיפור ולפרסמו בכל העולם.

מיד לאחר מכן, נסענו לסיור ביד ושם, שם נחשפנו לזוועות 
השואה אשר מוצגים שם, סיפורים אישיים, תצלומים וסרטונים 
מזעזעים ובנוסף, עברנו סיור מודרך עם מדריך מוסמך ודנו 

בתהליך הפנמת השואה בארץ במהלך השנים.

לסיום, סניפי "הנוער הלאומי" בהר חברון, ייצגו את התנועה 
בטקס הרשמי של תנועות הנוער אשר שודר בערוץ 11, טקס 

בה להקת התנועה הופיעה וייצגה אותנו בכבוד.

היה מאוד מלמד, משמעותי וייצוגי.

ל"ג בעומר
סניף "הנוער הלאומי" ביישוב אשכולות הרים מדורה ישובית 
לכבוד החג. כלל התושבים הוזמנו והמדריכים העבירו שלל 
הפעלות: בינגו, ריקודי עם, תחרות שירים, סיפור מסביב למדורה 

ועוד.. היה משפחתי וכיף.

שמעה

כשרונות חדשים בשמעה!
טיולי הפסח חלפו להם, ואחריהם עף לו גם חג הפסח, ונכנסנו 

היישר למרתון הטקסים של ימי הזיכרון השנתיים.

הנוער הלאומי, יחד עם תושבי הישוב הצליחו להפיק טקס 
צללים מרגש לכבוד יום הזיכרון.

הילדים והנוער יחד הרימו הצגת צללים, ובשיא המופע, הפתיעו 
את כולם כשהחלו לשיר ביחד, והפגינו כישרון.

את השבוע האחרון מבלים הילדים באסיפת קרשים ובאימונים 
לקראת צעדת הלפידים היישובית של ל"ג בעומר.

חג שמח!!



אליצור יהודה, קבוצת הכדורגל של הר חברון, סגרה לפני 
מספר שבועות את העונה השנייה שלה בליגה ג’ דרום.

הקבוצה בצהוב פתחה את העונה עם ציפיות גבוהות אך 
בשל מחסור במגרש אימונים ואצטדיון ביתי, התקשתה 
למצות את הפוטנציאל שלה ובסופו של דבר סיימה את 

העונה במרכז הטבלה. 

“זו גאווה להיות חלק מקבוצה כזו ששייכת לנו, לתושבי 
ההר” אומר חבר הנהלת הקבוצה, מרדכי אלגרבלי, שנמנה 
אף על מייסדי המועדון; “בנינו קבוצה חזקה אבל המחסור 

הקשה במתקנים פשוט מנע ממנו להתקדם”.

אלגרבלי עובד בחודשים האחרונים על עידוד הקמת 
יכול להיות  “לא  אצטדיון באזור התעשייה מיתרים: 
שמועצה עם כל כך הרבה תושבים לא תמצא פיתרון 
לענף הכי פופולארי בספורט כיום. יש בית ספר לכדורגל 
שמונה כ-250 ילדים ואת קבוצת הבוגרים, ואנחנו צריכים 

לתת להם מענה לפעילות”. 

אחת הסיבות לפתיחת הקבוצה היא הרצון לחשוף את 
תושבי ההר לכלל האוכלוסייה. אוראל אוזן, קפטן הקבוצה 
ותושב באר שבע מספר: “אליצור יהודה הוא מועדון 
ששימש לי כבית, עוד מהאימון הראשון שלי. מדובר פה 

על הרבה יותר ממועדון כדורגל”.

נציג השחקנים ממשיך ואומר: “אמנם העונה הסתיימה 
אבל עבודתנו רחוקה מלהסתיים. כולנו ניתן הכל על 

מנת להגשים את החלום ולהציב את אליצור יהודה על 
מפת הכדורגל הישראלי”.

לסיום מבקש אוזן להוסיף מספר תודות: ”צריך להגיד 
תודה לכל מי שטיפל השנה במועדון, מועצות, ספונסרים 
והצוות הניהולי והמקצועי וכמובן לשחקנים שנתנו הכל”.

כאמור, בניית מגרש היא הבסיס להמשך קיומו של 
המועדון, מנהל הקבוצה ינון בוטביה מסביר: “בלי מגרש 
לא ניתן לקיים אימונים בצורה מסודרת ובנוסף לכך אין 
את התמיכה הכל-כך חשובה של הקהילה והאוהדים 
בקבוצה. קיבלנו החלטה אסטרטגית שהמועדון רוצה 
להפוך לחצי מקצועי וזה דורש לא מעט אבל בסופו של 

דבר זה יביא הרבה גאווה להר”.

ינון, מנהל בית הספר לכדורגל, מציין עוד עניין חשוב: 
“יש פה לא מעט ילדים שאם יקבלו מסגרת קבוצתית על 
מגרש דשא, יוכלו לפתח קריירה גם בכדורגל. כשהקמנו 
את הקבוצה חשבנו על אותם ילדים ואני מקווה שראש 
המועצה יוחאי דמרי, שתומך בקבוצה מרגע הקמתה, 
רואה זאת כמונו”. זו ההזדמנות להודות לרכז הספורט 

במועצה, יוחאי סביון, על הסיוע הרב.

בקבוצה ציינו לשבח גם את מועצות קריית ארבע ואפרת: 
”מלאכי לוינגר ועודד רביבי תרמו ויתרמו רבות לקבוצה על 
ידי רכזי הספורט של המועצות שלמה חלבה ויואב שוגרמן. 
אנו רוצים להגיד המון תודה בשם הקבוצה והאוהדים”.

 הרבה יותר
ממועדון כדורגל
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 סיכום שנה 
 בקפוארה 

הר חברון!
טל עוזי

קפוארה היא אמנות לחימה, המשלבת ריקוד 
מוזיקה אקרובטיקה וקרב, אשר פותחה ע"י עבדים 

אפריקאים לפני כ-500 שנה בברזיל.

העבדים פיתחו את הקפוארה כאמצעי להגנה 
עצמית שימור המסורת והעלאת מצב הרוח.

העבדים, ששאפו לצאת לחופשי, היו חייבים 
להתאמן על מנת להילחם על חירותם אך לא יכלו 
לעשות זאת בגלוי עקב החשש שיתגלו בפעילות 
מעין זו וייענשו. בתור הסוואה לקפוארה שילבו 
מוזיקה ותנועות של ריקוד, כדי שלא יעוררו כל 

חשד בשעה שהתאמנו.

כיום הקפוארה מפותחת ונמצאת בכל יבשת 
בעולם.

קיימת כשנתיים, מרכז  הקבוצה בהר חברון 
פעילותה הינו במושב מעון והיא מונה כ–70 

משתתפים.

קיימות קבוצות על פי גילאים מגיל 3 ועד מבוגרים.

הקבוצה עובדת תחת "בית הספר לקפוארה 
."capoeira fica livre – בדרום

במהלך השנה התלמידים מקבלים היכרות עם 
התרבות הברזילאית תוך שימת לב ודגשים, חינוך 

ומוסר לערכים יהודיים.

ההתמקדות בגיל הרך 3-8, הינו בעיקר בתחום 
הקאורדינטיבי והחינוכי, הילד מקבל כלים בסיסיים 
לבניית יציבה תקינה ובריאה וכן הכנה בסיסית 
לכל פעילות ספורט שיחפוץ בעתיד. )בשפתינו 

נקרא: קפו-קואורדינציה(.

בגילים מאוחרים יותר הילד 
מקבל כלים קואורדינטביים 

במקביל  וכן  יותר  מתקדמים 
מסוגל לבצע תרגילי קפוארה נוספים.

כאשר מגיע לגיל בגרות עם הבשלות 
הפיזית, הבגרות וההבנה, הילד מתחזק ורבים 

מהנערים מגיעים לקורסי מדריכי קפוארה.

הגיל המבוגר מתחלק לשניים, תלמידים ותיקים 
שכבר עם בסיס וידע ותלמידים חדשים שברצונם 
להגיע ולקיים פעילות גופנית ושמירה על אורח 

חיים בריא תוך כדי מוזיקה וחיוך.

בכל שנה מתקיים טקס הענקת חגורות גדול 
שבו ישתתפו כל תלמידי הקבוצות מגדול ועד 
קטן, במהלך הטקס יתקיימו מופעי תלמידים 
וכן מופעיי ראווה של מדריכים מהארץ ומברזיל.

השנה האירוע פתוח לקהל הרחב 
ללא תשלום.

 האירוע יתקיים ביום שישי י"א בסיוון, 
ה- 17/06/2016 במרכז הספורט ביישוב 

סוסיא בין השעות 13:00-14:30.

ליצירת קשר וצפייה באירועים נוספים:

http://ficalivre.co.il 
אתר בית הספר לקפוארה בדרום – פיסבוק.

נשמח לראותכם, טל עוזי והתלמידים!

054-2227355





ניתן לעשות  
הטבעה על  

ספרים במקום 

דיסקים 



ילדים

צביעה:

200 גרם ביסקוויטים – לפורר	 

4 כפות חמאה – להמיס	 

לערבב את החמאה ופירורי הביסקוויטים, 	 
לשטח בתבנית או בתבניות אישיות, להניח 
במקרר. )צריך להשאיר בערך כוס פירורים 

לציפוי העוגה(

שמנת מתוקה להקצפה – להקציף	 

אבקת פודינג וניל – להוסיף פנימה ולהמשיך 	 
להקציף

3 כפות סוכר – להוסיף	 

להקציף יחד	 

500 גרם גבינה לבנה – להכניס לקערה 	 
עם השמנת המוקצפת, ולערבב בעדינות 

בעזרת מרית או כף

את הגבינה עם השמנת משטחים בעדינות 	 
בתבנית או בתבניות, מעל שכבת פירורי 

הביסקוויטים

להוסיף מעל הכל פירורי ביסקוויטים.	 

בתיאבון!	 

ימנויצלעטכזנלב

מלגצפעלצרלאירא

כככעהרבמיידעכפ

זשדננבנרכלספטז

אנהנוהוותתחטשפ

למרכפשנדדיבנטצ

בבהילמשתסוהלחנ

עצקמקאמארפאנאע

תעועאזפהכיחכוי

הידעלגאעינפמשר

מרשחררפכירצזפצ

ידבלצתודידיקיד

נווסוביעאאבזזק

ידדרטרומהרהשיק

הליפתתיבצזתרנת

מצאו בתפזורת שמות של ירושלים – מאוזן, 
מאונך, וגם באלכסון מלמעלה למטה:

אריאל, בית תפלה, גלעד, הר המור, הר הקודש, חפצי 
בה, טבור הארץ, יבוס, ידידות, יפה נוף, ירושלם, כלילת יופי, כרמל, 

לבנון, נחלה, עדן, עיר דוד, עיר צדק, ציון,

יום ירושלים
תפזורת

צבעו את סמל העיר ירושלים:

עוגת גבינה לשבועות
מתכון פשוט טעים!



בנושא ספריםהמלצות ספרים מה קורא? – 

מאת: יעקב שרביט

זהו סיפור מסעם של עמנואל ויעקב בתולעת ספרים 
בכמה מהספרים המוכרים והאהובים. המסע מפגיש 
אותם עם שחרזדה ושרלוק הולמס, מרי פופינס 
והברון מינכהאוזן, רובינזון קרוזו ובילבי, אליס והנסיך 
הקטן, ועוד. אין אלה פגישות סתם כי עמנואל ויעקב 
משתתפים בעלילות, ולפעמים גם משנים אותן, 

הספר מלא דמיון והומור, ובעיקר אהבת ספרים.

וכך מתחיל הספר:

"בצהריים הלכתי לשכן מבית מספר 10. קוראים לו 
עמנואל, ואמא אומרת שהוא תולעת ספרים. הוא 
אמר שהפעם יש לו הפתעה בשבילי. בתוך הבית הוא 
אמר לי לעצום את העיניים. לא תאמינו מה שראיתי 
- תולעת ספרים, שהיא גם רכבת, עם קטר וקרון 

אחד, ועמנואל אמר שנצא 
הספרים  בתולעת  למסע 
כי הוא רוצה שאפגוש כמה 
מכרים שלו, ובעיקר מכר 

אחד שגר בָלה ָמאְנָצ'ה."

בשנת  אור  ראה  .הספר 
1975 בספריית דן חסכן, 
עם עובד, וכעת - כעבור 
ארבעים שנה - הוא חוזר 

ונדפס בנוסח חדש.

אריה

מסיק

קטיף

גדיד

בציר

קציר

חיטה ושעורה

גפן

תאנה

רמון

זית

תמר

אריה נכנס לספרייה ציבורית, ולדעת הספרנית הוא יכול 
להישאר, כי אין כלל שאוסר את כניסתו לשם, בתנאי 

שלא יעבור על כללי ההתנהגות של הספרייה.

האריה משתלב בחיי הספרייה והופך להיות אריה שימושי 
מאד, עד אשר יום אחד נופלת הספרנית מהסולם. האריה 
רץ לקרוא לספרן על מנת להזעיק עזרה, אך הספרן אינו 
מבין מה האריה רוצה ממנו. במצוקתו האריה שואג וזה 

כמובן בניגוד לכללים, ועל כן הוא עוזב את הספרייה.

אולם " לפעמים יש סיבה טובה לא לשמור על הכללים 
אפילו בספרייה , " והספרן הקפדן מסביר, כי כשעוזרים 

לחבר אפשר לשאוג. 

האריה חוזר לספרייה לשמחת כולם.

קוין הוקס מתארים את  האיורים של 
הספרייה מהכניסה דרך 

חדרי הספרים, 
 , ם י ק פ ל ד ה
ת  ו י נ נ ו כ

הספרים ופינת 
הסיפורים.

ילדי גן

 ילדי
בי"ס יסודי

אריה הספריה

מסע בתולעת ספרים

חג הקציר

תפזורת

התאימו בין תנובת האדמה לשם המדוייק של איסוף התנובה

חג שבועות



ילדים

2016 ו ׀ תשע"

יום רביעי ט"ז סיון 22.6
16:00-19:30 

 פינות יצירה  איפור פנים  בלוני צורות 
 משחקי ענק  מגנט למזכרת  בובות ענק

הפנינג מהספרים לכל המשפחה

דוכני מכירת ספרים

 לפרטים: אמונה- 052-6070599
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ברחבת המועצה - מיתרים


