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עיתון המועצה האזורית הר חברון

 מתחילים מ א' - שר החינוך ותלמידים חדשים 
בברכות לקראת שנת הלימודים

מתחילים דרך חדשה - מסיימי כיתה יב' מכל רחבי ההר

 מתחיל משימה חדשה - אלון קרקובסקי, 
ראש מטה ראש המועצה

שנה חדשה בפתח
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ברכה לראש השנה תשע''ו
 "אך שבעה ימים הנרות ברוכים 

 ושבעה ימים שולחנות ערוכים, 

 ושבעה ימים הלבבות פתוחים, 

 וכל קבצנייך עומדים בתפילה, 

 ובנייך בנותייך חתן כלה, 

וכל קבצנייך אחים”

מילים אלו של לאה גולדברג מכניסות 

אותנו לאווירת הימים המיוחדים: אלול 

בעיצומו, חלקנו משכימים כבר לבתי 

הכנסת ונעימות בית אבא מתנגנות 

בלילות המתקררים.

שנה חדשה היא סוג של חזרה, שכן 

בעברית ִלשנות הכוונה לחזור. 

ואכן, חוזרים אנו לשגרת חיים ברוכה 

אבל עם קומה נוספת. 

חוזרים לשגרת הלימודים, לשגרת 

העבודה, לשגרת הבית 

וגם לשגרת עבודת המועצה.

חוזרים – וגם עולים: מדובר בספירלה 

שאנו נמצאים בתוכה 

וכל מחזור חדש אנו יודעים לחזור 

ולהתחדש, לחזור ולהתחדש.

איש איש - באישיותו, במשפחתו 

וביישובו, בימים אלו עושה סיכומים.

יש שיקראו לזה חשבון נפש, לא רק 

זה הדתי של עבירות ומצוות, 

אלא זה שמכוון אותנו, בוחן אם אנו 

בדרך ובמסלול הנכון.

וגם במועצה...

המועצה נכנסת לשנה החדשה כאשר 

התוכנית האסטרטגית שעמלנו עליה 

בשנה האחרונה מסתיימת וקורמת 

עור, גידים וצורה. כזכור התוכנית 

בחנה את הזהות שלנו, את החוזקות 

ואת השורשים, והעמידה בתוכם 

מטרות ויעדים.

התוכנית תעבור בשבוע הקרוב 

לאישור של מליאת המועצה ואנו 

לפני קיום ועדה בין משרדית עם כלל 

משרדי הממשלה, להצגת התוכנית 

ולרתימתם לסיוע בביצועה ולהפיכתה 

מתוכנית אסטרטגית רעיונית לתוכנית 

עבודה רב שנתית משותפת.

כמו כן אנו מתכננים בחודש הקרוב 

מיד לאחר החגים אירוע רחב שבה 

תיחשף התוכנית לכלל תושבי 

המועצה, פרטים בהמשך.

בהזדמנות זו נאחל לכל תלמידנו - 

חזרה ברוכה ללימודים.

המועצה השקיעה מעל מיליון ₪ 

בשיפוצי הקיץ ואני מקווה כי 

התוצאות מורגשות בכל מוסדות 

החינוך.

לכם תושבי ההר היקרים, עם פרוס 

חגי תשרי, הרשו לי לברך אתכם בשם 

חברי המליאה והעובדים בשנה טובה 

ומתוקה,

שנה של המשך בניה,

שנה שנעמיק שורשים ושלא נשכח 

את איכות החיים,

שנה שנראה את היער אבל לא נשכח 

להביט בעצים,

שנה שנגיע אל היעד ונהנה מהדרך.

שנה של התגשמות התקוות מתוך 

בריאות ושמחה.

שלכם,

יוחאי 

דבר ראש המועצה

תוכן
מו"ל העיתון: 

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

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

שמעיה אסולין, רחלי קרקובסקי, יעל חמאוי

עיצוב: סטודיו ולדמן  דפוס: העיר העתיקה
תמונת שער: משפחת זכריה, אשכולות.

צלם: אנטוני בנציון, אשכולות
Shmaay8@gmail.com :לפניות בנושא העיתון

yaelh@hrhevron.co.il

       

טיפולים בשישי נשי )בתיאום מראש(: צופיה בן הרוש - קוסמטיקה וטיפולי פנים: 0523115719

נפגשים בבוקר שכולו רק לך 

כניסה 
חופשית 

יום שישי כ אלול 4.9 
 9:00-14:00
ברחבת המועצה

מכירת פרחים לשבת                                מתחם מפנק ובית הקפה       
שי-לי קראוס; ג'ודי; אביה ששון; קמיליון; עדושה; הוד והדר; עדידוש; הגילוי שבכיסוי; 

שני בגדי בסיס; רימונים, דוגמא יודאיקה, רחל שורק; איריס גולן, לימור בן ארי, נהורא, אלמוג, 
רוו'ש ועוד הרבה...

איפור, תכשיטים, בגדים יפים, מתנות, כיסויי ראש, אקססוריז, מצעים, כלים

אתן כבר יודעות למה לחכות ...

מיני לונה פארק לילדים:
קרוסלת שרשראות  סירת פיראטים  רכבת לפעוטות בנג'י קפיצות ועוד הפתעות!

 

הלונה פארק מגיע למיתרים!

יריד סיום החופש
יום ראשון 30.8 ט"ו אלול
 16:00-19:00 במיתרים

החל בשעה 18:00 תוצג תערוכת הציורים של ילדי הר חברון באולם המועצה 
ובסופה טקס בהשתתפות ראש המועצה

ברחבה יהיו דוכני מכירה: 

נעלי יורם, מצעים, ספרים לחג, מתנות ובגדים

מכירת מזון 

שי לכל משתתף
מחיר כניסה – 10 ₪ לילד מגיל 4 

עד 50 ש”ח למשפחה

* התמונות להמחשה בלבד 
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סיעת ישראל ביתנו בהר חברון 	�
חברי הכנסת אביגדור ליברמן, רוברט אילטוב ושרון גל יחד עם עשרות 
על שקר  ולמחות  חברון  הר  בתושבי  הגיעו לתמוך  פעילים מהמפלגה 
נאווג'א שבסוסיא. איתם הגיעו שי אלון, ראש מועצה מקומית בית אל, 

וכן דני קריצ'מן יו"ר החטיבה להתיישבות ומנכ"ל החטיבה ירון בן עזרא.
במהלך הסיור ביקרו האורחים בסנסנה, שם למדו על הקשיים במקום 
ביקרו  כמו"כ  תב"ע.  היעדר  בשל  ותשתיות  לתכנון, בנייה  הקשור  בכל 
הווה  ודיברו על עבר  קולי  בסוסיא הקדומה, שם ראו את המיצג האור 

ועתיד בהר חברון.
את הביקור קינחנו במועצה בארוחת צהריים משותפת.

ביקורים מעין אלה מחזקים אותנו מאוד והקשר שהחל כעת עם סיעת 
"ישראל ביתנו" הוא רק ההתחלה בע"ה.

חובשי הר חברון במחווה 	�
לבאר שבע 

הסתיים קורס חובשים בכירים שהחל בהר חברון לפני 
לקורס  במועצה.  רפואה  אחראי  ביוזמת  שנה,  כחצי 
מתנדבים  לחובשים  נועד  והוא  מד"א  ארגון  נרתם 
בטיפולים  אותם  למקצע  במטרה  ההר,  מיישובי 

מורכבים ומצילי חיים.
כונני  לקבל  חברון,  הר  לתושבי  גדול  ברווח  מדובר 
לאורך  שכן  יותר  ומנוסים  יותר  מקצועיים  רפואה 
התנדבות  שעות  לבצע  המתנדבים  חויבו  הקורס 

בתחנות קרית גת, ירושלים ובאר שבע
המשמרות במד"א נעשו על ניידות טיפול נמרץ. גולת 
הקבוצה  מדריך  הקורס:  סיום  ביום  הייתה  הכותרת 
סיים ביום מעשי בשטח, מד"א נגב חיבר את הקבוצה 
ולאורך משמרת הצהריים תפסו  באר שבע,  לתחנת 
האמבולנסים  כוננות  את  חברון  מהר  המתנדבים   16
ונתנו  תושבים(   200,000 )כ-  שבע  באר  העיר  של 
טיפול לתושבי באר שבע היקרים בעזרת ניידת טיפול 
מלא-  באיוש  רגילים-  אמבולנסים  וארבעה  נמרץ 
התאפשר  גם  ובזכותם  חובשים,  נהגים,  פרמדיקים, 
לעובדי תחנת מד"א באר שבע לקבל כמה שעות של 

חופש.

"הר חברון בשבילי היא חלק 	�
בלתי נפרד מהנגב" 

ראש מועצת הר חברון יוחאי דמרי אירח לסיור בהר חברון 
את בני ביטון- ראש עירית דימונה, המשמש גם סגן יושב 
ראש מרכז השלטון המקומי ויושב ראש פורום ערי הפיתוח, 
ההחלטות  מקבלי  בסביבת  השפעה  בעלי  תפקידים 

בצמרת המדינית.
במהלך הסיור ביקרו בישיבת ההסדר בעתניאל שם נפגשו 
לשיחה עם הרב ראם הכהן ראש הישיבה, וכן בכפר הנוער 

בבית חג"י. 
מוצרי  המייצר  קדם'  'עשבי  במפעל  ביקרו  מכן  לאחר 
וכן באתר המורשת  בריאות רבים על בסיס צמחי מרפא, 

הלאומית בסוסיא.
במהלך הסיור הראה יוחאי דמרי למבקרים את קצב הבניה 
בצד  והבניה  התכנון  קשיי  למול  עבר  מכל  הפלשתיני 

הישראלי,
בתום הביקור הודה ראש העיר למארחו ואמר- "היה ביקור 
הפיתוח,  ערי  פורום  ויו"ר  דימונה  עיריית  כראש  מאלף, 
ושומרון  יהודה  בנגב,  איזה התפתחות חלה  רואה פה  אני 
נפרד מהנגב, אפעל לקדם שתי  בלתי  הוא חלק  בשבילי 
מועצה  לתושבי  חשובה  בשורה  שיביאו  חשובות  נקודות 
אזורית הר חברון, התרשמתי מאוד, ואני מבטחי להביא את 
שיראו  כלום  יום של  ולעשות  כל צמרת השלטון המקומי 

מה זה ציונות ומה זה ארץ ישראל"

מתחדשים ובונים 	�
ציבור  ובמבני  ספורט  במתקני  ביישובים  התחדשנו  האחרון  בקיץ 

רבים: גנים, כיתות, מגרשים, סלים ועוד.
שנת הלימודים הקרובה תיפתח מרווחת יותר, חדשה ונינוחה יותר, 

מאפשרת משחק, למידה, חוויה והתקדמות לכל פעוט, ילד ונער.
מהחידושים ביישובים: מבנה יביל בגן יתיר; סלים חשמליים באולם 
הפיס; גנים בטנא עומרים; גנים בעתניאל; כיתה בבית ספר סוסיא; 

גן בבית חג"י, ועוד.

סגן השר איוב קרא בהר חברון: "אני 	�
אתגייס לזה"

ראש המועצה יוחאי דמרי, אירח לביקור את סגן השר לשיתוף פעולה 
של  שורה  הציגו  המועצה  ומנכ"ל  המועצה  ראש  ח"כ איוב קרא.  אזורי 
פעולה  שיתופי  גם  ובהם  האסטרטגית  מהתוכנית  הנגזרים  פרוייקטים 
אזוריים בתחומי הר חברון. צוות מיוחד עורך עבודת מטה יסודית במטרה 

לקדם את המהלך ולגייס יזמים, תקציבים והקצאות קרקע. 
- על  שיתופי הפעולה הכלכליים אמורים להניב שיפור באיכות החיים 

בסיס של אינטרסים של שכנים.
להתגייס  מתכוון  ואני  בעיני  חיוביים  "הפרויקטים  השר קרא אמר:  סגן 
לזה. נביא את אנשי המקצוע יחד עם יזמים בעלי עניין ובהמשך נרתום 

גם את משרדי הבריאות והתמ"ת"
מבלי  חברון  בהר  ושקול  מדוד  אחראי  באופן  הפעולה  ששיתוף  ייתכן 
בסוגיית  לפנס  מתחת  הנמצא  הפתרון  הוא  בטחוננו  על  להתפשר 

המדינית ביהודה ושומרון.
לסגן השר התלוו שני אורחים מעניינים- היזם משה אידינג, ש'נדלק' על 
הרעיון וירצה להתקדם בנושא וכן ג'יל רוזנברג שחזרה לאחרונה מסוריה 

שם נלחמה יחד עם המורדים בארגון דעא"ש, ג'יל מתגוררת בירושלים. 
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"להיוולד כל בקר מחדש"
בוקר של ניגון, תפילה, והתחדשות, 
 

לאימהות בשנה שאחרי לידה 
 בתאריך כ"ד אלול תשע"ה )8.9.2015(

בבנין המועצה במיתרים
 בתכנית:

• צופיה כהן - "להיוולד כל בקר מחדש"
• ארוחת בקר כיפית

• יוכי קלמנזון, פסיכולוגית ומנהלת המרכז להתפתחות 
הילד במיתרים - "התחדשות והתפתחות"

הבוקר בארגון "אם לאם בהר"

דוח לתושב

מספר תושבי שנה קודמת
* מספר תושבי
מספר משקי בית

20142013נכסי%ביצוע %2013ביצוע 2014תקציב 2014הכנסות
12,42516,494רכוש שוט18,82618,97419.41%15,65917.26%הכנסות עצמיות

7,2213,878השקעות31,64031,64032.36%28,39331.30%השתת' משרד החינו
2,1282,202השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות5,5555,5395.67%5,2985.84%השתת' משרד הרווחה

מצטבר בתקציב הרגיל9,5619,6209.84%9,41510.38%השתת' משרדי ממשלה אחרי 3,8313,852גרעו
31,99531,99432.72%31,95335.22%מענקי ומלוות

2,019גרעונות זמניי נטו בתב"ר97,57797,767100.00%90,718100.00%סה"כ
25,60528,445סה"כ

%ביצוע %2013ביצוע 2014תקציב 2014הוצאות
20142013התחייבויות8,9328,9329.14%8,2199.06%משכורות ושכר כללי

15,93922,048התחייבויות שוטפות28,12928,19928.85%27,07029.85%פעולות אחרות
11,09511,09411.35%10,28611.34%שכר חינו

לעבודות פיתוח ואחרות38,51538,67039.56%35,38739.02%פעולות חינו 3,6104,195קר
2,1282,202קרנות מתוקצבות1,1771,1771.20%1,1191.23%שכר רווחה

7,0366,9807.14%6,4777.14%פעולות רווחה
נטו בתב"ר2232230.23%2040.22%מימו זמניי 3,928עודפי

25,60528,445סה"כ2,4702,4712.53%1,9242.12%פרעו מלוות
97,57797,746100.00%90,686100.00%סה"כ

20142013

7,770

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מועצה אזורית הר חברו

מאז

(באלפי ש"ח)
תמצית הדוחות הכספיי לשנת 2014

(דונ) 990,000שטח שיפוט
5דירוג סוציואקונומי 1,661

7,447

20142013
17,67316,708עומס מלוות לסו שנה2132עוד בשנת הדוח

20142013
20142013

1,9841,805יתרת חוב לתחילת השנה%3.92%4.25% הגרעו הנצבר מההכנסה
10,2229,392חיוב השנה%18.08%18.42% עומס המלוות מההכנסה

(474)(667)הנחות ופטורי שניתנו%16.30%24.30% ס ההתחייבויות מההכנסה
(138)(475)העברה לחובות מסופקי וחובות למחיקה12,58012,178הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח

11,06410,585ס לגביה135130מספר משרות ממוצע
9,0468,601גביה בשנת הדוח

2,0181,984יתרת חוב לסו השנה
2,5332,058חובות מסופקי וחובות למחיקה

שנה כולל חובות מסופקי 4,5514,042סה"כ יתרות לסו
(*) 30%39%אחוז גביה מהפיגורי

20142013(*) 90%90%אחוז גביה מהשוט
82%81%יחס הגביה לחוב הכולל (*)4,196(2,019)עוד (גרעו) זמני לתחילת השנה

3332ממוצע ארנונה למגורי למ"ר31,79029,299תקבולי במהל השנה
(*) השיעורי מחושבי ללא חובות מסופקי וחובות למחיקה.25,84335,514תשלומי במהל השנה

(2,019)3,928עוד (גרעו) זמני לסו השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפני*נכו לחודש אוקטובר 2014

נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל

דוח גביה וחייבי  ארנונה

1

תהילה גולדשטין

שנים,   3 כ-  לפני  לדרך  יצא  בהר"  לאם  "אם  ארגון 
ביוזמת מח' רווחה וקהילה, במטרה לסייע לאימהות 

בשנה שאחרי הלידה.
שהן  מההר  נשים  כ-10  מתנדבות  בהר"  לאם  ב"אם 
אימהות מנוסות בעצמן, אשר עברו הכשרה על מנת 

ללוות את הנשים שאחרי לידה. 
ונותנת  עוזרת  האם,  של  לביתה  מגיעה  המתנדבת 
ידע וכלים החשובים בתקופה זו שיש בה הרבה אושר 

ושמחה, אך לעתים היא גם קשה ומאתגרת.
בנוסף  והוספנו  מתחדשים  אנו  האחרונה  בתקופה 
כיף  קבוצתית-מפגשי  העצמה  גם  האישי  לליווי 

והעשרה בישובים.
לשבוע,  אחת  הבקר  בשעות  נפגשות  האימהות 
למפגש כיפי עם ארוחת בקר קלה והרצאה או סדנא 
תינוקות,  התפתחות  תינוקות,  עיסוי  כמו:  בנושאים 

יעוץ שינה, תזונת תינוקות, התעמלות, זוגיות.
בישובים  מפגשים  התקיימו  האחרונים  בחודשים 
היו  המפגשים  חבר.  ומעלה  תלם  טנא-עומרים, 
באוירה נעימה וכפית והעצימו את תחושת ה"ביחד". 
בנוסף לתכנים המעניינים והמעשירים, היה גם מקום 

לשיתוף, לדיבור ולקבלת כוחות. 
ישובים  ישובים.  במספר  מפגשים  תכנון  בשלבי  אנו 
לארגון  אלינו  לפנות  מוזמנים  שמעוניינים  נוספים 

מפגשים ביישובם.
שימו לב, בע"ה בתחילת שנה הבאה תערך הכשרה 

למתנדבות נוספות לליווי האישי. 
אם את אם מנוסה, ויש לך כשעתיים פנויות בשבוע, 

את מוזמנת להתקשר אלי.
או  פרטי  ליווי  ורוצה  לידה  אחרי  את  אם   - כמוכן 
להתקשר  מוזמנת  את   - ומעצים  תומך  קבוצתי, 

בשמחה.
תהילה גולדשטיין 

רכזת אם לאם בהר 
052-7203065

"אם לאם בהר" 

מתחדש
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נעים להכיר

הזה  הלימוד  הרחב.  לעולם  פתיחות  עם  וקבלה,  חסידות 
יוצר הפריה והעשרה הדדית בין כל תחומי הדעת. כל תחום 
וזהו פתח לחידוש  לימוד מביא ברכה לתחומים האחרים, 

גדול.

יוחאי   - מכירים  כולנו  שמו  שאת  מפורסם  אחד  בוגר  יש 
דמרי, ראש המועצה.

נפנה מבט לפעילות השוטפת בעתניאל במשך כל השנה. 
לאורך  ביישוב  בחוגים  משתתפים  וילדים  מבוגרים  כ-200 
השנה. בצד פעילות חברתית ותרבותית מבורכת הנעשית 
אופי  משתנה  בקיץ  סרויה,  ליאת  התרבות  רכזת  ידי  על 
ילדים  וגם  נוער  בני  הורים,  של  רחב  ומעגל  הפעילות, 

הופכים ליזמים של אטרקציות קצרות מועד למכביר.

הגברים בישוב פתחו את הקיץ בטיול יומיים לצפון. לא פחות 
מ-30 גברים השתתפו! הידד להם ולנשותיהם ששיחררו... 
הדיווח מהשטח הוא שהיה גיבוש מרענן, טיול אתגרי, המון 

פינוקים וצחוקים. אברהם שלם מנוי על היוזמה והארגון.

חיות  מיששנו  חושית:  בחוויה  נפתח  בישוב  הקיץ  הפנינג 
בפינת ליטוף, טעמנו גלידה –לא סתם – עם תוספות! זיהינו 
פירות בעצימת עיניים, הכנו תופים ועוד. יסכה קליין ריכזה 
לאנשים  להודות  המקום  זה  הפעילות.  את  ובחן  בכישרון 
שנתנו הרבה זמן ואהבה:א לרועי אמיתי ובנות השרות רננה 

והודיה.

בימי"בין המיצרים" צפינו בסרט המרטיט בין שמיים לחול" 
– המספר על קהילת נצרים.

"שני משפחתי" כבר שמעתם? שני אירועים חווייתיים  על 
במיוחד כבר התקיימו. האחד בנושא איורים קמים לתחיה, 
והתודה  אותיות  בנושא  והשני  ויינשטיין,  ללוי  והתודה 

לאורית בראלי.

זה  איך  חינם".  אהבת  "שוק  אצלנו  יש  אבל  תאמינו,  לא   
עובד? כל משפחה המשתתפת בשוק מביאה דבר מאכל או 
יצירות לשוק. כל ילד שמגיע מקבל אסימונים "עתניאלונים" 
אתם הוא יכול לקנות בדוכנים המשפחתיים. רוצים לדעת 

עוד על הרציונל? פנו למרים הכהן – מיוזמות הפרויקט.

שביל  סלילת  הוא  בעתניאל  מרגשים  הכי  המיזמים  אחד 
גישה לבריכת-מעין חצובה בהמשך לשכונת "נחלת עמי". 
זהו פרויקט הדגל של נוער עתניאל. הם החלו אותו בקיץ 
"צוק  ומלחמת  הנערים  שלושת  של  רציחתם  בימי  שעבר 
איתן" וממשיכים אותו במרץ גם בקיץ הזה. האזור היפהפה 
חננאל  של  הראשון  והקרוואן  אמנים  ככפר  מתוכנן  הזה 
הראשונה  הסנונית  יהיה  כנראה  הוא  ניצב.  כבר  אמיתי 

המבשרת. תשמחו ותצמחו עלינו...

לא ניתן לקיץ לחלוף בלי טיול נשים מפנק וכייפי במושב 
הודיה וערבים קרירים ונעימים של שחיה לילית בבריכה.

מופע סיום הקיץ- אנדרדוס. אין צורך לתאר...פשוט לבוא.

שרוחשות  רבות  יצירתיות  יוזמות  עוד  באמתחתנו  ויש 
והשקעה  התפתחות  במגמת  עתניאל  לשטח.  מתחת 

בנושאים עסקיים-כלכליים .

*

מה כבר יש?

מתרווחים  שבו  המכולת  למתחם  קרוב  עסקי,  מרכזון 
להנאתם חובבי הפיצה.

פרויקט בהקמה "אצטרובל" – מרכז טיפול וטיפוח לנשים 
ונערות שיכלול קוסמטיקה, ספרות, רפלקסולוגיה, עיסויים 
אחרי   – יעד  תאריך  מגוונות.  סדנאות  גם  מתוכננות  ועוד. 

החגים. יזמית – רעות דמרי.

פעילות  מכינים  החיים  אמצע  ובמועדון  בפתח  אלול  ימי 
חדשה – "הפרלמנט העתניאלי"- אחת לחודש יתקיים רב-
שיח בעד ונגד בנושאים בוערים ברמה הקהילתית וברמה 
קליטת  לעודד  רצוי  האם   – הראשון  הנושא  הלאומית. 

משפחות חילוניות? יתקיים בחודש אלול.

נסיים בטעימה ובניחוח עתניאלי על שתי דמויות מהישוב:

לפני  מתמטיקאי.  עתניאל,  תושב  פרץ  יוסי  ד"ר  האחד 
מעלוני  באחד  פורסם  ועתה  מאמר,  לכתוב  החל  שנים   7
המתמטיקאים החשובים בעולם. והשני המוסיקאי גבריאל 
דיסק חדש, הרביעי במספר  בחודשים אלה  –משיק  חסון 
–"טובל ושוכח" מוקדש לדן מרצבך זל. משובח. רוצו לקנות.

מאת  חיה ברנס

לצלילים  אלו,  בימים חמים-טרופים  בבקר,  מתעוררת בשש 
רועמים, לא אופייניים לשקט המבורך השורר כאן בדרך כלל... 
בבקר...  כבר  נורא  מרעיש  וגם  בבקר,  כבר  נורא  חם  גם  אז 
הטרקטור קודח לי בראש ואני על סף עצבנות על הפלישה 
הלא מתוכננת של החוץ פנימה...עוברות להן שעה שעתיים, 
ונכדי המתוק גילעד, בחיוך גדול ובעיניים בורקות מושך אותי 
החוצה –סבתא! טרקטור! כולו התרגשות, מחפש בגינה את 
מניף!  מרעיש,  עובד,  הזה  הפלא  את  רואים  שממנו  המקום 
בנוף  צופה  נכדי  עם  ויחד  עצמי,  את  שוכחת  קצת  עכשיו, 

ההולך ומשתנה לנגד עיני – בית ועוד בית. בונים בעתניאל . 

שכונת "נחלת עמי"- על שמו של הרב עמי עולמי הי"ד, ר"מ 
בישיבת ההסדר בעתניאל שנרצח בכסלו תשנ"ה, ולזכרו של 
בכסלו  בפיגוע  שנרצח  עתניאל  תושב  הי"ד,  בן-עמי  אליהו 
חגי,  מבית  הי"ד  דידובסקי  רינה  המורה  עם  יחד  תשס"א 
ומחלון  ונכבשת  הולכת  הבתולית  האדמה  וגדלה.  מתרחבת 
מגוונים,  יפים,  רבים,  בתים  נראה  מעט  עוד  שלי,  המטבח 
הקשה  התקופה  שבתוך  השם  לך  תודה  בקרוב.  שיתאכלסו 

שאנו חיים בה, יש גם התרחבות וצמיחה.

לא רק בתי מגורים צומחים פה, גם גני ילדים צבועים בעליזות, 
החדש,  על  בשמחה  פנימה  שישעט  הצעיר  לדור  מחכים 

המשוכלל, מרחיב הדעת. אשרינו.

בית ספרנו "דביר" הוקם לפני 22 שנה, אהרן פניאל המנהל 
זה 11 שנה, מספר על גדילה בחומר וברוח. מ-74 תלמידים, 
מידע  מאהרן  ביקשתי  הסביבה.  ומיישובי  מעתניאל  ל-340 
מיוחדת  תכנית  שנתיים  מזה  מיישם  "דביר"  אחת":  רגל  "על 
"מובילי פדגוגיה איכותית", שתכליתה להפוך את התלמיד   -

ללומד עצמאי, בעל הישגים גבוהים בלמידה ובחקר.

אהבתי את הפרויקט ילדים לומדים קורס גישור. הם מתווכים, 
מגשרים ומפייסים בין ילדים במריבה, ויכוח ואלימות. הילדים 
המגשרים לובשים ווסט מיוחד בתוקף תפקידם. אם אין להם 
ומציינים לשבח תלמידים  עבודה בפתרון בעיות, הם מגלים 
כדאי לאמץ משהו  אולי  המצטיינים בהתנהגותם החברתית. 

מהגישה הזאת...

שנים.   11 הקיימת  התיכונית,  הישיבה  שוכנת  ל"דביר"  סמוך 
הייתה  תושב עתניאל. ההתחלה  הרב חברון שילה,  בראשה 
עם 30 בחורים וכיום היא מונה למעלה מ-100, הבאים אליה 
הישיבה מתמחה  ועד טל-מנשה.  מאילת  הארץ,  רחבי  מכל 
בתחום המחשבים – תוכנה וחומרה. זכתה פעמיים להצטיינות. 

היא נמנית בין 50 בתי הספר הטובים בארץ.

לשאלתי מה מאפיין את האווירה בישיבה עונה הרב חברון – 
משפחתיות. דאגה לכל תלמיד ברמה האישית. תלמידי י-יב 

מתנדבים יום בשבוע בבאר-שבע במוסדות שונים.

למראה  משתאה  ערב,  לעת   60 בכביש  דרומה  הנוסע  כל 
המגדלור בין ההרים – זהו "בית ועד לתורה", ישיבת ההסדר 
בעתניאל. שמה הטוב הולך לפניה ברחבי ארצנו ומכל קשת 
השנה  תורה.  ללמוד  הבחורים  לפה  נוהרים  הדתית  הציונות 
רשומים  החדש  במחזור  בוגרים.  כ-1200  כה  עד  כ-270. 
ששכנה  הפנימיה  בארץ,  מהגדולות  הישיבה  מ-70.  למעלה 
רבים  יפים.  אבן  במבני  בקרוב  תוחלף  מיושנים  בקרוואנים 
מהבוגרים היו לתושבי עתניאל. הם מרושתים בכל המקצועות 
בתשובה  ואמנות.  ספרות  חינוך,  משפט,  ופוליטיקה,  צבא   –
נגן,  יעקב  ד"ר  הרב  אומר  הישיבה,  את  מייחד  מה  לשאלתי 
מעמודי התווך בישיבה: הייחוד הוא חיבור בין העולמות. זה לא 
רק שאנו עוסקים בלמדנות הקלאסית של גמרא והלכה בצד 

*

נעים להכיר – הישוב עתניאל
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נעים להכיר תקפצו לקפהנעים להכיר תקפצו לקפה

משפחת וייסבלום  מצפה יאיר
הכירו לנו את בני המשפחה, גילאים 

ועיסוקים
נגר  כרגע  תעשייתי,  עיצוב  למד   ,28 בן  משה 

 ,27 בת  הדר  ביישוב.  כאן  במצפה",  ב"נגריה 

בקליניקה  ובשיאצו  בדיקור  מטפלת  דולה, 

בבאר שבע ולעיתים בבית.

ודבש"  "חלב  בגן  לומד   ,4 בן  כמעט  חסד  אורי 

בסוסיא. רימון בת שנתיים, במעון במצפה יאיר.

מה עושים בשעות הפנאי?
יושבים על הערסל במרפסת ונהנים מהנוף.

חוגים ותרבות לילדים ולמבוגרים?
תרבות  פעילויות  לילדים,  תהילים  שבת  בכל 

בקיץ ובמהלך השנה לילדים ולמבוגרים.

קצת על הבית שלכם 
קלה,  בניה  שנים,  ארבע  לפני  בעצמנו  אותו 

הבית גדול, מרווח ונעים

איך הגעתם ליישוב? 
ומאוד  סוסיא  הסביבתית  בישיבה  למד  משה 

התחבר למקום. לאחר הצבא הגיע לאזור, והיה 

ברור שהדר מצטרפת אליו..

גלגולים קודמים, מגורים עד ליישוב 
הנוכחי

שנתיים  מלבד  החתונה,  מאז  ביישוב  גרים 

הפסקה למגורים בשומרון, בתקופת הלימודים 

של משה.

על היישוב, בקצה המזלג 
יש  לעתים  מאוד.  ומגוון  משפחתי  קטן,  יישוב 

אך  רעועות,  תשתיות  בגלל  והתמודדות  קושי 

מתגברים על הכל יחד ובאהבה.

אנקדוטה או סיפור מאפיין מחיי 
היישוב

בפעילות פתיחת הקיץ עמלו הילדים על הכנת 

ויפים. חשבנו שזו פעילות  עפיפונים מושקעים 

מושלמת, אלא שלא כל העפיפונים עמדו ברוח, 

שהייתה, כתמיד, חזקה מידי..

איך תשכנעו משפחה שמתלבטת 
איפה לגור, לבוא להיות שכנים 

שלכם? 
יישוב מאוד משפחתי, כל אדם מורגש ועשייתו 

אהובים  שכנים  שקט,  מרחב,  המון  מבורכת. 

שמחוברים לטבע ולאדמה והכל בנחת.

שתפו אותנו בחלום לגבי היישוב 
יש לנו חלום משותף: לבנות טיילת ומצפה כדי 

מהנוף  להנות  ולמבקרים  לתושבים  לאפשר 

היפה שמייחד את מצפה יאיר.

משפחת ברקוביץ'
סנסנה

הכירו לנו את בני המשפחה, גילאים ועיסוקים
28 – עובדת  אבא שוכי בן 31 – בחיל האויר, אמא ענת, בת 

בסוסיא,  ג'  לכיתה  עולה   ,8.5 בן  עמיחי  בסורוקה,  מעבדה 

שירה בת 6 עולה לכיתה א' בסוסיא, אלון בן 2.5 בגן בישוב.

מה עושים בשעות הפנאי?
משחקים  במשפחה  הבנים  בריכה,  בארץ,  המון  מטיילים 

כדורגל/כדורסל, יושבים עם השכנים בפארק היישובי.

כדורסל  בחוג  עמיחי  ולמבוגרים?  לילדים  ותרבות  חוגים 

בסוסיא, שירה בחוג קרמיקה ואלוני עדיין קטן... 

קצת על הבית שלכם
גרים בקראווילה, עם נוף מדהים ליער סנסנה, במרכז הישוב 

נוכל  בוא  ליום  ושמחים. מתפללים  טובים  באנשים  ומוקפים 

לבנות את ביתנו.

איך הגעתם ליישוב? 
חיפשנו ישוב קהילתי דתי, עם חינוך טוב, באזור הדרום. בנוסף, 

שנינו במקור ממיתר ולכן הישוב סנסנה ענה לכל צרכינו.

גלגולים קודמים
מגורים עד ליישוב הנוכחי - לאחר נישואינו גרנו מספר חודשים 

במיתר, לאחר מכן כשנה בעתניאל, משם עברנו לבסיסי חיל 

וחצרים  נוף  תל  האויר, 

הסופי  למשכן  ומשם 

בע"ה – סנסנה.

על היישוב, בקצה 
המזלג

ישוב קהילתי צעיר, עם 

אווירה פתוחה ונעימה. 

עם  ופורח  יוזם  יישוב 

אוויר  מדהים,  נוף 

טובים.  ואנשים  הרים 

אורחים  מכניס  ישוב 

– שביליסטים )שביל 

חיילים,  ישראל(, 

לרפואה  חברים 

וכו'...

מזמין את אנשי ההר לבוא לכל 

יום  אירועי  יישובי",  "טיול  משפחתי",  "רביעי  בישוב  אירוע 

העצמאות/זיכרון – כדי לחוש ולהבין את האווירה המדהימה 

שיש פה..

סיפור מאפיין מחיי היישוב
יישובנו  – בדבר עתירה שהוגשה על  דיון בבג"צ  היה  ב20.7, 

)ועל כלל הבניה באיו"ש( ע"י אגודת "במקום" – אשר עתרה 

אזורית.  מתאר  תכנית  אין  עוד  כל  תב"ע,  לנו  יאשרו  שלא 

התארגנו כישוב, גברים, נשים וטף – ועלינו לירושלים. הגענו 

כ-150 איש לבית המשפט העליון, להראות נוכחות ולהראות 

שיש פה אנשים שעומדים מאחור. התפילות הרבות והעשייה 

שלוותה להם הביאה את הישועה והעתירה נדחתה, מצפים 

ומקווים לתחילת בניה בשלב ב' בהקדם בע"ה.

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

מחפשים נוף כמו בניו זילנד? מחפשים אוויר כמו בירושלים? 

  ...מחפשים קהילה צעירה ותוססת? בואו לסנסנה

שתפו אותנו בחלום לגבי היישוב
אישור  שנקבל  ויפרח,  יצמח  היקר  שיישובנו  תפילה  כולנו 

בית   – ציבור  מבני  שנבנה  ב',  בשלב  בניה  נתחיל  לתב"ע, 

כנסת, גנים, מגרשי ספורט וכך נוכל להמשיך בקליטה ישירה 

והמונית לישובינו.
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גרוניך  שלמה  במופע  פתחנו  הקיץ  את 
המוזיקה  על  העיב  לא  הקור  בכרמל, 
הייחודית והאווירה הטובה. תושבים מכל 
הגיעו  שכנים  מיישובים  וכן  ההר  רחבי 

ונהנו.

יתיר  בחבל  ביקרו  אלפים  בהמשך, 
קסומים",  "לילות  פסטיבל  במסגרת 
יעד  לקהלי  מופע  ערב  מדי  שכלל 

מגוונים:

במושב מעון התכנסו מאות נשים למופע: 
ימימה  הרבנית   – המדבר"  מן  "עולה 
מזרחי דיברה על המחוללות בכרמים, על 
התנועה בגוף והתנועה בנפש שמחברות 
מחילה למחול, דין דין אביב הקפיצה את 
הקהל בשירה מסגנונות מגוונים, והיוצרת 
מיקה קרני הצטרפה אליה בכינור ובזמר 
למספר שירים. הערב נפתח ביריד קניות 

עשיר בדוכנים.

ילדים  הורים,  נהנו  סנסנה,  בטיילת 
אמן החושים  של  מהפנט  ממופע  ונוער 
הופתעו  לוסטיג,  אמיר  והאשליה 
והתרשמו מיכולות קריאת מחשבות שלוו 
סוסיא  באתר  הקהל.  ובשיתוף  בהומור 
ייחודית  מחוויה  משפחות  עשרות  נהנו 
אותנטית, התנסו במגוון כלי נגינה עתיקים 
והאזינו למעשיות ולהצגות משחקני רחוב 
שפת  על  היה  הקינוח  סיפורים.  ומספרי 
יתיר:  יער  בלב  ליבנה,  ביישוב  הבריכה 
ואפרים  אולארצ'יק  אלון  של  מופע 
מבחר  בהם  ישראל,  ארץ  בשירי  שמיר 
הצופים  האהובה.  כוורת  להקת  שירי 
הרבים הצטרפו לשירה, האווירה הייתה  

מדהימה וכולם נותרו עם טעם של עוד.

המבקרים  נהנו  הפסטיבל  ימי  במהלך 
חקלאית  ותיירות  טיולים  מאפשרויות 
בסטודיו  אמנים  יקבים,   – יתיר  בחבל 

פתוח, בריכות שיכשוך ועוד.

גם הנוער והילדים חגגו ופעלו - 

קורס מד"א לנוער 

בני  עשרות  השתתפו  החופש  במהלך 
עזרה  מגישי  בקורס  מהיישובים  נוער 
והועבר  המועצה  בבניין  שנערך  ראשונה 
הקורס  בסיום  מד"א,  מדריכי  ידי  על 
בסיוע  כמתנדבים  הנוער  בני  יצטרפו 

לכונני הרפואה ביישובים. 

שיחה לציון עשור לפינוי גוש קטיף

שיחתו  את  שמעו  ומבוגרים  הנוער  בני 
בהווה  נגוהות  תושב  צימרמן  נאור  של 
מערב  נהנו  קטיף,  גוש  תושב  ולשעבר 
נתינה,  על  ומצחיק  מרגש  איכותי 
הכיסופים שנותן כוחות ומלמד על אהבת 

ישראל

ערב ט' באב באתר סוסיא

לערב  הגיעו  ומבוגרים  נוער  בני  מאות 
כיסופים וגעגועים לבית המקדש ולאדמת 
גוש קטיף, מפי הרב איציק אמיתי, תושב 

טנא עומרים שבעבר גר בגוש קטיף.

טורניר כדורסל

לזכרם  ההר,  מיישובי  הנוער  לקבוצות 
ואביעד  לוי  אביחי  מאיר,  בן  עוז  של 
מנצור. בטורניר השתתפו כ-70 שחקנים, 
ובשלושת ימי הטורניר נכחו באולם סה"כ 
כ-700 צופים. זכו במקום הראשון: סוסיא, 
 – ובמקום השלישי  יתיר,   – במקום השני 

סנסנה.

ובלונה  בסופרלנד  חברון  הר  תושבי 
פארק  

כ-500 בני נוער ומשפחות הגיעו ליום כיף 
מחוויה  ונהנו  פארק  ובלונה  בסופרלנד 

מרעננת. 

היישובים  הנהגות  בליווי  הקהילה  רכזי 
הובילו  ישוב,  בכל  תרבות  ועדת  וחברי 
ותוכן,  פעילויות  ומלא  משמעותי  קיץ 
כמה  לפניכם  המשפחה.  לכל  בהתאמה 

דוגמאות מהיישובים:

בשכונה  אופניים  בטיול  חגי  בית  ילדי 
נהנינו  החופש  במהלך  החדשה: 
מאתגרות  מקוריות  רבות  מפעילויות 
בנייה  ביישוב,  אופניים  טיול   – ופשוטות 
בחול רטוב, סרט על הדשא, הכנת עוגות 
קטיף,  גוש  על  וסרט  ירושלים  בצורת 
במערת  וילדים  נשים  ביקור  מדע,  יום 
הרצאה  פעמונים,  של  שיחה  המכפלה, 

על התמכרויות, ועוד.

בכל  זו  חיובית  אווירה  לשמר  שנזכה 
השנה כולה!

מתרעננת  אדורה  משפחת  החם,  בקיץ 
תודה  הבירה!  עיר  של  הצלול  באוויר 

למשתתפים ולפעילים.

א"א  עדיין  במעון  הקיץ  חופשת  את 
של  בהכרזה  נפתח  שלנו  הקיץ  לסכם.. 
בקיץ  וממשיכים"  "מתחדשים, מתגבשים 
האחרון נפרדנו מרבנו הרב דני סטיסקין 
את  פתחנו  שנה,  כ25  הישוב  רב  שהיה 
הקיץ במעמד הוקרה גדול ומכבד לכבוד 
פועלו של הרב. הרב החדש הגיע ובעז"ה 
מדהימים  דברים  המון  ההכתרה.  בקרוב 
עברו עלינו החופש - פתיחת קיץ, עולה 
מיוחד  נוער  טיול  אזורי,  המדבר  מן 
ערב  נשים  ערבי  בדשא,  רביעי  ביותר... 
ישובית  שבת  לפנינו  ועוד  מעיף  גברים 

ויום גיבוש ישובי. 

כרמל – חגיגת בציר מלאה חוויות! תודה 
המעשירה  ההדרכה  על  לאהרן  רבה 
הארגון  על  לטל  ותודה  והחוייתית... 

והכיבוד☺

קיץ בנגוהות - חופשי שתהנו!

מהישוב,  לצאת  מה  אין  אומרים:  כולם 
הכל פה!

וגדוש פעילויות לכל הגילאים,  היה מלא 
חוויות, ערכיות, יצירה, שותפות.

תודה לכל מי שעזר לנו לעשות את הקיץ 
הזה ממלא מהנה ומגבש!

לכל  פעילות  מלא  קיץ  היה  בסוסיא 
במשחק  השנה  התחדשנו  הגילאים. 
יצאו  סוסיא  נשות  נשים- כשבעים 
למשחק בעקבות דמותה של חנה סנש: 
ועוד.   odt אומץ,  מבחן  חידות,  ניווטים, 
בחוף  מפנקת  האש  על  ארוחת  לסיום 
ודינה  ליעל  תודה  מדהים!  היה  ניצנים. 

המארגנות המדהימות.

הקיץ  תלם:  ביישוב  במיוחד  תוסס  קיץ 
לכל  פעילויות  משלל  תלם  תושבי  נהנו 
המשפחה: טיול קמפינג משפחות בצפון, 
אופניים  מירוץ  באב,  בט"ו  זוגות  ערב 
ונסיעות  מופעים  נוער,  טיול  אתגרי, 
בכל  הכותרת:  גולת  ועוד..-  לאטקרציות 
המשפחות  גם  השתתפו  הפעילויות 
במספר!(  )ח"י  הקיץ  שקלטנו  החדשות 
- שנהנו מהזדמנות פז להכיר ולהשתלב 

בקהילה החמה שלנו.

* ומה עוד צפוי לנו?

יריד  הראשון   – קיץ  סיום  יריד  שני 
משפחתי מלא בהפתעות, עם מיני לונה 

פארק ופתיחת תערוכת ילדים.

בוקר משמח   - נשי   יריד שישי   - אחריו 
לקניות.

בהמשך עם תחילת השנה, הצגה,שכנים", 
הפיס  באולם  תוצג  הפיס,  מפעל  מתנת 

בסוסיא ביום ראשון 6.7 בשעה 17:00

 – קראתיך"  "ממעמקים  סליחות  ליל 
ניגונים באתר סוסיא הקדומה, עם יצחק 

מאיר ונגנים נוספים, יום חמישי 17.9

קיץ משמעותי ומלא הזדמנויות בהר חברוןסיכומי קיץ
עבר עלינו השנה – 

לילדים, לנוער, למבוגרים
 ביישובים ובכלל במועצה. 

 נהננו מהחוויות הרבות, 
תודה לכל מי שעמל להפקתם!
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מכתב לאמא 
המודאגת מהבן 
הגיבור שבחזית

אמא יקרה לי! ובכלל לכל מי שיקר לי ואני יקר 
ללבו.

עכשיו יום ראשון בבוקר ואני יושב אי שם ברצועת 

עזה, קרוב להתנחלות החרבה נצרים.

אז ככה, אני לא יודע עוד כמה זמן זה ימשך )אני 

מקוה שעד לניצחון ותו לא( ולכן החלטתי לכתוב 

מכתב, בתקוה שיגיע לפני שאספיק לצלצל.

אם את רואה הרבה שורות מחוקות או חתוכות זה 

לא כי הבן שלך יצירתי או מתלבט, כותב ומוחק- זה 

מעשה ידיה של הצנזורה הצבאית. שבא נקוה שלא 

מחקה גם את השורה הזאת... 

נכנסנו בליל מוצאי שבת לרצועה בליווי של כל 

תזמורת צה"ל! מסוקים, מטוסים, שריו, הנדסה 
תותחנים וכו'.

אהבתי את הצורה שבה נכנסנו; כמו צבא במלחמה 

ולא כמו חבורת ילדים שמתגנבים בלילה לאיזה 

בריכה של קיבוץ  כפר עציון )זכרונות ילדות(.

לחטיבה היה תפקיד מסויים שאני חושב שביצענו 

אותו בהצלחה. במקום בו נכנסנו כמעט ולא הייתה 

התנגדות ונראה שהמחבלים די הופתעו מעוצמת 

האש ולמען האמת, גם אנחנו הופתענו!

בקיצור, אחרי שהמחלקה שבפיקודי )נשמע טוב(, 

סיימה לבצע את מה שנדרש ממנה, נכנסנו לאחד 

הבתים והקמנו מגון! כי הרי יעודו של צה"ל הוא 

להגן ואסור לנו לשכוח זאת.

ומאז ועד היום, במשך שבוע ולילה אחד- עד 

לכתיבת שורות אלו, אנו מחכים לאויב שיבוא... והוא 

מחכה לנו. ככה יוצא שאני תופס עם מחלקתי קו 

בלב עזה. בתנאים לא הכי טובים, בלי מקלחת, 

אוכל בסדר, וסט וקרמי עלינו כל היום ומחכים 

שהשגרה המשעממת והשוחקת תכריע אותנו 
לחלוטין!

כרגע המאבק העיקרי שלי הוא בשחיקה; כל יום 

דומה לקודמו, לימים אין משמעות משל עצמם והם 

נספרים רק כדי להזכיר לנו כמה ימים אנחנו פה...

דברים טובים
קראתי, כתבתי, חשבתי והקדשתי זמן לעצמי. עבר יותר מחודש מאז הפעם האחרונה בה 

זמן לנפש.
תודה אלוקים!

על היכולת ליפול ויותר מכך, על היכולת על כך שאיני מקבל כל דבר כמובן מאליו...תודה על המורכבות שנתת בי,
על הרצון המתמיד לעשות כל יום טוב מקודמו.לקום...

תודה על הזכות הקשה לפקד על 30 לוחמים תודה על אהבה, אהבה לאדם, לחיים.על הרצון להשתפר.
תודה לך על כך שאני הוא אני ולא אדם אחר.בצבא יהודי!

אני מתחיל להשלים עם עצמי.

הקיץ הזה, לפני שנה בדיוק, נראה אחרת לגמרי. רקטות וטילים שוגרו 
מעזה לכל יישובי הדרום וגם לכיוון המרכז, יישובים בהר בטווח 40 ק"מ 
ויצאו  מעזה עברו לשגרת מלחמה, קיימו פעילויות בחללים ממוגנים 
לימי הפגה, כולנו הרגשנו חשש, דאגה ותפילה לשלום חיילינו שבחזית.
מכל הארץ וגם מהר חברון נקראו חיילים רבים למילואים. בכל ישוב 

משפחות רבות דאגו לבן, לבעל, לאח, לשכן, לחבר ולמכר.
לא כולם חזרו הביתה בשלום.

בניה שראל, מפקד פלס"ר גבעתי, תושב קריית ארבע, אחיו של תושב 
אב  ה'  שישי  ביום  בעזה  בלחימה  נהרג  נוספים,  לרבים  ומוכר  ההר 

תשע"ה, 1.8.15
הבאנו שניים ממכתביו של בניה למשפחתו. יהיו הדברים לזכרו הטוב 

ולעילוי נשמתו.

* התמונות והמכתבים הם באדיבות המשפחה.

שנה למבצע "צוק איתן"

מה  אבל  אדם,  של  בחייו  משמעותי  זמן  פרק  כבר  זה  שנים   10

הרבה  ועברנו  בחיים  התקדמנו  אישית  שאמנם  זה  היום  אותי  שמדהים 

חוויות ב-10 שנים האחרונות, המשפחה התרחבה בעוד 4 ילדים ב"ה, הגדולה 

שהייתה בזמן הגירוש בת 9 סיימה עכשיו שירות לאומי, עברנו לעשהאל והספקנו עוד 

הרבה אבל... התחושה שלנו היא ש-10 שנים אנחנו חיים בקיפאון – כאילו הזמן עומד מלכת. 10 שנים גרנו 

בגוש קטיף ואין מה להשוות אותם ל-10 שנים האחרונות. בגוש ליוותה אותנו תמיד תחושה חיובית  של 

שמחה וגאווה גדולה במקום שאנחנו גרים בו וזה כלל את כלל יישובי חוף עזה. שמחנו מאוד על המועצה 

פרט  כל  על  והבנק,  הסופר  על  המרפאה,  על  שמחנו  שירותים,  ממנה  ומקבלים  אליה  שייכים  שאנחנו 

ההתקדמות  שקצב  הרגשנו  בחיינו.  ורגיל  קטן 

סביבנו  והחיים  היישובים  של  וההתפתחות 

מתגעגעים  אנחנו  דל.  רגע  ואין  כך  כל  מהיר 

לעוצמות  האנושי,  ולנוף  הגוש  לנופי  יום  מידי 

האמונה של אנשים פשוטים ברגעים קשים של 

וגזרת עקירה. מדהים שכל אנשי גוש  פיגועים 

הקשות  התקופות  את  דווקא  מגדירים  קטיף 

בגוש כתקופות היפות ביותר שעיצבו ממש את 

עדן  בגן  שחיינו  מבינים  אנחנו  היום  אישיותם. 

עלי אדמות. מאז הגירוש אנחנו חיים בתחושה 

ארוכה  אחת  הם המתנה  והחיים  עומד  שהכל 

למשהו שלא ישוב.

שלא תבינו לא נכון, אנחנו בטוחים שנשוב 

בע"ה לגוש קטיף, אבל אנחנו לא חיים באשליה 

העבר  של  כמו  יהיה  העתיד  של  קטיף  שגוש 

ובכל זאת אנחנו כוספים מידי יום לחזור. ברור 

בעשהאל,  שנוכל  ברגע  ביתנו  את  שנבנה  לנו 

הגדולה  והשמחה  היצירה  חדוות  כל  עם  אבל 

לא  שלעולם  לנו  ברור  עשהאל,  בבניין  שלנו 

נרגיש שם באמת שמחים ושלמים. כך שמענו 

מלא מעט חברים מגורשים, חודש וחצי לאחר 

לא  שבעצם  ואכזבה  ריקנות  תחושת  עם  גדולה  בעצבות  נתמלאו  מפתיע  באופן  החדש  לביתם  שנכנסו 

הצליחו להגיע אל המנוחה ואל הנחלה.

שכתבתי  המילים  במעט  אבל  עלינו,  שעובר  מה  את  להבין  יכול  גירוש  חווה  שלא  מי  אם  יודע  לא 

ניסיתי לשדר את התחושות הקשות והבלבול שעוברים עלינו. מה שחשוב שתכירו זה שהחיים בהר חברון 

עבור לא מעט מגורשים נותנים תחושה מסוימת חיובית שמזכירה של מה שחווינו שם, וזה אומר שיש פה 

אוצרות רבים שחשוב בשלב ראשון להכיר ולהעריך ובשלב שני לטפח, להעצים ולחשוף אותם לכמה שיותר 

ציבורים בחברה הישראלית.

"עוד אבנך ונבנית" - ניתן לפרש כמקובל את המילה "עוד" שבע"ה בעתיד נבנה אבל אני מעדיף לפרש 

אותה כפשוטה – נבנה אותך עוד יותר ממה שבנינו עד עכשיו בכל מקום ובכל הזדמנות שתהיה לנו. בע"ה 

נוכל לסכם בעוד 10 שנים את התהליך שעברנו עד לחזרה הביתה ולחזרה אל עצמנו.

ארי אודס, תושב עשהאל, לשעבר תושב  גוש קטיף
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 לתינוק שנולד
קראנו יתיר

מערכת עיתון הר חברון

אלון קרקובסקי, תושב ליבנה, נשוי לרחלי ואב 
שלוש  בן  עידו  וחצי,  חמש  בת  גלי  לשלושה: 
וחצי, ויתיר שנולד לפני חודשיים. מונה לאחרונה 

לתפקיד ראש מטה המועצה.

ספר לנו על עצמך ועל הקשר להר חברון:

גדלתי בבאר שבע בשכונה יא, אחר כך עברנו 
כאחות.  שם  עבדה  אמי   – מנחם  כפר  לקיבוץ 
בבאר  למדתי  תיכון 
שבע, אם אפשר לקרוא 
מאוד  לימודים.  לזה 
הזמן  ואת  השתעממתי, 
התנדבות  בין  חילקתי 
במדבר  טיולים  במד"א, 

ועבודה.

גדלה  אשתי  רחלי 
בליבנה, מהגרעין הראשון שעלה למחנה יתיר. 
משפחתה גרה שם גם היום – הורים ואח בעל 

משפחה.

למרות שגדלתי בבאר שבע, ליבנה לא הייתה 
זרה לי – חברה של אמי גרה בליבנה, ובילדותי 
ביליתי הרבה במחנה יתיר ובליבנה. רצה הגורל 
והכרתי את רחלי, ידידה משותפת הכירה בינינו.

אנחנו גרים בליבנה יותר מ-6 שנים, הגענו מבאר 
רגילים  היינו  שהתחתנו.  מאז  גרנו  שם  שבע, 
לעיר, אבל מההתחלה היה ברור שנגור ביישוב 
קהילתי וליבנה הייתה הדבר הנכון. שנינו אהבנו. 
אמנם היו דילמות – מבחינה מקצועית המעבר 
אבל  לשינויים,  גרם  הריחוק  שנינו,  על  השפיע 
בסופו של דבר הבחירה לגור בליבנה היא אחת 

ההחלטות הטובות שלנו בחיים.

אשתך  רחלי   – שלכם  היומיום  מתנהל  איך 
שמשת  אתה  בליבנה,  קהילה  כרכזת  עובדת 
בשני  מתמודדים  איך   – יישובים  בשני  מזכיר 

תפקידים ציבוריים עם גידול ילדים?

קבענו  רוטציה,  עשינו  פשוט:  לא  האמת?.. 
פגישות,  לשריין  השנה  בלוח  לזו  זה  זימונים 

ונעזרנו הרבה בסבתות.. מסתדרים.

מה הניסיון התעסוקתי שלך? 

בצבא הייתי ביחידת "נחשון", יחידה קטנה ואיכותית 
בתקופתי, לימים הפכה לחטיבה הגדולה בצה"ל. 
וביום  זה,  ביום ראשון, לא אשכח את  השתחררנו 
שישי קיבלנו זימון למילואים במבצע "חומת מגן", 
לארבעים יום. החבר'ה במילואים צחקו עלינו.. אבל 
בסופו של דבר עזרו לי למצוא עבודה – בחברת 
"ליימן שליסל", שם עבדתי כשבע שנים בארבעה 
ובקוקה  באינטל  גם  עבדתי  כך  אחר  תפקידים. 
קולה, ובעוד חברות, תמיד בתחום השיווק, מיתוג 
עצמאי  לעסק  עברתי  בהמשך  עסקי.  ופיתוח 
בתחום ייעוץ ארגוני ואסטרטגי. תמיד בחרתי לתת 
עצמי,  בשיווק  עסקתי  לא  ללקוחות.  כולי  כל  את 

היחס והמקצועיות הביאו לקוחות נוספים.

לפני כארבע שנים גיליתי את עולם היישובים, את 
ההתיישבות, ומיד התאהבתי בתחום. מאוד עניין 
הורי  בוועד  התחלתי  טוב.  מאוד  לי  יושב  אותי, 
פעוטון ובשותפות ציבורית בישוב, בהמשך הגעתי 
ועכשיו  ושמעה..  עומרים  בישובים  מזכיר  לשמש 

אני כאן.

מה בעצם תפקידך במועצה, ולמה אתה מחובר 
אליו?

הגדרת התפקיד היא ראש מטה המועצה. כראש 
מול  המטה  עבודת  ריכוז  על  אמון  אני  המטה 
למתן  במקביל  וזאת  והרשויות  משרדי הממשלה 
פרויקטים  וקידום  היישובים  להנהגות  שרות 

רוחביים ואסטרטגים.

יוחאי,  של  לשפה  התחברתי  כי  למועצה  באתי 
התרשמתי  אותו  ששמעתי  הראשונה  מהפעם 
ממנו והזדהיתי איתו. אני רואה עין בעין עם יוחאי 
פוטנציאל  למימוש  הקשורים  רבים  בנושאים 
ההר. בסופו של דבר יש פה התאמה גדולה למה 
שאני מאמין בו, וגם כחילוני שחי בהר אני מרגיש 
מחובר למטרותיו. אני מעריך מאוד את מי שישב 
הצוות  את  וכמובן  כה  עד  המועצה  ראש  בכיסא 
ופועל לילות כימים. הם הביאו את האזור  שפעל 
משממה למקום התיישבותי חי ופועם. עכשיו היה 
צורך לעלות מדרגה, לבנות עוד קומה. אנחנו כבר 
אנחנו  קיומית,  זכות  על  שמתחננים  מאחזים  לא 
גידול  קצב  בעלת  במועצה  מבוססים  יישובים 

ופיתוח מהמרשימים בארץ.

אני לא מתכחש לקשיים שאנשים חווים פה, אבל 
צריך לזכור שאנחנו פה, 8500 תושבים, ואני בטוח 
שביום שאנחנו נטמיע את ההבנה שאנו מקום גדול 

ומתפתח, נגיע להישגים גדולים.

מה דעתך על ההתיישבות החילונית בהר?

יש פער גדול בין התיישבות הדתית והחילונית, צריך 
להבין שלציבור החילוני חשובה איכות החיים יותר 
התוצאה  במבחן  להסתכל  חשוב  מהאידיאולוגיה. 
חילוניות  משפחות  עשרות  מגיעות  לאשכולות   –
מצוינות, שמעה נמצאת בפריצה מדהימה וביקוש 
החילונים  היישובים  אחר.  יישוב  באף  קיים  שלא 

גדלים ומתחזקים.

חילוני.  לציבור  מענה  לתת  לומדת  המועצה 
גם   – זז  הכל  קורה,  טוב  משהו  קיימת,  הנכונות 
פיתוח  מבחינת  וגם  בניה  עתודות  מבחינת 

והתאמות שירותים.

הדבר  זה  בהר  החילונים  שהיישובים  בטוח  אני 
הבא.

האם חסר מענה בתחום החינוך?

בישובים  טובים  במוסדות  לומדים  אנחנו  כרגע 
חוץ,  ילדי  היותנו  שבגלל  היא  הצרה  סמוכים. 
ומספר מועט, מסתכלים עלינו כעל סוג ב', האם 
נכון לייצר מוסד חילוני שייתן מענה לכל ההר? – 
צריך לבחון, לא בטוח שגודל האוכלוסייה יאפשר 
מוסד חינוכי ברמה גבוהה לאורך זמן. כל התחום 
קשיחות  נוסחאות  ע"י  ומתוקצב  בנוי  המוניציפלי 

ולכן עלינו  וכמות  גודל  של 
לגדילה  ולדחוף  להמשיך 
לפני  רגע  דמוגרפית 
כה  למחויבות  שנכנסים 

גדולה.

 – כח?  שואב  אתה  ממה 
הציבורית  העשייה  תחום 
וברמה  לי,  חדש  היה 
מספק.  מאוד  זה  האישית 
אתה רואה אנשים מרוצים, 
אתה עונה לצרכים, אין עוד 

תחום כזה.

להיות  זוכה  שאני  מרגיש  אני 
שותף בתהליכים גדולים, בעיצוב 
בהשפעה  המועצה,  של  הדרך 

על השנים הבאות.

החזון שלך להר חברון – 

הר חברון במסלול הנכון – יותר 
עסוקים בבנייה מאשר בשיווק, 
בתים.  מאשר  ביקוש  יותר  יש 
את  ולראות  לעצור  צריך 
הטוב. האתגר הגדול הוא איך 
בשורה  זוהי   - ולאן  לקלוט 

גדולה. 

לשדרג  הוא  האתגר  כרגע 
להעלות  התשתיות,  את 
את איכות החיים בפן הפיזי 

ובכלל.

והבשורה בעיני, היא שלא 
 – לקליטה  להתחנן  צריך 
יותר  מקום  רואה  לא  אני 
משפחה  בו  לגדל  נכון 

מאשר בהר חברון.

גיליתי  שנים  כארבע  לפני 
את  היישובים,  עולם  את 
ההתיישבות, ומיד התאהבתי 
אותי,  עניין  מאוד  בתחום. 

יושב לי מאוד טוב.

מענה  לתת  לומדת  המועצה 
הנכונות  חילוני.  לציבור 
קיימת, משהו טוב קורה, הכל 
עתודות  מבחינת  גם   - זז 
פיתוח  מבחינת  וגם  בניה 
אני  שירותים.  והתאמות 
בטוח שהיישובים החילונים 

בהר זה הדבר הבא.





* ברכות נוספות 

מילדים במדור 

לילדים, עמוד 37

תושבי ותלמידי הר חברון היקרים.

ואיתה  ובאה  מתקרבת  הלימודים  שנת 

מגיעות אין ספור תחושות – 

לפגוש  שמחה  למתחילים,  התרגשות 

להצלחות  רבות  ציפיות  ותיקים,  חברים 

ולחוויות ועוד המון רגשות.

הילדים  את  כולם,  את  מלווה  ההתרגשות 

ואף את המבוגרים, מי לא זוכר את הפעם 

הראשונה שבה החזקנו ביד של אבא ואמא, 

זאת  עם  אבל  בחשש  קצת  מסתכלים 

בהרבה שמחה לעבר הכיתה החדשה.

ומיוחד,  היסטורי  ארץ  בחבל  לגור  זכינו 

חבל ארץ שטומן בחובו כ"כ הרבה סיפורים 

וחלומות, חבל ארץ מלא באהבה -  אהבה 

לעם, לארץ ולסביבה. 

את  להעצים  השנה  החלטנו  חברון  בהר 

כי  באהבה  מחנכים  חברון  הר   - האהבה 

 – מישהו  אוהב  זו אהבה? שאתה  מה  הרי 

להתקדם  אותו,  לשמח  רוצה  פשוט  אתה 

בו  להאמין  שהוא,  כפי  אותו  לקבל  איתו, 

והכי חשוב לתת לו את הכי טוב שאפשר - 

לשם אנו שואפים ובדרך זו מאמינים.

מקום  לכל  תגיע  זו  שאהבה  ספק  לנו  אין 

ולמחנכות  למחנכים  זכינו  כי  ישוב,  ולכל 

אוהבים  ולהורים  לילדים  זכינו  נפלאים, 

ויותר מכל, זכינו שזו האווירה בישובים.

לכל  תודה  להגיד  רוצה  אני  זו  בהזדמנות 

בגנים,  במעונות,   – הנפלאים  החינוך  סגלי 

לו על השקעה  ומחוצה  בבתי הספר בהר 

רבה וגדולה בילדים.

זוהי גם הזדמנות נפלאה להגיד תודה לכל 

והשותפות  הדאגה  על  המועצה  עובדי 

לדרך ובייחוד לאנשי אגף החינוך והמתנ"ס 

שעושים לילות כימים למען שיפור וקידום 

החינוך בהר חברון.

שנת לימודים נפלאה לכולם.

שלכם. חיליק

עולים  ל-א'

ההתרגשות בשיאה – עוד ימים 
ספורים זה קורה!

המעונות, הגנים, בתי הספר 
והתיכונים מתכוננים

מטפלות, גננות, מורים ומנהלים 
נרגשים

פעוטות, ילדים ובני נוער מצפים.
לרבים זוהי חזרה לשגרה אחרי 

חופש מלא בחוויות, חזרה שמלווה 
בשמחת המפגש המחודש, 

בחששות משינויים שאולי יקרו, 
מחלומות ותפילות.

ולתלמידים העולים לכיתה א' זוהי 
התרגשות אמתית!

הילקוט ודאי כבר מוכן, מחברות 
נקיות ומסודרות, קלמר יפה גדוש 

בכלי כתיבה – ולב מלא ציפייה 
ותקווה – מה תביא עימה השנה 

הזו? מה היא צופנת בחובה?
אנשי חינוך מההר ומחוצה לו, 

וילדים שעולים לא' מיישובי ההר, 
כתבו לנו ברכות, איחולים וציפיות. 

אורי עמר מאדורה עולה לכיתה א בבית ספר 
בן צבי בקרית גת:

אני מתרגש להכיר חברים 
חדשים ולדעת מי המורה

יערה נוה מסוסיא עולה לכיתה א בבית 
ספר סוסיא:

מאחלת לי ולחברים 
שיהיה לנו כיף בכיתה א!

יאיר בורנלי מסוסיא עולה לכיתה א 
בבית ספר סוסיא:

מאחל שאני יצליח 
בהכל ויהיה לי כיף עם 

חברים!

נויה דיין מעומרים עולה לכיתה א בבית 
ספר "עמית" במיתר:

אני מתרגשת מכיתה א כי 
אני אלמד לקרוא ולכתוב. 
אני מאחלת לעצמי שיהיה 

לי הצלחה ושיהיה לי כיף 
ללמוד עם החברים שלי.

אליה חקק מבית חג"י עולה לכיתה א' בממ"ד 
קרית ארבע:

בשנה הבאה אני עולה לכיתה 
א. אני הילד הראשון בבית 
שעולה לכיתה א. אני הילד 
הבכור בבית. קנו לי ילקוט 

חדש של "פיניאס ופרב" וקנו 
לי גם את כל הספרים וכבר 

עטפנו כמעט את כולם. אני לא 
מתרגש אבל מחכה כבר לנסוע 

בהסעה. בכיתה א אני אשחק 
כדורגל, אעשה יצירות, אני גם 

אלמד חשבון והרבה על המדע. 
אני אוהב ניסויים מדעיים. יש לי 
חברים שעולים איתי לכיתה א – 

שלום שוורץ ובנימין יוני.

נתנאל לפאיר מנגוהות, עולה 
לכיתה א בבי"ס "דביר" בעתניאל:

אני רוצה שהרבה 
חברים ישחקו איתי.
אני מצפה ללמוד 

חשבון, ושיהיה לי טוב 
בבית הספר.

אני שמח שאני עולה 
לכיתה א' כי זה כיף 

לקרוא ולכתוב!

הלל בוקשפאן מבית חג"י עולה 
לכיתה א בבית ספר ממ"ד קרית 

ארבע:

עוד מעט אני עולה 
לכיתה א. הסבתות שלי 

קנו לי ילקוט חדש וגם 
קלמר של "הלו קיטי" 
עם כל הציוד. אתמול 

קיבלתי עוד קלמר 
מהעבודה של אבא 
שלי וגם הוא של הלו 

קיטי :)

אחיה בן דוד מעומרים עולה 
לכיתה א בבית ספר "דביר" 

בעתניאל:

אני מתרגש ללכת 
לבית הספר כי יש 
לי תיק חדש ואני 
אלמד מחוברות. 

ומאחל לעצמי 
להכיר חברים 

חדשים ולקבל 100 
בתעודה

בני ובנות הר חברון היקרים – 
עם חזרתכם לספסל הלימודים
בגנים, בבתי הספר ובתיכונים, 
אני שמח לברך אתכם בשנה 

מוצלחת, טובה ומלאה בשמחה.
זכיתם לגור בחבל ארץ נהדר,

בדרכים בהן אתם הולכים צעדו 
אבותינו.

ממש במקומות שאתם לומדים 
בהם, הלכו אברהם, יצחק ויעקב

והחלה ההיסטוריה היהודית.
כשר חינוך עשינו ואני עושה ככל 

יכולתי 
כדי שהשנה הקרובה תיפתח כראוי.

השקענו רבות בתוספת סייעות 
לגנים ובהקטנת כיתות א, 

וכן בהעלאת איכות הלימוד של 
כולכם.

אנו נמשיך כמובן לעשות את שלנו.
אתם – המשיכו לעשות את שלכם:

ללמוד, לשמוח ולהצליח
למענכם ולמען מדינתנו כולה.

שנת לימודים שמחה,
נפתלי בנט

ברכת שר החינוך, נפתלי בנט

ברכת מנהל מחלקת חינוך, 

חיליק גוטמן



"סימן שאתה צעיר" 
מועדון ותיקי ההר

נאוה מובשוביץ

"אנחנו משפחה", "אשתי קורנת מאז שהיא באה למועדון..", "נחמד וחשוב 
ונפשי..  פיזי  כושר  על  יצירתיים, לשמור  להיות  בגילנו שיש חברה,  לאנשים 
ההתעמלות מחייה אותנו.. המקום מקסים"- אלו מעט מתגובות המשתתפים.
ידיים  מחליפים  צמר  כדורי  חיים:  ומלא  תוסס  פעיל,  בליבנה  המועדון 
והופכים לצעיפים משגעים, ערימות חרוזים צבעוניות הופכות תוך כמה שעות 
כבמעשה  הופכים  שבמטבח  הגלם  חומרי  מיוחדות,  למחרוזות  קסם  בידי 
כישוף למנות גורמה, טעימות, מפנקות ומגוונות, ההתעמלות מלווה במוסיקה 

ובצחוקים שלא נגמרים.
חוש  בישול,  סגנונות  מוצא,  ארצות  שפות,  עדות,  אנשים,  של  יקר  אוסף 

הומור וגילאים. 
מי שמגיע לביקור, קשה לו לעזוב. פשוט כיף להיות במועדון. יעידו המטיילים 
מראשון לציון שבמקרה עברו באזור בטיול ביער ונשארו לכוס קפה ולפטפט.
המועצה  ראש  של  הגעתו  עם  המועדון  פתיחת  את  רשמי  באופן  חנכנו 

ואישים נוספים בברכות על היוזמה ובהרבה פרגון.
של  המעולה  בהדרכתו  אשדוד.  לאוזר  בסיור  שעבר  בחודש  יחדיו  נהנו 
ניצנים במלחמת  קיבוץ  סיפורו המרגש של  יורם מקרית ארבע שמענו את 
העצמאות ועל הנשים המיוחדות והלוחמות שהיו שם, המשכנו למוזיאון גוש 
והעם  הגוש  תושבי  על  שעבר  הקשה  למאורע  אותנו  שהחזיר  בניצן,  קטיף 
הליך  באנדרטה  ביקור  צהריים,  בארוחת  יד מרדכי-  בקיבוץ  וסיכמנו  בכלל, 

ייצור הדבש. היה מרתק.
על  חמאוי  דרור  עם  האחרון-  בזמן  מעניינות  הרצאות  משלל  נהנים 
העולם,  יהדות  על  פרל  נעם  הרב  עם  האזור,  של  והגיאוגרפיה  ההיסטוריה 
עם ברוך לוביש דרך צפייה בטלסקופים למדנו על מערכת השמש וגם יצרנו 
שעון שמש, שמענו הרצאה מרתקת על הלח"י מאלכס לבון, שיחה על גוש 
קטיף מתושבת לשעבר בגוש, רקדנו וצחקנו בריקודי זומבה עם נטלי אהרן, 
לילדי  צלליות  בתיאטרון  להשכיר  דירה  הצגת  פרל  אילה  עם  יחד  והצגנו 
ב  יוצאים לחופשה בת שבועיים. הפעילות במועדון תתחדש  ליבנה.  קיטנת 

1.9. ב-20.9 נצא לסיור בירושלים, עקבו אחרי הפרסומים. 
מוזמנים להצטרף לפעילות הקבועה או לטיול - נאוה: 0542271153
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פריטת מיתרנעים להכיר

גבריאל חסון תושב עתניאל
לרגל צאת אלבומו החדש "טובל ושוכח"

זה קורה בעתניאל!!! 
בעתניאל.  מתגורר  ויוצר,  מוזיקאי  חסון,  גבריאל 

בצעירותו בין היתר ליווה את יונתן גפן בערבי שירה 

גפן  אביב  את  ולימד  אביב  בתל  צוותא  במועדון 

גיטרה. 

גבריאל חסון הוא מוזיקאי ומפיק מוזיקלה ישראלי, 

המוזיקה  מחלוצי  ברסלב,  וחסיד  בתשובה  חוזר 

וגדל בבאר שבע  נולד  היהודית המקורית. גבריאל 

למשפחה חילונית, למד במשך כעשר שנים נגינה 

העירוני  בקונסרבטוריון  קול  ופיתוח  גיטרה  על 

 25 בגיל  "רימון".  למוזיקה  ספר  ובבית  שבע  באר 

במשך  במנדוסה  ונשאר  בארגנטינה  לטייל  נסע 

עשיר  מקומי  במקומית.  שהתאהב  כיוון  שנתיים, 

אלבום  הפקת  לו  ומימן  שלו  מהמוזיקה  התלהב 

שיצא בהפצת "סוני מיוזיק" בשתי גרסאות - אנגלית 

למרות  יותר.  הצליחה  העברית  הגרסה  ועברית, 

לארץ,  לחזור  החליט  הרבות  וההופעות  ההצלחה 

משפחה.  והקים  לה  נישא  התגיירה,הוא  חברתו 

בשנת 89 חתם בדרום אמריקה חוזה בחברת "סוני 

עמם  מהאמנים  בארגנטינה.  רבות  והופיע  מיוזיק" 

דימיולה.  אל  הפרקשניסט  גם  היה  פעולה  שיתף 

שב  אמריקה  בדרום  פעילות  כשנתיים  לאחר 

ויצא  חסון  גיא  אחיו  עם  אלבום  הקליט  לישראל, 

ואורי  מסנר  יובל  המוסיקאים  עם  הופעות  לסיבוב 

בתשובה  חזרתו  לאחר  וגנר(.  גרוס  )כרמלה  בלק 

החליט לגנוז את האלבום עליו עמל עם אחיו והחל 

לעבוד על אלבום חדש אותו הוציא לאור בשנת 94, 

"מעשה אצבעותיו". לאחר מכן יצא בסיבוב הופעות 

יצא   2003 בשנת  דתי.  ציבור  מול  הופיע  בבד  ובד 

"צו השעה", אשר הורכב מטקסטים  אלבומו השני 

האלבום  גבריאל.  של  אישיים  ולחנים  מהמקורות 

זכה לתגובות חמות מן התקשורת ואף נבחר לאחד 

מעשרת האלבומים של השנה. בשנת 2008 הוציא 

המשתנים",  הגוונים  "היכל  השלישי  אלבומו  את 

האלבום  אינסטרומנטלית.  מוזיקה  ברובו  המשלב 

אחר,  מוסיקאלי  מסע  הינו  ושוכח",  "טובל  החדש 

טקסטים  עם  ישראלי  ורוק  בפיוז'ן  טובל  מיוחד, 

בין  חסון.  של  המיוחדת  ובדרכו  באמונה  הנוגעים 

כמו  "טוב  האלבומים  את  מוזיקלית  הפיק  השאר, 

ו"עולה מן הים" של סיני תור, את האלבום  עכשיו" 

עתניאל,  ההסדר  ישיבת  של  עתניאל"  "אנסמבל 

את האלבום "כנגן המנגן" של ירמיהו ואת האלבום 

"אגרת" של הרב יהושע אנגלמן. החזון שלי, אומר 

שיש  הזה,  בדור  אדם  לכל  להעביר  הוא  גבריאל, 

מרחק גדול בין אמנות וניגון אמיתי לבידור, בדיוק 

כמו ההבדל בין נבואת אמת לנבואת 

הכלים  כל  עם  ה'  בעזרת  שקר. 

שרכשתי, אוכל להעביר את הדבר 

הזה הלאה בנאמנות. 

את  לרכוש  בשמחה  מוזמנים 

הדיסק החדש בחנויות למוזיקה.

עמוד זה מזמין כתבים ואמנים חדשים להצטרף.

 לשליחת חומרים מוזמנים להיכנס לאתר

www.nuritgazit.co.il



אמנים מיתרים 

תשליך לאישה
רחלי אברהם-איתן

 ִעְמִדי ַעל ְׂשַפת ַהָּים
 ְרִאי ַנְרִקיס ִלֵּבְך

 ְמַפֶּתה ְּביֹוְפיֹו 
 ְּבִׁשְכרֹון ֵריחֹו

 ְרִאי ִלֵּבְך ְבָּפַנִיְך ַהַּיִּמִּיים
 ִנְׁשָטִפים ִמֶּמִרי, ֵמֶעְלּבֹון, ִמַּכַעס,

 ִמַּגְרְּגֵרי ָעָבר
 ְוִהיְּבִריס ּגֹוֶאה ָּברּוַח ַהַמֲעָרִבית

 ַמֲעִכיִרים ֶטַבע ִאָּׁשה
 ָׁשְרֶׁשיָה ְּבַמִים ִּתיכֹוִנִּיים
 ָנְפָׁשּה ָּברּוַח ַהִּמְזָרִחית

 זֹוֶקֶפת קֹוָמה
 ַמְנִמיָכה רּוָמּה

 ְלִהְתַהֵּלְך ְּבָחְכָמה 
 ֵּבין ַהְּבִרּיֹות

 ְּבעֹוָלם ַמְאִּדים.
 ַהִיי ְּכֶצֶדף ַעל ַהחֹוף
 ְלִהָּׁשֵטף ֵמֵעת ְלֵעת

ִלְסֹלַח.

ֲהִיי ָים   

מתוך הספר: "מחזור אור, שיר ואישה", 
שבילי אור. 

רחלי אברהם-איתן – משוררת, דוקטור 
בר-אילן.  מאוניברסיטת  לפילוסופיה 
וההוראה  החינוך  בתחומי  עוסקת 
"בית  יו"ר  עברית.  ספרות  ובמחקר 
ועורכת  והסביבה"  מודיעין  הסופר 
כתב עת שב "שבילים" לאמנות, שירה 

ופרוזה. 

שבת ויום 
הכיפורים 

יהודה פרץ

 ֲעָדִרים ֲעָדִרים 
 ֶנֱאָסִפים ֹּכל ַהֹּצאן
 עֹוְמִדים ּוְפֵניֶהם 

ְּכֻמֵּכי ָאסֹון

 ַצְמָרם ַהָּלָבן
 ָעכּור ּוְמֻלְכָלְך

 ִמּבֹוץ ֶחְטֵאיֶהם  ֲחָטֵאיֶהם
ֵמַהֲאִני ֶׁשִּנְׁשַּכח

 ּוְּבִלָּבם ְרָעָדה  
 ִּכי ְּברּוָרה ַהָּכָרָתם

 ֶׁשְּבֹכַח ְּבִחיָרָתם
ָּפנּו ְלֲחָטאָתם

 ִּדְמַעת ָאָׁשם ַעל ֶלְחָּים
 ְוֵאין ָלּה ְמַנֵחם

 ּוְפֵניֶהם ְּבֹבֶׁשת ָלָאֶרץ
ִּכי ֵאין ָלֶהם ְמַרֵחם

 ְוקֹוָלם ּפֹוֶעה ְּבֵהְמָּיה
 ַּכֹּצאן ֶאל ֲעֹקד ְמַבִּכים

 ַמְזִּכיִרים ָיִחיד ֶׁשַּכֶׂשה ֵנָעֵקד
ִּבְגבּוַרת ְרצֹונֹו ֵלאֹלִקים

 ְוָהרֹוִעים ִּבְתִפָּלה עֹוְמִדים
 ּוְפֵניֶהם ְלִתְקַות ַהָּׁשִני

ֶתר ְמַבְּקִׁשים  ּוִבְתִחָּנה ַוּעֶ
ְמִחיָלה ְלַעם ָעִני

 ָוֶאֱחֶזה ְוִהֵּנה אֹור
 ְוַרַעׁש ַאִּדיר ִמְתַּגְלֵּגל

 ָּבָרק ַוַרַעם קֹולֹות ֱאֹלִהים
ְוקֹול ׁשֹוָפר הֹוֵלְך ְוָגֵדל

 ְוֶגֶׁשם ִמָּׁשַמִים ִנַּתְך
 ְוַהֶּכֶתם ֵמֵאָליו ִיָשֵטף

 ְוַהֶּצֶמר ַהָּנִקי ַהְּנִקי ְּבלֹוְבנֹו ָיִאיר
ְואֹורֹו ַהַּזְך ֵיָחֵׂשף

 ּוְבֶחְזיֹון קֹולֹות ָואֹור
 ּוִמִשׁיַרת ִׁשיר ַהִּׁשיִרים

 ְּבׂשֹוַרת ְמִחיָלה ְלִיְׂשָרֵאל, ֵמֶעֶצם-
ַׁשָּבת ְויֹום ַהִּכּפּוִרים

מתוך ספר "שירה חדשה" שהוציא לאור.
סטודנט  עתניאל,  תושב  פרץ,  יהודה 
למדעי המחשב באוניברסיטה העברית 
בירושלים, כותב שירה בשעות הפנאי.

היכולת  היא  בשבילי,  שירה,  "כתיבת 
להביע את מאווי הנפש שבי, להוציאה 
לה  ולתת  מילים  בדמות  האור  אל 

מרחב ביטוי בחיי היום-יום.

_

ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד
נורית גזית

 ְשַׁמע ִיְשָׂרֵאל
 ִנְזַעק ְוָנַדם

 ה' ֶא-ֹלֵהינּו ה' ֶאָחד
 ִנְרַעׁש ְוִנְפַחד

 ַׁשַחר
 ֵעת ַלִיל

 ַהִּמִלּים ְמַהְדֲהדֹות ֲעַדִין
 ּוְבֵסֶתר ִּבְצִניעּות
 ְלִחיָׁשה ִמְתַנֶּגֶנת

 ִמְתַחְבּרֹות אֹוִתּיֹות
ֵאין ְצִליִלים ְוקֹולֹות

ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד

 ְוֵהן ֵעד
 ְלֹיִפי ִנְסָתר ֶנֱעָלם

 ֶשׁל יֹוֵדַע ָוֵעד
 ְוסֹוֵפר ּומֹוֶנה

 ַעד ֵאין ֵקץ
 ְתִּפּלֹות ִיְשָׂרֵאל

 ְוׁשֹוֵמַע ֵׁשם ְכּבֹודֹו
ְמַיֵחל ְלגֹוֵאל

נורית גזית - אמנית, משוררת, אוצרת 
התערוכות במרכז "אמנים מיתרים".

הוציאה לאור ספר שירה ואמנות "לידה 
תשיעית" בהוצאת אופיר ביכורים.

פריטת מיתרפריטת מיתר



יוצאים לדרך חדש ה
ברכות למסיימי השמינית מכל יישובי ההר
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 נוער
וספורט 

 יוחאי סביון 
מנהל מח' נוער וספורט 

עוד רגע וחופשת הקיף מסתיימת. עברנו קיץ 
השתדלנו  בו  ערכי,  מהנה,  מסעיר,  איכותי, 
והטוב  המרב  את  לתת  ואני  ההדרכה  צוות 

ביותר לכם ולילדכם. 

"קשה באימונים  אמנם לא פשוט הדבר, אך 
חוקי  כול  על  ושמרנו  ויתרנו  לא  בקרב"  קל 
אלו  שורות  לכתיבת  ונכון  ובטיחות  הביטחון 

ב"ה ובלי עין הרע, לא היו נפגעים..

השתדלנו לשמור על מערכת מחירים סבירה 
הוגנת ומסובסדת. תושבים שהתקשו לשלם 
לא  מנת  על  נוח  והסדר  קשבת  אוזן  מצאו 

לפגוע בילדיהם.

את  לראשונה  הפעלנו  האחרון  באירוע 
מערכת הרישום וזו הוכיחה את עצמה – נכון 
הנכונה.  בדרך  אנחנו  אבל  לשדרג  מה  שיש 
נהלי  שיכלול  מסודר  תקנון  יפורסם  בקרוב 
דרך  ההרשמה  ולמעשה  וביטול  הרשמה 

הארנונה תבוטל.

לונה  נוער:  בני  מאות  יצאו  הרבים  לאירועים 
פארק, סופרלנד, טיול בת מצווה, טיולי נוער 

ישוביים תחרות שחיה בסוסיא ועוד.

"דרך  בטורניר  השתתפו  נוער  בני  הרבה 
החיים" בהרצאתו של נאור צימרמן  ובערב ט' 

באב באתר סוסיא.

קורס מד"א היה רווי משתתפים וכולם סיימו 
בהצלחה.

חולק  השמינית  למסיימי  המועצה  שי 
במסיבות יישוביות ובבתים. 

תקן  ע"פ  בישובים  הסלים  בשדרוג  התחלנו 
5515, ובניית פארק אופנים בסנסנה.

אבו  ולאוריה  למתנדבים  הלב  מכל  תודה 
פשוט  אתם   – צמי"ד  קייטנת  את  שהרימו 

גדולים!

והיד עוד נטויה להמשך עשייה. 

ברצוני להודות לצוות ההדרכה היקר והמסור 
וכמובן  לחל"פ  ולילות,  ימים  העבודה  על 
גוטמן  חיליק  מר  החדש  חינוך  מח'  למנהל 

שנכנס באמצע העשייה ונתן אמון.

ובשמי  ההדרכה  צוות  בשם  יקר  נוער  ולכם 
שנה טובה ופוריה ונתראה בהמשך.

או בסיכום קיץ, או ליד מסיימי יב

בית חגי:
לשם רעיה; כהן גלעד; מוסאי ידידיה; ארבל 
אברהם; אדרי ורד; אטיאס חגי; אשר עידית 

מעון:
אאויזרט ישראל; איתן אברהם; אלדר טל; בן 

פורת מתניה; דוידי הראל; דרך יוסף; הר–זהב 
עטרת; זרגרי תהילה; מקלר שירה; מרגל 

רעות; סופר טוב רועי 

שמעה:
הדר חדידה; קון מיכאלה; ברמי שיר; חיים ליבי; 
יושביוב  יניב;  ירמיהו  אושר;  טלקר  עידו;  קדם 
דריבן  אהרון;  סטמקר  משה;  סטמקר  בצלאל; 
יואב; בנדו עדן; סגל יונתן; בן הרוש עידן; משעלי 

דניאל משה

כרמל:
גלאס ברכה שיינה; לוי יאיר; ברוקט )פיטר( 

שמואל; הרשקופ אמונה; ניסן עזרא

אדורה:
בן לולו אמונה; יוסף לי; כהן אלעד; סנייב ניסן; 

פריינטה אופיר; הר נוף שגב

מעלה חבר:
וייס תחיה; מתאנה עטרה; הריס אודם; גרייצר 
איתיאל;  גוטדינר  חיים;  מתנאל  יהוד  חפציבה; 
בר–חן שלמה; אדאוי רחל; קלארי ישראל; כהן 

תמר; הורביץ עמיחי; 

ליבנה:
בינוס/דלאל שלום; ברייר שקד; דבש טל/יעל; 

סופר נעה; סרודי יניב; פרידמן גיל; רוצ'קוב 
איתן

סוסיא:
מלכה נעמה; דויטש שרה; אהרון מלאכי; 

מרציאנו אור אליחי; שמיר נצר; שטרן אליוסף; 
לבון שירת; טויטו שיראל; פלג ידידיה; זר 

גלעד; זכריה בן ציון; שור עדן; חמאוי אוריה; 
מנצור איתמר; חבר יאשיה; צור רעות; שוובר 

רוני; גרינוולד הודיה; זיוי אפרת; גנוד תמר; 
רוזנברג שמעון; קרקובר הילה; סקורי אמונה

יתיר:
בזיז רועי; מימון עמוס; טליה שירה; חזן ידיד; 

סרוסי אביגיל; בן גדליהו מוטי; זילברמן רעות; 
אלבהר נועם; גרינברגר נוגה; הללי אור חיים

נגוהות:
קרקובר עמיחי; גדות אליהו; מלכה לוינגר

עתניאל:
סבירו אוריה; נאמן אבינועם; מאיר ידידיה; ורד 
איתמר; שמחון חי דוד; טרבולסי שר שלום; נגן 
נועה; שילה נגה; וינט עקיבא; דמרי יראת; מרק 

מרים

עומרים:
כהן אודליה; אבסקר אלעד; אבוקיה גיל; וייל 
שני; פרץ עדן; ביטון קורל; ביטון רותם; אגמי 

רון; נצח – מורג בניה; שרים יצחק; חנסה 
סבסטיאן

אשכולות:
חן פז; גמליאל שקד; מלכה שמעון; ברוש 

נעמה

תלם:
מרקוס איתן; כהן אוריה; שיש אלינור; תורגמן 

חברון – שלום; מתוקי אביה

סנסנה:
הודיה קודיש; מוריה הרלב; טל לוי; נטע 

סלוביק

מסיימי שמינית יקרים 
ויקרות! 

אתם יוצאים לדרך חדשה 
– שנת שירות, גיוס, מכינה, 

ישיבה, מדרשה.

בשנותיכם עד כה בהר 
השתדלנו להעניק את המיטב, 

בחינוך, בקהילות ובפעילות 
הנוער.

נאחל לכם הצלחה - שאו 
עימכם את כל הטוב שספגתם 
בהר, והצליחו בכל אשר תפנו!

אנו כאן תמיד בשבילכם, גאים 
בכם ומאמינים בכם.
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 שקד סגל
הקצין הראשון מנגוהות!

ביקשנו משקד לספר מעט על עצמו  - 

אני בן 20. נולדתי באשקלון וגדלתי שם עד כיתה 
ג׳. מכיתה ג׳ אנו גרים ביישוב נגוהות. בבית הספר 
היסודי למדתי ב-״דביר״ ביישוב עתניאל ולאחר 
לאחר  ״סוסיא״.  ביישוב  הביניים  בחטיבת  מכן 
התיכונית  בישיבה  שנים   4 למדתי  החטיבה 
למדתי  התיכון  לאחר  עציון.  בכפר  חיים״  ״מקור 
החיים״  ״תורת  הגבוהה  בישיבה  אחת  שנה 
 )2013 )אוגוסט  שנה  אותה  ובסוף  בנימין  ביד 
התגייסתי לצה״ל לתפקיד מדריך צניחה. לאחר 
וכחודשיים  מסלול  סיימתי  הכשרה  של  שנה 
לאחר מכן יצאתי לקורס קציני חי״ר אותו סיימתי 

לפני חודש.

סיום הקורס נתן לי תחושה של סיפוק ותרומה, 
והגשמתי.  להגשים  שרציתי  דרך  אבן  עוד 
מבחינת המשפחה הרגע הוא מאוד מיוחד וגרר 

התרגשות גדולה.

אלו נקודות ציון השפיעו עליך בדרך להגשמת 
החלום?

את  ועיצב  עליי  השפיע  שהכי  הגורם  ספק  בלי 
האישיות שלי הוא העובדה שגדלתי ביישוב כמו 
בדרך  והאמונה  הערכים  את  וספגתי  נגוהות 
שלי  ההחלטה  על  ישירות  שהשפיע  דבר   -
להמשיך בצבא. הייחודיות של המקום הזה היא 
משפחתית,  אווירה  עם  מקום  היותו  בעובדת 
של  ואכפתיות  לשני  אחד  נתינה  של  אוירה 
קטנים  ״מפעלים״  הרבה  כך  כל  לזולת.  אנשים 
כאלה, כמו ה-״תלמוד תורה״ למשל, פרוייקטים 
מטרות  שום  ללא  עצמם  על  לוקחים  שאנשים 
רווח או הנאה עצמית, אך ורק כדי לדאוג לדור 

הבא, לרווח שלו ולערכים שלו.

מה אתה מאחל לנגוהות?

כך  כל  להיות  שימשיך  שלי  ליישוב  מאחל  אני 
והחיבה  ובאהבה  המשפחתית  באווירה  מיוחד 
היישוב  חברי  ובין  המשפחות  בין  השוררת 
ערכי  את  קטן  מגיל  בנוער  להטמיע  ושימשיך 

אהבת ארץ ישראל.

לסיכום..

)עז בן מאיר, אביעד מנצור , אביחי לוי(לזכר גיבורי הר חברון טורניר נוער בכדורסל 

בית ספר לכדורסל
אנו שמחים לבשר על פתיחת חוגי הכדורסל תשע"ה לילדי הר חברון!

בחוג נעבוד על פתוח קואורדינציה, שליטה בכדור

וכמובן הנאה ומשחק.

 החוגים מיועדים לכתות א-ד ויהוו הכנה לקראת השתתפות בקבוצת הכדורסל 

של אליצור הר חברון

במשך השנה נקיים מספר משחקים מול הקבוצות באזור

החוגים ייתקימו: ציר מערבי - עותניאל // ציר מזרחי - סוסיא

מחיר החוג 130 ₪ לחודש בעשרה תשלומים )סכ"ה 1300 ₪(

לפרטים נוספים: אלי שפר 052-8990206

הוא משלנו

 אלי שפר
 מנהל בי"ס לכדורסל

וליגת 'אליצור הר חברון'

לשבור  ממשיך  המסורתי  הטורניר 
רמת  מבחינת  ולהתקדם  שיאים 
המשתתפים  בכמות  וכן  הכדורסל, 
לצפות  הגיעו  השנה   - והאוהדים 
 700 מ  פחות  לא  הימים  בשלושת 

צופים ומילאו את האולם.

הקבוצות חולקו ל 2 בתים: 

)פעם  אדורה  מעון,  יתיר,   – א  בית 
ראשונה בטורניר(, סנסנה

נגוהות,  חגי,  בית  סוסיא,   – ב  בית 
עתניאל

בבית א – ניצחה יתיר את כל המשחקים 

גברה  בבית  השני  המקום  על  בקרב 
סנסנה על מעון 

מימון,  עמוס  בזיז,  רועי  הצטיינו  ביתיר 
אוריה  בסנסנה  בראלי,  אליעזר  במעון 

ביתן ובאדורה הצטיין ניסן סנניב.

עוררין,  ללא  סוסיא  שלטה  ב  בבית 
היחידה שקצת ערערה לה את הביטחון 
הייתה בית חגי שנלחמה בראשותו של 
הפסידה  שלבסוף  עד  ארבל,  אוריה 
הרבו  חגי  בית  אצל   41:36 לסוסיא 

לקלוע – אוריה ארבל 22 נק.

לסוסיא הרבו לקלוע רעי שמיר 14 נק, 
יאשיה חבר 14 נק

בקרב על המקום השני גברה בית חגי 
על עתניאל 27:21 

לבית חגי בלט גם דוד מזרחי, לעתניאל 
בלט מנחם הכהן )כיתה ח( 

לנגוהות בלט עמיחי קרקובר

חגי,  בית  יתיר-  נקבע  הגמר  חצי  לכן 
סוסיא- סנסנה

בחצי הגמר הראשון בין סנסנה לסוסיא 
בהובלת  ההתחלה  למן  סוסיא  שלטה 
יאשיה חבר, רעי שמיר  של ראם שור, 
ללא  סנסנה  את  הכניעו  צור  ואיתן 

עוררין 59:15

הרבו לקלוע לסוסיא ראם שור 15 נק, 
רעי שמיר 10 נק, יאשיה חבר 6 נק

לסנסנה אוריה ביתן 10 נק, משה פלאי 
2 נק , נבו לוי 2 נק

בחצי הגמר השני התנהל משחק צמוד 
ביותר לכל אורך המשחק והיתרון עבר 

מצד לצד 

חזק  אותם  החזיק  חזן  ידיד  יתיר  אצל 
בתמונה, בבית חגי אוריה ארבל המשיך 

להפגין יכולת גבוהה.

קטן  פער  יתיר  פתחה  סיום  לקראת 
לגמר  ולעלות  לנצח  כדי  לה  שהספיק 

30:26

נק,   -15 חזן  ידיד  לקלוע  הרבו  ליתיר 
בנימין גבאי 4 נק, שי לוינבוק 7 נק,

לבית חגי אוריה ארבל 13 נק, נעם קץ 
7 נק, 

המשחק על המקום השלישי בין סנסנה 
לבית חגי  היה המשחק הצמוד והמותח 

בכל הטורניר: 

סנסנה בהובלתו של אוריה ביתן עלתה 
בית   ,17:12 במחצית  נק   5 של  ליתרון 
חגי עדיין לא עיכלו את ההפסד בחצי 

מנטלית  לירידה  שגרם  מה  הגמר 
ביכולת.

במחצית השניה התעורר אוריה ארבל 
וביכולת שיא של 18 נק הוביל את בית 
שניות   3 נקודה  של  ליתרון  לבדו  חגי 

לסיום המשחק.

ביתן  לאוריה  הכדור  הגיע  הזה  במצב 
קלע,  לא  התאבדות,  זריקת  שניסה 
אהרון   של  לידיו  הגיע  הכדור  אך 
נוישטטר ממש מתחת לסל. חצי שניה 
וכך  וקלע  כדור  שחרר  הזמן  לסיום 
וזכיה   28:27 הנצחון  את  לסנסנה  נתן 

במקום השלישי.

 14 ביתן  אוריה  לסנסנה  לקלוע  הרבו 
נק, נוישטטר 6 נק, משה פלאי 3 נק

לבית חגי ארבל 18 נק, ברק אטיאס 2 
נק

להרחיב-  מה  אין  הגמר  משחק  על 
את  שטפה  ורצה,  רצה  פשוט  סוסיא 
יתיר  וביכולת שיא הביסה את  המגרש 
 2 סוסיא  השנה  לדבר,  מה  אין   .48:14

דרגות מעל כולם!

 11 חבר  יאשיה  לסוסיא  לקלוע  הרבו 
נק, ראם שור 9 נק, רעי שמיר 8 נק,דביר 

פרל 5 נק , יאיר עשהאל 5 נק

את הגביעים חילק מנהל מחלקת חינוך 
ומתנ"ס חיליק גוטמן

אנו מודים לשופטים – יהודה הגר, דוד 
אבו, אבי אבו .

תודה מיוחדת ליוחאי סביון על התמיכה 
הכלכלית והארגונית .



 אל צפון ההר - 
מעיינות בגוש עציון

שם המסלול: עין חובלה- עין ליבנה

דרגת קושי: בינוני 

אורך המסלול: 3-4 שעות

עונות מומלצות: אביב וקיץ 

הגבוהים  ההרים  הגשמים,  ריבוי  רבים.  במעיינות  מתאפיין  ההר  אזור 

והמסלע המיוחד יוצרים פינות חמד של מעיינות קרירים ומוצלים על אם 

להשקיית  האזור  תושבי  את  אלו  מעיינות  שימשו  העתיקה  בעת  הדרך. 

והתקררות  להתרעננות  נקודות  מהווים  הם  וכיום  והחקלאות  הפלחה 

בימות הקיץ החמים. 

הגעה:

לבאים מצפון: מצומת גוש עציון נוסעים מערבה ליישוב בת עין. מיד לאחר 

משם  וממשיכים  ליד  הרכב  את  מחנים  ימין,  מצד  גדולה  חורבה  השער 

רגלית.

המעיין הראשון- עין חובלה, מעין שמימיו זורמים בנקבה חצובה אל בריכת 

האיגום. ניתן להיכנס בזחילה אל הנקבה הצרה ולהגיע אל מערת נטיפים 

שרידים  לראות  ניתן  בגבעה  המעיין.  נביעת  את  לראות  ושם  ההר  בתוך 

של טראסות ומבנים קדומים ובנוסף מערת קבורה מרשימה המעידה על 

התיישבות עבר.

משם נפנה מערבה בדרך צדדית ולא מסומנת ונלך עשרים דקות במגמת 

ירידה עד שנגיע לעין ליבנה.

היורד מאזור ההר הגבוה אל  נחל לבנה  נובע ממש באפיקו של  המעיין 

שפלת יהודה ומשם מצטרף לנחלים הגדולים הנשפכים לים התיכון. מעיין 

יפהפה עם מים צלולים בגובה 2 וחצי מטרים ופינות צל נחמדות. 

אחרי שהייה במי המעיין הקרירים נמשיך עם השביל אל עבר בת עין ב' 

ומשם נעלה בעליה ארוכה לבת עין א למקום חניית הרכב. 

מומלץ לעשות בתחילת המסלול הקפצת רכבים לתחתית בת עין ב'.

מומלץ להצטייד במפה מס -9 "מבואות ירושלים", מצלמה, הרבה מים.

חידת היגיון!
חוררה את הבנק

_ _ _ _

בין הפותרים נכונה תוגרל השתתפות בקורס חבלים 

 ומקורות של מרכז סיור ולימוד סוסיא 

בהדרכת דורון שר אבי. שווי המתנה- 195 ₪.

תשובות יש לשלוח למייל :
tzevethadraha@gmail.com
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נקודת חן

קום והתהלך בארץ...
זהה את 
המקום:

בתי ספר בהר

 קייטנת מדע-כיף 
של ביה"ס סוסיא

גלבוע בן-פזי, רכז הקיטנה

מדעים  ללמוד  מוכן  ילד  איזה 

בחופש?

קייטנת  משתתפי  את  תשאלו  אם 

סוסיא  ביה"ס  של  'מדע-כיף' 

תתפלאו לגלות תשובות מפתיעות. 

זו שנה שנייה שאנו עורכים קייטנה 

אזורית בביה"ס סוסיא. הרצון שעמד בפנינו היה לעבור עם 

וערכים.  בתוכן  מלאים  כיף,  של  שבועות  שלושה  הילדים 

בנות  צוות מנצח שכלל מורים, סטודנטים,  גויס  כך  לשם 

בי"ס  )בוגרי  הר-חברון  מנוער  צעירים  ומדריכים  שירות, 

כמובן..(. וכל זה כמובן בסיוע מערך ביה"ס שעמד לרשותנו.

תחומים  הכרנו  'מדע-כיף'.  הוא  השנה  שבחרנו  הנושא 

קורה  מה  ומרתקות.  שונות  התנסויות  ע"י  במדע  שונים 

כשקופצים בתוך בריכת קורנפלור? כיצד מכינים ג'לי? מה 

גורם למי-כרוב לשנות צבע? ולמרשמלו להתנפח? וכיצד 

מפריחים כדור-פורח? -  אלו רק חלק מהניסויים שערכנו 

והשמחה הייתה רבה. 

'מדע- של  במופע  העצמנו  המדעית  החוויה  את 

פשוט' )ד"ר ג'ודי וד"ר אריה המקסימים 

מלבנה( ובסיור במוזיאון 'פארק קראסו 

למדע בב"ש'.

יהודה'  ל'מו"פ  זו  בהזדמנות  נודה 

רמפלד  אביבית  החינוכית  ולאחראית 

מרתקים  פעילות  ימי  של  תרומה  על 

והרבה עצות טובות.

בתפילה  בוקר  בכל  נפתחה  הקייטנה 

ולימוד תורה. במהלך הקייטנה נערכו 

בריכה,  כיף:  פעילויות  גם  כמובן 

אקשן-פארק, חוגי ספורט ודרמה.

את הקייטנה סיימנו ביום שיא בנושא 

החלל ויריית הסיום הייתה בהפרחת 

אל  שהתעופפו  פורחים  כדורים 

מעבר לאופק. 

סיכום קייטנת בית ספר דביר 
אהובה וינברגר, רכזת הקייטנה

זה ממש כיף לראות איך ילדים אוהבים חופש..

לא אמרתי שמבוגרים לא.. פשוט בקייטנה היו רק ילדים.

כישורים  הרבה  ביטוי  לידי  להוציא  מצליח  ומרחביו  החופש 

מיוחדים שבשגרה יותר קשה לראות.

כל  נהננו  החופש,  לחוויית  בנוסף 

מלמדת,  חדשה,  נוספת  מחויה  יום 

מעשירה ומרתקת:

פארק,  לאקשן  נסענו  רובוטים,  בנינו 

אייל"  של  "הסנדל  הצגה  את  ראינו 

באווירת עשור לפינוי גוש קטיף, היו לנו 

ומרעננות,  מגבשות    ODT פעילויות 

בהם,  טיפלנו  וקצת  סוסים  על  רכבנו 

שמענו שיחה מעצימה מחגי לוי - עיוור שסיפר לילדים איך 

עיוור רואה.

דפקנו מסמרים, יצרנו תכשיטים, הטסנו מטוסים ועוד הרבה, 

הדף צר מלהכיל.

הביחד   הוא  ביותר  החשוב  אבל 

ועבודת  הפעולה  שיתוף  שחווינו, 

הצוות שבוודאי בנו עוד נדבך

הילדים  של  המדהימות  בנפשות 

שלנו.

בחוטים:  למושכים  רבה   תודה 

אהרן  גוטמן,  חיליק  סביון,  יוחאי 

הנפלאים  המדריכים  וכל  פניאל 

הייתה  בזכותם  בהחלט  לנו,  שהיו 

לנו קייטנה פשוט נפלאה.

וממלא  נעים  חופש  שיהיה המשך 

לשנה  מחודשים  שנחזור  לכולנו. 

החדשה שבפתחנו.
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נוערנוערנעים להכיר

ראש השנה
רוניה חדד, רכזת בנ"ע בהר

ללכת שבי אחרייך, לנשום את השמש 
הצורב, לחלום אותך מול שמייך, לכאוב 

אותך ושוב להתאהב. 

הנה הגיע לסיומו קיץ של עשייה, חוויה 
הגשמת  של  קיץ  בסניפים.  ולימוד 
חלומות, של עוד צעד בתהליך אל עבר 

המטרה. 

בשיא של יציאה למחנות התנועה עם 
את  המשכנו  הסניפים,  מרוב  נציגים 
מארחים,   - בבית"  "מרגישים  פרויקט 
פוגשים ומפגישים. יד ביד עם מחלקת 
ובשיתוף פעולה  ורווחה במועצה  נוער 
למסד  זכינו  הלאומי  הנוער  עם  נפלא 

בשנה נוספת את קייטנת צמי"ד. 

שיש  המדהים  הנוער  על  נאמר  מה 
לנו??!! איזו מסירות. אין מילים. 

"להיוולד כל בוקר מחדש, עם כל מילת 
פרידה למות מעט ולהביא אל העולם 
עוד בן ובת, ארץ של חלב, מרור ודבש."

חדשה  שנה  ומתחילים  קיץ  מסיימים 
רק  ולנו  בשדה  כשאבא  חברון  בהרי 
להתחדש  ולבקש  להתפלל  נותר 
להיוולד  לכאוב,  וגם  להאמין  ולאהוב, 
לעצום  ההתחדשות.  בתקופת  מחדש 
של  שנה  עוד  ולבקש  העיניים  את 
האישית  הפנימית,  לעצמיותנו,  שיבה 

והכללית. 

לסיים.

אוהב.  שאתה  מעולם  להיפרד 
את  ולראות  העבר  על  להסתכל 
קטן  חלק  רק  שהנך  לדעת  העתיד. 
בתהליך ארוך. להתפלל על כל אחד 

ואחת על כל חבורה וחבורה. 

ו  כשאנ "
הצלחת  גדלה  כמה  עד  לדעת  רוצים 
איזו תנועה בחיים.. באמת עלינו לחקור 
של  הרוחני  הרעיון  הכה  אם  בתחילה, 

על  הנמנים  בליבות  שורש  המפלגה 
צבאה" )ר' שמואל חיים לנדוי(

בכמות  עליה  של  שנים  ארבע 
עוד  השונים,  במפעלים  המשתתפים 
שגרה  של  פעילות  עוד  שהוקם,  סניף 
ובלב  סדנה  הדרכה שעובר  צוות  ועוד 
מעיד  החיצוני  שהעולם  מתפללת  אני 

על עולם פנימי שהיכה שורשיו. 

ביקשנו להצמיח סניפים שהם לב פועם 
בקהילה. שמרגישים שייכים ומחוברים 
שלוקחים  ישראל,  ולעם  לתנועה 
הקהילות,  על  עצמם,  על  אחריות 
והכל  אותם  הסובב  כל  ועל  ההר  על 

במסירות, התלהבות ואמת.

לשאול  מדורות,  מבטן,  חלום  "לשאת 
ובתוכי  פני  על  לחיות  נחמה,  באביַבִיך 

האדמה הנוראה והיפה הזאת".

אחרי ארבע שנים של ריכוז תנועת בני 
עקיבא בהר אני רוצה לומר תודה. 

מקום  לפגוש  עצומה  זכות  על  תודה 
על  תודה  ופשטות.  שלוה  אמונה,  של 
תודה  בידינו.  ילדכם  בהפקדת  האמון 
על שותפות בהנעת תהליכים בסניפים 

ובהר. 

המועצה.  וחברי  סביון  ליוחאי  תודה 
ומזכירויות  חינוך  לוועדות  תודה 
לחברי  וכמובן  לקהילות  הישובים, 

הסניפים האהובים.

עומדת  ההובלה  בראש 
חולמת  עצומה  שבמסירות  חבורה, 
הזה  ההר  תוכי  בתוך  חיה  ומובילה, 
גדולה  תודה  הנשמה.  כל  את  ונותנת 
דילמוני  רננה  תשע"ה-  לקומונריות 
ליסכה  בעתניאל,  שנתיים  קומונרית 
יוסף  מור  לשילת  חגי,  בבית  לוונטל 
בסוסיא,  שנתיים  קול  לשיר  בכרמל, 

לחן  ביתיר,  כהן  לרננה 
לעונג  בסנסנה,  הולצר 
עומרים  בטנא  רוזליו 
קופלד  ולמלכה 

שהוביל  למי  איתם  בנגוהות.  שנתיים 
רמה:  ביד  הנוספים  הסניפים  את 
אביתר  במעון,  פזית  באדורה,  אמונה 
חבר. מעלה  הדרכה  וצוות   בתלם 
תשע"ו:  קומונריות  את  בברכה  נקדם 
אלישבע דיווס באדורה, רננה רבינוביץ 
בבית חגי, רננה כהן ביתיר )ממשיכה(, 
)ממשיכה(,  בכרמל  יוסף  מור  שילת 
כהן  שיראל  בנגוהות,  אטלני  לאה 
ותמר  בסנסנה  אלטמן  שירה  בסוסיא, 

קרימולובסקי בעתניאל.

אני צועדת הלאה לריכוז חב"ב במחוז 
במטען  מרחבים,  סניפי  וליווי  דרום 
והכח של העבודה  שלי הרבה מהרוח 

והמפגש עם ההר הטוב הזה. 

מתפללת שיצליח ה' דרככם בכל. ורק 
תעלו מעלה מעלה - כי כח עז לך. 

יום  מבוקר  יעלה,  קולנו  הד  ערב  "עם 
יבוא, ופדיוננו יראה עד בוא  אלינו הוא 

ערבו, מתי סוכת שלומך עלינו תיגלה"

וכמובן 2 הסניפים של העלון!

מסיים  עתניאל  סניף 
את  'פותחים  בנושא  משמעותי  קיץ 
ת'מדריך  חפש  ישראל',  לעם  הלב 
במדרחוב  הקיץ  לפתיחת  והתנדבות 
מדהימה  סניפית  שבת  ירושלים, 
במצפה אשתמוע, שבת 200 
מפציצה )עם 321 אנשים!!!( 
ויציאה לכל )!( מחנות הקיץ!

לשנה  שנצא  בע"ה 
חוויתית  משמעותית, 
להגשמת  ונפעל  וערכית 
סניף  חברי   " החזון- 
לחיות  שואפים  עתניאל 
את  ולהגשים  תורה  חיי 
ערכי התנועה מתוך כבוד 

ואמונה".

על  נגוהות 
צוות  לשבת  יצאנו  בחופש  המפה! 
יצגנו  במחנות  וחווייתית!  משמעותית 
אותו  והכרנו  הקטן  הישוב  את  בכבוד 
לכולם! במהלך כל השנה הצוות הרים 
על  ואחריות  יוזמה  ולקח  הסניף  את 

המצב במסירות והשקעה.

המשך  נאחל  החדשה  השנה  לקראת 
ובסניפינו  ההר  בכל  ברוכה  עשייה 
לעם  טוב  והמון  והמשפחתי  הקטן 
ישראל! נגוהות או לא להיות!

 "היש אש? 
הנוער אתם" 

)ז. ז'בוטינסקי(
להב שלום, רכז מחוז דרום

שכבה צעירה:
בתחילת חודש יולי, כחלק מהפעילויות 
 8 יצאו  הלאומי,  הנוער  תנועת  של 
מחנה  לחלוץ  מהמועצה  מדריכים 
הקימו  בהם  ימים  שלושה  הישרדות, 
את המחנה לקראת החניכים. למחנה 
התנועה  חניכי  כ-30  יצאו  עצמו 
ביער  הישרדות  של  ימים  לשלושה 
המסגרת  סיפור  גולני(.  )צומת  לביא 
של המחנה היה ספר הג'ונגל. במהלך 
שלושת הימים החניכים עברו משימות, 
רקדו  שרו,  מבנים,  בנו  קשירות,  למדו 
מחנה  היה  מוגלי.  את  להציל  והצליחו 
הביתה  חזרו  והחניכים  מאוד  מוצלח 

מרוצים. 
שכבה בוגרת:

חברון  מהר  יצאו  האחרון  יולי  בסוף 
שלושים וחמישה בני נוער בגילאים -13
הנוער  תנועת  של  הדרכה  לקורסי   18
בתכנים  עשיר  היה  הקורס  הלאומי. 
ואידיאולוגיים  ערכיים  הדרכתיים, 
ז"ל.  ז'בוטינסקי  זאב  של  משנתו  לפי 
החניכים שיצאו למחנה חזרו מדריכים 
לתנועה.  ואהבה  מוטיבציה  הרבה  עם 
שני  גם  יש  המכובדת  לכמות  בנוסף 
עבדו  ומתן  עובדיה  ספיר  מצטיינים 

מאשכולות יישר כוח!

וגדושה  פורייה  לשנה  מצפים  אנו 
מגוונות. ובפעילויות   בערכים 
ולכל המדריכים היקרים, עלו והצליחו!

שנת שירות:
עומרים,  טנא  מהישוב  ביטון  קורל 
בגן  השירות  שנת  את   החלה  שכבר 
)משמאל(.  בתנועה  מטעם  יבנה  

מישוב  )מימין(  סימון  ודניאל 
שנת  מסיימת  אשכולות, 
אלו  בימים  בתנועה  שירות 
והיא לקראת גיוס משמעותי 
לשניהן  ומהנה-נאחל 

הצלחה ועשייה מבורכת.

טיולי 
המועצה:

האחרון  יוני  חודש  בסוף 
נוער  בני  כ-50  יצאנו, 
החילוניים:  מהיישובים 
עומרים,  טנא  אשכולות, 
ושמעה  אדורה  לבנה, 
הצפון.  באזור  לטיול 
שלושה  נמשך  הטיול 
לנו  הנוער  בני  ימים: 
והחלו  בלום  בכפר 
של  העליון  החלק  את 
תל-דן  ישראל  שביל 
עד תל חי )התחלנו –ואנו מלאי תקווה 
לסיים את כל שביל ישראל תוך שלוש 
חי,  תל   – קרב  מורשת  שנים(,סיפורי 
לבנון  מלחמת  העצמאות,  מלחמת 
מרתקים  סיפורים  מלא  ועוד  השנייה, 

שנוגעים לכולנו.  

הכיף- על  וויתרנו  שלא  ברור 
הגדול!!! בחופש   אנחנו 
קיאקים,  אופניים,  טיול  אתגרי,  פארק 
ארוחות  נחלים  באולינג,  טורניר 

מפנקות ועוד... 



 חוגי התעמלות ילדות נערות ונשים
מורית שפירא: 0584990365
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דרושים לפעוטון/ 
צהרון ליבנה

לשנת הלימודים תשע"ו דרושים 
עובדים לפעוטון וצהרון ליבנה

מדריכת צהרון 
 לימים א'–ה' בין השעות

.13:45-16:45
דרישות התפקיד – ניסיון 

בהדרכה חובה. 
יתרון לבעלי תואר ראשון 

בחינוך/ סטודנטים לתואר חינוך 
שנה שנייה.

מבשלת במטבח
למשרה חלקית 5 ימי עבודה.

דרישות התפקיד – ניסיון בישול 
חובה./ יתרון לבוגרי קורס 

מבשלות 
ניתן לשלב בין משרת מפעילת 
הצהרון לבין משרת המבשלת.

מנהלת פעוטון
משרה חלקית

דרישות התפקיד – קורס 
מטפלות סוג 2/ קורס מנהלות. 

ניסיון ניהולי של שנתיים.

מטפלת מחליפה 
לפעוטון 

משרה חלקית.יומיים בשבוע.
דרישות התפקיד – קורס 

מטפלות סוג 1 של משרד 
התמ"ת. יתרון לבעלי תעודה 

סוג 2.
לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

אתי אדרי, 052-830-8169
סרגיי נובק, 054-389-5013

 ו/או קו"ח ל:
livna11@bezeqint.net

רפת מעון כרמל 
מחפשת עובדים 

לחליבות בוקר\ערב!
עבודה מועדפת, מתאים 

לסטודנטים,
השלמת משכורת, שכר הוגן.

לפרטים נוספים:
נחמיה - 0528903575
שמואל- 0528903566

ם
שי

רו
ד

למודעות דרושים נוספות כנסו לפייסבוק 
 'תעסוקה הר חברון' 

 מעסיקים המחפשים עובדים
חייגו 052-472-3305

 למעוניינים בפרסם בתים למכירה והשכרה 
וכן מבנים לתעשיה ואחסנה, פנו באמצעות המייל

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

ילדים ונערות
התעמלות קרקע 

ומכשירים
הפיס  באולם  ומעלה:  א'  בנות 
כ-40  דק',   45 לפחות  בסוסיא, 
 10*₪  120 שנתיים!  מפגשים 
בשבוע,  לפעם  פעילות  חודשי 
180*10 לפעמיים בשבוע. ימי ב' 
מוצמד  להיות  בניסיון  בע"ה  ו-ה', 
חובה  נבחרת  בי"ס.  סיום  לזמני 
בוגרות  אימון  בשבוע.  פעמיים 

בימי חמישי.
בנים א'-ג': באולם הפיס בסוסיא, 
מפגשים  כ-40  דק',   60-45
חודשי   10*₪  120 שנתיים! 
כ-95 ₪  ייגבו  בנובמבר  פעילות. 
ב'  ימי  תלבושת.  עבור  נוספים 
החוג  פתיחת   .18:00-17:00

מותנית ב-10 משתתפים.
 - זוכה  והגדול  הקודם  כל  גנים: 
הראשונים  בישובים  יתקיים  החוג 
ולקבוצות  קבוצה  תתארגן  בהם 
החוג  פתיחת  ביותר.  הגדולות 

מותנית ב-10 משתתפים.
 ₪  100 דק',   45 הישוב,  במועדון 
 ₪ כ-85  ייגבו  בנובמבר  לחודש. 

נוספים עבור תלבושת.

 נשים ונערות 
אירובי + עיצוב

כל הרמות! בסוסיא, 20:30-21:30, 
120 ₪ לחודש. 

למי שבאמת רוצה כושר! עבודה 
וסיבולת  לב-ריאה  סיבולת  על 

שריר. 
 - מחיר  בחצי  ספטמבר  חודש 
להתרשם  לנסות,  בואי   !₪ 60

ולראות אם להירשם.

 קבוצת ריצה 
הצטרפו למעגל הרצות של ההר! 
הכוחות  עם  והיסחפו  הידבקו 

והתלהבות השמחה!
ימי שישי 7:30-6:30 במאגר יתיר.

מתחילות  לקבוצת  הרשמה 
בבוקר נוסף בסוסיא.

מי לא רץ היום?
120 ₪ לחודש. 

לנרשמות לשני חוגי נשים )אירובי+ריצה/2 ריצות( 200 ₪ בלבד.
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 תפזורת בית-ספר  
מספרימחסענצוראקיגחיעל

סמהתחתחדמימומילקבדטנע

עבנחוברתרבחמוקשיחכהוב

גח הרומעבעקשלוסלסנעולד

ינשחפולכלקבטמכבחכלתיצ

הטגלדבמיטגאכלבשתריחמג

זדרהטצצכוניחקגיעומדמס

האירקלשלעטיסגבעוסוכבמ

ושכחסטהקספהנהע ודכדלעח

טעצמיכירכמפקדדרהציטרק

עלגיהצגכנעלאטמילפמפדל

ימנבמליוטביראחבבכלנסמ

דבצזהללוצלצנרשיוצחמקר

חחלעחבדשריחנורפעדזצדש

ענרונסבדדחמיסרוקחסבגש

צמתצפמצפאלקרככחמפטצגב

גכהרלכמחותועשתכרעמעזד

 מחסן מילים: ספר, מחברת, חינוך, מורה, צלצול, מחשב, סרגל, קלמר, עפרון, מחק, מחדד, הפסקה, מבחן, 

מערכת-שעות, תעודה, קריאה, כתיבה, דבק, כריכים, ילקוט, לימודים

צביעה:

מה קורא? – 
המלצות ספרים 
לאמה לימה רוצה את אמאלחזרה ללימודים

כתבה ואירה: אנה דיודני

הקטן  למה  על  סיפור  הוא   - לימה  לאמה 
שמתאר חווית בוקר בביתו והגעתו לגן החדש.

חבריו  את  הגננת,  זברה  את  פוגש  הוא 
לאמה  אבל  בשמחה,  שמשחקים  החדשים 
לימה עצוב כי הוא מתבייש לא מכיר והעיניים 

שלו דומעות. 

משונים  מוזרה,  הגננת  ילדים,  אלף  כאן  "יש 
המשחקים והרעש נורא!" 

כי הכל חדש  מזווית העין שלו  נראה  זה  כך 
ולא מוכר. 

לאמה לימה מתבונן מהצד על פעילויות הגן 
וחש עצוב ובודד תחושה שכל ילד בגן חדש 
חווה ויכול להזדהות בקלות עם לאמה לימה.

בספר מתאורים קשיי הקליטה בגן, הפרידה 
הטבעי-  הפתרון  גם  וכמובן  מאמא  הקשה 

שהזמן עושה את שלו...

הספר כתוב בצורת משפטים קצרים ומחורזים 
ומלווה באיורים צבעוניים ומשמחים.

 ָלאָמה ִליָמה ִמְתַּבֵּיש ָהֵעיַנִים ְקָצת ּדֹוְמעֹות
ִאָּמא׳ֶלה הֹוֶלֶכת ְּכָבר, ֲאָבל הּוא ַּבַּגן ִנְׁשָאר..

 ֲאָבל ַעד ְמֵהָרה ָלאָמה ִליָמה ׁשֹוֵכַח ֶאת ִאָּמא.
הּוא ּבֹוֶנה ִטיל ִמַּקְרטֹון ַמְקִׁשיב ְלִסּפּוִרים 

 ּוְמַׂשֵחק ְּבַמְחּבֹוִאים ִעם ֲחֵבָריו ַּבַּגן.
 ּוְכֶשּׁׁשֹוְקִעים ְּבִמְׂשָחק ַהְּזַמן עֹוֵבר ַמֵהר

ְוִהֵּנה ִאָּמא ְּכָבר ָּבָאה ָלַקַחת אֹותֹו ַהַּבְיָתה!

מומלץ לגילאי: 2-6 

ילדים
 אמונה אריאל,

מנהלת ספריות 
הר חברון

המצחיקה עם 
העגילים 

כתבה: יעל רוזמן

עולה  היא  מריאנה 
חדשה, שעלתה לארץ 
הדובון  ועם  אבא  עם 
לה  ששלחה  מישקה, 
אמה  במתנה.  אמא 
עלתה ארצה לפניהם 
ומריאנה מתגעגעת אליה מאוד. היא מתמודדת עם 
קשיי ההסתגלות לארץ, לשפה, למנהגים הזרים לה, 

ומחפשת את אמא שלה, שעקבותיה אבדו.

עץ  ארגזי  ופרקה  בלילה  הגיעה  גדולה  "משאית 
ורהיטים כבדים ואת השכנים החדשים. איש לא ראה 
למחרת,  הגדר,  על  שישבו  הנערות  בבואם.  אותם 
ועמליה  ניצה  גם  את החדשה.  הראשונות שראו  היו 
כולה  החבורה  התבוננה  עכשיו  הגדר.  אל  התקרבו 
בחדשה החיוורת והגבוהה, שצעדה לעבר ארגזי העץ 

הגדולים שעל המדרכה. 

מסביב  כסל  קלועות  שחורות  צמות  שתי  לה  היו 
'הי, תראו איזה עגילים', צחקה שולה בקול  לראשה. 
היה  מאוזניה  אחת  כל  בסקרנות.  התבוננו  כולן  רם. 
מנוקב חור ובו מושחל עגיל קטן ואבן כחולה משובצת 
מבינה  לא  היא  'אולי  הגיבה.  לא  הנערה  בקצהו. 
שאפילו  כך,  כל  גדול  בקול  עמליה  שאלה  עברית?' 
חירש יכול לשמוע. הבנות צחקו, אבל הילדה החיוורת 
שתקה. 'אולי היא חירשת?' ניסתה ניצה לנחש בקול 
מתרונן. צחוק אדיר פרץ מפי הארבע. עתה התבוננה 
בהן הנערה החיוורת, כחיה פצועה, בעיניה השחורות 

הגדולות. גאולה התחילה להרגיש שלא בנוח. 

תשובה.  אין  שולה.  אליה  צעקה  לך?'  קוראים  'איך 
לא  הפעם  שנית.  ניצה  ניחשה  אילמת?'  היא  'אולי 

צחקו הבנות. אולי היא באמת אילמת?"

לפני  שנכתב  בספר  המתוארת  שהתקופה  למרות 
ברית  מתקופתנו,  שונה  שנה  מארבעים  למעלה 
באוזניים  וחורים  עגילים  קיימת,  לא  כבר  המועצות 
כדאי לקחת טרמפ עם  לא  ומאד  חריג  דבר  לא  זה 
הילדים  שעושים  כפי  בביתם  ולבקר  זרים  אנשים 
הלב  את  להרטיט  היום  גם  מצליח  הספר  בסיפור, 
ולרגש באותה המידה. תמיד יהיו ילד או ילדה חדשים 
בשמות,  יקראו  או  שילעגו  ילדים  יהיו  תמיד  בכיתה, 
בגלל דבר זה או אחר, בלי לדעת, בלי להכיר, מורה 
ילד  יהיו  ותמיד  בצדק,  שלא  יאשים  אולי  שיטעה, 
להיות  ימשיכו  והקושי,  הדמעות  שלמרות  ילדה  או 
עם  המצחיקה   - מריאנה  כמו  שהם,  למי  נאמנים 

העגילים.

מומלץ לגילאי 9-14

לוטם מלמד-כץ מליבנה עולה לכיתה 
א' בבית ספר במיתר. לוטם שלחה לנו 

סיפור שהכתיבה לאבא אריה:

החיות והדובדבנים
פעם אחת היה פרפר שטייל ביער, שם 

הוא פגש את מר קנגרו.

"רוצה לצאת לטיול?", שאל הפרפר. 
מר קנגרו הסכים והשניים הלכו לעץ 

 הדובדבן. 
העץ היה גבוה מאוד והחברים לא 

הצליחו להגיע לדובדבנים.

באותו רגע הגיע מר ברווז. הוא רצה 
להגיע לפירות, אבל גם הוא לא הצליח.

אז באה הפרה ואמרה: "אני רוצה דובדבן 
ולא יכולה להגיע - העץ פשוט גבוה 

מדי".

גם מר ארנב הצטרף לחיות משום שהוא 
רצה דובדבן. הוא ניתר גבוה, אבל לא 

הצליח להגיע לפרי המתוק.

ואז, למרבה המזל, הגיעה הדוכיפת. 
היא הסתכלה על כל החיות שהתאספו 

מסביב לעץ הדובדבן ושאלה: "מה אתם 
עושים כאן?".

החיות ענו יחד: "אנחנו רוצים דובדבנים, 
אבל לא מגיעים אליהם, כי העץ גבוה 

מאוד".

הדוכיפת חשבה וחשבה ובסוף אמרה: 
"אני אעזור לכם". היא עפה למעלה, עד 

לצמרת העץ, והחלה לקטוף דובדבן 
אחרי דובדבן. לכל חיה היא הביאה פרי 
אחד, ואת הדובדבן האחרון היא לקחה 

לעצמה.

כל החיות אמרו לה תודה ונהנו מאוד 
מאוד מהדובדבנים הטעימים

עילי בלפר מסוסיא עולה לכיתה א 
בבית ספר סוסיא:

אני מאחל לעצמי 
ולחברים שנפגוש 

הרבה חברים חדשים, 
שנלמד יחד לקרוא 

ולכתוב ושיהיה לנו כיף 
בהפסקות..





מועצה אזורית הר חברון והסתדרות המורים בישראל, עובדי הוראה בחמ“ד, 
שמחים להזמינכם לערב הצדעה לעובדי החינוך

האירוע במעמד:

מר יוסי וסרמן, מזכ“ל הסתדרות המורים
מר גד דיעי, מ“מ מזכ“ל ויו“ר איגוד מקצועי

מר מוטי סמט, סגן מזכ”ל בכיר ויו“ר הסניף בירושלים
מר יוחאי דמרי, ראש המועצה האזורית הר חברון

* מומלץ להגיע בלבוש חם
מחיר: 40 ₪ | כרטיס זוגי: 70 ₪ | עובדי הוראה: 35 ₪ | תלמידים: 25 ₪

לפרטים והזמנות לקבוצות
 www.atarsusya.co.il ,37-5000-599-1
www.goyatir.co.il  - לרכישת כרטיסים 

מהשעה 18:00 סיפורים וניגוני סליחות במערות הקדומות
מערת הפעימות | כלי הקשה עם הנגן שלומי רשלבך 
מערת האובניים |  יוצר כדים יעצב “כחומר ביד היוצר”

מערת הפיוט | עם ניר מוצרי שינגן על חליל בנסורי, כינור ובוזוקי
מערת הקולות | קונטרבס וקולות עם הנגן יהודה לבבי 

שחקני רחוב | “יעירו ויעוררו“ את המשתתפים לתפילת הסליחות

יצחק מאיר 
ונגנים, במופע “שרים בתפילה“

מופע סליחות מיוחד ומרגש

 1-599-5000-37
www.atarsusya.co.il
www.goyatir.co.i l
סוסיא עיירה יהודית קדומה

לקבוצות והזמנות  כרטיסים  לרכישת 

עיירה יהודית קדומה

“ממעמקים קראתיך“ 

יום חמישי, ד' תשרי | 17.9
בשעה 20:00 בסוסיא הקדומה

ליל סליחות בסוסיא הקדומה


