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ערב מפנק במתחם היוקרתי "אקויה", חמי יואב

יום האישה
הר חברון תשע“ו 

יום שני ד‘ אדר ב‘ 14.3

בתוכנית:
יציאה בהסעות למעוניינות

17:00 - התכנסות, בר פתוח: שתיה חמה וקרה ונשנושים
18:00-20:00 - מתחם ספא ומרחצאות (מקבלים מגבת במקום)

ארוחת ערב עשירה בבופה (בשרי)
20:00 - מופע רביטל ויטלזון – "תגידי מה את רוצה“

21:30 - סיום משוער

מחיר למשתתפת: 90 ש“ח ללא הסעה , 120 ש“ח כולל הסעה
yaelh@hrhevron.co.il ,02-9969164 – הרשמה במתנ"ס
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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, שמעיה אסולין, 
רחלי קרקובסקי, יעל חמאוי

עיצוב: סטודיו ולדמן דפוס: העיר העתיקה

 תמונת שער: טום נתנאל מליבנה, פורים 2014, 
צילם: שחר נתנאל Held קניון הנגב

Shmaay8@gmail.com :לפניות בנושא העיתון

yaelh@hrhevron.co.il
לפרסום מודעות: אבנר חדד 053-5755556

תושבים יקרים

הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדר. 

כך מובא מדרש פלאי בגמרא במסכת 
ביצה.

מאמר לא ברור.

אולי כוונת חז"ל שיש משהו מיוחד 
בחודש אדר: משנכנס אדר מרבים 
בשמחה. זכינו השנה לשני חודשי אדר 
- והשאלה מדוע? מה יש בו בחודש 

אדר שהשמחה צריכה להתרבות?!

תשובה אפשרית שאולי גם תפתור את השאלה לעיל, קשורה 
ביכולת מופלאה של תכונת ה"קבלה" - היכולת לקבל.

לקבל לא כל אחד יכול! 

הרבה רוצים להיות נותנים אבל לא לקבל. 

יש משהו באגו שנפגע אם אקבל, אם מישהו ייתן לי, מעין הודאה 
שבלעדיו אינני יכול.

זו כוחה של שמחה, היכולת לקבל: ככל שנקטין את האגו, נדע 
להקשיב, נדע לקבל, נדע להכיל, כך תגדל השמחה.

ואת זה לומדים דווקא בפורים, שכן חז"ל מלמדים אותנו כי התורה 
במעמד הר סיני נתנה בכפייה ועתה חזרו וקבלו אותה ברצון בימי 

אחשורוש.

היכולת לרצות, לקבל, להבין, לעשות דברים כי אני רוצה ולא כי 
אני חייב, זה מה שמביא את השמחה.

ומימלא גם נבין את הגמרא - הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם 
מהשמחה המיוחדת של חודש אדר, מהיכולת לקבל, שמאפשרת 

את הקיום. לכן כל החגים בטלים חוץ מפורים.

עד כאן פורים שפיל...

ואם נהיה מעט יותר רציניים... אז נאמר שגם אנחנו במהלך החודש 
האחרון נטענו אדר בנכסינו:

אושר תקציב המועצה לשנת 2016, תוך כדי שיח מיוחד לאורך 
כל השנה, הקשבה למנהלים, לעובדים, לחברי מליאה, לבעלי 
תפקידים ביישובים, להבנת הצרכים והמטרות שמהם התקציב נגזר.

תקציב שמחד, מתמודד באחריות עם הקיצוצים התקציביים 
שהונחתו עלינו בעקבות העליה במצב הסוציאקונומי ומאידך, 
מאפשר פיתוח והצמחת ההר בתוספת של מאות בתים בתב"עות, 
שלושה מיזמי תירות חדשים, בניית שני אולמות ספורט, תכנון 
מגרש כדורגל חדש, בניית 12 כיתות גן, חידוש כניסות לחמישה 
ישובים, הוספת סבבי פינוי אשפה וגזם, תוספת רכבים ורכיבי בטחון, 
תוספת למלגות לסטודנטים, תוספת עבור גני ילדים ומעונות, 

הפעלת כפר סטודנטים  ועוד ועוד.

לראשונה ערכנו את התקציב באופן נגיש ושקוף והכנו תוכנית 
עבודה מקושרת תקציב עם יעדים מדידים לכל דבר ועניין. החוברת 

הועברה להנהגות הישובים ומפורסמת באינטרנט ובפייסבוק.

הימים ממשיכים לאתגר, הן במצב הבטחוני והן במצב המדיני. 
יחד עם זאת זכינו החודש לשיח תושבים גדול ומרשים, ממקום 
שמקשיב, שמבקש ללמוד על הרצונות על הפרטים ולתרגם אותם 

לתוכנית עבודה מעשית לאור עקרונות התוכנית האסטרטגית.

על כך ועוד בדרומא שלפניכם.

 פורים שמח
 שלכם,
יוחאי

 אפיית
 מצות יד

בחבורה
 בית מדרש רעותא במושב כרמל 

מפעיל מאפיית מצות יד עד לערב פסח

 המאפייה מאובזרת בכל הנדרש
לאפייה מהודרת ונוחה

 והשימוש בה כולל השגחה מליאה
וליווי הלכתי וטכני

 חבורות המעוניינות לאפות מצות
  נא לפנות לישיבה

 02-960-5545  
)אפשר להשאיר הודעה(

 ניתן לקיים גם אפייה במתכונת מותאמת
לילדי בית ספר והגנים

עם כל מה שאת צריכה לחג:
תכשיטים, אקססוריז, ביגוד, מתנות ועוד

וכמובן- בית קפה מפנק

יום שישי | 8.4.16 כט אדר ב' תשע"ו 
| 9:00-14:00  | במיתרים

"סטודיו שירה" | 0526071565אביבי

טל. 050-9717379   04-8120991
 חיפה, נוה שאנן
ronit_haifa@walla.com

   תיק עם שיק

תיקים יפים בעבודת יד

פשוט להתלבש

בגדים מעוצבים לנשים
 נערות וילדות

רימוִנים
לפגוש טוב. אוסף מתנות

בברכת שמים

050-8612243
  רחל שורק תכשיטים וסדנאות

 www.rachelsorek.com
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עוצמה נשית 	�
באביגיל

ביישוב אביגיל התקיימה שיחה מרתקת 
עם חני ליפשיץ, שליחת חב"ד לקטמנדו, 
על אתגר, שליחות, עצמה ונשיות. כמאה 
ושלושים נשים מכל רחבי ההר הגיעו 
לערב מהנה, מצחיק, ומרגש וגם מרתק 
- תודה לחני, לרכזת הקהילה באביגיל 

ולמתנ"ס הר חברון.

משקיעים בגנים - 	�
באדורה

ביישוב אדורה החליטה הגננת לקשט את 
סביבת גני הילדים, לשם כך גייסה את דוד 
עמר, מוותיקי היישוב, סבא לנכדים, והגנן 
הנמרץ של היישוב, אשר שקד בעצמו 
בבניית האלמנטים על טהרת חומרים 
ממוחזרים. אלו הוצבו אחר כבוד בכניסה 

לגן ומרחיבות לב, העוברים ושבים.

הראשון לציון הרב 	�
דוד לאו ביישוב 

מעלה חבר
ביקור מרגש ומרומם של הראשון לציון 
הרב דוד לאו ביישוב מעלה חבר - תושבי 
היישוב ותלמידי הישיבה התיכונית באו 

לקבל את פניו.

הרב איחל לתושבים שזה יהיה הביקור 
האחרון שמצריך אותו להגיע עם רכב 
ממוגן ירי על פי ההנחיות ולהבא יוכל 
לבוא ברכבו הפרטי כמו כל התושבים 
שנוסעים כיום ברכבם הפרטי בכבישי 
יהודה ושומרון. תושבי היישוב הודו לרב 

על החיזוק בעת הזאת.

סגן ראש 	�
המל"ל בהר 

חברון
סגן ראש המועצה לביטחון 
לאומי )מל"ל( תת אלוף זאב 

צוק רם הגיע לביקור בהר חברון יחד 
עם צוות משרדו. למל"ל נודעת חשיבות 
רבה, בין היתר בהיותם אמונים על הוצאת 
ניירות עמדה בנושאים המעסיקים את 
ראש הממשלה ומהווים בידו כלי לקביעת 

מדיניות.

עיקרי  את  שמעו  במועצה  בפגישה 
התוכנית האסטרטגית, כמו כן עלתה 
הפרויקטים  בקידום  לסיוע  בקשה 
וכן  והחשמל  המים  גניבות  ובסוגיית 
בנושא התחבורה הציבורית ובהפעלתו 

של מוקד אדוריים.

הביקור  את  סיכם  המל"ל  ראש  סגן 
והבטיח לשמור על קשר ולסייע.

אולם ספורט 	�
ותרבות

החלו עבודות הפיתוח באתר בו יבנה 
מרכז ספורט ותרבות ב'מיתרים', סמוך 

לבניין המועצה.

אולם הספורט יאפשר לקדם את נבחרות 
הספורט שלנו, להוות בית לכישרונות 
המקומיים וכמובן לארח בכבוד קבוצות 

מתחרות מחוץ להר.

האולם ישמש גם להתכנסות באירועי 
שלא  דבר  משתתפים,  רבי  תרבות 

התאפשר עד כה. 

כביש לב יהודה	�
בחודשים האחרונים הנוסעים לירושלים 
דרך צומת גוש עציון 'זוכים' להמתין זמן 
רב בפקקים שנוצרים בכיכר ה'גוש'. בנושא 
זה התקיימה פגישה וניתנו לוחות הזמנים 
לסלילת כביש עוקף 'אל ערוב', נכח בה 
סגן שר הביטחון ונציגי המועצות קרית 

ארבע, הר חברון וגוש עציון.

מטרתו העיקרית של הכביש- לעקוף 
את המעבר הקיים היום דרך 'אל ערוב' 
ו'בית אומר'. הכביש המתוכנן רחב, כזה 

שיתמודד עם כמות התנועה הגדלה.

התבשרנו גם שבעוד ארבע חודשים צפוי 
להסתיים מעקף מקומי שייסלל לבאים 
מדרום לצומת הגוש כך שלא יצטרכו 

להיכנס לכיכר ולעמוד בפקקים.

חדשות

מקורות הכנסה	�
נערך סיור המשך עם הדרג הבכיר של 
המשרד לשיתוף פעולה אזורי לאחר 
ביקורו של סגן השר איוב קרא לפני 

מספר חודשים.

כפי שכתבנו בעבר, במעבר תרקומיה אנו 
מקדמים מרכז לוגיסטי ובוחנים הצעות 
נוספות שיקומו בשטח השייך למועצה 
כשהמטרה היא לייצר מקומות עבודה 
נוספים לתושבי ההר וכן עוגן הכנסה 

נוסף למועצה.

פקידי  עם  פגישה  התקיימה  כן  כמו 
האוצר ועם האלוף פולי מרדכי מתאם 
פעולות הממשלה ביו"ש שעסקה בין 

היתר בעניין זה.

תיירות בתנופה	�
משרדי  מול  מאומצת  עבודה  לאחר 
הממשלה, התבשרנו לאחרונה שאושרו 
תקציבים נכבדים לפיתוח עוגני תיירות 
ייחודים באזור. המהלך צפוי לפתוח 
מקומות עבודה נוספים, לחזק עסקים 
קטנים ולהביא לפעילות תיירותית עניפה 

באזור.

לאחרונה השתתפנו בתערוכת תיירות 
בינלאומית בתל אביב, את הדוכן המרשים 
איישו תיירני הר חברון. התעניינות רבה 
נרשמה מצד סוכנים, מורי הדרך וחברות 
תיירות ואף נקבעו סיורי היכרות לראשי 

קבוצות.

ספריה חדשה 	�
בתלם

תושבי תלם זכו לחנוך ספריה חדשה 
לאחר  מזמין  ריהוט  עם  ומרווחת 
שהספריה שפעלה עד כה במבנה ישן 

וקטן עברה למבנה רחב ומשופץ.

בטקס השתתפו בעלי תפקידים ותושבים, 
ראש המועצה קבע את המזוזה למבנה.

במעמד התקיים גם טקס סיום למבצע 
הקריאה שהתנהל בחודש האחרון: כל 
שכבת גיל קיבלה מכסת ספרים לקריאה 

עם חידון בסוף כל ספר.

בהמשך נהנו הילדים מהצגה וסדנת 
יצירה. תודה למתנ"ס, לאמונה אריאל 
מנהלת ספריות הר חברון, ליישוב תלם 

ולשירה צדוק הספרנית המסורה.

פטירתו של חברינו ראובן פתיה	�
בצער רב קיבלנו את דבר פטירתו של 
חברינו ראובן פתיה, אשר עבד כנהג 
בחברה לפיתוח והתמודד בשנה וחצי 

האחרונות עם מחלת הסרטן.

מסור  משפחה  איש  היה  ראובן 
לאשתו ולשלושת ילדיו. איש של גמילות 
חסדים שעזר לחבריו בכל מאודו. קרוב 

ל-30 שנה עבד במועצה והסיע את תושבי 
ההר בחריצות ובמסירות.

תנחומינו למשפחה היקרה בשם עובדי 
המועצה ותושבי הר חברון, המקום ינחם 
אתכם בתוך שאר אבלי ציון ולא תוסיפו 

עוד לדאבה.

שמח בישוב יתיר - טיש בשלושה	�
ערב שמח, מצחיק, מגבש ומרענן- בבית 

יתיר

משה להב עם הטיש הגדול אירח את 
ג'קי לוי וקובי אריאלי ליותר משעתיים 
מענגות של שירים, מעשיות והרבה הומור. 

כ-250 תושבים מרחבי המועצה נהנו יחד, 
באולם הישוב יתיר.

חברון,  הר  למתנ"ס  לאמנים,  תודה 
לתרבות תורנית מחוז ירושלים וכמובן 

למארחים- הישוב יתיר.

מחלקת ביטחון

פרויקט מציל חיים 	�
הצבת מכשירי החייאה בישובים מגיע 
בארונות  הותקנו  המכשירים  לסיום. 
במקומות מרכזיים בתיאום עם המזכירים 
ואחראי הרפואה בישובים. בקרוב תתואם 
השתלמות החייאה נוספת לתושבים 

לשימוש במכשירים. 

השתלמות שנתית	�
לצוותי הרפואה בהר חברון התקיימה 
מ-100  למעלה  השתתפו  החודש, 
איציק  גם תמ"ג  מתנדבים. השתתפו 
אלפסי - מנהל מרחב נגב במד"א וחנן 
מלכה- מנכ"ל הצלה יו"ש. למתנדבים 
הבוגרים העביר ד"ר אורן ווכט הרצאות 
בנושאים "חידושים בהחייאת לב ריאה" 
ו"טיפול מציל חיים בנפגע טראומה". בד 
בבד, אייל רדמי ואיילה סמוטריץ העבירו 
לנוער השתלמות ריענון. בהזדמנות זו 
חילקנו למתנדבים הבוגרים שכפ"צים 
)בשיתוף אחים להצלה(וכן ריעננו את 
תיקי הכוננים. בסיום ההשתלמות נפרדנו 
מעובדים יקרים שסיימו את עבודתם 
במועצה - הפרמדיק חיים שלום רובין 
והפרמדיק אלישיב אמיתי. תודה להם 

על עשיה מרובה ומקצועית.

רפואה	�
אחראי  לתפקיד  נכנס  בר  נועם 
האמבולנסים במחלקת הביטחון, הוא 
ששימש  אמיתי  אלישיב  את  מחליף 
במסירות בתפקיד במשך כשנתיים. אנו 

מאחלים לו הצלחה בתפקיד.

במערך  השירות  משיפור  כחלק 
האמבולנסים הוחלפו שני אמבולנסים 

באמבולנסים משנתון מתקדם.
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חדשותחדשות מחלקת ביטחון

מטווחים	�
לאחרונה התקיים אימון נשק לעובדי הבית בו תרגלו שימוש 
בנשק בכל מצבי הירי. מתחילת השנה התאמנו כ-80 איש 
במטווח. מטווח מעון פתוח לאימון ירי בתיאום מראש עם 

מחלקת הביטחון: 02-9969119. 

תרגיל מוסדות חינוך ארצי 	�
השבוע התקיים תרגיל מוס"ח ארצי בתרחיש נפילת טילים. 
לצורך האימון הופעלו צופרים. בזמן האזעקה מוסדות החינוך 
כולל הגנים התבקשו לנהוג כמו בזמן אמת ולשהות במקלטים. 
התרגיל עבר בהצלחה מרובה. תודה לעוסקים במלאכת 

הכנת התרגיל.

החלפת 11 רכבי ביטחון בישובים 	�
כחלק מחיזוק ההגנה ביישובים החלפנו את רכבי הביטחון הישנים 
הנמצאים ביישובים לרכבים חדשים. רכבי הביטחון אובזרו בציוד 
חדש ע"י עודד פלג, אחראי מרכיבי הביטחון וחיים תבו, קצין 

בטיחות בתעבורה של המועצה.

שוטר חדש בהר	�
רס"מ דורון לוי נכנס לתפקיד מפקד מש"ק הר חברון, )מחליף 
את רס"מ יניב נגרני שעבר לשמש כמש"ק קרית ארבע( מחלקת 
ביטחון נאחל לו דרך צלחה. מספר הטלפון של דורון: 0506273173.

ערב פרידה מדודו אלמליח	�
רכז מתנדבי כיבוי אש הר-חברון וקרית ארבע שעבר 
לשרת ביחידה המיוחדת של הכיבוי: דודו ליווה את הקמת 
מערך מתנדבי כיבוי הר-חברון ותרם רבות להתמקצעות 
של צוות המתנדבים. אנו מאחלים לו הצלחה בהמשך. 
אימון כב"א נערך כחלק משמירת הכשירות של צוות 
מתנדבי הכיבוי בהר חברון. באימון השתתפו מתנדבים 
מכלל היישובים. באימון הכירו המתנדבים את הרכז 
החדש יוסי כהן מהיישוב אדורה. אימון זה היה חלק 
ממערך האימונים השנתי שאותו רכז המתנדבים החדש 

יעביר. מאחלים לו הצלחה בתפקידו החדש.

בחירום חייג: 02-9969530 מוקד הר חברון

הצטיינות במשטרה	�
הר חברון מובילים בהצטיינות במשטרה - בערב הוקרה 
מחוזי שהתקיים במכללה הלאומית לשוטרים בית שמש 
במעמד מפקד מחוז ש"י ניצב שלומי מיכאל, נתנו תעודות 
הצטיינות: למפקד המש"ק המצטיין המחוזי רס"מ יניב 
נגרני משמעה על פועלו במש"ק הר חברון, למתנדב 
המצטיין המחוזי רס"ב מיוחד איציק בן דוד מליבנה וגם 

למתנדב הנוער המצטיין אופק נגרני.

חדשות // חטמ"ר יהודה	�
מח"ט יהודה, אל"מ יריב בן עזרא:

 תושבי הר חברון היקרים,
 ברצוני לאחל לכולנו חג פורים שמח.
גם בחג הפורים חיילי חטמ"ר יהודה 

ומפקדיו ימשיכו לפעול לשימור השקט 
 והביטחון במרחב.

מחכה לראותכם באירועי חג הפסח 
בגזרתנו. 

מג"ד 601, סא"ל זיו נמני:
תושבי הר חברון היקרים,

בשבעת החודשים האחרונים ביצע גדוד 
ההנדסה "אסף" מחטיבה 401 תעסוקה 
משימתנו  מגוריכם,  בגזרת  מבצעית 
הבלעדית בתקופה זו הייתה לשמור על 
ביטחונכם ולהגן עליכם במטרה שתוכלו 

לשמור על שגרת חייכם. אנו נמצאים בתקופה האחרונה במציאות 
מורכבת, חווינו יחדיו אירועים קשים, במהלך תקופה זו לוחמי 
הגדוד בראשותי פעלו יום וליל, באיתנות ובנחישות אל מול כל 
איום, קטן כגדול – במטרה למנוע כל פגיעה בכם, תושבי הגזרה 
ומושא הגנתנו. כל לוחם בגדוד ביצע את משימתו על הצד הטוב 
ביותר כאשר משימת ההגנה על הבית, הבית של כולנו, ניצבה 
אל מול עיניו. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכם, כלל תושבי 
הגזרה, על שיתוף הפעולה יוצא הדופן, על התמיכה והחיבוק 
החם אשר ליווה את הגדוד על כלל חייליו לאורך כל התקופה 
ותרם רבות לביצוע משימתנו על הצד הטוב ביותר. אני מאחל 
בהצלחה ללוחמים הבאים שיחליפו אותנו בקרוב בגזרה ייחודית 
ומאתגרת זו, אין בי ספק כי תבצעו את משימתכם נאמנה ותגלו 
מהו אתגר אך עם זאת, מה הוא חיבוק חם ומשמעות מאחורי 

משימה. 

תרח"טון יהודה: )14 פברואר(
כחלק מפרופיל התעסוקה המבצעית לשנת 2016, ומתוך תפיסה 
מבצעית לפיה עלינו לתרגל את כלל הכוחות הפועלים תחת 
החטיבה, תרגלה חטיבת יהודה לפני כשבועיים את כלל הגדודים )4 
גדודים ( הפועלים תחתיה בתרחישי הסלמה קיצוניים, אשר חלשו 
על כלל הגזרה – "עלינו להיות מוכנים לכל אירוע ולכל תרחיש" 
מספר קצין הבטיחות של חטיבת יהודה, האחראי על התרגיל, 
סגן טל גלעד, "רצינו להעלות את רמת הכשירות של הגדודים 
 - ככל שנתאמן יותר אנחנו נהיה מוכנים יותר לתרחישי אמת. "
במהלך התרגיל תרגלו כוחות צה"ל וכוחות הביטחון האזרחיים 
הפועלים בגזרת חטמ"ר יהודה תרחישים רבים - הפס"דים 
במס' נקודות במקביל - הן סמוך ליישוב היהודי בחברון והן על 
הצירים, מכונית תופת בגזרת התפר )סמוך לגדר הביטחון( והפס"ד 
שהתרחש במקביל לגילוי מכונית התופת בסמוך לכוחות. התרחיש 
המרכזי במהלך התרגיל, אליו התרכזו רוב הכוחות היה תרחיש 
בו התבצעה חדירה ליישוב קרית ארבע. בתרחיש, חדרו ארבעה 
מחבלים ליישוב קרית ארבע וביצעו מסע הרג בבניין המועצה, 
המחבלים פצעו 10 תושבים ונמלטו למרחב היישוב. האירוע 
התרחש בשעות הערב המאוחרות )22:00( במטרה לתרגל את 
קפיצת הכוחות דווקא בשעות המנוחה - של כולם – גם התיישבות 
ועבור החיילים - בדיוק השעות שבין הפעילות היומית הכוללת 

חטמ"ר יהודה
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הגנה על הצירים ועל היישובים לבין 
המעצרים בלילה. 

כוחות גדוד "שמשון" של חטיבת כפיר, 
כוחות  וכמובן  מג"ב  משטרה,  כוחות 
הביטחון של ההתיישבות תורגלו בתרחיש 
זה כולם יחדיו. בחדות רבה, ביצעו כוחות 
של  הביטחון  וכוחות  "שמשון"  גדוד 
ההתיישבות מרדף אחר מהחבלים, לכדו 
 אותם ובכך מנעו הרג נוסף ברחבי היישוב. 
"עלינו להיות מוכנים לכל תרחיש, אין 
לדעת מה יוליד יום ואנו צריכים לדעת 
שעשינו הכל על מנת להיות מתורגלים 
ברמה הגבוהה ביותר כדי שנגיע לתרחיש 
אמת – נדע לתפעלו באופן המיטבי. 
מטרת החטיבה ומשימתה היא הגנה על 
התושבים בתחומי החטיבה, אנו נתקוף 
נסכל ונעשה כל שביכולתנו על מנת 

למנוע את הפיגוע הבא". 

הריסת בתי מחבלים )23 לפברואר(:
חטיבת יהודה יצאה למבצע חטיבתי 
בתי  הריסת   – שמטרתו  היקף  רחב 
ובכפר  צאמת  דיר  בכפר  מחבלים 
דורא. המבצע התבצע בהובלת אגף 
ההנדסה של החטיבה ובו לקחו חלק 
כוחות מגדוד "רשף", גדוד "אסף" וכמובן 
כוחות הנדסה מטעם האוגדה והפיקוד 
שהגיעו לסייע. במבצע רחב היקף זה, 
ביצעה  חיילים  מאות  חלק  לקחו  בו 
2 בתים –   החטיבה בהצלחה הריסת 
הראשון בכפר דורא, של המחבל שביצע 
פיגוע דקירה בבניין פנורמה בתל אביב 
ובו נרצחו 2 ישראלים. השני בכפר דיא 
צאמת של המחבל אשר ביצע אשר ביצע 
את פיגוע הירי מרכב חולף בצומת אלון 
שבות – צומת הגוש שבגוש עציון ובו 
נרצחו 2 ישראלים ונוספים נפצעו. הריסת 
הבתים התבצעה ע"י כוחות ההנדסה 
של החטיבה בשיטות משולבות של 
הריסה ע"י פטישים באופן ידני בשילוב 

של באגר )כלי מכני הנדסי(. הבית השני 
 נהרס ע"י באגר בלבד ומוטת לחלוטין. 
מפקד אגף ההנדסה של חטמ"ר יהודה, 
סרן לירון פסח סיכם את המבצע בשעות 
הבוקר המוקדמות עם סיום עבודות 
ההריסה, "אנו נמשיך ונפעל כל העת כנגד 
מחבלים בכל דרך שנוכל, המבצע היה 
מוצלח, עמדנו במשימתנו ואנו מצפים 

למבצעים נוספים." 

אימון רבש"צים גזרת חטמ"ר יהודה:
שנה"ע 2016 התחילה בעוד אנו נמצאים 
אשר  מורכבת,  בטחונית  במציאות 
להתיישבות  יקר  דמים  מחיר  גבתה 
חטיבת  מחלקת  כאחד,  ולכוחותינו 
הביטחון  מחלקות  עם  יחד  יהודה 
 פועלים 24/7 למען הגנת יישובי יהודה.

מתוך חובה זו קיימת חשיבות רבה להיות 
ערוכים לכל תרחיש לאמן את הכוחות 
הצבאיים והאזרחיים כאחד לרענן ולשמר 

את הכשירות המבצעית.

בשבוע שעבר ביצענו את 'יריית הפתיחה' 
האזרחי  למערך  האימונים  לגרף 
)הרבשצים, מפקדי צוותי כוננות, לוחמי 
כ"כ, מאבטחים ועוד...( בגזרתינו לשנה"ע 

.2016

סרן איתן דנא קצין ההגנה המרחבית 
מציין "אנו רואים את רכזי הביטחון שלנו 

ראשונים בסדר עדיפות לאימון בעת הזו, 
מתוך הבנה שראי האבטחה וביטחון 
היישובים מתחיל בניהול היומיומי של 
ומוכנות תמידית של  שגרת הביטחון 
הרבשצ". במהלך האימון מיקדנו את 
האחרונים  בחודשים  העשייה  עיקרי 
תוך שימת דגש למצפן המקצועי הנדרש 
מאיתנו, ביצענו תרחישי ניהול ופיקוד על 
מרחב היישובים. בהובלת צוות ההדרכה 
החטיבתי ומדריכי הלחימה בבית הספר 
להגנת הישוב קיימנו אימון ירי טכני ומקצי 
ירי מתקדם ועברנו על תחקירי האירועים 
האחרונים מתוך מגמה להפיק לקחים 

ואת המסקנות ליישם בשטח.

התרגילים  לכל  מתווסף  זה  אימון 
ההקפצות  והגדודיים,  החטיבתיים 
העיתיות, האימונים ואימוני הערב, מתוך 
רצון לחזק ולתת כלים נוספים למוכנותם 

לאירוע חירום.

"עירנות ודריכות מבצעית, הוא המאפיין 
של רכז הביטחון בגזרתנו, נרענן ונזכיר 
כי יש להעביר דיווח למוקד הביטחוני על 

כל תנועה חשודה 9969530—02.

אנו פועלים יחד עם הקב"טים בשיתוף 
פעולה מקצועי ומשמעותי מתוך תחושת 
שליחות ונחושים למנוע פגיעה בחיי אדם 

להמשיך ולצמוח בע"ה בגזרת יהודה.

כל זאת למען ביטחון תושבי גזרת יהודה.

חטמ"ר יהודהחדשות
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במרחב הפתוח בניחוח ארץ-ישראלי,

הולך ונרקם פסיפס אנושי משובח

שחרט על דגלו חזון של תורה ועשיה.

יחד אנו מפריחים את השממה

מצמיחים קהילה, ובונים ישוב.

עשהאל – חלוציות שבונה את הארץ.

עשהאל הוקמה כנקודת ישוב לפני כ-15 שנים, 
וידעה עליות וירידות. מאז העלייה הראשונה 
לנקודה, עברו כאן כמעט כל סוגי החלומות 

והתוכניות כולל ישוב מעורב וישוב חקלאי.

לפני חמש שנים קם גרעין שהחליט לחלום בגדול, 
ושם לו למטרה ליישב בעוצמה את הנקודה ולבנות 
בה ישוב קבע. בעידוד המועצה ואמנה עלו 2 

לגבעה  משפחות 
החשופה עם גנרטור ומגדל 

מים ישן. בלי הרבה תנאים אך עם הרבה אמונה 
ורוח איתנה. אליהם הצטרפו משפחות נוספות 

לאחר זמן לא רב.

מאז ב"ה החלום שלנו מתגשם מדי יום. זכינו 
לגדול ולקלוט משפחות נוספות. בעשהאל כיום 
27 משפחות וכ-120 ילדים כ"י. מעון וגן פועלים 
בישוב, כמובן שגם בית כנסת ומקווה. בנוסף ישנם 
מועדון ומשחקיה. ילדי בית הספר לומדים בבית 
הספר של המועצה בעתניאל. קיים תלמוד תורה 
אחה"צ לבנים ובנוסף מתקיימים בישוב חוגים 
שונים לגילאי ביה"ס ולנשים. לאורך השנה אנחנו 
נהנים מפעילויות רבות ומגוונות לכל האוכלוסיות 

בישוב.

בישוב נבנית קהילה דתית - תורנית, בעשיה 
חברתית ושיתוף כלל התושבים בפיתוח הישוב. 

  חיים את עשהאל בישוב
   החלום

לפני כשנה וחצי הוכתר רב לישוב – הרב מאיר 
בראלי שליט"א )אשרינו שיש לנו רב כזה(... בישוב 
פועלת רכזת קהילה, ועדות שעוסקות במגוון 
תחומי החיים בישוב, התושבים מעורבים בעשיה 

ובגיבוש החזון בדיונים קהילתיים. 

עשהאל נמצאת במיקום מרכזי בחיבור מזרח 
ומערב הר חברון, בקרבת המועצה ועל הדרך 
לבאר שבע וכביש 6. התושבים עוסקים במגוון 
תעסוקה רחב – חינוך, ניהול, הנדסה, הי טק 
וסטודנטים, ביישובי ההר בבאר שבע ובמרכז 

הארץ )ווצאפ טרמפים פעיל מאוד(. 

עשהאל נמצאת בתנופת קליטה מבורכת של 
משפחות המחפשות חיי תורה וקהילה, בניית 
הארץ ושמחה. עד כה נעשה בחסדי ה' לא מעט, 
אך די במבט קצר בנוף שסביבנו בכדי להבין את 

גודל המלאכה הצפויה ליישובנו.

עשהאל הוא ישוב צעיר עם פוטנציאל 
בשמחה  מוזמנים  גבוה,  צמיחה 

לעלות,

לבקר ולהיות שותפים בחלום של 

בנין ישוב חדש בארץ!

לפרטים נוספים - אלישיב אמיתי 
)רכז קליטה( - 054-5236538

"הייתי בעשהאל ואמרתי להם - מי שיש 
לו איזושהי אשליה שיש לו סיכוי כנגד 

עם ישראל צריך פשוט לעמוד פה הערב 
כדי לפקוח לעצמו את העיניים. משפחות 

צעירות, משפחות טובות... כי רצו עבדיך את 
אבניה ואת עפרה יחננו" 

 )הרה"ר הרב דוד לאו שליט"א 
בהכתרת רב הישוב(
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תקפצו לקפהתקפצו לקפה

משפחת גובי  סנסנה 
הכירו לנו את בני המשפחה, גילאים ועיסוקים 

רועי – בן 36 מנהל פרויקטים בתחום תשתיות ביוב.

רינת – בת 34 מחנכת חינוך מיוחד ומטפלת בעזרת בעלי חיים.

טליה – בת 10 תלמידת כיתה ה',

רעות בת 8 תלמידת כיתה ג',

לביא – בן 5.5 בגן חובה,

ראם בן 3 בפעוטון.

מה עושים בשעות הפנאי?
אוהבים לטייל בארץ ישראל ולישון באוהלים.

הגברים במשפחה אוהדי מכבי ואוהבי ספורט.

   מתנדבים בועדות בישוב

רועי במזכירות ורינת בועדת תרבות.

חוגים ותרבות לילדים ולמבוגרים? 
רינת בחוג זומבה.

טליה בחוג התעמלות קרקע וקרמיקה.

רעות בחוג זומבה וקרמיקה

לביא בחוג כדורגל.

קצת על הבית שלכם 
אנו מאמינים שצריך להיות בשמחה תמיד, שחשוב לתת 

מעצמך לזולת ולראות את הטוב בכל דבר.

וכך אנו משתדלים לחנך את ילדינו – בשמחה ובאהבה.

איך הגעתם ליישוב? 
מאז ומתמיד התסכלנו על הגיבעה שממול, אך לקח זמן עד 
שהבשלנו לכדי מעשה ולפני כ-4 שנים עזבנו את ההורים 

במיתר ועברנו לסנסנה.

גלגולים קודמים, מגורים עד ליישוב הנוכחי- 
מיום החתונה התגוררנו במיתר ומשם לסנסנה...

על היישוב, בקצה המזלג- 
סנסנה מונה כ- 85 משפחות שלכל אחת הייחוד שלה, ישוב 

של עשייה נתינה וחסדים. 

ישוב שבו במהרה החברים הופכים למשפחה.

בשעה טובה את התב"ע קיבלנו ומתחילים בבניית בתי הקבע 
בשלב ב'.

אנקדוטה או סיפור מאפיין מחיי היישוב 
קראוון בגודל 70 מטר שמצליח להכיל 8 משפחות ברוכות 

ילדים לסעודת חג ללא תלונה אחת וללא הרגשת צפיפות.

כמות העוגות\ עוגיות\ פיצות שיולדת \ תושב חדש מקבל\ת 
לאחר הלידה \ בעת עלייה לישוב.

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

בואו לשבת, תחשפו לקהילה צעירה ותוססת

לנופים קסומים... ואז תבינו למה סנסנה!!!!

שתפו אותנו בחלום לגבי היישוב 
שנשכיל כקהילה להתגבר על כל המכשולים שעוד נכונו לנו 
ולהשאר מאוחדים ושהישוב ימשיך לצמוח לשכונות הבאות 

שבדרך.

משפחת ציק  מעון
הכירו לנו את בני המשפחה, גילאים 

ועיסוקים  
שאלתי בן 41 – )המבשר בית וגן( כרגע סיים תפקידו 
כמזכיר הישוב כרמי צור.  אפרת בת 36– )אחדות ר"ג( 
לפני מס' חודשים סיימה 12 שנים במכון ראשית וכעט 

מדריכת אמהות בתקשורת תינוקות ברחבי הארץ.

גפן - כיתה ו', אלקנה- כיתה ה', תמר- כיתה ב', אמתי- גן 
חובה, טל- טרום טרום  ואורי – בת 8 חודשים.

מה עושים בשעות הפנאי?
בשעות הפנאי – קופצים לרפת להגמיע עגלים לצפות 

בחליבה ולפעמים לראות המלטה.

חוגים ותרבות לילדים ולמבוגרים? 
גפן – רוקדת מודרני והיפ הופ, בייבי סיטרית משקיעה. 

וכמובן חניכה בבני עקיבא. 

אלקנה – חובב טבע, חיות ובני עקיבא. 

תמר – רקדנית בדימוס והכי אוהבת את החוג דרמה 
בבית ספר ואת הספריה המקסימה בישוב. 

אמתי – בקפוארה של טל עוזי, עומד על הראש בכל 
הזדמנות, מאוד אוהב לעזור לכל מי שרק מבקש, לצייר 

וליצור. 

טל – הכי הוא אוהב להיות בבית לשחק, לצייר ואת 
החבורה שלו בשכונה בעיקר את שיר ציון.   

וכולם חלק בתלמוד תורה היישובי המושקע שלנו. 

שאלתי אוהב זמן איכות בבית,  את כולל יום שישי ואת 
חבורת הלימוד אחרי התפילה בשבת בבוקר.  אפרת 

לומדת חשיבה הכרתית כבר שנה שלישית.

ואחת לשבועיים אנחנו משתדלים לארח בביתנו את 
שיעור הנשים של נשות הישוב.

קצת על הבית שלכם
הבית שלנו נמצא ב"שכונה למעלה", זכינו בו כי בבית 
שתכננו להציע לנו היה פיצוץ של הדוד שמש ואז בלי 
לתכנן חשבו שאולי הבית הזה יוכל להתאים... אנחנו 
מיד התאהבנו, בעיקר בנוף חוצה מדבר הנשקף ממנו.  
קנינו אותו חצי שנה אחרי שהגענו ליישוב ולפני 5 שנים 
הרחבנו אותו בחסדי שמים. אנחנו אוהבים להיות בבית 

וגם לארח. מוזמנים :( 

איך הגעתם ליישוב? 
אפרת למדה בעבר במדרשה, כשהתחתנו שאלתי למד 
בשבי חברון אז חיפשנו מקום קרוב ומעון הייתה האופציה 

הראשונה שחשבנו עליה. 

גלגולים קודמים, מגורים עד ליישוב 
הנוכחי

הגענו למעון זמניים ביותר, עד ששאלתי יחליט מה 
ללמוד עד שאפרת תמצא עבודה- עד היום. 

על היישוב, בקצה המזלג
ישוב מתוק מדבש, +70 משפחות, מגוון גילאים, מגוון 
אנשים, הרבה אהבה בין האנשים, אכפתיות, רצון בלתי 

פוסק לפתח ולהתפתח.

אנקדוטה או סיפור מאפיין מחיי היישוב:
בכל שבת החיילים ששומרים בישוב מתארחים אצל 
משפחות, יש טבלה מסודרת אבל לפעמים יש יותר 
חיילים או תקלות של הרגע האחרון. מה עושים? אפרת 
שולחת הודעת ווצאפ בקבוצת הנשים ואז מתחילה חגיגה 
של הודעות של כל המתנדבים בפלאפון של שאלתי. 

מקסים בעיננו. 

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

בהנחה שזה באמת מקום שיהיה לה טוב בו, נספר 
להם שמעון זה מקום בלי פוזה, של אנשים שיודעים 
לעזור אחד לשני כשצריך ומצד שני לתת את המרחב 
והפרטיות. אבל מעבר למילים, כשבאים מרגישים, יש 

כאן אנרגיה טובה שפשוט רוצים להידבק בה. 

שתפו אותנו בחלום לגבי הישוב:
כל דבר שמתקדם ומתפתח בישוב משמח אותנו אבל 

חלום קטן שלנו - שהישוב יצליח להרים פרוייקט של 
מעיין בישוב, ואז מעון באמת תהיה מושלמת! 
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לערב  שהגיעו  התושבים  לכל  תודה 
"ממשיכים לצמוח יחד", ותרמו מזמנם 
ומרעיונותיהם כדי לקדם את הר חברון. 
לפניכם מבחר נקודות מתוך הרעיונות 

והמחשבות שעלו בשולחנות הדיון.
בהתאם  וישולבו  ייבחנו  הרעיונות  כל 

לאפשר בתכניות העבודה.

שולחן 
תרבות וקהילה

	 חשיבה היכן נכון שיהיה מרכז הכובד של 
התרבות - במיתרים או ביישובים.

	�מינוף הספורט בהר: מחלקת ספורט אזורית, 
חדר כושר, הקמת מגרש כדורגל/כדורסל אזורי. 

	 הגברת מענה לגילאי +50, בפעילויות מגוונות וברמה 
גבוהה )קונצרטים, הרצאות, משוררים, סופרים וכו..(.

	 הקמת היכל תרבות אזורי לאירועים וכנסים 
עם מאות משתתפים.

שולחן 
תיירות

	 הגדלת פורום התיירות, שיתוף פעולה עם 
המחלקה, והפיכת ההר למרכז תיירותי מובהק.

	 פיתוח ומיסוד אירועי תיירות שנתיים- קטיף 
דובדבנים, יער יתיר, אתר סוסיא הקדומה וכו'.

	 פיתוח התיירות המדברית שיש לנו להציע- טיולי 
ים המלח, טרקטורונים באזור, מגרש קארטינג, 

סיורי שטח, טיולי ג'יפים ועוד.

שולחן 
בינוי ופיתוח

בעייתיים  כבישים  שיפור   	
בטיחותית.

	 מיקום הטרמפיאדות כך שייראו 
משער היישוב.

שולחן 
תקשורת 
ודוברות

	 מטרה שהצבנו ועלתה מהתושבים היא 
לקדם ולחזק את מערך דוברי היישובים.

	 לחזק את הקשר בין הדוברות של המועצה 
להנהגת היישובים.

	 הסברה, בגלל שהר חברון אינו מצוי במרכז, 
יש לחדד ולהסביר למה כן חשוב וכדאי 

לגור כאן.

שולחן 
קהילת צעירים

	 תרבות צעירים - יצירת אירועי שיא ברמה 
גבוהה לקבוצות צעירים שונות במועצה, כמו 

טיולי גברים, העצמות לנשים.

	 כפר הסטודנטים שמעה- רעיון של פאב קהילתי 
בהר חברון, וסביבו אירועי תרבות חווייתיים.

	 אירועי תרבות בהר חשובים, אבל לא רק. בתור 
חברה צעירה בתחילת דרכה יש צורך בהמון 

שיתוף: עסקי, חוגי ואפילו ברמת המודעות 
לקיומם של אנשים שונים בעלי צרכים 

דומים באיזור.

שולחן 
איכות הסביבה

	 פתרון בעיות תברואה קבועות – מזבלה, 
שפך נחל חברון.

ביישובים: הגברת  	 הגדלת היקף המחזור 
מודעות והקמת קומפוסטרים יישוביים שיתרמו 
למחזור ולגינון הקהילתי.  הוספת מתקני מחזור 

של בקבוקים, נייר, קרטונים, זכוכית ועוד.

	 הקמת מתקני טיהור מים - תרומה 
לחקלאות ולגינון.

שולחן נוער
	 חיבור נוער היישובים.

	 לתת לנוער את מקומו, כחושב, יוזם ומוביל 
- הקמת פורום הנהגה- שיתוף רעיונות, בעיות, 
דיונים ומפגשי עמיתים, וכן חידוש ועידוד מועצות 

הנוער ביישובים, ומועצת נוער אזורית.

	 פיתוח תעסוקה לנוער בחודשי הקיץ.

	 הקמת תכנית שתשמור על קשר עם בוגרי 
הנוער - חיילים, בני"שים ובנות שירות.

שולחן 
חינוך

בהר,  נוספים  חינוך  מוסדות  הקמת   	
שיפתחו מגוון רחב יותר על הקיים, וההבנה 

כי זהו פן מרכזי ביותר בכל מה שקשור לקליטה 
וצמיחה בהר. 

	 תגבור המודעות למצוינת בבתי הספר.

	 הקמת גוף יישובי/מועצתי לעניין הצהרונים 
והקייטנות. משמעותי לקליטה ולצמיחה במספר 

התושבים.

	 מערך חוגים אזורי לילדי ביה"ס 
כולל הסעות.

 שולחן 
תחבורה ציבורית

	 סנכרון של לוחות זמני כלל האוטובוסים 
במרחב השכן.

כלל  של  אחידים  זמנים  לוחות  פרסום   	
התחבורה הציבורית.

	 בחינת האפשרות לשילוב מיניבוסים 
קלים ממיתרים לתחנה מרכזית באר 

שבע ותחנת הרכבת.

שולחן 
תעשיה ומסחר

	 יצירת קהילת עסקים קטנים בהר, כך 
עסקים יכירו אחד את השני ויוכלו לסייע/

להשלים אחד את השני

	 הקמת חממה טכנולוגית

	 שיתוף פעולה בין יישובים שונים במיזמים 
כלכליים משותפים

שולחן 
מנכ"ל

מרכזיים  בילוי  מקומות  הקמת   	
במועצה - בית קולנוע, באולינג..

מנת  על  בהר  למבוגרים  שירותים   	
שיישארו לגור כאן.

לקהלים  בהר  הקליטה  פתיחת   	
נוספים.

ממשיכים לצמוח יחד    סיכום ערב תושבים
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דפנה יקרה,
אני שמחה שאת הדברים שאני כותבת לך היום, 

ידעתי להגיד לך גם פנים אל פנים.
ידעתי להגיד שאת משהו מיוחד בשבילי, שאני 

אוהבת ומעריכה אותך ושאת מורה נהדרת.
דפנה, רציתי לכתוב לך היום, תודה. תודה על 

האפשרות ללמוד ממך, מן המעיין שלך. 
מעיין מתחדש ומתגבר.

למדתי ממך לאהוב אותי, להכיר אותי, לא 
להפסיק ללמוד אותי בכל יום מחדש.

למדתי ממך לסמוך על עצמי ולהיות בטוחה 
ועם זאת תמיד הייתה לי האפשרות לשאול 
אותך ולהתייעץ אתך. ודעתך הייתה חשובה לי.

תודה שפתחת בפני ואני יודעת שבפני עוד 
נשים רבות, צוהר לעולם שלנו. עולם בתנועה, 
מתחדשת, של נשיות, תוך חיבור של גוף ונשמה.

היית ועודך עמוד תווך בקהילה נשית, הלכתית. 
דיברת על מיניות ונשיות בצורה ישרה, ברורה 

ונקייה - 
ובכך נתת לנו חיים. הענקת לנו את האפשרות 

לדעת, את הסקרנות ללמוד עוד ולבחור.
בגעגועים
ובאהבה רבה
מתת פאסי

נפרדת מחברה, קולגה לעבודה.
 לפני כשלוש וחצי שנים

 אז התחלת לעבוד בסורוקה
 ואז התחילה ההיכרות בינינו.

הנסיעות המשותפות שלנו פתחו לנו 

שיח חופשי לדבר על דברים שלא 

היינו מצליחות לדבר עליהם ללא 

המכנה המשותף, בבחינת נוגעות לא 

נוגעות... המקצוע, הנסיעות בשעות 

לא שיגרתיות, בשבתות ובחגים.. 

חיים קצת אחרים מהחיים של אנשיי 

"הכפר" )כך נהגת לכנות את הישוב 

 הנהדר שלנו( שבו אנו חיים.
 בין משמרת למשמרת

 בימים ובלילות
 יש לי אוסף זיכרונות

 זיכרונות של שיח, עומק והתייעצות
 על הא ודא, שטויות והתלוצצויות..

 היית אומרת לי-
אני לא אמא שבראש העניינים שלה 

זה לשבת עם הילדים ואחר הצהריים 
 שלם להכין שיעורים.

לנקות את הבית לירז, בשבילי בזבוז 
 זמן

לבשל, אפשר להזמין ולאחרונה זה 
 רק נתן...

דפנה, עבר חודש וקצת ואת חסרה 
 לי מאוד.

 בשיגרה, כשהייתי עולה להסעה
 הייתי שואלת את הנהג

 "דפנה איתנו?"
 זה היה הקוד

 ועכשיו, כשעולה על ההסעה
 בלי הסימן שאלה

 אומרת לנהגים שאותך מכירים
 דפנה איתנו!

 בסימן קריאה ללא השאלה...
 כל נסיעה זה עם דמעות

 קשה בהלוך ובחזור
כל שיחה איתך )אם לא היית בסימן 

כתיבה בנייד( היתה מרתקת עם עצה 
 טובה

ידעתי שאם אני שואלת עצתך יודעת 

אני לעיתים שהתשובה תהיה כה 

 ישירה וכי אני עלולה לצפות פגיעה.
אך המעניין היה - שלעולם ממך לא 

 נפגעתי
 אלא הפוך הוא -

 כל כך הרבה תרמת לי.
היית כל כך ישירה בנושא האולפנות, 

למה צריך לשלם כל כך הרבה אם 

אפשר ללכת לתיכון ולחסוך כמה 
 "ג'ובות".

לא רצית לוותר על חיבוק ונשיקה 

 ולילה טוב לפני השינה מהבת או הבן
עם הבן שרצה ללכת לישיבה רצית 

 שיהיה בבית אך תמיד אמרת:
 "אני רק אמא שלו לא אחליט לו

 שיעשה מה שהוא רוצה!
אם זה מה שטוב לו אז סבבה..." 

 וזרמת...
 בת מצווה היה נושא חם

 התייעצנו וחלקנו רעיונות
 חשבנו איפה לחגוג לבנות

אמרת לי שלא נראה לך שתחגגו 

בעותניאל כי המשפחה לא תגיע 

ואני אמרתי לך שאני מבינה כך גם 
 אצלנו...

אמרת שאולי תעשו בכרמים ארוחה 

 למשפחה עם רכיבה על סוסים
 אבל תלוי במחיר...

פחדת דפנה שלא יבואו לעותניאל, 

דפנה מאז שעלית בסערה )איזו 

סערה..תרתי משמע ( השמיימה, לא 

 מפסיקים לחפש אותך.
לשיבעה הגיעו המונים, כן כן 

 בעותניאל.
 איפה שיש כנס לזיכרך מגיעים,

 ל-30 שלא נדבר

רק באזכרה שלך דפנה שמרו 

 כרטיסים, היו מקומות שמורים.
 הופעה חיה 

 דפנה במותה כמו בחייה
 סרט.

 דפנה הנשמה היקרה והכה אהובה!
אני קוראת לחודש הזה - המפץ 

 הגדול.

 משהו קרה, התרחש בעולם, ביקום. 
 שבירת כלים?!

"משרודף אחר הכבוד- הכבוד בורח 
 ממנו"

דפנה - ברחת מהכבוד, לא עניין 

אותך מה חושבים עלייך, אמרת את 

שיש לך לומר מתוך יושר ואמת מבלי 

 להתחשב האם יוסיף לי בכבוד או לא.
עכשיו, כמה כבוד מוענק לך, רודף 

 אחרייך.
 שמות של תינוקות על שמך,

חוק האומנה שחוקק בכנסת אתמול, 

אזכרה- שאני לא זוכרת לאיזה 

אזכרה בדיוק שומרים מקומות ויש 

כרטיסים שמורים מקדימה למכובדים 

ויש גם יציאה ומקומות למשפחה 
 וחברים...

 בהרבה לבבות נשאר חותם
 "שמני כחותם על ליבך..."

בהרבה לבבות נתת שוקים חשמליים 

והחייאת נדכאים עם חשבונות נפש 
 שנפתחים ונסגרים... 

אז כתבתי בעבר ואת זה חשה כל 

הזמן כמה המון האדם, שלא הכרת 

וכל כך השקעת בו מתוך רצון ולסייע 

לתת מענה בתשובות לשאלות 
 שנשאלת,

הם הם המחזירים לך כטוב ליבך, על 

 חדות המחשבה ובהירות הכתיבה...
 כולי הודיה לך דפנה היקרה

 על שהיית שם בשבילי
על כל השיעורים הרבים שהענקת לי 

 במתנה לחיים
 עכשיו אנו אוספים את האורות

 חסרה לי את מאוד, דפנה
תודה על הלבבות הפועמים, 

 האדומים, המחזקים והאוהבים.
אוהבת ולא מפסיקה לדמוע 

ולהתגעגע

 שלך באהבה
לירז כ"ץ

דפנה חסרה.
כמעט חודשיים עברו מאז נקטפת מעימנו, 

והרבה מחשבות התרוצצו בראשי.

חודשים שבהם פרסמו הרבה חומר שכתבת, ששבה 

את לב כולנו, כך שכל העולם הרגיש שהוא רוצה להכיר אותך עוד 

ועוד ולטעום מדברייך העשירים והמטובלים. )חריף לפעמים..(

ואני, אני הפשוטה, זכיתי להכיר אותך מקרוב ולחיות איתך פה לידי. 
 

ואני רוצה לדבר על דפנה החברה שלי. לא מהפייסבוק )כי אין לי בכלל..( 

אלא מפה, מהחיים - מארוחות שבת, משיחות רבות, מתמיכה בשעות קשות, 

מיציאה לבית קפה ביחד, מלהתגלגל מצחוק כמו שרק את מצחיקה, ורק אני צוחקת.. 

ומשעות אינספור בגן השעשועים וברחבי הישוב. רחבי החיים.

לאט לאט זה חלחל. בוודאי לא אצליח לתאר במילים את קוטביות החיים האכזרית 

במקרה של חברות שנפרדות בהפתעה כואבת כל כך. פרידה המביאה עימה התמודדות 

כואבת כמעט בכל תחום בחיים ובעיקר בלב ובבית פנימה: 

גם להמשיך ולהוות עמוד שדרה של הבית הפרטי שלי, עמוד שדרה המקרין תחושת 

בטחון לכולם, ובמקביל, להרגיש מבפנים את הפחד הגואה והמחשבות על רגעייך 

האחרונים המשתקות ומקפיאות את דמי.

גם לקיים שגרה עבורי ועבור הילדים ולשחק "ענינים כרגיל" בבית ובעבודה, ולקום בבוקר 

כאילו )!!( הכל כרגיל.. ותוך כדי להקרע במפנים על דפנה שלנו שנרצחה. שלא תהיה 

יותר אמא כמוני - שלא תהיה האמא הכי טובה בגלקסיה. שלא תלווה את ילדיה לכיתה 

א, לצבא ולחופה. ולא נחווה יחד את כל החוויות שהיינו אמורות לחוות - חברות לחיים.

אפילו שם רשמי אין לנו. השפה לא טרחה או לא מצאה עבורינו שם. מי שמאבד את 

אשתו הוא אלמן לצערינו. והילדים יתומים. ואנחנו?? החברים מסביב שנשארנו אבודים 
מדפנה שלנו?

אם שכול היה הרגשה, אז בוודאי היינו חברות שכולות. מחפשות נתיב חיים. מנסות 

למצוא ולהאחז  בשמחת היום יום, בהערכת השגרה הברוכה המתנפלת עלינו בוקר 

אחרי בוקר. גם אחרי לילות קשים של בכי וכאב.

צו השעה הוא כמובן להמשיך הלאה. באמונה. באהבה. ואנו משתדלות בכך. פעם אחר 

פעם אני מוצאת את עצמי נבוכה בשאלה - "מה יעשה לך טוב? מה ישמח אותך? " ופעם 

אחר פעם התשובה היא - החברות שלי. החברות שלנו דפנה.  החברות מעתניאל שרק 

הן מבינות מה עובר עלי, ומה קורה לי. הן המשפחה הכי קרובה שלי עכשו. ואיתן אני 

מתנחמת. ואיתן אני בוכה ושמחה ומצפה לשמוח יחד בלי לאבד עוד אף פעם חברה.

מסיימת בשיר:

ערפל מכסה את חיי

מעקפל הדרכים שהכרתי עד כה

מתסיר את כבישי עתידי שסללתי

מטשטש שבילים מוכרים
נוטע פחד.

האם הלכתי לאיבוד במקום כה מוכר?

האם אמצא בין רגבי נשמתי 

גשם שישקה זרעי תקווה נסתרים?

שמש שתרפא את גופי הדואב?

טל שירד ויסמן חיים חדשים
טל אמונה

טל התחלה חדשה
ת. נ.צ.ב.ה

נעמה פלינט

מדפנהנפרדות חברות 
דפנה מאיר,
תושבת עתניאל,
נרצחה לפני כחודש 
וחצי בפתח ביתה.
 חברות מהיישוב
כתבו לזכרה.
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לקראת חג הפורים הקרב ובא, נפתחת תחרות אזורית דרך ספריות 
הר חברון ואתם מוזמנים להתחפש לדמות מתוך ספר, סדרה או כל 
דמות הקשורה לספרים. )לא יתקבלו דמויות מסרטי דיסני השונים(

איך זה עובד?
כל משתתף שולח לספרנית הישוב שלו תמונה בתחפושת מהספרים

עד לתאריך: ט"ו אדר ב שושן פורים 25.3.16
יש לתאם מול ספרנית הישוב את אופן השליחה.

כל ספריה תרכז את התמונות ותשלח במרוכז לסיפריה האזורית 
התמונות יפורסמו בעמוד הפייסבוק של הספריה האזורית.
צוות שופטים שיורכב מספרני הישובים יבחר את המנצחים.

כל משתתף יזכה בפרס סימלי

הזוכים המובילים יזכו ב:
מקום ראשון- שובר קניה בצומת ספרים ע"ס 150 ש"ח
מקום שני- שובר קניה בצומת ספרים ע"ס 100 ש"ח

מקום שלישי- ספר
שמות הזוכים יפורסמו מיד לאחר חג הפורים.

תחרּות 
מהספִריםתחפושֹות 

 כל היצורים 
 גדולים וקטנים

ג'יימס הריוט
ספר של סיפורים משעשעים ודמויות 
כפריות גדולות. משב אמיתי של הטבע 
והכפר. ספר שהוא נס של אהבת-החיים, 
של יופי, של רגש אמיתי, ושל הומור שובה-
לב. זהו נס של אדם שניחן בכושר-סיפור 
אלמוני.  רבות  שנים  אך שהיה  מלידה, 
בהעלותו את רשמיו מעבודתו היומיומית, 
מצא את עצמו רושם את סיפור הבריאה 
והמוות, מונה את פעימותיהם של העולם, 
של הטבע, של בעלי-החיים ושל בני-האדם.

ג'יימס הריוט הוא רופא-חיות ביורקשייר שבאנגליה, 
שהטבע הפראי והשדות הירוקים הם שולחן הניתוחים 
שלו, ידיו המיומנות ואהבתו לבעלי חיים הם כלי עבודתו. 
עם חוליו נמנים כל הולכי על ארבע, מחתולי-בית 
מפונקים, ועד לסוסי מירוץ גזעיים, כלבים, חזירים, 
פרות ושפנים. בין אם הוא שרוע על גבו על אדמת-
הרפש ברפת, ידו בתוך פרה, מנסה להפוך את העגל 
למצב-הלידה הנכון, ובין אם הוא מנחם את הזקן הבודד 
שידידו היחיד – כלב – מת זה עתה, נזקק ג'ימס הריוט 
להרבה עדינות, רוך וחמלה לכל היצורים, גדולים כקטנים. 
מפגשיו היומיומיים עם פלאי הלידה והמוות, עם נס 
הגידול וההתפתחות, עם האהבה שרוחשים בעלי חיים 
ובני אדם אלה לאלה, והאחריות ההדדית השורה ביניהם, 
מילאו את הריוט השתאות שאין לה גבול, התרגשות 

ושמחה שאותם הוא מעביר בשפע בספרו.

 הרב נועם הכהן מחנך כיתה י' 
בישיבה התיכונית אור עתניאל

"היום, נעשה משהו בלתי נשכח, שישאיר זיכרון 
של שמחה מבורך", כך מתנגן לו השיר. שיר מוכר 
ונעים אך לא מחובר לתודעה הבסיסית שלי, 

לאתוס הציבורי עליו חונכתי בבית המדרש. 

"היום נעשה משהו בלתי נשכח"?! ובליבי צרובה 
תודעת "עם הנצח לא מפחד ממדרך ארוכה". 
הווה הוא של חלשי אופי שאין בהם כח לריצת 

מרתון, תאבי עכשוויזם ארור, הלא כן?!

או שמא דברי התלמוד – " תנן התם, רבי אליעזר 
אומר: שוב יום אחד לפני מיתתך. שאלו תלמידיו 
את רבי אליעזר: וכי אדם יודע איזהו יום ימות? 
אמר להן: וכל שכן, ישוב היום שמא ימות למחר, 

ונמצא כל ימיו בתשובה". 

כמה שבריר הוא זמנו של האדם. אדם יכול לתכנן 
את עצמו לימים רבים וההשגחה האלוקית מסבבת 

את אורח חייו בכיוונים אחרים. 

שתי תנועות אלו נוכחות בחיינו ומנהלות אותנו – 
תרועת הנצח מצד אחד ומאידך ידיעת אפסותו 
של האדם אל מול הנצח. אנו עם הנצח בלי ספק, 
שזוהי תודעתו הקיומית אך אנו עם של הווה, של 
"רבי לוי בשם ר' חנינא: על כל נשימה ונשימה 
שהוא נושם צריך לקלס להקב"ה, שנאמר: כל 

הנשמה תהלל יה".

בשנים האחרונות אני לומד עד כמה ההווה הוא 
פונקציה מרכזית בעבודת ה' שלנו. ההווה הוא 
מרחב העבודה של האדם. בהווה האדם יוצר, פועל 
ועושה. את הווה אנו חיים. שם ה' הוא נקרא שם 
הוויה ב"ה. המהווה את חיינו בכל רגע. והרגע הזה 
הוא נצח. מבלעדי הווה לא היה עבר, וקיומו של 
העתיד הוא העובדה שבזמן מסוים הוא יהיה הווה.

נחמן  רבי  של  המפורסמות  התורות  באחת 
מברסלב ע"ה הוא כותב:

"ַהּיֹום ִאם ְבּקֹולֹו ִתְשָׁמעּו ֶזה ְכָּלל ָגּדֹול ַבֲּעבֹוַדת 
ַהֵשּׁם ֶשּׁלא ָיִשׂים ְלֶנֶגד ֵעיָניו ִכּי ִאם אֹותֹו ַהּיֹום" 

לא מתוך שלילת תודעת הנצח וקיומו של העתיד. 
לא מתוך ריקבון וחוסר תכנון העתיד אלא מתוך 
עבודה מדוייקת יותר שמאפשרת תנועה בנחת.

והוא ממשיך:

"ְוֵכן ַבֲּעבֹוָדתֹו ִיְתָבַּרך לא ָיִשׂים ְלֶנֶגד ֵעיָניו ִכּי ִאם 
אֹותֹו ַהּיֹום ְואֹותֹו ַהָשָּׁעה ִכּי ְכֶּשׁרֹוִצין ִלָכֵּנס ַבֲּעבֹוַדת 
ה ִנְדֶמה ְלָהָאָדם ְכִּאּלּו הּוא ַמָשּׂא ָכֵּבד ְוִאי ֶאְפָשׁר 
לֹו ִלָשּׂא ַמָשּׂא ָכֵּבד ָכּזֹו ֲאָבל ְכֶּשַׁיֲּחׂשב ֶשֵׁאין לֹו 
ַרק אֹותֹו ַהּיֹום, לא ִיְהֶיה לֹו ַמָשּׂא ְכָּלל ְוַגם ֶשּׁלא 
ִיְדֶחה ֶאת ַעְצמֹו ִמּיֹום ְליֹום ֵלאמר ָמָחר ַאְתִחיל, 
ָמָחר ֶאְתַפֵּלּל ְבַּכָוָּנה ... ִכּי ֵאין ְלָאָדם ְבּעֹוָלמֹו ִכּי ִאם 
אֹותֹו ַהּיֹום ְואֹותֹו ַהָשָּׁעה ֶשׁעֹוֵמד ּבֹו ִכּי יֹום ַהָמֳּחָרת 

הּוא עֹוָלם ַאֵחר ְלַגְמֵרי..."

לא פעם אני יושב עם תלמיד מישיבתנו שיש לו 
קושי בעבודת ה' או בלימוד – החלומות גדולים, 
הרצונות עצומים, הכימהה וההשתוקקות עצומים 
ובכל זאת משהו לא זז, לא מתקדם. אנו מתיישבים 

יחד ומסים לברר את מה הסיבה לתקיעות זו.

ולפעמים אנו מגלים שדווקא נקודת הווה משנה 
את התמונה. אנו בונים יחד סדר יום שיש בו משהו 
מן העצה הזו – הווה. היום. 'היום אשנה פרק אחד, 

אשנה הלכה אחת' כדברי המדרש. 

העתיד יש בו משוה מאד אופטימי ונותן כח אך 
עם זאת יש בו משהו מנוון ומשתק. מנוון – כי 
'סבבה, אחרי החגים נשלים את החומר / נתחיל 
דיאטה / וכו'..' ומשתק – כי זה לעיתים משא 

כבד. ארוך מידי.

"היום, נעשה משהו בלתי נשכח, שישאיר זיכרון 
של שמחה מבורך".

יום טוב!!

מה קורא?

אסור להפוך תנין 
בשבת / אורי אורבך

מאות ואלפי ילדים, בני נוער ואפילו 
מבוגרים גדלו על ספריו של אורי אורבך. 
הם קראו את השירים ההומוריסטיים, 
צחקו, גיחכו וחייכו בכל אחד מהפאנצ'ים. 
אורבך היה בשביל רבים הילד הנצחי, 
המצחיק השכונתי והמגזרי, שידע למצוא 
את החיוך בכל פינה. החל ממאמרים 
מושחזים בנקודה או בידיעות אחרונות 

וכלה בספרים מצחיקים ובמגזין הילדים 
המוכר אותיות. בכל צעד בדרך היה 
סנטימטר אחריו המאייר האנונימי דאז, 

והמוכר ביותר כיום שי צ'רקה.

אסור   " הוא:  אחד מהספרים האלו 
להפוך תנין בשבת"

ספר של שירים שטותיים לילדים דתיים, 
ולא רק להם. קניבל שאוכל רק אנשים 
מההגדה,  שברח  אחד  גדי  כשרים, 
משפחה שגרה בתוך פיתה אבל לא 
בפסח, ומדוע אסור להפוך תנין בשבת..

"אסור להפוך תנין בשבת-

זה מקצה מחמת גדר-

אבל אין בעיה ביום אחר.

ביום חול מתר לגעת בו,

לרכב עליו,

להכניס לו יד לפה,

למשך לו בזנב

ולנסות להפך אותו מבפנים.

ביום חול מתר לך

לדחף לו אצבעות לפנים,

מתר לך לעשן עליו, לא פחות

אבל לא בשבת )זה מל"ט מלאכות(

בקצור, ילדים וילדות נחמדים:

מי שנוגע בתנין בשבת

פשוט מזלזל במצוות הדת.

ואם הוא נוגע בו בסתם יום של חול?-

לתנין יהיה מה לאכול

ספרים 
הומוריסטיים   

 לחודש
אדר

המלצות ספרים
אמונה אריאל, מנהלת ספריות הר חברון עם הנצח לא מפחד 

מ... הרגע

חינוך בקטנה
ישיבת "אור עתניאל"



נעים להכיר

 זה
 לא
 משחק
ילדים

כי היה מסובך להשלים זאת פה. ופניתי 
ועברית  כללית  היסטוריה  ללימודי 

באוניברסיטה העברית בירושלים.

איך הגעת לתחום המשחק?

כילדה לא הצגתי, אבל תמיד הלכתי 
לתיאטראות. אהבתי את זה מאד: את 
האולם המפואר, את הבמה הגדולה, את 
התפאורה, את התלבושות. זה מרשים 
מאד, אבל ברוסיה הסובייטית זה בוודאי 
באוניברסיטה  כשלמדתי  יתכן.  לא 
פרויקטים  נפתחו  בארץ,  העברית 
לסטודנטים עולים מרוסיה לעזור להם 
להשתלב בישראל. פרויקטים שמומנו 
ע"י מיליונר אנגלי. דיקן האוניברסיטה 
העברית דאג לפעילות כזו גם אצלם. כך 
החלו ניצני התאטרון באוניברסיטה בכלל 
ואצלי בפרט. כל פעילות התיאטרון הייתה 
ממומנת ע"י התורם האנגלי, וההצגות 
היו מוצגות ברוסית גם לציבור שאינו 

מהאוניברסיטה. 

מה היה התפקיד הראשון 
ששיחקת?

בהצגה  כלה!!  היה  הראשון  תפקידי 
הקלאסית 'שידוכים' של גוגל. ההצגה 
מספרת על כלה שצריכה לבחור בין 
4 בחורים את החתן המאושר. הכלה 
מתקשה מאד לבחור באחד, ובוכה על 
מר גורלה בבחירה הקשה.. אם רק הייתה 
יכולה לקחת את האלגנטיות מזה, ואת 
וכך מכל  מעמד החברתי של ההוא, 
אחד ואחד את היתרון הבולט שלו... זה 
תפקיד שאני לא אשכח, נהנתי לשחק 

את הגיבורה בו.

אחרי שהתחלתי להופיע בהצגה הזו כבר 
לא יכולתי להפסיק... למדתי משחק אצל 
ניסן נתיב ז"ל בתל אביב, כשהייתי בת 
25. הלימודים אינטנסיביים ודרשו הרבה 
משמעת עצמית. בנוסף ללימוד ממוקד 
למדנו דברים נוספים כמו סייף, תנועה, 

פיתוח קול ועוד.

אלו תכונות נדרשות לשחקן?

שאלתי זאת את הבמאי הראשון שלי, 
סלאבי צ'אפלין ז"ל, והוא ענה לי שזה 

נמדד ברצון וביכולת לעשות חזרות.

זה  אצל שחקן, הכלי שלו זה עצמו, 
הוא. הוא משחק על עצמו, מפעיל את 
גופו. אישיותו באה לידי ביטוי בפה שלו. 
השחקן זה הוא, וזו עבודה מאד גדולה 
להיכנס לדמות בשל כך, אחרת שומעים 

את הזיוף.

הייתה לי מורה, שלעיתים בחזרות לא 
הסתכלה על העלילה אלא רק הקשיבה 
לקולות הדמויות, כדי לוודא שאין זיוף. 

כדי שזה ישמע אמיתי. 

צריך לעבוד על הכלי. אותו, כמובן, אפשר 
וצריך לפתח.

יש שיטות רבות של משחק שבוודאי צריך 
ללמוד ולרכוש אותן, אבל הכישרון נמדד 
ע"י הרצון, ע"י המוכנות לוותר על הרבה 

דברים בשביל המשחק. 

לא  כדי  חזקה  אישיות  צריך  בנוסף, 
להישבר. יש המון ביקורת, לחץ מתח.

ואחרון חביב - צריך ריכוז בדמות, צריך 
ריכוז כי לעיתים גם עובדים על כמה 

הצגות במקביל.

שחקן אף פעם לא מפסיק ללמוד, תמיד 
יש להתקדם ולהשתפר. בכלל, מכל במאי 
לומדים המון. למשל היה לי במאי, איש 
תרבות מזן נדיר, הוא גם מתרגם וגם 
מביים. ששיטתו הייתה לשלוף תשובות, 
בלי זמן שהייה בין השאלה לתשובה, או 
בשפה המקצועית בלי 'פאוזות'. בתרבות 
הרוסית ממנה באתי, כל אדם היה צריך 
להתמהמה מעט לפני מתן תשובות, 
כדבר המעיד על אלגנטיות. ורק שינוי 
קטן כזה מלמד אותך עוד משהו כשחקן.

איזה תפקיד ששיחקת היה הכי 
מיוחד בעינייך?

כל תפקיד היה המיוחד בעיני. כל דמות 
ששיחקתי למדתי אותה ואת טיבה, עד 

שהפך להיות אני והיה למיוחד בעיני.

איך שחקן מגיע לתפקיד? 
מלהקים אותו מראש או שהוא 

מגיע לאודישנים?

לרוב השחקן צריך לדחוף את עצמו וצריך 
מזל בעניין. יש אודישנים וצריך ללמוד 
את הטקסט לשנן אותו, זו עבודה קשה. 
לעיתים גם יש עוגמת נפש על תפקיד 
שכל כך מתכוננים אליו ולא מקבלים. יש 
הצגות ובעיקר סדרות שמראש מלהקים 
דמות מפורסמת כדי למשוך קהל לצפות.

את משחקת בכל תפקיד? / יש 
תפקיד שלא היית לוקחת על 

עצמך..?

אני לא אקח כל דמות, כי בעיני צריך 
להזדהות עם דמות שמשחקים. להיות 
ממש הדמות. אם הדמות היא מרשעת 
אז כדי להיכנס אליה אתה צריך להצדיק 
את מעשיה ולי קשה עם זה. אני שחקנית 

אופי, שמבטאת טיפוס מסוים. ויש גם 
את עניין תוכן ההצגה, לפני 20 שנה 
כשחזרתי בתשובה, היינו כמה שחקניות 
שחזרנו בתשובה. עזבנו את כל מה 
שהיה לנו ורצינו משהו רק בקודש. וכך 
העלנו הצגה איכותית מאד 'חברה מזמן 
אחר' ההצגה הייתה מהעולם החרדי 
לילדים ולנשים חרדיות. כתבתי בזמנו 
את הטקסט ביחד עם יעל זלץ, כי היו 
לנו חשוב שההצגה תהיה כתובה מתוך 
העולם החרדי ממש. מתוך רוח הדברים. 
שהשפה והניואנסים הקטנים, שהכל הכל 
יהיה מתוך עולם הקודש. עבדנו מאד 
קשה - כמעט שנה של עבודה וההצגה 
הזו הייתה שלאגר גדול. רצנו עם ההצגה 
450 פעם!!! זאת הייתה הצלחה גדולה 

שלנו. 

איך לומדים את התפקיד?

המטרה של שחקן היא לא להציג את 
הדמות, אלא ממש ללמוד אותה ולחיות 
בתיאטרון  אותה על הבמה. השחקן 
צריך ללמוד את הדמות על כל פרטיה. 
להתבונן ברחוב על סוגי אופי הדמות, 
וללמוד מהאנשים. להסתכל על צורת 
הלבוש, צורת הדיבור. לבנות את המבט 
של הדמות. הדמות מתחילה מהמבט 
בעיניים. כשאתה מצליח להבין את המבט 
של הדמות, אתה מתחיל את הדמות. זה 

מה שהאנשים קולטים לראשונה..

מה מאפיין תיאטרון?

תיאטרון זה עולם של משחק ודמויות. 
שוב, זו לא הצגה של הדמות. כל אדם 
שנפגש עם אנשים ורוצה להקנות להם 
מידע צריך להיות אטרקטיבי, לדוגמה, 
המורה ומדריך הטיולים הם מציגים. 
להיות  צריך  זאת,  בתיאטרון לעומת 
מאד מאד מקצועי: כל דבר, כל פרט, 
מאד מדויק ומחושב. השחקן לא מציג 
כלפי חוץ את הדמות, אלא הופך להיות 
הדמות בעבודה אינטנסיבית. זו אומנות 

עוצרת נשימה.

מה החלום שלך?

החלום שלי הוא להמשיך לעשות את מה 
שאני עושה: לשחק בהצגות מתוך שילוב 
של תיאטרון מקצועי, מתוך העוצמה 
של התיאטרון שנפגשתי בו לראשונה 
ברוסיה. וכמובן, הכל מתוך קודש ותורה. 
עולם שלם שמעביר מסר שמתאים גם 

לילדים, לנוער ולמבוגרים.

היום בארץ ישראל מתחדש ומתפתח 
בדרכים  להביע  והרצון  הרוח,  עולם 
יצירתיות, חשוב מאד לזכור שתיאטרון 
ומשחק הם כלים מדהימים ודורשים 
הרבה השקעה, לימוד ומקצועיות כדי 

להגיע לרמה גבוהה. 

 ראיון 
עם אסתר 
גרדשטיין 

שחקנית 
בתיאטרון 

"הגשר" 
בתל אביב 

תושבת 
מעלה חבר

 מוריה זעירא ובתאל עמיחי
מעלה חבר

במשך שנותיה כשחקנית שיחקה אסתר 
בסדרות  וגם  הצגות  במגוון  גרדשטיין 
מוכרות, היא שיחקה כשדכנית בסדרה 
'החצר'. שיחקה בסדרה 'הבורר' כאמא של 
השחקן יהודה לוי. כיום אסתר היא שחקנית 
בתיאטרון 'הגשר', וגרה ביחד עם בעלה 
פרופסור אליהו גרדשטין במעלה חבר. 
אסתר מחלקת את זמנה בין מעלה חבר 

לבין תל אביב. 

לדברי אסתר: "השילוב בין הרוח של מעלה 
חבר לחומר ולמקצועיות שבתל אביב נותן 
לי את הכוח למרחק בנסיעות הארוכות 

והמתישות.."

אסתר קיבלה פעמיים פרס על היותה 
השחקנית הטובה: בארץ וגם בפסטיבל 

הצרפתי.

ספרי קצת על עצמך 

גדלתי במוסקבה בבית יהודי דתי. סבי וסבתי 
היו צדיקים גדולים שמסרו נפשם על מצוות 
בתקופת סטאלין. משפחתי גדלה בבית יהודי 
מובהק אך לא כ"כ הקפידו על שמירת חיים 
דתיים נוכח המציאות הסובייטית הקשה. 
בשנת 1971, בגל העלייה הראשון מרוסיה, 

עליתי לארץ ביחד עם הורי ואחי.

כבר בגיל 17, עם סיום לימודי התיכון למדתי 
משפטים במשך שנתיים ברוסיה, "כי חשוב 
שילדה יהודייה תלך לאוניברסיטה" כשעלינו 
לארץ לא המשכתי בלימודי המשפטים 
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מודעה מודעה
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פריטת מיתרפריטת מיתרנעים להכיר

פתיחה
ֶאְפָׁשרּות ִראׁשֹוָנה. ִהֵּנה ָּכְך ֶזה ַמְתִחיל. 

ֶאל ַהִּביָמה עֹוֶלה סֹוד.
ַּדְוָקא ִמְּפֵני ֶׁשָּכֶזה הּוא, ֵאינֹו ִנְרֶאה ְּכָכֶזה.

ֵיׁש ֶׁשִּכְצחֹוק הּוא ִנְׁשָמע. ְוֵיׁש ֶׁשִּכְכֵאב 
ַחד אֹו ָעמּום, הּוא צֹוֵלַח־ּפֹוֵלַח ֶאת ִסְבֵכי 

ֶהָחֶזה.
ַּגם ְּדמּות ֶׁשל ַחָּיה ִּביָכְלּתֹו ַלֲעטֹות. ְּדמּות 

ֶׁשל ַּתן ַּבָּׂשדֹות. ְּדמּות ֶּכֶלב ָרֶזה.
ְּדמּות ָחתּול ְמַנְמֵנם מּול ּגּוִרים ֶׁשל 

ֻחְלּדֹות. 
אֹו ַּגם ַּכָּמה ְּדֻמּיֹות, ֶׁשל ִׁשָּדה ְוִׁשּדֹות.

ֲאָבל ָּכְך ֶזה ַמְתִחיל. ַלִּביָמה עֹוֶלה סֹוד. 
ְוֵיׁש ֶׁשָּלבּוׁש הּוא ְּכרּוַח ְּפָרִצים.

אֹו ְלַבְקּבּוקֹון ֹּבֶׂשם ִיְדֶמה. אֹו ְלַטַּבַעת, אֹו 
ֻקַּבַעת, ְּבתֹוְך ְּבִליל ֲחָפִצים.

ְואּוַלי ִיְתַּפֵּצל, ְוהּוא ְׁשַנִים – ָסִריס ְוַגם 
ֶמֶלְך

ֶׁשִּבְמֻגָּׁשם, ְּבַמְפִּגיַע, ֶזה מּול ֶזה ְמַקְּפִצים.
ְּכַאֲהַבת ִחָּנם ִלְפָרִקים הּוא ִנְרֶאה. 

ְוִלְפָעִמים, ַּגם ְּכִׂשְנָאה ֶׁשל ִחָּנם.
ְּכֶהֵּתר הּוא נֹוֶטה ְלהֹוִפיַע. ּוְכִאּסּור. 

ְוִכְׁשבּוָעה ְוקֹוָנם.
ּוְכׁשֹוֵפט ְוִנְׁשָּפט ֶׁשַּמְמִּתיִנים ִּבְרָעָדה, ָּכְך, 

ַיְחָּדו, ְלִדיָנם.
ַאְך הּוא סֹוד. סֹוד. ָּכמּוס, ֻמְצָּפן, סֹוד 

ֻמְחָלט ְּבֶהְחֵלט
ֶׁשְּכלּוִלים ּוְכרּוִכים ּבֹו ָׁשפּוט ְוׁשֹוֵפט
ְוֶהֵּתר ַּגם ִאּסּור, ּוְׁשבּוָעה ַּגם קֹוָנם.

ְוֶכֶלב ֻמְרָעב, ַּגם ָחתּול ְמֻנְמָנם. ְוגֹוָזִלים 
ֶׁשִּנְּטׁשּו ֵעיֻרִּמים ְּבִקָּנם.

ְוַגם ַּבּׁשּוָרה ַהֹּזאת הּוא נֹוֵכַח, ְּבזֹו ַהּׁשּוָרה 
ֶׁשִּנְרֶׁשֶמת ְוהֹוֶלֶכת אֹות ְּבאֹות

ְּכמֹו ַּגם ַּבֵּצל ָהעֹוֵבר, ַהּנֹוֵהג ִליֹׁשן ַעל 
ְּגִויֵלי ַהְּמִגָּלה

ָחבּוק ִּבְזרֹועֹות ָהֵאל ַהָּטִמיר, ֱאֹלֵהי 
ַהְּצָבאֹות.

סֹוד. ֵהן ֶאל ַהִּביָמה ָּתִמיד ַיֲעֶלה ְמֻחָּפׂש.
 ְוַגם ְּכֶׁשִּנְדֶמה ֶׁשאֹותֹו ָּתַפְסנּו

ֵריקֹות ַהָּיַדִים. הּוא ֵאיֶנּנּו ִנְתָּפס.

ּוְבתֹוְך ְׁשַלל ְּדֻמּיֹוָתיו ַּגְלמּוד הּוא ַהּסֹוד, 
ּבֹוֵדד, ְיִחיִדי 

וֵיׁש ֶׁשָּכְך ְסָתם
ְּכגֹוי ֵּבין ּגֹוִיים ִמְסּתֹוֵבב הּוא. ְוֵיׁש ֶׁשהּוא 

ֻמְטָּבע ְּבחֹוָתם, ְיהּוִדי.

סיום
ַאף ֶׁשֵאין סֹוף, ֵיׁש ַאֲחֵרי.

ֶׁשֲהֵרי
יֹום ָחָדׁש. ְּכֶׁשְּגִליַמת ַהַּלְיָלה ֻמֶּׁשֶלת. 

ּומּוָסט ַהְּתִריס.
ְּכֶׁשֵּמִקיץ ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהֶּמֶלְך. ְּכֶׁשְּמִקיִצים 

ַׂשר ְוָסִריס.
ְּכֶׁשֵּמִקיץ ַהַּיִין ֶּבָחִבּיֹות, ַאף ֶׁשָּתִמיד ִיָּׁשֵאר 

ְקָצת ָרדּום.
ְּכֶׁשֵּמִקיץ ָמְרְּדַכי ַהְּיהּוִדי. ּוֵמִקיץ ָּכל ִׁשְבטֹו 

ַהָּקדּום.
ְּכֶׁשַהֵּביָצה ִמְתעֹוֶרֶרת ַּבְסּגֹור ַהָּסמּוי – 
ּוַבָּגלּוי, ָהֶאְפרֹוַח ִּבְפלּוָמתֹו ִמְתעֹוֵרר 

ְוַהַּתְרְנגֹול ִלְפֵני ַהַּתְרְנֹגֶלת 
ַּכְרָּבְלּתֹו ָהֲאֻדָּמה זֹוֵקר, ְּכָנָפיו ְמַנֵער –

ּוְלַאט, ִלְקַראת ַהְּדִלי ַהְּמרֹוָקן, ִמְתעֹוְרִרים 
ְועֹוִלים ִמְּׁשָנָתם ַהַּמִים ֶׁשְּבֶחְביֹון ַהְּבֵאר. 

ַרק ֶאְסֵּתר
ֵאיֶנָּנה. ָהְיָתה ְּכֹלא ָהְיָתה. 

ֹלא ְּבֵביָתּה ִהיא. ֹלא ְּבֵבית ָהָמן ֶׁשֶהֱעִניק 
ָלּה ַהֶּמֶלְך. ֹלא ְּבֻסַּכת ַהֶּגֶפן ֶׁשְּבֶמְרַּכז 

ִּגָּנָתּה.
– ֶאְסֵּתר!! – קֹוֵרא ָלּה ַהֶּמֶלְך. – ֲהַדָּסה!! 

ַיְלָּדה!! – קֹוֵרא ָמְרְּדַכי ּדֹוָדּה.
ִהיא ֵאיָנּה. ָנגֹוָזה. ָנמֹוָגה. ָאְבָדה.

קֹוֵרא ִּבְׁשָמּה ַּגם ְמַסֵּפר ַהִּסּפּור, הּוא 
אֹוָתּה ְמַבֵּקׁש

קֹוֵרא, ִמְתַחֵּנן, ְמַאֵּים.
ִאם ֹלא ָּתׁשּוב, ֵהיַאְך ַהִּסּפּור ִיְתַקֵּים?

ֶאְסֵּתר ֶנֶעְלָמה ְוֵאיֶנָּנה. ֵיׁש ָהאֹוְמִרים, 
ִלְפָעִמים ִהיא ִנְגֵלית.

ַּפַעם ָרָאה אֹוָתּה ָמְרְּדַכי ְּבכֹוס ֶׁשל ָחָלב
ּוַפַעם ַּבְּלָבָנה ֶׁשָהְיָתה ִמְתַמֵּלאת.

בפרסום גיליון זה אנו נפרדים מתערוכת "יוצרות" 
שהעשירה וחיממה את לבנו. ומה שעומד פתח, 
"אהבה" תערוכה חדשה וייחודית שמשלבת שירה 
וציור, היות ומהות התערוכה מתחברת להוויה של 
דפנה מאיר ז"ל. החלטנו בשיתוף עם נתן מאיר להציג 
את התערוכה לזכרה של דפנה. בהמשך נפרסם 
פרטים על ערב הפתיחה. זכינו ואנרגיות האהבה 
שפיזרה דפנה לסביבה ילוו את בניין המועצה בחודשים 

הקרובים ויחשפו לקהל רב.

מגילת אסתר בשיר
מפרי עטה של המשוררת רבקה מרים

שני קטעים מתוך הטקסט - פתיחה וסיום

שמיים - תערוכה חדשה לקראת החגים. אני מנצלת 
במה זו לאמנים בתחום הציור והצילום לפנות אלי 
עם עבודות שמביעות ומביאות לידי ביטוי את אלמנט 
השמיים בצבעים ואפקטים מיוחדים. הר חברון זוכה 
לשמיים ייחודים לאורך השנה כולה ופה המקום 
להראות זאת בצורה מוחשית. ניתן להגיש עבודות 
עד לראש חודש אייר כל הקודם זוכה! את העבודות 
 nuritg13@gmail.com - יש לשלוח למייל שלי
בימים אלו אני עוסקת בכיוונים שונים למנף ולקדם 
את אמני האזור. המטרה שעומדת מול עיניי היא 
להראות את רוח היצירה הגבוהה במקום ולהניע 

אותה למרחקים.

 www.nurigazit.co.il שלכם, נורית גזית

אמנים מיתרים 
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נעים להכיר

 סיום משניות – 
"מדובקים ביראתך"

 לע"נ רס"ן בניה שראל הי"ד
ואברהם אשר חסנו הי"ד

בז' באדר א' - יום פטירת משה רבנו 
ע"ה, בחרנו לציין סיום משניות מיוחד 
עליו עמלנו שנה שלמה, התלמידים 

ואנשי הצוות:

למעלה  סיימו  ילדים;   70 השתתפו 
מ-80 מסכתות; נאמרו למעלה מ-4000 

משניות.

הסיום היה חגיגי וצוין בשמחה וריקודים, 
בסעודה, בטקס חגיגי וכמובן בפרסים 

ללומדים.

שיאו של הכינוס היו דבריו של ר' שלום 
שראל שדיבר עם התלמידים בגובה 
העיניים על תכונותיו של בנו בניה הי"ד 
וחשיבות לימוד המשניות גם כפועל יוצא 

של אישיותו.

יצאנו עם טעם של עוד לימוד, של עוד 
שינון, של עוד ועוד תורה.

שנזכה ונלמד בשמחה!

שטרחה  שראל  למשפחת  תודה 
והשתתפה ותרמה לסיום זה.

 "כי האדם עץ השדה"
יום סבבא תשע"ו 

לימור פריד, בית ספר דביר

במסגרת ארועי החמ"ד, לקראת שבוע 
החמ"ד בבית ספרנו מתקיים מדי שנה יום 
סבבא. ביום זה סבים וסבתות ממלאים 
את נוף בית הספר ומעשירים אותנו 

בסיפורים מרתקים מימים עברו.

סיפורים אלו מלמדים אותנו על מסירות 
הנפש, הקשיים וההצלחות בדרך להקמת 
המדינה ולהתפתחותה עד המקום שבו 

אנחנו נמצאים היום ב"ה.

הסבים והסבתות מביאים איתם מוצגים 
מעניינים, תמונות, מצגות בהשקעה רבה 
ואנו שמחים וזוכים בסיפורים והתובנות.

השנה יום זה התקיים בסימן "כי האדם 
עץ השדה" - שמענו סיפורים של צמיחה 
ועוצמה בהקמת ישובים, מפעלים, עליות 

ועוד: 

 הקמת כרמי צור והתמודדות עם  
 התנאים הפיזיים הבעייתיים,

 התמודדות של עולים חדשים עם 
קשיי שפה,

 העפלה,

 הקמת מעלה אדומים,

 עליה מתימן ומגורים במעברה,

 הקמת באר שבע.. כן כן..

נביא בפניכם שניים מהסיפוריםהרבים 
ששמענו:

סבא של משפחת בישיץ וגורדון סיפר 
על החיים בגולה והעליה לארץ: "הלכנו 
ללמוד גם בשבת. לא היתה ברירה, 
היה אסור להראות שאני יהודי שומר 
מצוות. כל שבת היה לי תירוץ אחר 
למה אני לא יכול לכתוב ולצייר. פעם 
עשיתי את היד כאילו שבורה, שמתי 
תחבושת גדולה על כל היד וכך הלכתי 
 בשבת. שלא אצטרך לחלל שבת"...
"מאוד נהננו במפגש עם סבא וסבתא 
של נוה בראלי מכרמי צור. הם חיברו 
לנו עולם חדש-ישן, סיפרו על הטלפון 
הציבורי שהיה בישוב הסבירו מה זה 
תורנות  על  בו,  שהשתמשו  אסימון 
במניין היחיד שהיה בישוב, על כך שלא 
היה מכולת ביישוב.. והיום ב״ה היישוב 
מונה 200 משפחות..! ויש בו את כל 
מלווה  היה  הכל  שצריך.  השירותים 

בסרט. למדנו ציונות מהי".

תודה ענקית לסבים והסבתות שמזכים 
וטורחים  בביקורם  שנה  מדי  אותנו 
להגיע עד אלינו לשמחת הנכדים ושאר 

התלמידים. נפגש ביום סבבא הבא..

בתי ספר בהר "מו"פ יהודה"

חוקרים צעירים
אביבית רם-פלד

בימים אלו מסתיימת מחצית מאתגרת 
מרתקת ומהנה במסגרת חוקרים צעירים, 

ומתחילה מחצית חדשה.

התכנית פועלת בשיתוף מו"פ יהודה עם 
בתי הספר סוסיא ועתניאל.

ותעופה,  חלל  שנלמדו:  מהנושאים 
"מאסטר שף" מדעי וקסם הכימיה.

בקסם הכימיה סיימנו בנושא חשמל 
גודי הביאה גלאי מתכות  סטטי. ד"ר 
לכיתה ולמדנו שכל חומר שאנו מכירים 
בנוי מָאטֹוִמים. אלה עשויים משלושה 
ְּפרֹוטֹוִנים  גרעין שבו   - יסוד  ֶחְלִקיֵקי 
של  ענן  מרחף  ומסביבם  וֵניְטרֹוִנים, 
אלקטרונים. חומר הָטעּון במטען חשמלי, 
ַּבִּמְקֶרה שלנו זה החשמל הסטטי, ִיְפרֹוק 
את המטען ָהעֹוֵדף, אם רק תהיה לו 

הזדמנות.

בחלל ותעופה למדנו על כח העילוי, על 
החוקיות באווירונאוטיקה ועל הכוחות 
הפועלים בזמן הטסת המטוס. הכרנו 
את גלגולי המטוס ובנינו ביחד טיסן גדול 

ואיכותי.

במאסטר שף מדעי כבר נהיינו שפיות 
חוקרות רציניות והתנסינו בהכנת ריבות, 

גבינות, לחמים, עוגות ועוד.

מדעי:  שף  מאסטר  מקורס  הצצה 
והפעם... עמילן

מהו עמילן???? עִמיָלן הוא פולימר, רב-
סוכר המורכב מיחידות חוזרות של גלוקוז.

זמין  סוכר  אגירת  צורת  הוא  עמילן 
כימית.  בצמח לצורך הפקת אנרגיה 

בני אדם מסוגלים לעכל עמילן והוא 
משמש כמקור אנרגיה עיקרי למרבית 

אוכלוסיית העולם.

חישבו לרגע אלו סוגי עמילן אנחנו 
מכירים?

העמילן שאוכלים בני האדם נמצא 
בעיקר בדגנים ובשורשים אכילים. 
המקור העיקרי של העמילן הנאכל 
ע"י בני האדם הוא בחיטה/תירס/

אורז/תפוח אדמה.

עמילן,  אנרגיה,  מקור  היותו  מלבד 
משמשים  תירס  ובמיוחד עמילן 
סמיכות רטבים.  בבישול להעלאת 
בתעשייה עמילן משמש, בין השאר, 
לייצור דבקים, נייר וטקסטיל. העמילן 

הוא גם חומר תשמורת.

תמיד לקראת פורים מחפשים רעיון 
למשלוח מנות מתוק מיוחד ובעלות 

סבירה.. אז הנה לפניכם:

מתכון הורס בזכות תוספת של עמילן 
..קבלו את ה-מילק

 לפודינג שוקולד:
 500 מ"ל )2 כוסות( חלב 
 75 גרם )1/3 כוס( סוכר

 קורט מלח
 25 גרם חמאה

 25 גרם )2 כפות( קורנפלור
 1/4 כוס מים

100 גרם שוקולד מריר, קצוץ

 לקצפת:
 250 מ"ל )1 מכל( שמנת מתוקה

2 כפות אבקת סוכר

 לקישוט:
שוקולד מריר מגורר

אופן ההכנה:

בסיר בינוני שמים חלב, סוכר, מלח 	 
וחמאה ומחממים עד לסף רתיחה.

מערבבים 	  קטנה  נפרדת  בקערית 
קורנפלור ומים לתערובת אחידה.

כשתערובת החלב רותחת מוסיפים 	 
את תערובת הקורנפלור פנימה תוך 

כדי ערבוב מתמיד במטרפה.

מנמיכים את גובה הלהבה לבינוני 	 
וממשיכים לטרוף את התערובת עד 

שמתקבל פודינג סמיך.

מוסיפים פנימה את השוקולד הקצוץ 	 
נמס  וממשיכים לערבב עד שהוא 

והתערובת אחידה.

יוצקים את הפודינג לכוסות אישיות 	 
וממלאים עד 2/3 מגובהן.

מצננים את כוסות הפודינג מכוסות 	 
במקרר עד שהן קרות לחלוטין.

 קצפת: בקערת מיקסר מקציפים 	 
עד  סוכר  ואבקת  מתוקה  שמנת 

שמתקבלת קצפת יציבה מאוד.

מעבירים את הקצפת לשק זילוף עם 	 
צנתר משונן ומזלפים על גבי הפודינג

מקשטים בשוקולד מגורר ומגישים. 	 
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פרויקט מנהיגות בבית ספר סוסיא 
בשיתוף קק"ל

ציפורה זיוי, מדריכת קק"ל

"...וידבר ה' אל משה ואל אהרון ויצום אל בני 
ישראל"- ציוה עליהם להנהיגם בנחת ולסבול 

אותם-)רש"י(.

פרויקט המנהיגות הוא יוזמה של אגף החינוך 
של קק"ל, הניתן לבתי הספר עם הצבת כיתה 
ירוקה- כיתת עץ. כיתת העץ היא ביקתה שנבנתה 
בקיץ תשע"ד בחצר ביה"ס ע"י קק"ל ומאפשרת 
מפגשי למידה וחברה בחצר ביה"ס. הביקתה 
נמצאת בין עצי ארץ ישראל טבעיים ופונה אל 

נוף ספר המדבר.

קבוצת  נבחרת  המנהיגות  פרויקט  במסגרת 
תלמידים שיכולים להוביל שינוי בנושאי סביבה 
ואקולוגיה. אני, מנחה של קק"ל זו שנה שנייה 
בבית הספר בסוסיא, נפגשת עם קבוצת המנהיגות 

כ-10 מפגשים במהלך השנה. 

במפגשים אלו אנו לומדים בצורה חווייתית על 
ערכי הטבע והסביבה, גיאוגרפיה, נופי הארץ ועוד 
נושאים, ובונים יחד מערך פעילות אותו התלמידים 
מעבירים לשאר תלמידי ביה"ס או לכיתות נבחרות. 

בשנה שעברה קבוצת המנהיגות הייתה מועצת 
תלמידי חט"ב בנים, והם העבירו פעילות של 
מדידה והשוואה של איכויות מים בסביבה לכלל 
לאחת  שותפים  היו  כן,  כמו  ביה"ס.  תלמידי 

הפעילויות ביום קהילה.

רכזת   - סעדיה  פלטינה  ישבנו  בקיץ השנה 
הפרויקט של מחוז דרום, ריקי ברקוביץ – רכזת 
עם  בתאום  והוחלט  ואנוכי,  בבי"ס  הפרויקט 
ההנהלה לעבוד עם כיתה ו' בנות במסגרת שנת 
בת המצווה. את המפגשים מלווה גם מחנכת 
הכיתה עדי לנדאו. קבוצת המנהיגות השנה 
יחנכו את תלמידי הגיל הרך בנושאים של מיחזור 
והקמת גינה מזמינה בחצר החדשה של הגיל 
הרך. הפעילות הראשונה של בנות כיתה ו' עם 
תלמידי א-ב תהיה לקראת ט"ו בשבט. במפגש 
זה הבנות ילמדו על חשיבות המיחזור בשמירה 
על הסביבה ויכינו יחד עציצים מבקבוקי פלסטיק.

אנו מאמינים כי בידנו הכוח לשנות ולהנהיג גישה 
אקולוגית, ירוקה ונקיה יותר לאיזור. 

בתי ספר בהר בתי ספר בהר

"הטכנולוגיה קופצת כיתה" 
רובוטיקה בבית הספר האזורי סוסיא 

אליסף נחמני

בית הספר האיזורי סוסיא, החל השנה 
במטרה  "רובוטיקה",   - חדש  במיזם 
לפתוח ערוץ מסקרן נוסף לתלמידנו 

בביה"ס. 

בתוכנית משתתפים תלמידים מכיתות 
א - ח ובמהלכה הם נחשפים לעולם 

הרובוטיקה באמצעות 

רובוט NXT ורובוט We-Do לצעירים 
מיומנויות  רוכשים  התלמידים  יותר. 
רובוטים,  ותכנות  בניית   - רובוטיקה 
חשיבה המצאתית, איתור צורך או בעיה 

וגיבוש פתרון באמצעות הרובוט. 

החוג מתקיים מידי שבוע בתוכנית קרב 
בבית הספר. מטרת החוג היא לחשוף 
את התלמידים הצעירים לעולם שטרם 
נגלו אליו, עולם אמיתי של אתגרים 
הנדסיים, תחום שמתפתח ומשתלט על 
העולם. בכיתות א-ב הילדים משתמשים 
לרובוט  אותו  והופכים  המוכר  בלגו 
באמצעות מנועים וחיישנים המופעלים 
על ידי תוכנות שהם מתכנתים בעצמם. 
בכיתה ג משתמשים ברובוט אוטונומי 
המאפשר בנייה ותיכנות של רובוטים 
אוטונומיים למשימות אתגר מגוונות. 
כיתה ה בנות עובדות על פרוייקט בניית 
מודל של עיר ירוקה המפתח חשיבה 
משימתית מתקדמת לבנייה ותיכנות 
רובוט "מכוון מטרה", תוך עבודת צוות 

עם  להתמודדות  פרוייקטלית  וגישה 
משימות אתגר בנושא האנרגיה הירוקה 
. כיתות ז-ח לומדים ומבצעים חקר, 
הגדרה, תיכנון ופיתוח אב-טיפוס של 
"המצאה" טכנולוגית חדשה מבוססת 
רובוטיקה, כמענה לצורך ממשי בחיי 
היום-יום ]הפרוייקט כבר בשלב הבנייה..[. 
התלמידים מבצעים בעצמם את כל 
השלבים החל מהתכנון, איתור צורך, 

מחקר וגיבוש פיתרון. 

 )Project( תפיסת הלימוד מבוססת
Based Learning =PBL. חקר/ ריבוי 
טיוטות< משוב/ רפלקציה< פרזנטציה. 
כל שיעור מתחיל בשאלה\חקר של נושא 
מסויים, תכנון ומשם עוברים לביצוע 

הבנייה והתכנות בקבוצות של ארבעה

במהלך הלימודים התלמידים נחשפים 
למגוון תחומים חדשים:

עולם הרובוטיקה – היכרות עם מערכת 	 
מוכללת/ תחומים טכנולוגיים מגוונים.

מיומנויות רובוטיקה – בניית ותיכנות 	 
רובוטים, חשיבה לוגית,יישומים מגוונים.

מיומנויות משלימות – גישה יצירתית, 	 
חשיבה המצאתית, יישומים מתמטיים.

הלמידה מפתחת היבטים ערכיים:

ברמה האישית – יצירתיות, יסודיות, 	 
התמדה, אחריות ומנהיגות.

ברמת הצוות – שת"פ ועבודת צוות, 	 

אחריות ציוותית/ פרוייקטלית, 
חברות.

ברמת הקהילה - התנסות תחרותית 	 
פומבית.

־התלמידים כבר הגיעו לפרוייקט מוג
מר לפני חג החנוכה: כיתה ה המציאה 

רובוט שמזהה חנוכיה, עוצר לידה 
ומדליק את הנרות אחד אחד.. 

ג הצטרפה גם היא לפרוייקט  כיתה 
נר  את  המכבה  רובוט  כשהמציאה 
ההדלקה באמצעות פתרון ייחודי וכיתות 
א-ב הכינו רובוט שמסובב סביבונים. הכל 
תועד לסרט אחד על ידי בנות כיתה ה 

לסרט אחד.

]אתם מוזמנים לצפות גם – פשוט חפשו 
"רובוט מדליק חנוכייה סוסיא" בגוגל או 

סרקו את הקוד QR המצורף[

חשוב לציין שהפרוייקט כולו בוצע על 
ידי התלמידים החל משלב איתור הצורך, 
ביצוע חקר, הגדרת התוצר, תכנון, בנייה, 

תכנות, צילום ואף עריכה.
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דניאל גלעד, רכז נוער נגוהות

בישוב נגוהות, ישוב היושב בשיפוליו המערביים של 
הר חברון, גרות מול נוף עוצר נשימה כחמישים 
משפחות. בשנים האחרונות זכינו, וברוך השם 
היישוב גדל ומתפתח והדבר משפיע כמובן גם 
על הנוער. קבוצת הנערים הקטנה והמגובשת 
מלפני כמה שנים הפכה להיות קבוצה גדולה 
ומרשימה של כמה עשרות בני נוער, והגדילה 

עדיין ממשיכה!

נוער נגוהות בהובלת הבוגרים, רכזי הנוער, ואנשים 
רבים ביישוב, משקיעים מחשבה רבה בקידום 
פרויקטים של הנוער לטובת היישוב ותושביו. 
שניים מהפרויקטים היותר משמעותיים מהשנה 

אחרונה נציג כאן.

במורדות הצפוניים של היישוב קיים שטח בר גדול, 
שלא היה מנוצל. בוואדי נמצאים כרמי ענבים, 
ובראש ההר נמצא מוצב של חיילי צה"ל. נערי 
נגוהות קפצו על המציאה והתחלנו בעבודה. 
השטח, כך חשבנו, יכול להפוך לפארק מעולה 
ומקום מרגוע לתושבים. בנוסף יש פוטנציאל גדול 
שיהווה גורם מושך למבקרים ומטיילים. וממחשבה 
למעשה. בתמיכת ראשי היישוב ותושבים רבים, 
עבדנו קשה כדי להפוך את שטח הבר לגן בוטני 
פורח ונפלא. שבילים נסללו, עצים ופרחים ניטעו, 
ואט אט הופכים מורדות ההר לשטח מסודר 

ופורח שכיף לטייל בו. הנוער השקיע שעות רבות 
ומאמץ רב בעבודה.

במקביל לסידור ולנטיעה חשבו הנערים על רעיון 
נוסף, אטרקציה שיכולה לעזור בהפיכת השטח 
לאתר מטויל - במרכז הגן הבוטני, בצילם של 
כמה עצים, החלטנו לבנות בריכה. הנוער בליווי 
גורמים מהיישוב השיגו תקציב, ובעבודת כפיים 
מאומצת שכללה חפירה בהר, קשירת ברזלים, 
ערבוב ויצקת בטון וסחיבה של חומרים רבים, 
בנינו בריכה עגולה על צלע ההר, ממש מקום 
קסום. הבריכה אומנם עדיין לא גמורה, אך ניתן 
כבר עכשיו להרגיש את הרוגע שמשרה המקום 
על המגיעים אליו, וכמובן לראות את הנוף שובה 
העין שנשקף מנגוהות. את רוב העבודה כבר 
ביצענו ומקווים לסיים הכל לקראת פסח, כדי 
שנוכל לנצל את הגן בחופשה ולהמשיך לעבוד 
עליו לקראת הקיץ. חשוב לציין שכרגע הבריכה 

והגן הבוטני עדיין בשלבי בניה.

המטרות של פרויקטים אלו הן להגיע למצב בו 
הגן הבוטני ובמרכזו הברכה יהוו מוקד של תיור 
ו'ניקוי ראש' לבני נוער ומשפחות מכל האזור, 
ובעיקר לנו, תושבי נגוהות והר חברון. בפרויקט 
משתתפים ראשי היישוב, תושבים שמצטרפים 

ועוזרים ובעיקר נוער נגוהות.

הם משלנו
קום והתהלך בארץ...נוער נגוהות

נקודת חן

שמורת פורה
בימים אלו, כשהאביב דופק בפתחנו, והצמחים פורחים ומדיפים את ריחם הנעים, 

מתאים ביותר וכמובן מומלץ- לצאת לטיול פריחה! שמורת פורה, היא אחת 
השמורות שרבים עוברים לידה ולא יודעים שהיא שם. אולי אין זה מפתיע, פעמים 
רבות נוטים אנשים לפספס דווקא את היופי שמתחת לאף... המסלול הפעם לוקח 

אותנו לצפון הנגב, בין צומת פלוגות לצומת בית קמה, לאזור שבתקופת החורף 
הוא מוריק ובזמן האביב הוא מלא בשלל צבעי הקשת. גם היסטוריה ארכיאולוגיה 
וערכי טבע נוספים נמצא כאן לרוב. ידועה לכולנו הפריחה באזור הנגב המערבי, 

הידוע בכינויו המפורסם  "דרום –אדום" . אז לפני שנגמרת חגיגת הצבעים הנהדרת, 
כדאי ללכת לטייל בשמורת פורה !

אז איך מגיעים? 
נקודות התחלה- נקודת ההתחלה מסומנת בשלט חום המורה ימינה לבאים מכיוון 

כביש 6 לדרום. לבאים מכיוון 6 צפון יש אפשרות לפרסס במחלף קריית גת. 
במקום חנייה מסודרת של קק"ל.

אורך המסלול ומאפייניו:
השמורה עשירה בשבילים, חלקם מסומנים וחלקם לא, כל המסלולים בדרגת 

קושי קלה המתאימה למשפחות.

יש בשמורה 2 נקודות ציון מעניינות ששוות ביקור במיוחד בעונה זו:

1. אגם החורף הגדול שנוצר בעקבות סכר פורה

2. גשר מסילת הרכבת התורכית )הליכה בסימון היר

יש רגע קצר בין 
אדר לניסן 

שהטבע צוהל 
בכל פה 

הוא שופע חיים 
שיכור ומבושם - 

 איך שיופי
יכול לרפא!

)דוד גרוסמן(

למידע על טיולי פסח
מוזמנים לעקוב אחרינו: 
מרכז סיור ולימוד סוסיא
 www.susya.org.il 

 1599-507517  



 "מו"פ יהודה"
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נוערנעים להכיר
 ריעות מרקוביץ, 

רכזת בני עקיבא, מחוז דרום

"תדרוך נפשנו עוז
בענווה דרכנו נפלס"

)הרב נריה זצ"ל(

בחודש וחצי האחרונים נדרשנו 
להתמלא בעז ובענווה. 

בכאב עצום נפרדנו מדפנה מאיר הי"ד 
שילדיה חניכים בסניף בני עקיבא עתניאל. 
חברי בני עקיבא מיישובים רבים בהר 
הגיעו לחזק את תושבי עתניאל ולתת 
כוח. חיבוק נוסף שתושבי עתניאל קיבלו 
הגיע מרחוק מאד, מקהילת בני עקיבא 
שבשיקגו ארה"ב. חניכי סניף עתניאל 
חילקו זרי פרחים אשר הגיעו כתרומה 

מתושבי שיקגו.

מתוך השבר יצאנו בעֹז בקריאה להתחבר 
לכל מחוז דרום בבני עקיבא ומתוך כך 
להתחבר לכלל עם ישראל. לקראת 
בסיסמה  בשבט התחדשנו  ט"ו  טיול 
"הר חברון – מתחברים בגדול!" ובמהלך 
הטיול חילקו חניכי הסניפים מדבקות עם 
הסיסמא לכל חניכי מחוז דרום. הטיול, 
אשר נערך בתל עירני הסמוך לקרית 
גת, עמד בסימן "זוכרים את הפלוגה 
הדתית". בקרב בתש"ח על כיס פלוג'ה 
)אזור קרית גת של היום( נפלו פ"ז לוחמי 
הפלוגה הדתית, אשר רובם היו חברי בני 
עקיבא, ועד היום נפקד מקומם מהזיכרון 
הלאומי. בני עקיבא לקחה על עצמה 
לזכור ולהזכיר את תפקידה המשמעותי 
של "פלוגת האלוהים" שהייתה פלוגה 
מוערכת ונמחקה כמעט כליל. לאורך 
הטיול החניכים ענו על חידות ושמעו 
הדרכות על הנופלים ואזור הקרב )וגם 

עברו בבוץ שנוצר מגשמי הברכה(. 

חברי חבריא ב' יצאו לנטיעות בעמונה, 
שם עברו הדרכות על המקום, קיימו 
פעילויות O.D.T ונטעו שתילים. יישר-

כח לחבר'ה שיצאו! אנחנו מקווים להגדיל 
את מספר המשתתפים בפעילויות הבאות 

של חבריא ב'.

בין  נערך  מיוחד  מפגש 
עקיבא  בני  קומונריות 
בהר-חברון לרכזות הנוער 
הלאומי על מנת להניע 
פעילויות  של  תהליך 
המפגש  משותפות. 
"צמיחה  בנושא  היה 
נוער"  תנועות  מתוך 
ועורר דיון על המקום 
שלהן כמובילות בתוך 
הסניפים. המפגש הוא 
פעילות ראשונה מתוך 
תנועות  בין  חיבור 
רואים  שאנו  הנוער 
לשיח  הזדמנות  בו 

ולהיכרות בין בני הנוער 
ביישובים השונים. 

זכינו בביקור של רכז ההדרכה הארצי 
אלחנן שטיגליץ בסניפי ההר. פגשנו את 
חניכי סניף סנסנה שסיפרו כמה הם 
אוהבים את הסניף, ביתיר שוחחנו על 
דילמות חינוכיות ובסוסיא שבט מורשה 
שיתפו אותנו בפרויקט התנדבות שלהם 
מטעם תכנית דרור בבית אבות בבאר 
שבע וקצת ניסינו לחשוב יחד מה הם 
נסענו  ליישוב. משם  להוסיף  יכולים 
צוות ההדרכה  ופגשנו  חבר  למעלה 
שעסוק בשאלות קשות מול בני עקיבא 
ומול החניכים, לאחר מכן ישבנו עד אמצע 
הלילה עם צוות ההדרכה של סניף בית 
חגי בשיחה על העמקת החיבור לבני 
עקיבא והדילמה העמוקה מול שאלת 
מעורב-נפרד בסניף ובתנועה בכלל. 
הביקור היה מלמד ומשמעותי, העלה 
נושאים חשובים על פני השטח ומכאן 
זה התפקיד שלנו לענות על השאלות 

ולשאול שאלות חדשות נוספות.

לקראת יום גוש קטיף ערך סניף טנא-
עומרים פעילות שבה משפחות הפעילו 

את החניכים.

בסניף נגוהות חגגו את סיום חודש מתכ"ל 
)מפקד-תפילה-כחול-לבן( ובו החניכים 
למדו והעמיקו בחשיבות של המסגרת 

התנועתית לפעילות.

צירי 
הועידה של מחוז דרום יצאו 

הארץ  ברחבי  שעות   24 של  למסע 
בבני  משמעותיות  דמויות  בעקבות 
עקיבא. צירי הר-חברון העלו לדיון את 
דילמת ההגשמה – האם בני עקיבא 
צריכה כיום לצאת בקריאה לבוגריה 
לפעול בדרך אחת מסוימת, כמו בעבר 
בנושא ההתיישבות, או שישנן הרבה 
דרכים להגשמה? מהי הקריאה שבני 
עקיבא צריכה לקרוא? יצאנו עם יותר 
שאלות מתשובות אך אנו נמשיך את 

הדיון לאורך מפגשי הועידה.

לכבוד שבוע יובל שבו אנו מעלים על 
נס את ערך השילוב של ילדים בעלי 
צרכים מיוחדים בפעילות הסדירה בבני 
עקיבא, סניף בית חגי קיים הפנינג לכל 
היישוב. סניף סוסיא צפו בסרט מיוחד 
ושמעו שיחה מפי אבא לחניך בעל צרכים 

מיוחדים, שמשולב בסניף.

חג  פורים,  לאווירת  נכנסים  אנחנו 
שבו שבט הרא"ה עולה קומה ולוקח 
אחריות על אירועים בסניף. אנו מאחלים 
בהצלחה לכל שבטי הרא"ה בהכתרות 

ובכל הפעילויות שאתם עושים.

שנזכה שעם ישראל יתבשר בשורות 
טובות מתוך שמחת הפורים

יוחאי סביון

בשעה טובה סיימנו להכין את תכנית האב 
הרשותית לספורט, בלווי דוקטור שלמה 
בסטיקר. התכנית שמטרתה לתת מבט 
עומק ל-15 השנים הבאות התמקדה 

ברבדים הבאים: 

גידול דמוגרפי.  ⋅

צרכי התושבים - ענפי ספורט אישים   ⋅
וקבוצתיים.

מתקני הספורט – בטיחות, שדרוג,   ⋅
הקמה ושיפוץ, ע"פ סדר עדיפויות וגיוס 

תקציבים. 

בתחום  החדשה  החקיקה  בעקבות 
הספורט, הוקמה ועדת היגוי שתפקידה 
ללמוד את הנושא לעומק. לאחר מכן 

נשב עם הישובים ונתקדם. 

בשורה טובה נוספת הינה שהתחילו 
ותרבות  ספורט  מרכז  על  לעבוד 
במיתרים – איזה תענוג לשמוע את רעש 

הטרקטורים. 

גם פארק האופנים בסנסנה הושלם לקול 
צהלת הילדים – ותודה לטוטו על הסיוע. 

זוהי הזדמנות להודות למר דניאל ארץ 
קדושה המפקח הרשותי על הספורט. 

גם בתחום הנוער נושבות רוחות של 
הכרות והתמקצעות של הצוותים: 

נציגי  עם  ישבו  הלאומי  הנוער  צוותי 
בני עקיבא לערב הכרות והכנת תכנית 
משותפת לשתי תנועות הנוער מתוך 
מטרה לחזק את הקשר בתוך ההר קודם 

כול. 

לעבודה  באי"ה  תכנס  תנועת צמרת 
ילדי  ותקלוט את כלל  בישוב אדורה 

הישוב לשורותיה – בהצלחה.

צוות רכזי הנוער יצא לכנס מגזר כפרי 
– מפגש על של כל המועצות האזוריות 
בארץ הייתה חוויה פורה ומפרה וחזרנו 

עם אוקיינוס של כלים וחוויות.

צוות האיתור וטיפוח של נדב רייכמן החל 
לעבוד ולהכיר את הישובים והנוער וזה 

המקום לאחל להם הצלחה. 

חלומות  אתגרים,  רבת  שנה  לפנינו 
ורצונות. נקווה שנגשים את כולם. 

,(13-14.4.16)ניסן ' ו-'ה, חמישי-רביעיבימים 

.בסוסיאבאולם הפיס , 8:30-13:00בין השעות 

.ליומייםח "ש130, ליוםח "ש70: מחיר

.ליוםח "ש35בתוספת וסנסנהלכיש מישוביהסעה למעוניינים 

058-4990365שפירא מורית

נוער

נוער וספורט
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לובי הכניסה)   ן המועצה ( י א. ת מיתרים, בני

052-3912723 08-8672490  |  שרונה:  מסעדה: 

"עד דלא ידע..."
מבחר מתכוני קוקטייל להכנה עצמית

דני בנדל

שפריץ
CC 50 קמפרי / אפרול

CC 20 וורמוט רוסו

פלח תפוז סחוט

עד 3/4 כוס קאווה

מוזגים ישירות לכוס יין עם קרח

קוקטייל קמפשן
CC 50 קמפרי

CC 15 וודקה

CC 20 מחית פסיפלורה )ניתן להשתמש 
 CC 30 )גם ברכז או חתיכות פרי במקום

מיץ לימון CC 30 מיץ חמוציות

מוזגים את כל המרכיבים לכלי, מוסיפים 
קרח, משקשקים חזק ומסננים לכוס לואו 

בול )כוס רחבה המיועדת למשקאות 
חריפים( עם קרח.

ארקחיטו
CC 50 ערק

CC 20 רוזטה )משקה שקדים(

CC 30 סאוור

כותשים נענע ושתי סירות לימון, 
מוסיפים קרח כתוש, מוזגים לכוס 

גבוהה ומערבבים.

ניתן לקשט עם פרח עלי נענע.
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ילדים

אילה פרל, מצפה יאיר

שלום לכל הילדים ולכל ההורים.
חג פורים מתקרב וזה הזמן למלות את הבית בצחוק ושמחה:

אשמח לחלוק אתכם כמה משחקי דרמה שבעזרתם חודש אדר הזה 
יהיה שמח במיוחד. אולי באחת השבתות הקרובות תוכלו להקדיש לזה 
קצת זמן ולשתף את כל בני המשפחה - את אבא ואמא ואת האחים, 
סבים וסבתות וכל מי שתרצו. אני בטוחה שתוך כדי המשחק תוכלו 
לגלות את העולם הקסום של דמיון ויצירה ואולי גם דברים חדשים 

עליכם. אז קדימה, בואו נתחיל:

אלקנה מילס 
מאדורה 
התחפש 

לספר תורה

נוה מילס מאדורה 
התחפש לשנת 

שמיטה

צבי מילס מאדורה 
התחפש למרדכי 
היהודי על הסוס

 זרח כהן
 מבית חג"י

 בן 11
מחופש למשלוח 
מנות שהוא היין 

המשובח והאכותי 
של המשלוח, יין 
תוצרת בית חגי):

תחפושות

משחק שיחמם אותנו קצת 
- מעגל מבטים ותגובות 

נשב במעגל. כל אחד בתורו יעשה פרצוף מצחיק 
לשכן שלו, השכן מגיב בפרצוף מצחיק ומעביר 

הלאה ליושב לידו פרצוף מצחיק וכך הלאה. 

אפשר לעשות סיבוב נוספים. 

תרגילי פנטומימהשני תרגילים הבאים הם 
 

פנטומימה היא הזדמנות נהדרת לכל מי שחושש או פנטומימה - הצגה ללא מילים
מתבייש קצת. הרי בפנטומימה לא צריכים לדבר וזה 
על כל משתתף לחשוב על חפץ או פעולה ולהדגים לעבוד יותר אם הגוף. תנסו וספרו איך היה: פחות מביך, אך זה לא אומר שיהיה יותר קל. נצטרך 

בפנטומימה לשאר המשתתפים. על המשתתפים לזהות 
למה הכוונה. 

תיאטרון בובות קטן ונייד

ומי שרוצה לסיום מוזמן להכין תיאטרון בובות 

קטן ונייד שבעזרתו תוכלו להציג בכל זמן 

ומקום. 

לשם כך תצטרכו:

מספריים	 
דבק	 

 	
בדים או נייר צבעוני

 	
קופסת גפרורים )עדיף 
 
קופסת גפרורים גדולה(

טוש	 

נגזור חלון בתוך הקופסה, נדביק בדים מסביב. 

הבובות הם אצבעות שלכם: בעזרת טוש תוכלו 

לצייר עליהם פרצופים. זהו, הכול מוכן. הזמינו 

את הצופים - ההצגה מתחילה! 

נהנתם? רוצים לגלות עוד על עולם הדרמה ותיאטרון בובות? נשמח לשמוע 
ayalushka10@gmail.com את התגובות שלכם.  . תכתבו לנו למייל

  אתם מוזמנים לבקר אותנו בשעות סיפור, הצגות, סדנאות בבניית בובות 
ודרמה שמתקיימים מדי שבוע ביישובי ההר. על מועד ומקום תוכלו להתעדכן 

בדף הפייסבוק שלנו "תיאטרון איילושקה".

פורים שמח!
חג פורים שמח מאיילה ותיאטרון איילושקה. 

בקול איזה שיר הוא חשב שהסבירו לו.שהוא הבין וכך הלאה. בסוף כל משתתף אומר נוסף מבחוץ ובפנטומימה מסביר לו את השיר אינו אומר את שמו בקול, אלא מזמין משתתף ברגע שמשתתף מבין אל איזה שיר מדובר הוא שיצאו החוצה ומדגים לו בפנטומימה את השיר. לו שיר הוא מזמין לחדר אחד מהמשתתפים שיר מוכר או אחד משירי פורים. לאחר שיש לחדר והמשתתף הרביעי חושב על איזשהו במשחק 4 משתתפים: שלושה יוצאים מחוץ טלפון שבור בפנטומימה

חודש אדר שמח 

מתיאטרון איילושקה!
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יריד משפחתי לפסח בסימן "זהירות בדרכים"
יום שני, ג' ניסן, 11/4,

-15.00-19.00 ברחבת בניין המועצה מיתרים.
 

מבחר פעילויות לילדים
דוכני מכירה לפסח- ביגוד, נעליים, מתנות, מצעים ועוד.

הכניסה חופשית.
 

התמונות יהיו של הפעילויות והמתנפחים. ושורה תחתונה של שמות המוכרים שיהיו:
יורם נעליים, עדידוש, תמי אריאל- בגדי ילדים ונערות, דברי שיר-ספרים ומתנות, מצעים ועוד..

 עם כל מה שילדים 
צריכים לחג!

יריד משפחתי לפסח

בסימן "זהירות בדרכים"

יום שני, ג' ניסן, 11/4
 15:00-19:00

ברחבת בניין המועצה, מיתרים

הכניסה חופשית

דוכני מכירה 
לפסח- 

ביגוד, נעליים, 
מתנות, מצעים 

ועוד.

 

מבחר 
פעילויות 

לילדים
בסימן 

זהירות בדרכים
 

"סטודיו שירה" | 0526071565


