
לשחרור חבלי לב הארץ

חוגגים    יובל 

מועצה אזורית
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סדנת כתיבה
לנשים בהר חברון!

כתבת פעם? כותבת בהווה? אוהבת לכתוב אך טרם יצא לך?
מוזמנת להשתתף במפגש ראשון 

של כתיבה, דיוק, התנסות ושיתוף בו נטעם יחד מפרי עטנו.

יום רביעי ד' בכסלו 22/11 | 20:15 
מבנה המועצה במיתרים

המפגשים יתקיימו אחת לחודש
בהנחיית רות עציון מטנא עומרים

ישנה אפשרות להגיע באופן חד פעמי

המועצהבאתרהרשמה

בס"ד

למקהלה מתקבצות נשים מהר חברון שאוהבות לשיר יחד.
במקהלה נשיר שירי ארץ ישראל ושירי נשמה, ונהנה מההרמוניה

 הקולית והחברתית שנרקמת, כל שבוע מחדש.
מוזמנות להצטרף אלינו לחוויה!

אין צורך בניסיון קודם. כל אחת יכולה!

המפגשים יתקיימו בע"ה בימי שני בין השעות 20:15-21:45 במשחקיה בסוסיא.
מפגש פתוח יתקיים ב-י' חשוון 30/10 | מחיר: 110 ש"ח לחודש. תשלום דרך המועצה
לפרטים: שירה 050-7700644

ניפגש בשמחה! שירה שניאור ונשות המקהלה  
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מקהלת נשות הר-חברון פותחת שנה שלישית!

לרגל 50 שנות התיישבות בהר חברון

ובמרחבי המולדת, מקהלת נשות הר חברון

מזמינה אתכן להצטרף אלינו

"אל בורות המים-

אל המעין אשר פועם בהר"

שירים שמחברים אותנו אל הבית. 

- שירת נשים -
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 עלי שלכת נושרים לאט 
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 של חלום שנשכח 
וישוב ויפרח מחדש 

                    )חיה כהן( 

יצאנו מהחגים תוך כאב ועצב על מותם הטראגי של שתי חברות, מורות לחיים, 
תושבות סוסיא, אירית זר ושרה לונדון ז"ל. 

האירוע הקשה והמטלטל פגע במעגלים רחבים מאוד בבית הספר, התלמידים 
הבוגרים, החברים, הישוב, תושבי ההר וכלל המוקירים. 

במהלך השבועיים הללו התגלו עוצמות אדירות של חיבוק קהילתי, של סיוע 
הדדי ושל נתינה במעגלים רחבים, עוצמה המאירה שוב ושוב את העין הטובה 

והלב הטוב שהתברכנו בו בהר הזה, בשפע רב.

מכאן אנו מבקשים לשלוח חיבוק גדול למשפחה, לתושבים ולחברים. בבניין ההר 
וירושלים ננוחם – ויהי רצון שלא נדע צער.

ואם בבניין עסקינן, אנו במועצה ממשיכים לשקוד בימים אלו על המשך תנופת 
הפיתוח והבניה: לצד שישה גני ילדים חדשים שחנכנו השנה בסנסנה, בית חגי, 
ומעלה חבר, אנו מסיימים את בנית מעון היום החדש בטנא עומרים ומתכוננים 
לבנות במהלך השנה הקרובה אי"ה עוד חמישה מעונות יום. אולם הספורט הולך 
ומתקדם ובקרוב יונח הגג, העבודות במחסני השוק מתקדמות בקצב משמעותי 

לקראת פתיחת הסופר בחודשיים שלושה הקרובים אי"ה. 

בחודשים האחרונים ערכנו תחרות אלמנט כניסה לישובים שיאפיין את כלל 
הישובים. מתוך מספר מרשים של רעיונות מקסימים, בחרה ועדה מקצועית של 
המועצה, הישובים ומשרד אדריכלים חיצוני, אלמנט כניסה מיוחד שיבנה בכניסות 
לישובים. תודתי לכלל תושבי ההר המגישים ולחברי הוועדה. בחודשים הקרובים 
נצא אי"ה לביצוע ראשוני במספר ישובים לצד פיתוח הכניסה בחמישה ישובים. 

גם בתחום התחבורה, לצד ריבוד של 51 ק"מ כביש בשנתיים האחרונות )מתוך 
כ- 80 ק"מ של מרחב המועצה(, חנכנו כביש חדש 316 המחבר את יישובי מזרח 
הר חברון לכביש 31, כביש שהיה מוזנח במשך שנים רבות. בביקור שר התחבורה, 
בישר לנו כי כביש 60 נכנס לתכנון של הרחבה ממיתר ועד צומת תפוח. כמו כן 
בישר לנו השר על בניית שני צמתים לפניה שמאלה ותכנון הרכבת מקרית גת 

עד לתרקומיה. 

משרד החינוך בישר לנו על אישורו להקמת אולפנה אקסטרנית אזורית חדשה. 

עשייה רבה עוד לפנינו ובע"ה המועצה כולה שוקדת בימים אלו על הכנת תכנית 
העבודה ותוכנית התקציב לשנת 2018.

גם בתחום המדיני וקידום התב"עות, אנו מבינים כי מאחורי הקלעים אנו בפתחה 
של יוזמה מדינית אמריקאית חדשה. אנו מתקדמים מאוד ביחס לקידום התב"עות 
מול ממשל טרמפ אבל בקצב ובמינון שעדיין לא משביעים רצון, למרות הישג 
משמעותי וחשוב של קידום תב"ע נגוהות לראשונה מזה 25 שנה. אנו בקשר שוטף 
עם משרד רוה"מ ומשרד הביטחון ומקווים כל הזמן לתוצאות נוספות וטובות יותר. 

בעיתון שלפניכם נפגוש משפחות חדשות בישובים לבנה נגוהות ועשהאל.

נקרא על שתי מורות לחיים – אירית ושרה.

נציץ במבט אל כפר הסטודנטים שזו לו השנה השלישית.

נצפה ברפרטואר של ערבי התרבות "יוצאים קבוע" ונטעם מהתערוכה החדשה 
המגיעה,

נתעדכן מהנוער, ממועדון הוותיקים, נקרא על ציפורים נודדות באזורנו ועוד..

 בברכת סתיו נעים,
 שלכם,
יוחאי



נשים מדברות נשיות	�
נשים מרחבי ההר גדשו את האולם המרכזי 
במועצה כדי לצפות במופע "לעולם לא 
מאוחר" של צופיה לקס. המופע והשיח 
שהתקיים לאחריו הציפו ברגישות ובהומור 
סוגיות בזוגיות ונשיות שכל אחת מתמודדת 
איתן בדרך זו או אחרת. המופע התקיים 
של  כלות  מדריכות  קורס  סיום  לרגל 

מדרשת 'נשמת', אצלנו במועצה. הקורס 
שנערך בשיתוף מתנ''ס הר חברון ומועצה 
דתית הר חברון, הכשיר 14 נשים ללמד כלות 
לקראת הנישואים, בהובלת נורית רוקח - 

יועצת הלכה, תושבת סוסיא.
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עובדים מצטיינים במועצה	�
לכבוד השנה החדשה התכנסו עובדי 
שנה.  וסיכום  גיבוש  ליום  המועצה 
במהלך היום סיירו באתרים בהר חברון, 
נפגשו עם הרב הגר מוותיקי ההר ונסעו 
ברחבי המדבר המשתפל דרומה דרך 
כרמל. בסיום היום נערך ערב הוקרה 
לעובדים במהלכו חולקו פרסים לעובדים 
המצטיינים: רונן נאמן, רפאל קדוש, אסתר 
דואק, דוד אזולאי, סילביה אזולאי, אליהו 
יצחק, עובדיה זכריה, איריס נאמן, אינה 

פלין, ויפעת ועלני. בתעודת 
הוקרה על פועלה במשך 
זכתה  עבודה  שנות   25
ענת ליפשיץ וב"פרס ראש 
המועצה" זכתה ברטה לוי-

רואיז, עובדת הניקיון שעלתה 
מפרו ומבצעת את תפקידה 
יום-יום במסירות, בחיוך ובחן 

רב.

הכנסת ספר תורה באדוריים	�
בשמחה וריקודים הוכנס ספר תורה לבית 
דרור באדוריים, המעמד היה מרגש. המועצה 
הדתית חיברה את משפחת הורביץ אברהם 
ויהודית מוותיקי היישוב מיתר שפתחו את 
ליבם ותרמו את הספר תורה לע"נ אליהו 

ושושנה וינר ז"ל. באירוע נכחו תלמידי שבי 
חברון וראש הישיבה הרב חננאל לצד רבה 
של מיתר הרב שטטנר בני משפחה ואורחים 

רבים.

מהנעשה במרכז סיור ולימוד סוסיא	�
ככה זה אצלנו	�

לרגל שנת תשע''ח הבאה עלינו לטובה, 
שי  חבילות  המועצה  מטעם  חולקו 
לתושבים עם הספר "ככה זה אצלנו" 
שכתבה רות עציון מטנא עומרים ואייר ינון 
פתחיה תושב מעון הספר מתאר בהומור 
קליל את החיים בהתיישבות. הספר יצא 
לאור בתמיכתם של אמונה אריאל מנהל 

הספריות ומחלקת חינוך.

מרכז סיור ולימוד סוסיא שמח 
חלק  ליטול  אתכם  להזמין 
הפעילויות המרתקות  במגוון 
המתקיימות אצלנו בשבועות 
אלה  פעילויות  הקרובים. 
חובבי   - לכולכם  מתאימות 
אתגרים, מטיבי לכת ואוהבי לכת, 
ומשפחות,  מבוגרים  צעירים, 

אוהבי דעת ואוהבי הארץ.

סיורי חבלים ומקורות לאוהבי 
- בהדרכת ד"ר  ומטיבי לכת 

דורון שר אבי 
)מחיר כל סיור 230 ₪( 

20.11.17 – אגן הירקון ותולדותיו
25.11.17 – נווה אילן עד שער 

הגיא
4.12.17 – סרטבא עד עינות 

פצאל

סיורי יום ו'  למטיבי לכת 
– בהדרכת זאב שפירא

)25 ₪ לסיור(

מעתניאל   –  15.12.17
לחורבת סמיה

בעקבות   –  12.1.18
האירוס השחום ממצפה 

יאיר לגבעת משאר

חדשות
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תיירות חבל יתיר 	�
עולה כיתה

לאחרונה נפתח קורס תיירות לתיירנים - 
בעלי עסקי התיירות בהר. הקורס מועבר 
על ידי גיל חובב, משווק ויועץ תיירות 
במטרה לקדם את הענף באזורנו ולסייע 
לבעלי האתרים למשוך להר חברון יותר 
תיירים. הקורס מקיף ועוסק בהיבטים 
השונים של תחום התיירות כולל קהלי 
אדם  כוח  ניהול  שיווק, תמחור,  יעד, 

ולוגיסטיקה ומספק כלים מקצועיים. 

אישור להפקדה של יחידות דיור בנגוהות 	�
אישרה  התכנון של הממשלה  ועדת 
נגוהות  ליישוב  להפקדה את התב"ע 
שתאפשר בניה של כשישים יחידות דיור 
נוספות. נגוהות הוא היישוב השני בהר 
חברון שמקבל תב"ע בשנתיים האחרונות 
לאחר שסנסנה אושרה ובניית השכונה 

בה כבר נמצאת בעיצומה. זהו שלב נוסף 
לקראת אישורם הסופי של הקרקעות 
לדון  צפויים  נוספת. בהמשך  לבנייה 
בוועדה על אישור מאות יחידות דיור 

ביישובים נוספים הר חברון. 

חנוכת שכונה חדשה בשמעה	�
בהפנינג חגיגי שהתקיים בסוכות נחנכה 
שכונה חדשה ביישוב שמעה. בשכונה 
נבנו 14 בתים חדשים, ווילות מרווחות עם 
חצר גדולה ופיתוח סביבתי מושקע. עד 
כה שווקו חמישה בתים ועד הקיץ הקרוב 
צפויה להסתיים מכירת שאר הבתים. 

היישוב שמעה נמצא בתנופת קליטה 
בזכות מיקומו וקרבתו לשירותים הרבים 
מיתרים.  במרכז  ונפתחים  שהולכים 
שמעה מצטרפת לתנופת הבניה הנרחבת 
בהר חברון. ברוב היישובים מתקיימות 
עבודות הקמה ובנייה של בתים ומוסדות 

ציבור חדשים. בשלוש שנים האחרונות 
כשש מאות בתים נמצאים בהליכי בניה 
שונים, מנהלת הצמיחה במועצה שוקדת 
ומחלקת  על תכניות שיווק פרטניות 
ההנדסה מגבירה מאמץ להכין תכניות 

אב ותב"עות עתידיות.

שיפור תשתיות	�
לאחרונה בוצעו מספר עבודות תשתית 
לשיפור איכות החיים והנראות של ההר. 
ביער מול סוסיא ובכניסה ליישוב כרמל 
ישיבה  ופינות  קק''ל  שולחנות  הוצבו 
לרווחת התושבים והמבקרים, במספר 
מקומות הוצב שילוט חום המסמן אתרי 

תיירות. כמו כן במספר תחנות אוטובוס 
ברחבי ההר הוצבו עמודי מיגון מברזל 
שהחליפו את הבטונדות המגנות על 
הנוסעים. בנוסף נעשה הסדרה בטיחותית 
במספר יישובים הכוללת תמרור וצביעת 

מדרכות. 

יחידת כונני רפואה חדשה	�
באירוע שהתקיים לאחרונה במועצה, 
נחנכה יחידת כונני רפואה חדשה המונה 
שישים כוננים. הכוננים החדשים ישמשו 
כוח תגובה ראשוני בכל סוגי האירועים. 
באירוע חולקו לכוננים תיקי חובש מלאים 
בציוד רפואי מתקדם ולחלקם נמסרו 
מכשירי החייאה, תרומת ארגון "הצלה 
ללא גבולות". במעמד נחנך גם אמבולנס 
חדש – מוגן ירי, שיוצב ביישוב עתניאל 
ככונן אזורי. בטקס נכחו איציק אלפסי 

נגב במד"א, חנן מלכה  מנהל מרחב 
יו"ר ארגון 'הצלה ללא גבולות' ושלמה 
ועקנין קב"ט מועצה יש"ע. ראש המועצה 
יוחאי דמרי העניק בטקס תעודות הוקרה 
לארגון 'הצלה ללא גבולות' על תרומתו 
וכן הודה לארגון מד"א ולשלמה ועקנין. 
המהלך נעשה במסגרת חיזוקו של מערך 
הביטחון והרפואה בהר חברון עליו הושם 

דגש בעבודת המועצה. 

חדשות
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תשתיות חירום באדורה	�
הסתיימה בנייתה של סככה לאמבולנס 
היישוב  כיבוי באדורה בשיתוף  וגרור 
והמועצה. הסככה נמצאת במיקום מרכזי 
ביישוב ומאפשרת הזנקה של האמבולנס 
במהירות, והותקנו בה נקודות הטענה 
ותאורת לילה. דרך הגישה ורחבת הסככה 
החובשים  בקורס  באספלט,  נסללו 
שהסתיים לאחרונה הוכשרו חמישה 

תושבי היישוב ויצטרפו לנהגים הכוננים 
שתופסים כוננות בכביש חוצה יהודה 
יצטרף  וביישובים, בתקופה הקרובה 
אמובלנס קל נוסף, למוגן הירי שכבר 
מוצב ביישוב, מאז הגיע גרור הכיבוי 
החדש ליישוב נעשה בו שימוש במספר 

הצתות סמוך לגדר היישוב תלם.

יש נביעה בהר 	�
חברון

במדרשת מעון החל לפעול לאחרונה בית 
מדרש נשים 'נביעה', מידי שבוע מגיעות 
כארבעים נשים מהר חברון, מיתר, ערד, 
ואפילו באר שבע לשיעורים בחסידות, 

אמונה וחינוך. 

מתקדמים לארנונה 	�
במייל 

במבצע הרשמה חדש שנפתח במחלקת 
הגבייה במועצה נרשמו כבר עשרות 
תושבים לקבלת שובר הארנונה במייל. 
הייעול  ממערך  חלק  הוא  המבצע 
שמתקיים במחלקות המועצה. קבלת 
השוברים למייל חוסכת התעסקות עם 
הניירת, מאפשרת תשלום מיידי באתר 
וכמובן ידידותית לסביבה. ניתן להצטרף 
למאות התושבים שכבר התקדמו, דרך 

אתר המועצה. 

אבל בסוסיא 	�
ובבי''ס האזורי

אלפי תושבים, משפחה וחברים 
ליוו בדרכם האחרונה את אירית 
ושרה ז"ל, מורות אהובות שנהרגו 
בתאונה דרכים. מותן הפתאומי 
השאיר חלל בליבם של חברים 
תלמידים.  של  ודורות  רבים 

מחלקות  נרתמו  התקופה  במהלך 
המועצה לסייע ככל הנדרש לעבודתם 
המסורה של ההנהגה והוועדות ביישוב 
סוסיא, בנוסף נכנס אגף החינוך לליווי 
התלמידים וצוותי המורים בבית הספר 

ומכתב בנושא התמודדות נכונה הופץ 
לכלל התושבים. אנו משתתפים בצערם 
של משפחות לונדון וזר ותושבי סוסיא, 
מן השמים תנוחמו ובבניין ירושלים והר 

חברון ננוחם.

יוצאים קבוע 	�
הר  מתנ''ס  למדינה.  שנה   70 בסימן 
חברון ממשיך בפעילות "יוצאים קבוע" 
עם סדרת מפגשים חדשה "ובכל הגלויות" 
העוסקת בקהילות יהודיות ממוצאים 
שונים ובסוגיות איתן הן מתמודדות מול 
החברה הישראלית. במפגש הראשון 
ונערכה  חתני"  "ישמח  הסרט  הוקרן 

שמעון.  בן  אמיל  הבמאי  עם  שיחה 
במפגשה השני הוקרן הסרט "שמגלוץ'" 
העוסק בתפקידן של המגשרות בעדה 
האתיופית ונערך מפגש עם הבמאי. שימו 
לב להמשך הפרסומים לגבי המפגשים 
הבאים: תכנייה מפורטת תחולק בתיבות 

הדואר.

חדשות
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לא חוזרים עד שמוצאים!	�
היעד בכל מבצע לסריקות אחר אמצעי לחימה - לא חוזרים 
עד שמוצאים! במשימה חשובה זו רשם גדוד 603 70% הצלחה.

בנוסף, הודות לעבודה שוטפת ויומיומית, תופעת זריקות האבנים 
פחתה משמעותית בחודשים האחרונים.

גדוד 603 מהנדסה קרבית מסיים תעסוקה מבצעית בגזרת 
גדוד עתניאל בחטיבת יהודה.

בחודש מאי הגיעו לגזרת יהודה למרחבי הר חברון גדוד 603 
של חטיבה 7 בפיקודו של סא״ל עידו ג׳ורנו. הגדוד היה אחראי 
על הגנת יישובי גב ההר וציר 60. במהלך התעסוקה עברו את 
ההיערכויות ופריסת הכוחות בחודש הרמדאן, את כל תקופת 
הקיץ עם המופעים היישובים ואת חגי תשרי על כלל אירועי 

ההתיישבות בחול המועד סוכות.

כמו כן, שמו המפקדים והחיילים לנגד עיניהם את החשיבות 
הסריקות  בתחום  להצלחה 
והפעילויות המבצעיות במרחב 

היום והלילה.

איתור  ״ברגע שאנחנו מקבלים 
מודיעיני, הלוחמים יודעים שהם 
צריכים לעשות הכל כדי למצוא 
מסביר  המחבלים״,  נשקי  את 
״הם מבינים שזו  מפקד הגדוד. 
המלחמה שלנו בטרור ועושים את 

זה בקפדנות ורצינות רבה״.

במהלך תקופת התעסוקה ביצע 
פעילויות  מ-100  יותר  הגדוד 
סיכוליות )לרבות תפיסה ומעצר( 
אחוז  ב-70  לממצאים  והגיע 

מהמבצעים אליו יצא.

אחד התפקידים המרכזיים של 
צירי  על  הגנה  היה  הלוחמים 
האבטחה  מרחבי  ועל  הנסיעה 
ליישובי יהודה: ״בזכות נחישות, 
ירידה  ראינו  ובידוקים  נוכחות 
זריקות  בכמות  משמעותית 
האבנים המרחב״, ממשיך המג״ד.

רגע לפני שימשיכו למשימתם הבאה ויוחלפו על ידי גדוד 
הנדסה במילואים, מסכמים מפקדי הגדוד את התקופה ומודים 

לתושבים הגזרה:

״הקו הזה מאוד משמעותי לחיילים, יחד עם הקושי והשחיקה 
בריבוי המשימות הם רואים בהגנה מטרה נעלה וזה מחזק 
אותם. אנחנו יוצאים מכאן מסופקים ומודים לתושבי הגזרה 
בכלל ולתושבי הר חברון בפרט על החיבוק ועל שיתוף הפעולה, 

מחכים לחזור בשנה הבאה!״.

- גם אנו מצטרפים לתודות מכל הלב ולברכת הצלחה! – 
תושבי הר חברון.

חטמ"ר יהודהחדשות
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ראשית אציג את עצמי וכיצד הגעתי למועדון הוותיקים בהר

שמי ד"ר נוטקוביץ מרדכי. אני, כמו שאני מגדיר את עצמי, ד"ר 
לפילוסופיה במקצוע הכימיה.

אחרי סיום הדוקטורט התחלתי לעבוד במפעלי ים המלח באגף 
מחקר. יצאתי לפנסיה במרץ 2015.

אני באזור ההר משנת 1985, גרתי כ-4 שנים בקרוואנים במחנה 
יתיר ומאוגוסט 1989 אני גר ביישוב ליבנה.

חשוב לי לציין לפני הכל, שגם לפני היציאה לפנסיה ובעיקר 
אחרי הפרישה יש לי תוכניות ושאיפות לעשות הרבה מאד 
דברים, בעיקר תחומים שלא הספקתי או לא יכולתי לעשות 

בשנות עבודתי מסיבות ברורות.

כמובן יש את מועדון גמלאי כי"ל שמציע גם הוא פעילויות 
ומפגש עם חברים לעבודה ואחרים. 

לכן, כשדיברו איתי על מועדון הוותיקים בהר, אמרתי בהתחלה 
שאין לי זמן, אינני רואה את עצמי במועדון כזה, אני לא מתאים 

למושגים האלה ועוד ועוד תירוצים. 

אבל מצד שני אני לא מוותר על הניסיון האישי, אמרתי, ננסה 
ונראה מה יקרה: אם יעניין וימשוך - נמשיך ונתפתח, אם לא - 

נחזור לשגרה ולתוכניות הרגילות שלי.

לקצר את הסיפור - הצצתי ונפגעתי.. למעשה, מאז אני במועדון 
הוותיקים מכמה סיבות:

הראשונה והחשובה לדעתי, היא העניין הרב שהמועדון מספק 
לי, אני בטוח שחברי במועדון יסכימו איתי.

הן מבחינת מפגש עם אנשים שונים, כמעט בכל פרמטר 
שנבדוק, אבל קרובים בהרבה תחומי עניין והשקפות אליך 
ובעיקר אנשים המאפשרים החלפת דעות מאד פתוחה, מלמדת 

ובעיקר מעניינת.

נושאי הפעילות מגוונים ומעניינים ומבחינתי הן הטריגר לקחת 
כל נושא כמעט ולבחון אותו מכיוונים שונים, בהתאם למגוון 

ההשקפות והדעות שמוצגות בין חברי המועדון.

יכולת זו לנהל דו שיח פורה, מעניין, ולדעתי אפילו מחכים 
מאד, תורמת לעניין ולסיפוק הרב שהמפגשים מביאים. חשוב 

לציין שני דברים:

ראשון - הדיונים בסופו של דבר אינם מתמקדים רק בנושאי 
הפעילות אלא גולשים לכל תחומי החיים ולאקטואליה הסובבת 

אותנו.

שני - שאין חובה להסכים לכל הדעות, אבל תמיד מעניין לשמוע 
צד אחר ובעיקר לכבד את השני שאיננו מסכים אתך. 

הסיבה השנייה: חכמינו ז"ל למדו אותנו פסוק חשוב - "אל תגיד 
לכשאפנה אשנה, שמא לא תיפנה".

הנושא הזה הוכח פעמים אין ספור גם לי, ולכן קיומו של מועדון 
עם סדר יום קבוע, שעת איסוף, מפגש, שעת חזרה - מכניסה 

המון סדר חשוב לחיים, אפילו בתכנון כל השבוע.

הסיבה השלישית היא מגוון האפשרויות הנוספות, שעבורי היו 
הפתעה שלא הכרתי. למשל כניסה לתחום האמנות: במועדון 
התחלנו בסדרות של סדנות אמנות פסיפס, אבן, קרמיקה, 
עבודות זכוכית, ועכשיו ציור - תחום שלא חשבתי שיכול להיות 

מעניין עבורי ויותר מכך שאני בכלל אסתדר אתו 

בחבורה במועדון קבלתי את הניסיון הראשון בתחומים אלו, את 
הסיוע והתמיכה כדי לראות תחום חדש, שהיה מוחבא מבחינתי 
שנים רבות. אני לא אומר שמחר אני עוזב הכל ומתמקד רק 
באמנות, לא. אבל בטוח שקל לי יותר לחשוב מעשית על ביצוע 

רעיונות מסוימים שחלמתי עליהם זמן רב.

הסיבה הרביעית אמנם לכאורה איננה קשורה ישירות למועדון, 
אבל היא פועל יוצא ממנו: הפעולות הנקודתיות שמופעלות 
בתוספת למפגשים השבועיים, למשל הטיולים החודשיים. למרות 
שאני בוגר תנועת נוער ומשתתף קבוע בחוד משוטטים של ים 
המלח וחרשתי את הארץ לאורכה ולרוחבה, אני נהנה תמיד 
לצאת לטיולים. ראשית, כל מקום משתנה בהתאם למדריך, 
לעונות השנה ולתקופה, אבל בעיקר מושפע מהמשתתפים 
האחרים בטיול שסביבך. אני מוכרח לציין שוב שהקבוצה של 

מועדון הגמלאים מעניינת ומהנה מאד.

נתתי כאן את התרשמותי האישית - כיוון שכל אחד ואחד 
הוא עולם ומלואו אבל שונה ומיוחד. אני יכול להציע ולבקש 
מהאנשים: בואו לכמה פגישות ניסיון )אל תחליטו על פגישה 
אחת( ותראו אם מתאים לכם, אם אתם מתחברים, ואז תחליטו.

ת  ו ב י ש ח
מועדון ותיקים 

בהר חברון
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נורית רוקח, יועצת הלכה, תושבת סוסיא

היה חלום לקיים קורס להכשרת מדריכות כלה בהר חברון. 
קורס שמשלב תכני הלכה, בריאות האישה, זוגיות ותקשורת 
ברמות התוכן הגבוהות ביותר. כשהרעיון הגיע למנהלת מחלקת 
תרבות וקהילה במתנ"ס הר חברון, היא פעלה ביעילות ובמסירות, 
בשיתוף פעולה עם מדרשת נשמת והמועצה הדתית, כדי 
לממש את החזון לכדי מציאות. כטבען של יוזמות חדשות 
כשהיוזמה  הקמה.  אתגרי  חווה  זה  קורס  גם  ומורכבות, 
הגיעה לפתחו של מר גלעד מתאנה, יו"ר המועצה הדתית, 
 ניכר היה שהנושא חשוב לו והוא סייע בשלבים המכריעים. 
ב"ה הקורס נפתח, והשתתפו בו נשים נפלאות מהר חברון, 
אשר נהנו מחוויית לימוד מעמיקה ומשמעותית, שהעניקה 
את ההכשרה הטובה ביותר, עם ארגז כלים מגוון ומפותח, 
מתוך התפיסה שהדרכת כלות נובעת מהסתכלות כללית 
הוליסטית שמחברת בין תחומים שונים אשר מטרתם להעניק 

לכלה בסיס איתן לקראת הקמת ביתה.

לאחר סיום הגשת מטלות הקורס, התקיים ערב מרגש, לכל 
נשות הר חברון, לרגל הענקת התעודות למדריכות הכלה בוגרות 
המחזור הראשון של הר חברון. המתנ"ס בשיתוף עם המועצה 
הדתית ציינו ערב מיוחד זה עם מופע של השחקנית צופיה 
לקס, "לעולם לא מאוחר", מופע שפונה לכל אישה באשר היא.

תודה רבה ליעל חמאוי, לראובן טל ומר גלעד מתאנה, שבזכותם 
הקורס התקיים בצורה הטובה ביותר!

תודה לנשות הקורס הנפלאות – שבזכותן לא צריך לחכות לקיץ 
כדי ללבוש לבן... ב"ה הר חברון התחדש בנבחרת מובחרת של 

מדריכות כלה חדשות.

יהי רצון ונשמע הרבה קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה!

מחוויות הנשים בקורס
סיימתי ב"ה את לימודי הקורס להכשרת מדריכות כלה של 

המחזור הראשון ורציתי לשתף..

החוויה האישית שלי היתה מרגשת ומרוממת.. כל שבוע בציפייה 
גדולה לשלישי הבא!

קבוצה כ"כ חמה ונעימה, מדריכה מדהימה )נורית( שהרעיפה 
עלינו מהיידע והניסיון האישי שלה בנושאים מרתקים, שנוגעים 

בכל אחת גם באופן אישי.

מרצים ומרצות מן השורה הראשונה במגוון תחומים בהרצאות 
מרתקות.

במסגרת הקורס רכשתי יידע רב ובטחון, וזכיתי לשתף ולהשתתף 
גם בחוויות האישיות של הנשים וללמוד מהן.

וכל זה.. ממש ליד הבית!

תודה על הזכות!

. כמובן שממליצה בחום 

כנרת סברי - יתיר

 לנוחות הציבור מצורפת 
רשימת בוגרות הקורס

0523700870מעוןעדי קנול

0527203302סוסיאחוה קינד

0507258006סנסנהעטרה מלכינסון

0547775194טנא איריס כהן

0537956252סנסנהחדוה ביתן

0526885156בית חגילימור כהן

0556663281בית חגידניאלה אוזל

0549427704מיתרקלי בן סימון

0507814700יתירכנרת סברי

0547775772נטערחל אסרף

0532765589טנארעות כהן

0523494830עתניאלשרה ישראל 

0528088560אשכולותמיכל ברוש

0546746347טנאדינה רוט

 ו... לאור ההצלחה וההנאה העצומה, 
 ולבקשת נשים מהשטח – 

 מחזור שני להכשרת מדריכות כלה יוצר לדרך. 
 לפרטים והרשמה: נורית רוקח 0527906016 

יעל חמאוי 0525665880

"בקיץ הזה תלבשי לבן..."
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מחלקת תיירות

למעלה מארבעת אלפים מבקרים ומטיילים מההר ומכל רחבי 
הארץ בחרו לבלות באתרים, במסלולי הטיולים ובמעיינות 

שבחבל יתיר.

לאחר שנים של השקעה בחשיפת חבל הארץ הייחודי לקהל 
הרחב, ניתן לומר כי 'חבל יתיר-הר חברון' נמצא כבר על מפת 
הטיולים של המשפחה הישראלית. המחסום התודעתי הולך 
ונשבר ויעידו על כך קהלים רבים ומגוונים שביקרו גם בחג 

האחרון ברחבי ההר.

פעילויות סוכות התפרשו לאורך כל חול המועד והתקיימו 
במקביל במספר אתרים ויישובים שונים.

בסוסיא הקדומה נהנו המבקרים ממגוון פעילויות רחב לכל 
המשפחה שכללו: דריכת ענבים, חפירה ארכאולוגית משפחתית, 

סדנת אפיית לחם ועוד.

מי שחיפש בילוי רטוב קפץ למעיינות הר חברון: אביגיל, יקין, 
עין אבידן ולפעילות המתנפחים במעין אדורה. 

בקפה רונאל נדהמו רבים ממסעדת הבוטיק הייחודית שממוקמת 
מול נוף עוצר נשימה של מדבר יהודה וכמובן נהנו גם מארוחה 

טובה. 

במפעל עשבי קדם בכרמל שמעו מאות המבקרים על סגולות 
האקלים הייחודי לאזורנו והוזמנו להתנסות בעצמם מהתכשירים 
המיוצרים במקום. בחוות אברהם הסמוכה לטנא עומרים קיבלו 

המבקרים טעימה מהחיים בחווה. 

ומי שחשקה נפשו להכיר את ההר דרך הרגלים סייר בטיולים 
המודרכים שיצאו בשלושת ימי חול המועד על ידי מרכז סיור 

ולימוד סוסיא. 

גם השנה התקיימה הכניסה המסורתית לבירכת כרמיל, בתיאום 
עם כוחות הביטחון וכללה הדרכה של מרכז סיור ולימוד סוסיא. 
למרות שמועד הכניסה לבריכה נדחה בשל מזג האוויר, הגיעו 
במועד החדש מאות מבקרים מההר ומרחבי הארץ. כולם יחד 
נהנו ממשאב הטבע הנדיר ומהפארק המושקע שנבנה בסמוך. 

לקראת חג הסוכות וכהכנה לבואם של אלפי המבקרים נעשתה 
עבודת חידוש תשתיות משמעותית על ידי מחלקת תיירות 
חבל יתיר: נחצב מעיין חדש, הוצבו שלטי הכוונה חומים בכמה 
מהאתרים, הונחו ספסלי פיקניק בכניסה ליישוב כרמל, נעשו 
עבודות הנגשה באתרים שונים ועוד. כל אלו ישמשו את התושבים 
ואת המבקרים גם בעתיד וישפרו את חוויית הביקור באתרי 

התיירות.

פעילויות החג יצאו לפועל בשיתוף פעולה של כמה ממחלקות 
המועצה: תיירות, ביטחון, חינוך, הנדסה ותשתיות. תודה לכולם.

חוה''מ סוכות
במועצה

סיכום אירועי
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אוריאל, בן 28 סטאז'ר לרפואה, ניצן בת 25 סטאז'רית 
לרפואה, שנינו עובדים בסורוקה. יש לנו שלושה ילדים 
שובבים ומתוקים: אילת בת 3 בגן ערבה, יהונתן בן שנתיים 

במעון ומיכלי הקטנה בת חמישה חודשים במעון. 

חיפשנו להרגיש בבית...
הגענו לעשהאל בז' באלול תשע"ז, בסוף הקיץ וממש 
בזמן בשביל הילדים להתחיל את המסגרות החדשות

חיפשנו בית. פחות ארבע קירות ודלת ויותר מקום להרגיש 
בו בבית. רצינו חיים של קהילה עם אנשים שדומים לנו 
באורח החיים ובשאיפות, להיות חלק מהקמה של ישוב 
 בארץ ישראל וגם לצאת החוצה ולנשום אוויר הרים

עוגות ופינוקים 
החיים פה בישוב רצופים חוויות טובות. כשרק הגענו 
ליישוב, עם כל הארגזים מאוחר בלילה, קיבלו את פנינו 
חברים מהיישוב ותוך דקות ספורות כל הציוד הגיע לתוך 
הבית.. לא ציפינו בכלל שיהיה מישהו ער בישוב! בימים 
הבאים כל יום קיבלנו עוגות ופינוקים וארוחות צהריים 

וכולם פה עזרו לכל המעבר להיות רך ונעים לכולנו. 

שמחת תורה היה כאן חוויה מרוממת, עם קידוש משותף, 
שמחה ענקית ושיתוף של הילדים באהבה ושמחת 

התורה.

מקרית שמונה לדרום הר חברון 
עברנו נדודים להגיע לכאן  אוריאל נולד בקרית שמונה, 
ניצן באור יהודה. שנינו למדנו רפואה בירושלים במשך 
6 שנים ואת שנת הסטאז' ביקשנו לעשות בסורוקה כי 
רצינו לנסות לגור בדרום. גרנו שנה אחת בבאר שבע 

ובינתיים חיפשנו מקום להתאהב בו. ומצאנו ;( 

משפחה צעירה בד"כ מחפשת משפחות 
היומיום  חיי  את  לחלוק  איתן,  לגור  צעירות 
המשפחתיים עם משפחות נוספות, גם בין הילדים וגם 
בין ההורים. יש פה המון משפחות במנעד רחב יחסית 
של גילאים, של עיסוקים ושל תחומי עניין וזה ממש כיף. 
האווירה פה היא כל כך שונה.. יש פה משהו אחר באוויר, 
המון ענווה של התושבים וחלוציות אמתית. לישוב יש 
אורח חיים תורני, מסוג מאוד נעים ומכיל. יש פה אחווה 
ועזרה הדדית מאין כמוה. חיי הקהילה ענפים ומלאים, 
יש תמיד דרך להשתלב להכיר וגם להשפיע, ועם זאת 
יש לכל אחד את המקום שלו, האופי שלו והאופן שבו 
הוא רוצה לקחת חלק בקהילתיות, ללא שיפוטיות. אין 
פה "ותיקים" ו"חדשים" כולנו כאן ביחד וזה נותן הרגשה 
טובה, הרגשה של להיות חלק ממשהו גדול יותר עם 
מטרה גדולה. וכמובן שיש תחושה מדהימה להרגיש 
חלק מישוב ארץ ישראל, לפתח ולהעצים את האזור 

הנפלא הזה.

יש פה קסם אמיתי ואנחנו שמחים שמצאנו את מקומנו 
 כאן

במבט קדימה
היינו רוצים לראות את הישוב פורח וגדל. לראות פה 
בנייה של בתי קבע, עצים גבוהים, מדשאות רחבות 
ובעיקר קהילה גדולה ששומרת על האהבה והאחווה 
בין חברי הישוב. אולי אפילו לראות ישיבה קמה פה 

ביום מן הימים.. 

משפחת טהר  עשהאל

תקפצו לקפה
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משה בן 46 מורה, יפעת בת 41 מהנדסת מכונות, שחר בת 11, 
נמרוד בן 9, אופיר בן 7, עודד בן 5, וגלעד שבקרוב יחגוג שנתיים.

אנחנו נהנים..
עברנו לליבנה ביולי האחרון,

וכאן אנחנו נהנים! נהנים מהמזג אוויר, נהנים מהשקט, מהנוף, 
נהנים להכיר אנשים נעימים ולעשות חברים חדשים. אנחנו 
שמחים במיוחד על החופש והעצמאות שאנחנו יכולים לאפשר 

לילדנו.

קרוב לטבע, קהילה חמה.
כסטודנטים נטולי ילדים גרנו בתל אביב. את הילדים רצינו לגדל 
בסביבה לא עירונית, בשמונה שנים האחרונות גרנו במושב 
גבעת כ"ח במרכז הארץ. רצינו ישוב קרוב לטבע עם קהילה 

חמה וחינוך טוב לילדים וכך הגענו לליבנה.

במעט זמן שאנחנו כאן הכרנו אנשים מקסימים, החיבור לטבע 
והקרבה ליער עושים את שלהם. 

יש כאן חינוך טוב, קהילה מתחדשת, ומזג אוויר כייפי.

אנחנו מתכננים להשתקע כאן, 
וחולמים שבעתיד ילדנו ימשיכו לגור כאן בקרבתנו עם המשפחות 

שיקימו לעצמם.

משפחת איטח  שני ליבנה 

תקפצו לקפה
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Omnisys אפרים בן 29 עובד בחברת

שירלי בת 29 מרפאה בעיסוק

אורי הבכור בן 9 לומד בבי"ס דביר בעתניאל, ומשוגע על חוג 
קפוארה.

הדר המתוקה בת 5.5 נהנית ויוצרת בגן בוגרים.

מיכל הפילפלית בת 4 בגן צעירים

בועז המתוק בן שנה במעון 

הגענו לנגוהות לפני שלושה חודשים
חיפשנו יישוב בדרום, להתקרב למשפחה בבאר שבע ואשקלון, 
ביקרנו בהרבה יישובים/קיבוצים/עיירות באזור וכשהגענו לנגוהות 

מיד התחברנו והרגשנו שזה המקום שמתאים לנו!

שמחים על ההחלטה
אחרי שהתחתנו גרנו בקרית ארבע, אח"כ ברמת גן )קרוב 
ללימודים של שירלי( וב7 שנים האחרונות גרנו בקדומים 
שבשומרון. בהתחלה לא היה פשוט להתנתק ממקום שאהבנו 

והתרגלנו אבל היום אנחנו שמחים על ההחלטה. 

הילדים שלנו מאושרים פה..
למרות שהגענו מיישוב עדיין האווירה פה אחרת, משחקים עם 
כל הגילאים, נעימים אחד לשני ומאוד מכילים. והכי מדהים, 

כמעט לא משחקים פה במחשב.

אנחנו נהנים פה בשבתות, יושבים אחד אצל השני, נפגשים, 
שיעורים מעניינים ועוד...

פשטות, טבע ואחלה תרבות.
המקום מקסים, אנשים פשוט טובים, משפחות מגוונות ומכבדים 

אחד את השני באמת. 

פשטות וטבע ויחד עם זה דואגים לאיכות חיים. 

יש פה אחלה תרבות ומגוון חוגים. תלמוד תורה לבנים ובנות 
]יחודי ביותר[ ואפשרות לבניה עצמית!

מאחלים לכולנו..
שהיישוב יתפתח ויתרחב וכך גם השירותים לתושבים. 

התיירותיים  באתרים  לבקר  מטיילים  הרבה  לפה  שיגיעו 
שמתפתחים ביישוב ובאזור וגם סתם להינות מהנוף והמרחב 

המדהים שיש פה.

אנחנו רואים את עצמנו בונים בית בנגוהות בעזרת ה', ואת 
הילדים שלנו גדלים פה בשמחה!

משפחת אוחנה  נגוהות

תקפצו לקפה
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כי כולנו רקמה אנושית אחת חיה, 
ואם אחד מאיתנו הולך מעימנו...

בערב שמחת תורה יצאו מסוסיא שתי חברות, שרה ואירית, לטיול קצר לים 
המלח. זה היה התכנון – לקפוץ לים ולחזור. שתיהן לא שבו הביתה. נגרר של 
משאית, מלא חול, התנתק מהגורר ומחץ את הרכב שנסעו בו. הן פונו לבית 

החולים במצב קשה אך יציב. 

אירית רוטשילד-זר נפטרה לאחר שלושה ימים. שרה לונדון התאוששה בתחילה, 
אך לאחר מכן המצב הורע בפתאומיות והידרדר במהירות. אחרי שבוע נוסף 

שרה נפטרה.

שרה ואירית – שתי חברות, שתיהן מורות, שתיהן תושבות סוסיא.

המשפחות האוהבות ועוד אלפי תלמידים, חברים, שכנים ומכרים, ליוו כל אחת 
מהחברות בדרכן האחרונה.

מורות
לחיים
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אירית ז"ל, תושבת סוסיא, אמא לשמונה ילדים, שלוש 
מבנותיה הנשואות גרות בהר חברון. אירית הייתה מורה נערצת 
לאנגלית. חינכה דורות של תלמידים מתוך אהבה וראיית הטוב 
שבכל אחד מהם, בתחושת שליחות ואחריות להצלחתם המלאה. 
הייתה אמא וסבתא אוהבת, חברה ושכנה מתעניינת ונעימה. אירית 
אהבה ללמוד ולהתפתח, האזינה לשיעורי תורה, קראה ולמדה 
בכל זמן פנוי, ציירה ועסקה בתחומי ספורט מגוונים, בהם הליכה 
ושחייה. אירית פתחה בסוסיא גמ"ח בגדים שנקרא "רעיה", בגמ"ח 
נמכרו בשקלים בודדים, בגדים יפים שאירית דאגה להביא מגוש 
עציון, על מנת שלא לבייש את הקונים בלבישת בגדי שכניהם. 
בנוסף אירית הייתה בקשר עם בית התמחוי בערד, ודאגה להעביר 
לשם משלוחי מנות בערב פורים, עוגות ודבש בערב ראש השנה, 
ועוד. מעולם לא שכחה להודות, לפרגן, ובעת הצורך אף להעיר 
או להתריע – תמיד בנימוס, בשפה חיובית ותוך כדי אמירת שבח.

רעייתו של עקיבא, יחד הם ממקימי  ז"ל,  שרה 
ההתיישבות בהר חברון ומייסדי היישוב סוסיא, הורים לתשעה 

ילדים, אחד הבנים הנשואים גר גם הוא בסוסיא.

שרה הייתה מחנכת אהובה ונערצת. דורות של בנות התחנכו 
על ברכיה, ונהנו מחוש ההומור, מהענייניות, מהישירות, מהאמון, 
מהאהבה והסבלנות ששרה הרעיפה עליהן. נוסף לחינוך, להורות 
ולתפקיד הסבתא, שרה עסקה באמנות. בשנים האחרונות במוזאיקה 
– יצירה משברי קרמיקה צבעוניים. הבית, החצר, מוסדות ביישוב 
ורחבי היישוב סוסיא, מעוטרים באמנות מעשה ידיה. שרה פתחה 
"גמ"ח שמחות" הנושא את השם "כלים נאים", לזכרם של הוריה. בכל 
שמחה משפחתית או יישובית, שאלו משרה מפות, כלים, אביזרי 
עיצוב ועוד. שרה ליוותה כל שואל בעצות ודוגמאות, בהשאלה 
עצמה, בהחזרת הציוד, ולעיתים בפגישות נוספות. הכל נעשה 

במאור פנים ובשמחה.
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הספד לאמא אירית
סמדר מדי, בתה של אירית 

רוטשילד זר, תושבת מצפה 
יאיר

אמא שלי. אמא אירית. אמי היחידה המהוללה 
והמופלאה.

קודם כל חיוך - איך לא? קודם כל מילה טובה. קודם 
כל שולחן ערוך מהרגע ששמעת שייתכן שנבוא. קודם 
כל מחשב נייד פתוח עם שיעור של הרב דוב זינגר. 
קודם כל חוברת אנגלית פתוחה אל מול המחשב. 
קודם כל מפה על השולחן שלא יהיה עירום. קודם כל 
רק בגדים מותגים שנשלחו היישר משמיים במתנה 
לחנות היד השנייה רעיה. קודם כל מתי יושבים 
לשתות קפה? קודם כל גב כפוף, מעשבת בגינה. 
קודם כל אומרת- יש לך ילדים באמת טובים. פשוט 
מקסימים. קודם כל נעצרת להגיד דבר טוב שעשה 
כל ילד וילדה, מילדיה, נכדיה ותלמידיה הרבים. קודם 
כל מוחאת כף וקוראת- תראו איך ה' סידר לנו יום 
כזה מוצלח! קודם כל מביטה לי בעיניים ואומרת- 
את פשוט מלכה! אתם יודעים למה קוראים לאמא 

שלכם סמדר מלכה? כי היא מלכה.

אחרי הכל אמא, את הולכת. אחרי הכל את משאירה 
אותנו כאן. אחרי הכל את הזרקת לנו בחייך כוחות 
על, באינפוזיה מורידייך אל ורידינו. אחרי הכל, כל 
הטוב שיש בי הוא ממך. אחרי הכל אני מודה לך 
מעומק עומק קרביי ולבי. אחרי הכל אני מובחרת. 
אני מובחרת כי נבחרתי מכל הילדים שבעולם להיות 

הילדה שלך.

נוחי על משכבך בשלום זה נכון. אבל לא מסתדר לי 
עם אמא אירית. מה לנוח? יש עוד המון המון להספיק.
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הספד לאמא שרה
ביקשו שנכתוב,

והסבתא  האימא  הרעיה,  שרה  על 
האהובה שלנו. 

אז נתנו לדמעות להמשיך לרדת, ובלב 
מלא געגועים וכאב ישבנו לכתוב. 

)המילים נלקחו ונערכו מתוך ההספדים 
בהלוויה(. 

אימא אהובה, 

זה בכלל נשמע מופרך שאנחנו פה כולנו 
נפרדים ממך היום. את שהיית סמל החיים, 
צבעונית ותוססת, מלאה בחלומות. את 
אופטימיות חסרת  לעצמך  שקוראת 
תקנה, רואה טוב והזדמנות בכל דבר. 
ולצד זה היית כזאת אימא. תמיד בעניינים 
עד הפרטים הקטנים, מעורבת, זמינה, 

כנה תמיד.

אמא, רצינו להגיד לך תודה. אבל באיזו 
למי  להודות  כדי  משתמשים  מילה 
שליטפה לך את הראש והחזיקה לך 
את היד באלפי רגעים קשים בחיים. איך 
אומרים תודה למי שיצר אותך, שגידל 
אותך שכל כולך ומהותך ממנו. תודה 
על האהבה העצומה שלך אלינו. תודה 
שאהבת אותנו כמו שאנחנו. תודה על 
הנדיבות. תודה שהבאת אותנו לעולם. 
תודה על האחים המדהימים שילדת 
ועל אבא היקר. תודה שהראת לנו דרך 
המעשים שלך מה זו נתינה מכל הלב 

וחסד בלי גבול. אפילו ברגעים הקשים 
והאחרונים שלך השבוע אגרת את טיפת 
הכח המעטה שלך והארת פנים למי שבא 
לבקר אותך. לימדת אתנו איך חיים חיים 
שלמים ומלאים שאוהבים בהם כל יום 
וכל אדם. חיים צבעוניים פשוטים נטולי 

מרדף וגאווה. 

נראה שתהליך הפרידה ממך היה ממש 
מכוון מלמעלה. נתת לנו שבוע לזכות 
להיות עוד קצת אתך. לסעוד אותך וללוות 
אותך. לא היית מאמינה כמה אנשים 
רצו לבוא להיות אתך ולעזור לך. כולם 
באמת הרגישו מעגל ראשון. קרובים אליך, 
קשורים בך. ממש האמנו שתצאי מזה. 
ואז ביום חמישי אחרי יום קשה מנשוא 
באה המכה והכל קרס. הכניסו אותך 
לטיפול נמרץ והרופאים אמרו לנו שאת 
נלחמת על חייך. כל עם ישראל קרע את 
השמיים בתחנונים שלא תלכי. שיקרה נס 
ותשארי איתנו. ואת חיכית. חיכית לשקדי 
שתחזור מהודו ותפרד ממך. חיכית לניצני 
שתצליח להיכנס, להיות לידך להיפרד. 

בשבת היינו כולם יחד לידך ליד מיטתך 
הילדים  ומורדמת,  מונשמת  כשאת 
החתנים והכלות. אנחנו בטוחים שזה 
שנהיה  חשוב  "הכי  נחת,  לך  עשה 
קידשנו  אמרת.  תמיד  כך  מאוחדים" 
ושרנו איתך את שירי השבת בדמע. כך 
גם בשבת בבוקר, והשיא היה לקראת 

השקיעה בזמן סעודה שלישית. נכנסנו 
כולנו לחדרך ולא הפסקנו לבכות ולשיר 
את כל שירי סעודה שלישית שכה אהבת. 
בשעת רעווא דרעווין עוד התפללנו לנס 
שיעיר אותך. היית גאה בעוצמה שלנו. 
בביחד. היית גאה בסוסיא שלא עזבה 
אותנו לשנייה אחת ותהיה שם עבורנו 
גם כשאת כבר לא תהיי. אפשרת לנו 
להתחנן, לכאוב, להגיד מילות פרידה. 
מילות תודה. ואז במוצאי שבת כשהכל 

נגמר, לבך נדם. 

ואנחנו, לא מצליחים להבין שיותר לא 
נראה אותך. שלא תהיה בכל החתונות, 
שלא תכירי את כל הנכדים שעוד יהיו, 
שלא תפנקי ולא תתקשרי. שכבר לא 
תדאגי לנו יותר ולא תחבקי אותנו בחיבוק 
הגדול והאוהב בכל פעם שהגענו הביתה. 

כמה הרבה נתת לנו. 

אנו בטוחים שעכשיו את ליד כסא הכבוד, 
מליצת יושר על כולנו.

התפללי בעדנו שנמשיך יחד כמשפחה 
כח.  לנו  שיהיה  ומלוכדת.  מאוחדת 
התפללי בעד כל בית סוסיה ובעד כל 

עם ישראל. 

את מאירה לנו את הדרך. 

לעולם לא נשכחך.

תמיד אהבנו, ותמיד נאהב.
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מכתב ממנהל בית ספר סוסיא, עודד כלפה

 "למי שאינו מאמין
 קשה לחיות השנה,

 השדות מבקשים ברכה
 הים מבקש אמונה,

 ואתה אינך מבקש דבר...
)לאה גולדברג(

ונחלי  תעצומות  נפש,  כוחות  כמה 
אמונה, נדרשו מאיתנו כדי לקום בבקר 
שאחרי.. לחייך לשמיים, להתפלל בגבורה 
ובשמחה לחייך לילדים המדהימים האלו, 
לתת להם חיבוק חזק, ולהמשיך יחד 

להפיץ את האור הגדול.

הסתלקותם של שרה ואירית מורותינו 
הנאהבות והאהובות כל כך הותירה בי 
צלקת עולמים, כזו שלא תתרפא, כזו 
שלא תגליד, כזו שרק אמונה גדולה באבא 
ענק וחיבוק חזק של בניו חבריי לצוות 

ולקהילה יביאו מזור ותקווה.

אותו בקר עליו אמר איוב "היום ההוא יהי 
חושך... ואל תופע עליו נהרה", השבית את 
משוש חיי. לא ידעתי מאיפה אני לוקח 
אוויר ונכנס לבית הספר שאני כל כך 
אוהב, לצוות המדהים שלי, לתלמידיי 
המתוקים.. כי לא נותר בי כוח...שרתי 

בתוכי : 

 רק אליך אלוהיי
 קורא אני בלי קול,

 רק אותך תמיד בקשתי,
 רק אותך מכול,

 שתשמע אותי קורא 
 סומא מיתוך הליל,

 ותאיר לי את הדרך,
 שלא אהיה נופל... 

)אביהוא מדינה(

כל כך קל ליפול, להתרסק אחרי הבשורה 
הזו, אפילו בכירי הפסיכולוגים יאמרו לך..: 
זה בסדר.. תאפשר לעצמך. זה לגיטימי..

אז זהו שלא.. אנחנו לא מתרסקים. שרה 
ואירית יקרות ואהובות כל כך.

לא  נשברים,  לא  רסים  הח אצלנו 
מתנפצים, ולא מתפזרים.. וגם אם כן, 
נאספים הם החרסים, מתקבצים להם 
השברים אחד אל אחת והופכים הן לאבן 
אחת מגובשת ומוצקה כזו "שעליה יניח 
הצדיק את ראשו", כזו שתיתן כח לגדול, 

לזכור.. וסופה להיות "האבן הראשה".

ואהובות כל כך,   יקרות  ואירית  שרה 
הסתלקת מאיתנו בטרם עת, בשיא 
כוחכן ותרומתכן לקהילה, לבית הספר, 
לכל ילד וילדה שעברו דרכיכן, הלכתן, 

אך השארתן חותם.

חותם שיש בו דרך, חותם שיש בו חזון 
שיש בו אמונה ואהבה, בטחון וקשר לצור 
ישראל וגואלו, אהבה לארץ הטובה הזו 

ולנופיה הקסומים, לבניה ובנותיה.

עוצמה כזו, עם עושר כזה שהותרתן 
אחריכן אין מצב להתרסק.

ואירית אהובות כל כך, כל כך  שרה 
הרבה התפללנו, בכינו, תהילים, הפרשת 
חלה, קברי אבות, מה לא... תלמידותיכן 
ותלמידיכן לא חדלו לרגע לעשות כל 
מעשה טוב שרק ייתן עוד תוספת ברכה, 
אבל אבא שבשמיים אמר: לא הפעם...

לא נותר בנו כוח, אלא לחבק את הצער 
ולומר: ה' נתן ה' לקח יהי שם ה' מבורך... 
ולהתכוון לכל מילה כמו אנשי אמונה 

גדולים בדיוק כפי שאתן הייתן...

"אחד מבני החבורה שמת תדאג החבורה 
כולה.." שבת קה 

אכן, שרה ואירית אהובות כל כך, קיבלנו 
על עצמינו בלי נדר לדאוג.

לדאוג להמשיך את המסע הזה שאתן 
הובלתן,

לדאוג לעשות צדקה לחסד, לדאוג 
לאהבת הילדים עוד ועוד,

לדאוג להמשיך ולטייל בארך הקסומה 
הזו...

לדאוג למלא את חסרונכן.

אסיים בפזמון שליווה את בית הספר 
בסוף שנה שעברה,

פזמון שכיתה ט' בנות לא תשכחנה 
לעולם.

פזמון ששעתיים תמימות שרתן יחד עם 
שרה ביום האחרון של השנה במעגל 

אוהב ומחבק,

פזמון שאירית התפעלה ממנו כל כך.. 
"מאיפה הדבר הזה?", היא שאלה,.

פזמון של פרידה, זיכרון ודאגה 
־של חבורה שלמה, אוהבת, זוכ

רת וממשיכה את המסע....

 "כמה טוב כמה טוב שנפגשנו
 מה אני בלעדיכן,

 יחד התרגשנו,
 כל זה בשבילכן,

 כמה טוב כמה טוב שנפגשנו 
 פנים אל פנים,

 השירים שאהבנו,
 תודה על השנים. 

)חמוטל בן זאב(

אוהב ומתגעגע...

עודד,

וכל משפחת בית ספר סוסיא
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כתבה על האירוע הקשה מרב לוי, תושבת סוסיא:
זה  ככה  כולם".  את  מכירים  "כולם 
בישוב לא גדול. זה אומר שבשבילים 
"שלום" לכל עבר, בשלל  זורקת  את 
סוגי הנהונים וחיוכים. זה אומר שאת 
יכולה להיעצר לכמה דקות ואף יותר 
עם חברה זו או אחרת לפטפט על אסיפת 
ההורים שהייתה אתמול או על הפסקת 
אומר  זה  שלשום.  שהייתה  החשמל 
להיות ביחד בערבי נשים, ערבי גיבוש, 
טיול יישובי. להיות ביחד על הדשא בליל 
יום העצמאות. להתפלל ביחד בשבתות 

ובחגים.

זה אומר גם לאבד ביחד.

בערב שמחת תורה התבשרנו בישוב 
סוסיא על תאונה איומה שהתרחשה 
בכביש המוביל אל ים המלח. שתיים 
מחברותינו נפצעו באורח קשה. אירית 
ושרה. באחת נכנסנו למערבולת של 
חרדות ודפיקות לב ותפילות, תפילות, 
תפילות. שתי נשים יקרות. שתי משפחות. 
ורכזת קהילה אחת שלא זה התפקיד אליו 

פיללה, אך במסירות נפשה, ברגישותה 
ובדייקנותה ניהלה, ובעצם מנהלת גם 
תוך כדי כתיבת שורות אלה, את כל מה 
שצריך באופן שכל אחד יוכל להתמסר 

לתפקידו. 

ראשונה הייתה אירית שנלקחה לגנזי 
מרומים. שניה הייתה שרה, שביום בו 
הסתיימו ימי השבעה על אירית נערכה 
הלווייתה. אובדן כפול. שבעה ועוד שבעה. 
ציפורים  להקות  ואותן  הלוויות,  שתי 
המרחפות מעל ראשינו ברחבת בית 
הכנסת כשהילדים העוצמתיים שלהן, 

כל אחת בזמנה, מבכים את אמותיהן.

אירית זר. המורה לאנגלית של בתי. שבוע 
לפני התאונה בשעת פעילות צביעת 
מנדלות לקישוט הסוכה, שמה יד על 
כתפי בחיוך רחב וסיפרה לי עד כמה 
מאור נהדרת באנגלית. בשבעה הצלחתי 
לקלוט כמה וכמה סיפורים נוספים כאלו 
של הורים. איך ראתה את הטוב. איך 

דיברה טוב.

בין  זמנה  את  שחילקה  לונדון.  שרה 
ביתה ובעלה וילדיה ונכדיה ובית הספר 
וגמ"ח הכלים הנאים שלה  בו חינכה 
ועבודות הפסיפס המפעימות ובטח יש 
עוד. פעם ראיתי אותה עומלת על פרפרי 
פסיפס עדינים על הגדר ליד המכולת. 
מקסים! זרקתי אליה והיא נופפה לי 
כיף  איזה  לעצמי,  וחשבתי  בחזרה. 
לגור בישוב שיש בו אישה שמדביקה 
פרפרים מפסיפס על גדרות. עם היוודע 
דבר פטירתה של שרה השלכתי לפח 
בדמעות את הספל הסדוק שתכננתי 

להניח לה בתיבת הדואר.

המפגשים בישוב חרישיים יותר. החיוכים 
יותר. תחושה של כאב גדול  קלושים 
ועם זאת הירתמות ועשייה. להקל על 
המשפחות האבלות. להקל על עצמנו. 
במהרה התמלאה טבלת התורנויות בבית 
האבלים שפורסמה בקובץ שיתופי דרך 
המייל היישובי. קובץ נוסף קורא לכולנו 
לשתף זיכרונות משרה ומאירית. ועדיין, 
קשה כל כך להאמין שלא נראה יותר את 
חיוכן בישוב בבית הספר. בבית הכנסת. 

בפעילויות השונות.

בשתי ההלוויות הבטיח רב הישוב שסוסיא 
חזקה. שנהיה חזקים. מאסונות שאירעו 
יקרה.  יודעים שזה עוד  בעבר אנחנו 
בינתיים רק צער עמוק. וגעגועים אינסוף.

שברי חרסים

רסיסים רסיסים

אוחו לפסיפס ביד אוהבת

ומי ירפא את שברינו כעת

ירגיע נפש כואבת.



#1

סרט על סיפורה של אלישבע רייז שהלכה לעולמה בגיל 
ביתה  ילדיה את  ושתיים. אחרי מותה, מפנים  שמונים 
ומוצאים שם יומנים. את היומנים היא כתבה בסתר לכל 
אחד משבעת ילדיה, בהם היא תיעדה את חייהם במשך 57 
שנים, מיום הולדתם ועד יום מותה. זה היה מפעל חייה. ערב 
ערב ישבה בביתה בקיבוץ עין צורים וכתבה לילדיה, אותם 
מעולם לא חיבקה או נישקה. עתה הם פותחים את היומנים 
בפעם הראשונה וקוראים את תיעוד חייהם. בעקבות האוצר 
שהשאירה הם יוצאים למסע מרגש וכואב, בו ילמדו על 

ילדות, אימהות והורות.
בימוי: גולן רייז 

לאחר ההקרנה שיחה עם גיבור הסרט - עמיר רייז

יום ד | 29.11 | י״א כסלו
20:00 פתיחת תערוכת "סודו של צילום"

20:30 תחילת הקרנה 

המחברות של אליש

כניסה: 20 ₪ לאדם ברישום מוקדם // רישום באתר המועצה  לינק להרשמה 
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20:00 פתיחת תערוכת "סודו של צילום"

  בית קפה וניל קינמון במיתרים פתוח מ-18:00-21:00
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מה כבר ביקשתי?
יום רביעי, 20/12/2017 ב כסלו

הצגה של תאטרון אלומה על משפחה מיוחדת. נוי היא נערה עם 
צרכים מיוחדים, הנוסעת לשבוע לקייטנה, בזמן שאמה ואחותה 
מסתגלות לבית החדש שאליו הם עברו. ההתחלה החדשה מעמידה 
בפניהן החלטה לגבי עתידה של נוי וחושפת סודות מן העבר. לאיזה 

בית תחזור נוי?

שחקניות: אורנה סגל ויפעת נוימן. כתיבה: אתי אלבוים

#2

20:00 פתיחת דלתות //  20:30 מתחילים 
20 ₪ לאדם במכירה מוקדמת. רישום באתר המועצה

  בית קפה וניל קינמון במיתרים פתוח מ-18:00-21:00
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המפג
· משפחה ישראלית ·

נובמבר-דצמבר 2017 // חשון-כסלו תשע״ח

· ן  ו ר ב ח ר  ה ב ת  ו רב ת י  ע ו ר י א  ·

חוגגים שבעים למדינת ישראל

מזל טוב!

ממשיכים בתוכנית התרבות של המתנ"ס "יוצאים קבוע"
השנה בסימן 70 שנה למדינה

נפגש פעם בשבועיים, במיתרים, לסרט / הרצאה / הצגה / מופע
הסדרה שאיתה פתחנו נקראת 'ומכל הגלויות' ועסקה בעדות, בארץ מוצא והצבעוניות של העם היהודי כאן ובכלל.

התחלנו עם הקרנה חגיגית של הסרט המוצלח 'ישמח חתני' ויחד עם מפגש עם הבמאי אמיל בן שמעון.

לאחר מכן צפינו בהתרגשות בסרט שמגלוץ' העוסק בחברה האתיופית ולאחריה שיחה עם הבמאי מורדי קירשנר.

ולסיום הסדרה מפגש עם מפיק הסדרה 'יהודי עולמי' נתי מליחי. ששיתף אותנו במקומות המיוחדים והנידחים 
אליהם הם נסעו ומה הם גילו שם.

בסדרה הבאה נעסוק ב'משפחה ישראלית'.

מה מחכה לנו החורף בהר?

תרבות חורף 
בהר חברון

הכי טוב, הכי קרוב 

האירועים הקרובים

יום רביעי • 29.11 • י"א כסלו
המחברות של אליש

סרט המספר את סיפורה של אלישבע רייז שהלכה לעולמה בגיל שמונים ושתיים. 
אחרי מותה, מפנים ילדיה את ביתה ומוצאים שם יומנים. את היומנים היא כתבה 

בסתר לכל אחד משבעת ילדיה, בהם היא תיעדה את חייהם במשך 57 שנים, מיום 
הולדתם ועד יום מותה. זה היה מפעל חייה. ערב ערב ישבה בביתה בקיבוץ עין 
צורים וכתבה לילדיה, אותם מעולם לא חיבקה או נישקה. עתה הם פותחים את 

היומנים בפעם הראשונה וקוראים את תיעוד חייהם. בעקבות האוצר שהשאירה הם 
יוצאים למסע מרגש וכואב, בו ילמדו על ילדות, אימהות והורות.

 הסרט ישתתף בפסטיבל היוקרתי DOC NYC בניו יורק בחודש נובמבר הקרוב. 

והוא בסיבוב הקרנות בכורה החודש. 

בימוי: גולן רייז. לאחר ההקרנה שיחה עם גיבור הסרט- עמיר רייז.

 יום רביעי • 20.12 • ב' כסלו
מה כבר ביקשתי?

הצגה של תאטרון אלומה על משפחה מיוחדת. נוי היא נערה עם צרכים מיוחדים, 
הנוסעת לשבוע לקייטנה, בזמן שאמה ואחותה מסתגלות לבית החדש שאליו הם 

עברו. ההתחלה החדשה מעמידה בפינהן החלטה לגבי עתידה של נוי וחושפת 
סודות מן העבר. לאיזה בית תחזור נוי?

שחקניות: אורנה סגל ויפעת נוימן. כתיבה: אתי אלבוים 

בכל האירועים
 20:00 פתיחת דלתות

20:30 מתחילים

כניסה: 20 ₪ לאדם 
מיתרים

רישום באתר המועצה

בית קפה 
וניל וקינמון

פתוח 18:00-21:00



ניפגש!

עוד תרבות בהר בחודשים הקרובים...
סדנת כתיבה מטעם ספריות הר חברון, בהנחיית רות עציון – מתחילים בקרוב!

קורס להכשרת מדריכות כלה - מחזור ב' יוצא לדרך!

התיאטרון התחיל, וכך גם המקהלה – אפשר להצטרף בשמחה.

הפירסומים כאן בעיתון.

מרכז צעירים הר חברון חוגג שנה שנייה!

מתרגשים לקבל לחיקנו פנים חדשות של רכזים טריים שנוספו אלינו, יהיה שמח !

אירוע פתיחת שנה בפתח, יש למה לצפות...

אנחנו נערכים לחודש כסלו ולפסטיבל חנוכה
יום חמישי • 7.12 • י"ט כסלו

יצוין בשיח ובנגינה בישיבת עתניאל

בהתוועדות עם חיליק פרנק ורבני הישיבה. יום 
חמישי יט כסלו 7.12

יום שני • 11.12 • כ"ג כסלו
במרוץ דרור

נפגוש את כולכם על המסלול, ובסיום המרוץ 
טקס הענקת גביעים ומופע אקרובטיקה.

ובחנוכה – 

יום רביעי • 13.12 • כ"ה כסלו
פעילות למשפחות צמי"ד בחנוכה

ובנוסף - צעדת יוסי שוק 
בבית חג"י

יום חמישי • 14.12 • כ"ו כסלו
פסטיבל משפחתי לחנוכה

משעות הבוקר: הצגת ילדים גדולה "איה אווצ' 
אווה" ולאחריה פעילויות יצירה וג'אגלינג לילדים.

בחמישי בערב להקת עלמא
במרכז המבקרים סוסיא הקדומה.

לאורך החג יהיו הצגות ילדים ו/או סרטים ושיח למבוגרים ביישובים, 

בסיוע המתנ"ס ומשרד התרבות, במסגרת "פסטיבל חנוכה" .

 פעילויות בחנוכה 
עם מרכז סיור ולימוד סוסיא

14.12.17 • כנס הספר והמדבר – כנס 
אקדמי מרתק שיעסוק השנה בסוגיות 

הקשורות למים בהר ובמדבר – מימי האבות 
ועד ימינו )50 ₪(. 

14-15.12.17 •  מיני קמפוס הספר והמדבר 
)315 ₪ לאדם בחדר זוגי. ניתן להצטרף ללא 

לינה במחיר 230 ₪( – סיור עששיות לילי 
באתר סוסיא, מופע של להקת עלמא ולפנות 

בוקר יציאה לסיור ברכב ספארי לרמת 
המדבר בהדרכת ד"ר דורון שר אבי.  

17-18.12.17 • טיול בין דורי להר הנגב  - 
מיועד לסבים וסבתות עם נכדיהם מעל גיל 

10. בהדרכת יובל פרג'ון. )450 ₪ למשתתף. 
משתתף שלישי והלאה מאותה משפחה – 

.)₪ 405

17-19.12.17 • אירוח משפחות בסוסיא – 
כולל סיורים, פעילויות ועוד. 

 למידע נוסף ולהרשמה
www.susya.org.il    1-599-507517

תרבות חורף 
בהר חברון

הכי טוב, הכי קרוב 
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מסרבת
יונה תור | קרית ארבע

 ַהּיֹום ָלַבְשִּתי ָלָבן
 ֵסַרְבִּתי ַלַּׁשֶּלֶכת.

 ִאַּמְצִּתי ִלי ִּפְרֵחי ָהָדר
ְלַעֵּטר ָּבֵהן ֶאת ֹראִׁשי.

 ַהּיֹום ָלַבְשִּתי ָלָבן
 ַּדְוָקא ְּבֻחִּלין,

אֹור ֶׁשַּבֹחל  ִהְׁשּתֹוַקְקִּתי לַָ
 ְלִהָּטֵהר ְּבָים ֵאיְנסֹוִפי
ִלְפֵני ָּבא  ָהַעְרִּפִּלים.

 ְוַהַּׁשֶּלֶכת
 ֹלא ַמְמִּתיָנה ִלי,

 ֹלא ׁשֹוָהה, ֹלא ִנְרֶמֶזת.
 אֹוֶרֶגת ָׁשִטיַח ְּכֹתם ָּגֶון.

ְמָסֶרֶבת ְּלִכמיָהִתי ְּבָלָבן.

 ֶנֱאַחְזִּת ְּבאֹור ַקִיץ ַאֲחרֹון,
 ְמַאֶּמֶצת ִזיו אֹור ָּפז

 ֶאל ּתֹוִכי.
 ְלָהִאיר ֶאת ֶחְׁשַּכת ַהֹחֶרף

ִמִּבְפִנים.

בצל התאנה והגפן 
רבקה מרים | ירושלים

 ַהְּתֵאָנה ְוַהֶּגֶפן, ִהיא אֹוֶמֶרת ַעְכָׁשו
 ֶׁשַּבְּכפֹור ְּכֵמתֹות ְמִׂשימֹות ַעְצָמן

 ְוֶנֱאָספֹות ִלְגָלִדים ֶׁשל ָאֹפר, ְנטּולֹות ִחיָׁשה
 ְּכֵׂשָער, ְּכִצֹּפֶרן, ְּכמֹו ְקִלָּפה ֻמְׁשֶלֶכת 

 ָהּה, ֵאיְך ַּבַּקִיץ, ַהְיֵׁשר ַלֶּפה ֶאת ִּפְרָין ֲאִני ַמִּגיָׁשה
 ְונֹוֶׁשֶכת, נֹוֶׁשֶכת

 נֹוֶׁשֶכת
 ְוֶׁשֹּלא ִּכְבִרּמֹון, ַהִּנְזָקק ְלִקּלּוף 

 ַּגם ְּבֹלא ָּכל ִעּבּוד, ְּכֵאֶצל ַהִחָּטה, ַהְּׂשעֹוָרה, ֵזית ַהֶּׁשֶמן 
 ַהְּדַבׁש – ֶאָּלא ָּכְך ְסָתם, ְיִׁשירֹות, ִּבְנִגיָסה ֶׁשל ַמָּמׁש

 ִנָּגר ְוִנָּגר ֶהָעִסיס, ֶאל ְׂשָפַתי
 ֶאל ְּגרֹוִני –

ְוָכל ַהֶּׁשַפע ַהֶּזה ִמְתַמֵּלא ְוִנְגָּדׁש, ַרק ִמְּפֵני ֶׁשַּבְּתֵאָנה 
 ּוַבֶּגֶפן

ִלְפֵני ֶׁשָּבא ַהְּפִרי ָלעֹוָלם, ֶהָעָנף, ְּכמֹו ַהֶּגַזע, ֵמת ְוָכַמׁש. 

ַוֲאִני, ַעְכָׁשו, ִהיא מֹוִסיָפה, ְּבֵצל ַהְּתֵאָנה ְוַהֶּגֶפן ָלגּור 
 הֹוֶלֶכת

 ְוַגג ִלי ִיְהֶיה ַהֵּצל ַהּמּוָטל ִמְּׁשֵּתיֶהן ִּבְזַמן ַהְּתנּוָבה
ְּכמֹו ַּגם ַהֵּצל ֶׁשֵהן ְמִטילֹות ַּבַּׁשֶּלֶכת.

הגשם  וטיפות  הסתיו  מגיע  עת 
הראשונות מרוות את האדמה, זולגות 
עמן הדמעות, על אבדן כל כך יקר 
של שתי נשים אהובות מסוסיא, אירית 

זר ושרה לונדון ז"ל

ָלֶׁשֶבת ְוָלקּום
נורית גזית | עתניאל

 ָלֶׁשֶבת
יֹוְשִׁבים

 ִׁשְבָעה ָיִמים
 ַמַּסע ַחִּיים

 ְכֶּסֶרט ְמַסֵּפר ּוְמגֹוֵלל
ִרְקַמת ַחִּיים

 ַנְחׁשֹוֵלי ָאָדם
 ָּבִאים ְויֹוְצִאים

 ְמַנֲחִמים
ְמַלְטִּפים ְועֹוְטִפים

ְוֵהם יֹוְׁשִבים

 ּוַבַּלְיָלה
 ֵעת ַהֹחֶׁשך עֹוֵטף

 ְמַכֶּסה ַעל ְּפָצִעים
ִמְתַקִׁשּים ָהֲאֵבִלים

 ַהֵּלב דֹוֵאב
 ְּכֵאב ּגֹוֵבר

 ֻמְגָלה ִמְתַּפֶּשֶׁטת
 ְנָׁשָמה ִמְתַיֶּסֶרת

 ִׁשְבָעה ָיִמים יֹוְשִׁבים
ַחִּיים ְׁשֵלִמים חֹוְלִפים

 ְוָהֶרַגע ַהְמַּטְלֵטל ַמִּגיַע
 ֵמָעָפר קּוִמי 

 ִלְבִׁשי ִּבְגֵדי ִתְפַאְרֵּתך ַעִּמי
 ִנְׁשַמַעת ְּפֻקָּדה

 ָלקּום!
ְוָקִמים

 ָהעֹוָלם ַמְמִׁשיְך
ְוַהֶּפַצע ַמֲחִריף

פריטת מיתרפריטת מיתרפריטת מיתרפריטת מיתר



אמנים מיתרים 
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בחורף קר בתחילת אוקטובר 2015 נוסד כפר סטודנטים בדרום 
הר חברון. המסע של יסוד הכפר היה ארוך ולא מצופה: עיכוב 
בהבאת המבנים הביא לכך שהכפר נוסד ביישוב סוסיא, שזיהה 
את המצוקה, פתח את שעריו ואירח את הכפר במשך חצי 
שנה. הכפר ייסד את רוחו החלוצית והאיתנה ואף התגבר על 
החורף הראשון שהיה קשה ומושלג. שורשי הכפר ננטעו באווירה 
הרפתקנית ועיקשת - ערך ההתיישבות נצח את חיי הנוחות 

והביטחון. 

בשנת 2016 הגיעו המבנים ליישוב שמעה והכפר הכה שורש 
במקום החדש. היישוב שמעה מונה היום כ-90 משפחות ויחגוג 
בקיץ הבא 30 שנים להיווסדו. היישוב שמעה קיבל את הכפר 

ברוחב לב ובאירוח כמו שרק תושבי שמעה יודעים לתת. 

בימים אלו ממש הגיעו אל הכפר כ20 סטודנטים וסטודנטיות מכל 
רחבי הארץ - דימונה, גוש עציון, הרצליה, מעלה אדומים, משואות 
יצחק ועוד. הסטודנטים לומדים במגוון מוסדות – אוניברסיטת 
בן גוריון, מכללת הרצוג, מכללת ספיר ואפילו באוניברסיטת 

כפר הסטודנטים 

שמעה



אריאל. גם תחומי הלימוד של הסטודנטים מגוונים - רפואה, 
תקשורת, חינוך, הנדסת חשמל ובניין, פסיכולוגיה, כלכלה ועוד.

המשותף לכלל הסטודנטים הוא הרצון לחיות את השלב 
הסטודנטיאלי עם ערך מוסף - חיים אקדמאיים בשילוב חיי 

עשייה קהילה וחלוציות. 

המגורים בכפר הסטודנטים בשמעה הם בגדר מתנה. הסטודנטים 
זוכים להכיר חבל ארץ יפיפה ולחיות חיים של עשייה וגם ההר 
זוכה בחיזוק ההתיישבות הצעירה. דוגמה נהדרת לכך הם שישה 
סטודנטים שסיימו את לימודיהם המשיכו לגור בהר - )ביישוב 
טנא עומרים( מהסיבה הפשוטה שההר כבר מהווה בית עבורם.

הכפר מייצר רוח צעירה וחדשנית בהר חברון, חיים בו דתיים 
וחילוניים חיים זה לצד זה בשימת דגש על חיי יצירה ועשייה. 
הפאב בכפר הסטודנטים יהווה נקודת מפגש לצעירים באווירה 
כפרית ונעימה ובמקביל ישמש במה ליוצרים ואמנים מההר. 

בתחילת חודש אוקטובר חל "שבוע קדמה" - שבוע בו התארחו 
כל כפרי הסטודנטים של עמותת קדמה ביישוב פני קדם. 
בשבוע זה כפר הסטודנטים שמעה יצר פינת תצפית חדשה 
ביישוב פני קדם. חווית החיבור לאדמה היא חוויה שאין דומה 
לה. המגע הבלתי אמצעי באדמה, פריצת השבילים ובניית 
הטראסות הם חוויה ייחודית ומחברת ובאווירה זו אנו פותחים 

את שנתנו השלישית בהר חברון.

בהזדמנות זו אנו מודים לכל אלה שסייעו בהגשמת החלום. 
הרבה שותפים מלווים את הכפר לאורך הדרך, ובזכותם הכפר 

הפך מחלום למציאות. 

תודה לכם, תושבי ההר, שאנו זוכים להיות עכשיו חלק מכם.

 בברכת שנה טובה 
פורייה מאוחדת ושמחה

כפר הסטודנטים שמעה.

המשותף לכלל 
הסטודנטים הוא 

הרצון לחיות 
את השלב 

הסטודנטיאלי 
עם ערך מוסף - 
חיים אקדמאיים 

בשילוב חיי 
עשייה קהילה 

וחלוציות
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פגשנו השנה פעם שניה להושענוער משותף לנוער הר חברון 
והפעם - במעלה חבר.

היה ערב גדוש במפגשים, שיחות ותחושה טובה של ביחד. 
בסיום הערב עלינו לנבי יקין להופעה של האומן והיוצר עקיבא 

תורג'מן! היה מופע מרגש ועוצמתי.

אנחנו מקוים שהערב הזה ילך ויגדל ונראה עוד ועוד נוער 
ובוגרים שותפים אליו!

תודה רבה כל השותפים לערב זה - היישוב מעלה חבר שדחף 
ויזם יחד עם בני הנוער התותחים של היישוב שדאגו להכל 
עד לפרטים הקטנים! ליעל חמאוי מנהלת מחלקת תרבות, 
למחלקת ביטחון ובראשם נדב צחור, לכוחות צה"ל, למעבירי 

השיעורים ולכל האנשים הטובים שעזרו בדרך.

שנמשיך ונרגיש את הכוחות הגדולים של הנוער בהר!
מחלקת נוער

סיכום הושענוער 2
נוער הר חברון

נוער
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מחלקת נוער, להב"ה, קומונריות, רכזי הנוער,
תנועות הנוער ואבישי אופק רכז ז-ח

נשמח לראותכם שותפים איתנו!

אירועי
שיא
שנתיים

מפגש 1 | אני ועצמי- 31.10 י"א חשון
 הכשרה לקומונריות, למדריכים ולש"ש
מפגש 2 | אני והחברה- 20.2 ב' טבת

הצגה מרתקת של "בודד ברשת"
עם פעילות של מדרשת בני עקיבא לאחר מכן

מפגש 3 | אני וההר- 25.3 ט‘ ניסן
טיול מרתק בהר חברון והכרות עם מקומות

שלא הכרתם!

מפגש 4 | אני והעם- התנדבות בחופש הגדול

מנהל החינוך והמתנ"ס
ורווחה

בס“ד

אמונה
יחסים בין-אישייםבעצמך

חיבור לכלל
חיבור למשפחה

היכרות עם עצמך

העצמה

ש
בו

גי

מעגלים
תוכנית חדשה ומרתקת לנוער ז-ח בהר חברון

תשע“ח 2017-2018

מעגלים

05
8-

43
89

00
5

נוער
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זו לא טעות
זו הסיסמה של חמישה חבר'ה שגרים 
יחד בקומונה ביישוב לבנה ובחרו לדחות 
את גיוסם לצבא, למען שנה של תרומה 

והתנדבות למדינה ולקהילה. 

את שנת השרות שלהם בחרו לעשות 
זוהי  הלאומי:  הנוער  תנועת  מטעם 
שנה מיוחדת במינה: עבודה חקלאית 
שמשלבת עבודה עם הקהילה, התנדבות 
בבתי ספר במיתר עם ילדי הר חברון, 
וכמובן  קהילתיים  פרויקטים  הרמת 
הקמה והפעלת סניפים של תנועת הנוער 

הלאומי ביישובים החילוניים. 

חברי הקומונה הגיעו ממקומות שונים 
בארץ: מתן עבדו מאשכולות, רן מלכה 
מבאר שבע, בתאל בקירלי מגן יבנה, 
ליאב מרלי מקיבוץ איילת השחר בצפון, 
ואלה טל ממודיעין. המגוון והייחודיות 
של כל אחד מחברי שנת השירות נותן 
ומחזק את כוח העשייה של הקומונה, 
בחקלאות וכמובן בעשייה בסניפים של 

תנועת הנוער הלאומי ובכלל.

יצאנו לשאול את חברי שנת השירות 
כמה שאלות: 

למה בחרת לעשות שנת שירות?
בחרתי לעשות שנת שירות, בשביל עוד 
שנה למען הקהילה, עוד שנה של תרומה 
לפני הצבא בעיקר בשביל לתרום )רן(. 
אני מאמין ששנת השירות היא ההזדמנות 
להתעסק אך ורק בנתינה מבלי לחשוב 
על כסף ומגורים )אין צורך לעבוד /ללמוד 
/ לדאוג לדברים אחרים(. בחברה כמו 
שלנו יש הרבה לתקן ולשנות ולכן שנת 
השירות היא דבר כל כך חשוב במדינה 

שלנו )מתן(. רציתי לעשות משהו קצת 
שונה ולא מוכר, לצאת מגדר הנוחות 
שלי ולחיות חיי קומונה, חיים שיתופיים. 
להכיר אנשים חדשים, להתמודד עם 
קשיים שלא חוויתי בעבר, ללמוד להיות 
עצמאית יותר, ללמוד על עצמי וללמד 
את עצמי דברים חדשים ובכך להכין 
את עצמי ככל האפשר לצבא ולחיים 

האמתיים )בתאל(.

לא פחדת מהעבודה החלקאית? 
הרי זו עבודה פיזית לא פשוטה? 
באתי במיוחד בשביל העבודה החקלאית. 
לדעתי עבודה זו הינה אחד היתרונות 
)ליאב(.  השירות  שנת  של  הגדולים 
כן קצת, לא הכרתי בכלל את תחום 
החקלאות ולא ידעתי לאן אני מגיעה, 
ולהיחשף  האתגר  את  חיפשתי  אבל 

לדברים חדשים )אלה(.

איך הר חברון? איך האזור?
אזור מדהים. יפיפה ומעניין ביותר )בתאל(. 
אחד האזורים הכי יפים בארץ, הכל פה 
פשוט קהילתי חמים ונחמד, למרות שזה 
הרבה ישובים קטנים לפעמים מרגישים 
שהמועצה מחברת את כולם בחממה 
אחת גדולה וחמימה שטובה לכולנו )רן(.

איך הולך בסניפים? מה תפקידיכם?
התפקיד שלי בסניף שמעה הוא רכז 
התנועה ביישוב ובנוסף אני מדריך יום 
נוסף בלבנה את השכבות הצעירות. אני 
מאוד מרוצה מההזדמנות שניתנה לנו, 
להקים סניפים ולבסס אותם ולהתחיל 
מהיסוד, שזה תפקיד מאתגר וחשוב מאוד 

ברמת העשייה וההשפעה )ליאב(. כרגע 
נכנס לרכז סניף באשכולות, הצורך שם 
בש״ש הוא מורגש ואני חושב שהעבודה 

שם תהיה מדהימה:( )רן(.

מה היעדים שלך בש"ש?
להביא לשינוי בתפיסתה של החברה 
הישראלית כלפי שנת שירות, להעביר 
את התכנים והערכים שאני מביא איתי 
לתנועה ולחניכים וליצור קשר מעמיק 
וטוב עם החניכים )ליאב( בעיקר להשאיר 
חותם בקהילה, לדעת שעשיתי משהו 
שאף אחד אחר לא יכל לעשות את זה 
כמוני )רן(. לדעת לעשות ולא רק לדבר, 
לדבוק במטרות שאני מציבה לעצמי 
לצאת יותר עצמאית, להצליח להתמודד 
עם כל האתגרים. לדעת להילחם על 
העקרונות שלי, אך לדעת להתפשר, 
הזו להיות הכי  ובאמת לגרום לשנה 

משמעותית שאפשר )אלה(.

אחרי מס חודשים בש"ש, ממליצים?
ממליץ מאוד. יש עוד דרך ארוכה לעבור 
אבל אני ממליץ לאנשים שרוצים ליזום 
ולעשות למען החברה )מתן(. ממליצה 
בחום! העשייה והנתינה בחקלאות ועם 
החניכים, בבתי ספר או אחד עם השני 
בקומונה מספקים וגורמים תחושת אושר 
והגשמה עצמית. )אלה( ממליצה מאוד! 
לא הכל קל, והאמת שהספקנו לחוות 
המון קשיים, אבל תמיד אחרי שבוע קשה 
מגיע שבוע טוב עוד יותר. בסופו של דבר 
כולנו אחים ואם לא נדע להסתדר בנינו 
לא נצליח להגיע למטרה אותה הצבנו 

לעצמנו בתחילת השנה )בתאל(.

שנת 
שירות 

נוער
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לאחר חופשת קיץ גם בסיפרייה, חזרנו לפעילות מבורכת ושגרה טובה. 
כמעט מידי יום פוקדים את הסיפרייה קוראים רבים - מבוגרים, נוער, ילדים, 

וקטנטנים - להחלפות ספרים, ולזמן איכות ופעילות הורים וילדים.

לקראת ראש השנה ערכנו בסיפרייה סדנת הכנת כרטיסי ברכה ושעת סיפור 
- היה שמח, חוויתי ומהנה צרוף באווירת התרגשות לקראת השנה החדשה.

אנו כבר ממש נכנסים לזמן חורף ונערכים לקראת פעילות מרובה בסיפרייה.

אז מוזמנים תמיד לספריית סנסנה, בואו בכיף.
קרן

אז מה קורה 
בספריית סנסנה?

מה קורא?!
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אז זהו שממש לא
תקופת החגים מאחורינו? 

רק מוצאי שבת שעבר ציינו יום הליכה 
הבינלאומי.

ומי בא לחגוג?

נשות הר חברון האלופות עזבו את הכלים, 
ריצפה, כביסות של מוצאי שבת והקדישו 

שעה לעצמם ולבריאותם.

ומה היה בתפריט?

מסלולי הליכה ריצה 2.50 קילומטר 5 
ק"מ 7 ק"מ

ולקינוח תרגילי כוח ומתיחות.

האמת שלקבוצת הליכה ריצה הר חברון 
חגיגה שכזאת מתקיימת בכל מוצאי 
שבת. הקבוצה קיימת כשנה והתחלנו 

די מאפס.

כל קילומטר אפילו בהליכה היה נראה 
כמשהו בלתי ניתן להשגה.

מאז הספקנו להשתתף במרתון ירושלים, 
במרוץ דרור, מרוץ לילי בקרית ארבע 
ומרוץ מערד למצדה, מרוץ מכביה. כל 

אלו בין 5ק"מ לחצי מרתון.

אז הכל אפשרי ורק בהתחלה קשה )וגם 
זה לא תמיד(

מוזמנות להצטרף אלינו מדי מוצאי שבת 
בשעה 20.00 שעון חורף. כל אחת והקצב 

שלה.

נפגש. אילה פרל, חיה בכושר

חוגים



33ְדרוָׂמא | חשון תשע"ח | נובמבר 2017

להצטרפות למהפכת הכשרות ולשאלות בענייני הכשרות בהר
ניתן לפנות לרב משה כהן )מעון( בשעות הצהרים 0527381081 

משרד המועצה הדתית – ורדית – 0528990325 

טלפון מהות העסקשם העסקמקום העסקשם מנהל העסק

ג נ י ר ט י י ק

מהדרין0538832451קייטרינג בשרימעדני מלך טנא עומריםנורית לוי

מהדרין0528903626קייטרינג בשריקייטרינג אברהםמעוןאברהם אוויזרט 

מהדרין0523115634קייטרינג בשרימרכז סיור ולימוד סוסיאסוסיאאבישי רוטשטיין 

חלבי וניל וקינמוןמיתריםשרונה חיים משמעה קייטרינג 
ובית קפה

מהדרין0523912723

קייטרינג חלבי + שושנים / נתיבות דרורמכינה בתלםסוזן יום טוב מתלם
בשרי

רגילה0546149949

ם י פ א מ ו ה  פ ק י  ת ב

מהדרין0528903601מאפים וקצפתמישל קינוחי בוטיקמעוןמישל דרמון

רגילה0587906608מאפים וקפהבית קפהמצפה יאיררונאל ברק 

רגילה0523273180מזנון וכריכיםמזנון וכריכיםתרקומיהז'קלין עמר מאדורה

אברהם יצחק מרציאנו 
מעשהאל

רגילה0548340207חלבי פיצריה סוסיא

רגילה0586472448מאפיהמאפיהמעוןאברהם ורוזה דוידוביץ

ת ו נ י י

מהדרין0558824369יינותיקב דרימיהסוסיאאלעד מובשוביץ 

מהדרין0506221296יינותיין הליבניסוסיאמנחם וייס 

0528903600ליקרליקרמעוןברונו דרמון

מהדרין0524214426יינותיין לבניכרמלמנחם לבני

ש ב ד

מהדרין0528119459דבשמכוורת נגוהותנגוהותברוך ושמרית פויטונגר

מהדרין0526990474דבשדבש ארקיןאביגילינון ארקין 

י ל ל כ

שוקולד פרווה + הולי קקאומעלה חבריוסף זנדר 
חלבי

מהדרין0543172300

מהדרין0506620401טחנת קמחטחנת קמחמעלה חברמשה יהלום 

מהדרין0505381927ירקותחישתילסוסיאדניאל וייס

רגילה0528903842הפעלות שטחדני במדברלבנהדני שוקרון ממצפה יאיר

עיזים מחלבות סוסיאסוסיאבני אריאל מחלבת 
וגבינות

מהדרין0526070570

     טבלת עסקים 
בעלי תעודת כשרות  

מועצה דתית הר חברון – בתוקף עד פסח תשע"ח

מועצה דתית הר-חברון
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שרקרקים, מנוחה של שבוע
ומילוי מצברים 

לפני המדבר הגדול
נחשון אפיק – מדריך טיולים והפעלות מצפה יאיר | צילום: נוה גנוד, סוסיא

"גם חסידה בשמים ידעה מועדיה ותור וסיס ועגור שמרו את 
עת באנה..." 

ארצנו הקטנה נחשבת לציר נדידה מרכזי לכחצי מיליארד )!( 
עופות החולפים כאן פעמיים בשנה.

בסתיו הן עוזבות את הארצות שקיננו בהן באירופה המזרחית 
ובאסיה, שם הקור והשלגים המתקרבים לא יאפשרו להם 
למצוא מזון ולהתקיים – והן עפות בדרכן לאפריקה, ובאביב 

חזרה צפונה.

הסיבה לכמות עצומה זו היא היותנו "צוואר בקבוק" על ציר 
שלושת היבשות.

כיון שהעופות זקוקים למנוחה יומיומית הם לא יכולים לחלוף 
מעל הים )חלקם עוברים מעל הים השחור ביום אחד - 800 

ק"מ, אך לא מעבר לכך(.

לעיתים נראה מאות ציפורים במעין מערבולת מעל ראשינו, 
ללא סדר וכיוון – זוהי שיטת הנדידה המתוחכמת של העופות 

הגדולים )הדואים(:

כדי להימנע מהשקעת אנרגיה מיותרת, מחפשות הציפורים אויר 
חם העולה כלפי מעלה מהקרקע )תרמיקה(, "מתיישבות" עליו 
ועולות איתו במעין ספירלה וממרום עמוד האוויר החם הזה הן 
גולשות בלי הנד כנף לכיוון הנדידה עד שיאתרו את התרמיקה 



הבאה וכן 
הלאה. אחר 
הן  הצהריים 
מתחילות לתור 
אחר מקום לינה 
בטוח, בד"כ עצים 

או מצוקים.

ועופות  שיר  ציפורי 
ם  י ש מ ת ש מ ם  י נ ט ק
בנדידה.  כנף  בתנועות 
חלקם יעדיפו לנדוד בלילה, 
וחלקם יישארו למלא את מאגרי 
האנרגיה, לדוגמה: השרקרקים 
יישארו לשבוע אצלנו למלא את 

כרסם בדבורים וצרעות וכד'. 

מזה 35 שנים נערך בישראל סקר נדידה 
בהיקף מרשים, הכולל מכ"מים, תצפיות 
ומהעולם,  צפרים מהארץ  ע"י  מהקרקע 

נקודות טיבוע, ואף שימוש בדאונים כעזר.

בהיותי נער, זכיתי להשתתף בסקר שנערך במדבר 
יהודה בשיתוף פעולה בין החברה להגנת הטבע 
וחיל האוויר בניהולו של יוסי לשם, היום פרופסור חוקר 
ציפורים. ישבנו כמה חבר'ה על שפת מצוק ההעתקים, 
ספרנו והגדרנו במשך חודשיים עשרות אלפי עופות, 

בעיקר דורסים בדרכם צפונה.

מטרת המחקר הייתה למפות את נתיבי הנדידה של העופות 
כדי למזער את המפגש עם מטוסי הקרב המתאמנים במדבר, 

לאחר תאונות קשות בהן נהרגו טייסים באימונים כשעיט או עקב 
נשאבו למנוע או התנגשו בחופת הטייס. מאז הוכרז בחה"א 
נוהל "אמ"צ – אזור מוכה ציפורים" והוקמה יחידת צפרות בתוך 

החיל, והתאונות ירדו בכ-80%, ב"ה.

ומה אצלנו? 

כאן בהר חברון, ובעיקר ברכס המזרחי חולפות עשרות אלפי 
ציפורים. את רובן לא נראה ללא משקפת. 

את להקות העגורים ניתן לאתר בזכות הקול האופייני להן 
– הוא שנתן לעגור את שמו בעברית עגוררר, בערבית כרכי 

.CRANE ובאנגלית

העגור משתמש בשיטת דמוי ראש חץ, המקלה על התנגדות 
האוויר ומשתמשת בנפנוף כנף של הציפור הקדמית להקלה 
על כל הטור - לכן נראה החלפת ראש החץ לעיתים תכופות.

העגורים עוברים מעלינו בסוף הסתיו ותחילת החורף, )בווטספ 
היישובי שלנו מופיע מדי פעם "עגורים !!"( חלקם נשארים 
בעמק החולה, שם מחלקים להם החקלאים תירס או בוטנים, 

כדי שלא יחסלו להם את השדות.

"נתיב לא ידעו עיט, לא שזפתו עין איה " איוב כח' ז'

בסוף אלול השנה זכינו ליהנות מפרומיל מתוך 400,000 איות 
הצרעים שחלפו מעל הארץ.

בעת הדרכת בין הערביים בסוסיא הקדומה, צפיתי בכמה 
עשרות איות מנמיכות עוף ונעלמות בחורשת האורנים, וקבוצה 

אחרת הממשיכה דרומה.

למחרת עם שחר יצאתי עם נוה גנוד – צלם טבע מקומי מבטיח 
- לאתר את מקום הלינה ולנסות לצלם "התרוממות בוקר". 
בלשנו אחריהן בשקט והן התגלו אט אט והחלו עוד יום במסע 
המפרך דרומה, נוה לחץ על הדק המצלמה בצרורות וזכה 

להנציח את המראה.

משם שעטנו ליער יתיר, מתוך מחשבה שחלק מהלהקה לן 
שם, וכשהגענו לגדר המאגר אכן צפינו באיות לוגמות מהמים 

המתוקים.

ו..את הכוס ואת השלך ואת הינשוף... ויקרא יא יז'

שם גם חיכתה לנו הפתעה בדמות "שלך" – עיט הדגים, חולף 
נדיר למדי בארצנו ונדיר מאד כאן בהר. שמו ניתן לו משום 
שהוא משליך עצמו למים ויוצא עם דג מפרפר – )שכחו לספר 

לו שחוץ מכמה קרפדות אין למאגר שלנו מה להציע כרגע(

כדי לא לפספס את עונת נדידת האיות, החלטנו להגיע גם 
למחרת ליער והפעם קיבלנו אישור מיוחד להיכנס למאגר. 

שם, מוסתר בתוך אוהל ומוסווה, חיכה הצלם שלנו שעות 
בחום לאורחים שלא הגיעו... לא נורא -

כי באביב הם ישובו חזרה...

Lagaba40@gmail.com

ישבנו כמה חבר'ה על שפת 
מצוק ההעתקים, ספרנו 
והגדרנו במשך חודשיים 

עשרות אלפי עופות, בעיקר 
דורסים בדרכם צפונה.

מטרת המחקר הייתה למפות 
את נתיבי הנדידה של העופות 

כדי למזער את המפגש עם 
מטוסי הקרב
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העץ שלנו הוא עץ מספר 49. 

מצאו את העלים שנשרו מהעץ 
לפי התוצאה של התרגילים 

הכתובים על העלים.

התאימו בין התמונה 
 

לשם הציפור, בהצלחה!

קנית קטנה

שקנאי

שלדג גמדי

נחליאלי

נשר

מי אני?

ילדים
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תפזורת סתיו
 מצאו את המילים הבאות: 

חצב, סתיו, נדידה, שלכת, יורה, שבלול, חלמונית, נרקיס, חבצלת הנגב

זראתינומלח

בגנהתלצבחצ

סתיוסגצמטב

כנאיזפעקשפ

שדלולבשטנע

טיטרהסיקרנ

חדכהנתרסחד

להמשכעתכלש

שיר סתיו \ נעמי שמר

 זקוף ולבן 
 פרח החצב 
 פצח הענן 

 בזמר טיפטף 
 נשם חילזון 

 את ריח הגשם 
 מיהר ויצא 

 לדשא 

 את כל הפרחים 
 הבאנו לגן 

 ברוח הסתיו 
 נדד הענן 
 ורק חילזון 

 וריח הגשם 
 נותרו כל היום 

בדשא

ילדים
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כ"ג כסלו תשע"ח  יום שני 
11.12.17, החל בשעה 14:00
זמני הזנקות: 14:00 גברים | 14:30 נשים
ההזנקות מהישוב כרמל | ההסעות יצאו מהישוב סוסיא בין 
השעות 12:30-13:20 | לפרטים נוספים: לוטם- 0548088747

סוסיא

יתיר

כרמל

מעון

לזכרו של מח"ט יהודה
אל"מ דרור ויינברג הי"ד

שורה וחצי

אביגיל

317

316

< חולצת 
דרייפיט
בתשלום נוסף

< לשבב ריצה
הרשמה מראש באתר

 realtiming.co.il

< אורך  
המירוץ

10 ק"מ

דרור
מירוץ

תשע"ח

< מירוץ עממי >

 בסיום המרוץ יתקיים
טקס הענקת גביעים, 

ובסופו מופע קצר


