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קצת חלום והרבה עבודה...



ימיה של  בשנת ה-70 לתקומתה של מדינת ישראל אנו מייחדים מקום לאנשים שפסיפס חייהם שזור בתולדות 
העיר נתיבות ומתמזג עם נופיה ואנשיה. אנו ממשיכים במסורת של הענקת תואר "יקיר העיר", המתקיימת אחת 
ל-3 שנים. התואר  מוענק  כביטוי סמלי של הוקרה לאישים, אשר בפועלם המתמשך הטביעו כל אחד בתחומו את 

חותמם על חיי העשיה והיצירה בעיר.

62 שנות עשיה בהוויה המקומית שמקפלות בתוכן את סיפור הקמתה של העיר נתיבות מהווים ציון דרך להמשך 
התוויית כיווני התפתחות אורבאניים עם החתימה על "הסכם גג" אשר יביא לבניית מעל 13,000 יח"ד ובתוך עשור 
יהפוך את נתיבות לכרך גדול עם 90,000 תושבים. אנו נמצאים במעלה הדרך להגשמת חזונה של נתיבות כעיר מחוז 

שמקרינה על כל תושבי האזור. 

מסכת חייהם של האישים ופועלם רב השנים, המובאים בתמצית בחוברת זאת, שופכת אלומה של אור על הווייתה 
של נתיבות  מבחינה רוחנית, חינוכית, תרבותית, כלכלית, החברתית וקהילתית.

אישים אלה הינם דמויות מרתקות המשמשים בבואה של הפסיפס החברתי של נתיבות מאז היווסדה בהם דור 
המייסדים וראשוני העיר, רבנים ואנשי רוח, אנשי חינוך וקהילה, יוצרים ואמנים, אנשי בריאות ותעשיה, עולים וותיקים, 

דתיים וחילוניים. המייחד את כולם היא  - פעילות מתמשכת הרחק  מאור הזרקורים למען הקהילה ולרווחתה. 

בהענקת תואר "יקיר העיר" אנו ממלאים חובה מוסרית להעלות על נס את אלה שמכח פועלם ואישיותם ראויים 
לשמש מושא להערכה ומודל לחיקוי ע"י בני נוער ומבוגרים כאחד במעשיהם למען הפרט והכלל.

אני מבקש לנצל הזדמנות זו כדי לאחל לכל "יקירי העיר" המשך עשיה ברוכה למען העיר ותושביה, בריאות איתנה 
ואריכות ימים. 

בזו הדרך ימצאו חן ושכל טוב בעיני א-לוקים ואדם.

יקירי העיר נתיבות | תשע"ח דבר ראש העירייה

יחיאל זוהר
ראש העירייה

בכבוד ובהערכה רבה,



את  במרכז.  השרון  במחוז  יהודה  באבן   1946 בשנת  נולד 
לימודיו  ואת  היסודי בקדימה  בביה"ס  סיים  היסודי  חינוכו 
תשכ"ו  בשנת  בנתניה.  הדתי  בתיכון  עשה  התיכוניים 
)1966( הגיע לנתיבות כדי ללמוד בישיבת הנגב. הוא נמנה 
על מחזוריה הראשונים של הישיבה והיה אחד מתלמידיו 
המובהקים של ראש הישיבה הרה"ג יששכר מאיר זצוק"ל, 
ומאז נקשרה נפשו בעבותות של אהבה לעיר ולמד תורה 
ומחנכת  מהישוב  למשפחה  לבת  נישואיו  עם  מרבותיו. 
דגולה במוסדות החינוך שבעיר, קבעו את מקום מושבם  

בנתיבות וזכו להקים בה משפחה לתפארת.
במהלך השנים שימש כראש כולל ערב במספר מושבים 
סביב נתיבות, וארגן פעילות תורנית משותפת עם תושבי 

המושבים. 
חקר  יצר  בעל  תורני,  כעילוי  כהן  הרב  נתגלה  מהרה,  עד 
ולימוד עיוני ברזי ההלכה ותורת השו"ת על לשונו. במסגרת 
מופלג  למומחה  והיה  ההלכה  בלימודי  התעמק  לימודיו 
וקיבל  בהלכה  התמחה  לימודיו  במסגרת  נדיר.  ידע  בעל 
ובשנת תשנ"ג עבר בהצלחה  תעודת רב בשנת תשד"מ, 
עיר.  כרב  לשמש  אותו  המכשירים  כושר  מבחני  יתרה 
ולימים שימש בבתי הוראה של הרב ניסים קרליץ שליט"א 

והרב וואזנר זצ"ל  מבני ברק.  

על רקע בקיאותו ועמקותו בהלכה קנה לו אחיזה כפוסק 
בהלכה.  לשואלים  כרב  משמש  והחל  בקהילתו  ומשיב 
ומקובלת  אהודה  רוחנית  לדמות  הפך  השנים  ברבות 
בקהילתו בהיותו אדם בעל מאור פנים המתבלט בצניעות 
היודע  טוב  מזג  בעל  כאדם  אישיותו  מאפייני  ובענווה. 
למצוא מסילות אל לב האדם, וסגולותיו התרומיות כאיש 
יששכר  הרב  הישיבה  ראש  ע"י  למינויו  הביאו  הלכה, 
הפוסק  הקהילה.  של  צדק  כמורה  לשמש  זצוק"ל  מאיר 
המוסמך העוסק בהכרעות בעניינים פרטיים ומשפחתיים 
שכנים  בין   "מחלוקות  בית",  "שלום  של  לסוגיות  ונדרש 

יקירי העיר נתיבות | תשע"ח שליט"איורם כהן  הרה"ג 

חינוך וקהילה
יקיר העיר בתחום:

במבנים משותפים. הרב ניחן ביכולת נדירה לגשר על פערים 
ומחלוקות מתוך כבוד וסובלנות כך שכמעט תמיד הוא ימצא 
את דרך המלך ליישוב מחלוקות בהסכמה ולשביעות רצונם. 
ביתו של הרב  תמיד פתוח לרווחה והטלפונים מצלצלים בכל 
שעות היממה. הציבור בקהילה בפרט ובנתיבות בכלל, גילה 
מהר מאד את הכתובת בה אפשר לקבל מענה הלכתי ייעוץ 

והכוונה ע"פ דרך התורה, לכל התלבטות ושאלה. 
הידע העשיר בספרות השו"ת, ניסיונו והמזג השיפוטי הרגוע 
דין  בית  בעתו,  דבר  להקים,  אותו  הובילו  הרב  התברך  בו 
לממונות ולענייני בוררויות שונים הזוכה לתהודה ולאמון רב 
בין הבאים בשעריו, בהיותו נשען על יסודות של הלכה, צדק 
במסורת  משתקפת  שהיא  כפי  אנושית  וחוכמה  ומשפט, 

הפסיקה של גדולי התורה, מאז ומעולם. 
חלקי  כל  על  נערץ  להיות  הרב  זכה  זו  קודש  עבודת  מתוך 
הקהילה דבר אשר גורם ונותן לו את הזכות להקדיש את זמנו 
שיעורים  בקביעות  מוסר  שהוא  תוך  ברבים,  תורה  להפצת 
רגליו מקצה לקצה  וכשהוא משרך  העיר,  ברחבי  לקהילות 
טובים.  וימים  ובקור בשבתות  בחום  לתורה,  נפש  במסירות 
בנתיבות  בסמינרים  הלכה  כמורה  גם  משמש  יורם  הרב 
ובאופקים. הערך של "ללמוד וללמד" הוא אבן דרך חשובה 
בהנהגתו הרוחנית של הרב, המהווה מקור ומשענת לבירור 
סוגיות יסוד בהלכה בהיקף רחב ובעמקות כדי להוציא דבר 
הלכה ברור ומבורר המיוסד על גדולי הפוסקים בכל הדורות. 
בשנים האחרונות הוא התמנה הוא משמש כרב של ארגון 

"איחוד ההצלה" במחוז הנגב.

מושלמת,של  התמימה,  האמונה  את  מאוד  אוהב  "אני 
התורה  אהבת  ואת  החכמים  כבוד  את  היקרים,  התושבים 
מאיר  יששכר  הרב  מו"ר  ולכן  התושבים  מן  לרבים  שיש 
זצוק"ל בחר בעיר הזאת להקים את מפעל חייו שמקרין עד 
היום על הוויתה של נתיבות כעיר של תורה העושה את כולם 

חברים", הוא מתמצת את סוד קסמה של העיר נתיבות.



ארצה  ועלה  באתיופיה  שבגונדר  באמבובר   1970 בשנת  נולד 
בשנת 1972.  סבו היה הקייס הראשון שהגיע ארצה ועל ברכיו הוא 
התחנך לאהבת התורה, העם והארץ. את היסודי סיים בממ"ד נווה 
יצחק ברמלה ובת"ת עץ חיים ואת השכלתו התיכונית בישיבת אור 
עציון היוקרתית שבמרכז שפירא. את שירותו הצבאי עשה כלוחם 
בחטיבת גולני שם סיים קורס קצינים בהצטיינות. עם תום שירותו 
הצבאי פנה ללימודי הרבנות. במשך 15 שנים עשה בישיבת ימית 
יורם  רבי  בהנהגת  פעלים  רב  ובכולל  קטיף  שבגוש  דקלים  בנווה 
אברג'ל זצ"ל. בעת עבודתו  בישיבה בכפר מימון, הכיר את רעייתו 
עקרון  ילדים.   6 ולהם  משפחה  הקימו  ויחד  נתיבות  בת  עופרה, 
השילוב כפי שבא לידי ביטוי בנישואיו משמש נר לרגליו בפעילותו 
נתיבות.  לתושבי  הקהילה  יוצאי  בין  והתערות  שיתוף  חיי  ליצירת 
הצניעות והענווה, הפשטות וישרות הדרך, והיכולות הרגשית לגעת 
בצעירים ולדבר אליהם בגובה העיניים, הפכו אותו לדמות רוחנית 
נערצת בקרב צעירים ומבוגרים מקהילת יוצאי אתיופיה ומשקפים 
את עקרון היסוד בהנהגתו התורנית "דרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותיה 

שלום".

ספרא  לשלב  שידע  תורני,  כעילוי  וובשת  הרב  נתגלה  מהרה  עד 
עם סייפא והיה מעורה היטב בנבכי ההוויה הישראלית עד שהפך 
לרב ומורה הוראה, פוסק ודיין ואחד מהמנהיגים הרוחניים הבולטים 
בקהילה האתיופית בא"י עד להכתרתו לאחרונה ע"י גדולי ישראל 
בישראל.  אתיופיה  קהילת  של  הראשי  כרבה  הראשית  והרבנות 
לעולים  הקשורות  ליבה  בסוגיות  וידענותו  ההלכה  ברזי  בקיאותו 
מאתיופיה, הפכו אותו לכתובת לבירור שאלות בהלכה, כשהרב יודע 
למצוא שבילים לפתרון סוגיות בגיור בדרך מכבדת ולקרב אנשים 

ליהדות מתוך רגש של הקשבה ובדרכי נועם. 
הגאון  מרן  בראשות  הדור  גדולי  חתומים  לרבנות  הסמכתו  על 
עובדיה יוסף זצוק"ל, מרן הגאון מרדכי אליהו זצוק"ל ועוד. הוא עבר 
בחינות הסמכה להוראה ודיינות והינו בעל כושר לרב אזורי מהרבנות 
הראשית ובוגר קורסים רבים בהם: גישור ומנהיגות להידברות וגישור 

יקירי העיר נתיבות | תשע"ח שליט"אראובן וובשת  הרה"ג 

שירותי דת
וקליטת עליה

יקיר העיר בתחום:

בין עולמות, טוען רבנים במכון "בית אהרון", ועוד. בתוך כך שימש 
כרב ומורה הוראה בכולל רב פעלים בנתיבות ובבית מדרש לדיינות 
שלמה  הרה"ג  אצל  שימש  עת  ובדיקה  בשחיטה  הסמכות  וקיבל 
מחפוד שליט"א וראש השוחטים בירושלים הרה"ג בן ציון חוכימה 
זצ"ל. כיום, עומד הרב בראש מכון "תורה לשמה" העוסק בהכשרה 
במקצועות התורניים של בני הקהילה האתיופית במסלולי הוראה 
ומנקרים שתכליתו לאחד את  ובודקים  והכשרת שוחטים  לרבנות 

הקהילה בדרך ההלכה עפ"י המנהג בא"י. 

הרבים  עיסוקיו  וחרף  במשנתו  מקודש  ערך  הוא  וללמד"  "ללמוד 
הרב תמיד מוצא זמן להמשיך לדבוק בלימוד. את ידענותו המופלגת 
הוא כינס בחיבורי ספרים, בהסכמת גדולי החכמים בא"י שהפכו עד 
מהרה לחלק בלתי נפרד מספרייות לומדי בית המדרש ובהם: שו"ת 
"מחנה ראובן" -בנושא הלכות שחיטה וטריפות.  ספר "מחנה ראובן" 
ח"א - דרשות על התורה, מועדים ומעגל החיים.  ספר" מחנה ראובן" 
ח"ב ו-ג'- ב' כרכים דרוש והלכה. שו"ת "ויען ראובן" ח"א- שו"ת הנוגע 
הלכה  ספרי  בכתיבת  העצום  יבולו  ואקטואליה.  יום-יום  בשאלות 
שעבר  הרבות  ההכשרות  לצד  יחסית,  הצעיר  לגילו  ביחס  ותורה, 

נחשבות ליוצאות דופן בעולם התורני.

הרב משמש כרב ביהכנ"ס ומרכז רוחני "גן רווה" בנתיבות. כרב איזורי 
בשדות נגב, כרב אזורי ליהודי אתיופיה במסגרתו הוא  מטפל בכל 
ענייני הקהילה למעלה מ - 15 שנה בנתיבות ובערים הסמוכות.יו"ר 
בית דין צדק ליהודי אתיופיה בישראל, שו"ב ומו"צ וראש מכון "תורה 
לקהילה  הראשי  כרב  בהכתרתו  הכותרת  גולת  וכאמור  לשמה" 

האתיופית בישראל.

"חן המקום על יושביו..", מצטט הרב מהתלמוד כשהוא מדבר על 
וגמילות  התורה  ערכי  על  שבנויה  "עיר  בעיניים:  ברק  עם  נתיבות 
נעימות  אורחים,  והכנסת  בחמימות  ידועה  נתיבות  העיר  חסדים. 
באופן  לגדול  וממשיכה  גדלה  שהעיר  זה  על  שמשפיע  דבר   -

משמעותי"



נולד בשנת 1948 במרוקו להוריו משה וזוהרה, ועלה עם 
משפחתו לנתיבות. למד והתחנך בביה"ס "נתיב אליהו" 
ומלאכה. את שירותו הצבאי  לישיבת תורה  ומשם עבר 
הראשונים  החיילים  לאחד  והיה  גולני  בסיירת  עשה 
את  וסיים  היוקרתית,  ליחידה  שהתגייסו  מנתיבות 
במלחמת  לחם  זגורי  אשר  יתירה.  בהצטיינות  המסלול 
והשתתף בקרבות עקובים  ששת הימים בחזית הצפון, 
מדם תוך גילוי כושר לחימה יוצא דופן. בין הקרבות שזכו 
לפרסום היה הקרב הקשה בתל פאחר ברמת הגולן, עליו 
נכתב באנציקלופיית צה"ל וחילו: אשר היה אחד מבין 12 
הלוחמים הטובים שהיו לקומנדו הישראלי. עיתון ידיעות 
אחרונות הקדיש במוסף שבת דאז כתבה על הקרב בתל 
פאחר, והעתונאי והסופר מאיר שלו, חברו לצוות בסיירת, 
את  שסלל  מובחר,  כלוחם  ביחידה  בלט  זגורי  כי  כתב 
הדרך לרבים אחריו שהשתלבו ביחידות צה"ל המובחרות 
שהיו סגורות עד אז לאליטות אחרות בחברה הישראלית.

ה-70  בשנות  אותו  הביאה  הבניה,  למקצוע  אהבתו 
לעסוק בביצוע עבודות בניה קטנות באופן עצמאי  עד 
הוא  יד.  כמשלח  זה  לעיסוק  עצמו  לקשור  שהחליט 
ללמוד  והחל  ידיעותיו  את  ולהרחיב  להתמקצע  החליט 
במשך  כללית  קבלנות  לימודי  בבאר-שבע  יציב  בבית 
שלוש שנים. מאז נקשרה נפשו בעבותות של אהבה לרזי 
איכותי  קבלן  של  מוניטין  לו  קנה  הימים  וברבות  הבניה 
הבונה בסטנדרטים גבוהים. או אז, כשרה הדרך לכניסתו 
לתחום העבודות הציבוריות ומאוחר יותר עבר ליזמויות 
בניה במרכזם בנה דירות, יחידות דיור, מבנה מסחר וכיום 
חברת  חריש.  ועד  מאילת  הארץ  רחבי  בכל  בונה  הוא 
מסיווג  נהנית  בניין  עבודות   – א.ד.  שבבעלותו  הבניה 
לבנות  לה  המאפשר  מעמד  הקבלנים,  רשם  של   5 ג' 

יקירי העיר נתיבות | תשע"ח אשר זגורי

המסחר והתעשיה        
יקיר העיר בתחום:

פרוייקטים גדולים ללא הגבלת סכום.

אשר זגורי הוא סיפור הצלחה כלכלי בקנה מידה מקומי 
עסק  אצבעות  בעשר  ובנה  מלמטה  שצמח  אדם  של 
ותודעת שירות  משגשג המתבלט באיכות ביצוע טובה 
גבוהה ללקוחותיו בכל רחבי הארץ. סיפור הצלחה השוזר 
נחישות והתמדה, יצר עז לחקר ולימוד יסודי של תחום 
עיסוקו עם מזג חם של אדם המקרין על סביבתו אמינות 

גבוהה ויחסי אנוש טובים עם עובדים ולקוחות.

של  והתובענית  המאתגרת  ביחידה  הצבאי  השירות 
להתייצב  אותו  וחישל  אישיותו  את  עיצב  גולני  סיירת 
בנחישות מול אתגרים, להתגבר על מכשולים ומהמורות 
וצרב בתודעתו ערכים של אמונה בצדקת הדרך ודבקות 

במטרה.

אשר זגורי  הוא איש משפחה מובהק שלצד מחויבויותיו 
העסקיים חובקי הארץ מצא תמיד את הזמן להקדיש 
לחיי משפחה, לחינוך הילדים ולמעורבות קהילתית. הוא 
נשוי לסימה, גננת המשמשת כמנהלת מעונות יום ולהם 
עודד  בנין,  יניב, מהנדס  גאוותם:   עליהם  בנים  ארבעה 
משמש כעו"ד, שחר מוסיקאי ומנהל תחנת דלק ואוהד 

שמנהל את מכון הרישוי בנתיבות ולהם 15 נכדים. 

זגורי מוכר כאיש בעל חסד העושה למען הזולת  אשר 
תוך הקפדה על מתן בסתר. "כל מה שאני עושה זה ביני 
לבינו", הוא אומר ומעדיף שלא לפרט. למרות הצלחתו 
נימי  בכל  המחובר  ענווה  ובעל  צנוע  לאיש  נחשב  הוא 

נפשו לעיר נתיבות ולאנשיה.



ואת הגרסא  1943 בקזבלנקה שבמרוקו  נולדה בשנת 
בצעירותה  כבר  ואולם  שם   למדה  שלה  דינקותא 
נמשכה אל מקצוע התפירה, שהיתה מלאכת מחשבת 
עם  מיכניות.  במכונות  או  ביד  עבדו  בהן  ימים  באותם 
ענבים  בבציר  למחייתה  עבדה  היא  ארצה  עלייתה 
בחקלאות והמתינה בקוצר רוח להגעתה המתמהמהת 
מכונת  את  במטענה  הנושאת  ממרוקו  המכולה  של 
דרך  כברת  מדינה  רחל  הגב'  עשתה  מאז  התפירה. 
ארוכה ברכישת מיומנויות מקצועיות בתחום התפירה 
לאוזן  מפה  נודע  מקצועית  כחייטת  שמה  והחייטות. 
בעיירה נתיבות ורבים מהתושבים נהרו אליה כדי לתקן 
המדינה  של  בראשית  ימי  אלה  היו  בגד.  לתפור  או 
שהפרנסה לא היתה מצויה דיה באזור, ולאחר שעבדה 
במכרז  נבחרה  היא  אריזה,  בבית  קצרה  תקופה 
באשקלון.  גדול  במפעל  תפירה  קו  מנהלת  לתפקיד 
יחד עימה הביאה למפעל עובדות מנתיבות אשר למדו 
ניחנה  מדינה  רחל  האמונות.  ידיה  תחת  המקצוע  את 
הליכות  נעימת  כאישה  טוב  ומזג  אנושיות  בתכונות 
ויכולת אינטואיטיבית להדביק את הנשים בלהט ללימוד 

המקצוע .

לה  והקנתה  פנים  לה  האירה  כשכירה  משההצלחה 
מעמד של אשת מקצוע מעולה ובעלת מוניטין בקרב 
לאחר  נעתרה  היא  והאזור,  מנתיבות  רבות  לקוחות 
בעולם התפירה  לדרך עצמאית משלה  לבטים לצאת 

שאותו כה אהבה.

הראשונה  לאישה  היתה  מדינה  שרחל  אירע  כך 
לחלוצה  והיתה  היזמות  עולם  אל  שפרצה  בנתיבות 
בהקמת המפעל הראשון לתפירה בישוב. היא גם היתה 

יקירי העיר נתיבות | תשע"ח רחל מדינה 

המסחר והתעשיה       
יקירת העיר בתחום:

האישה הראשונה מנתיבות שהוציאה רשיון נהיגה על 
טנדר. בבית  התפירה שצבר לקוחות רבים וצמח אט-
אט ממתפרה קטנה למפעל בו  עבדו באותם ימים 45 
מבנות העיירה והסביבה. היא למדה את יסודות הניהול 
לקוחות  עם  מו"מ  וניהול  בשיווק  מיומנויות  ורכשה 
היא  שנים  כמה  לאחר  המפעל.  לצמיחת  שהביאו 
את  לסגור  הקלה  בתחושת  אבל  גדול  בצער  נאלצה 
שערי המפעל על רקע המשבר שפקד את הענף עם 
ההעברה של עבודות תפירה לסין שם עלויות התפוקה 
והשכר נמוך מאוד בהשוואה לארץ. למרות הטראומה 
שעברה עם סגירת המפעל היא לא זנחה את המקצוע 
בוטיק  חנות  מפעילה  היא  היום  ועד   1985 שנת  ומאז 
בנתיבות שהפכה לשם נרדף בעולם האופנה בנתיבות.

ובראשונה אם  רחל מדינה ראתה עצמה בראש  הגב' 
יוסף מדינה  ואשת משפחה, אשר לצד בעלה האהוב 
במסירות  ילדיה   4 את  חינכה  בעירייה,  שעבד  ז"ל 
הטמיעו  הם  ויחד  גבולות,  יודעת  שאינה  ובהקרבה 
הכלל  למען  והעשיה  השליחות  תחושת  את  בקרבם 
 12  – ל  טובה  סבתא  היא  כיום  אישית.  הגשמה  לצד 
כל  גרים  בה  נתיבות  לעיר  נאמנה  ופטריוטית  נכדים 
ילדיה ונכדיה. המוטו שלה: "כל אחד חייב להרגיש חיוני 
ואני  תאמין   – ומצאת  יגעת  בבחינת  בעצמו  ולהאמין 
ולאן  אמצעים  וללא  מאפס  שהתחלתי  לכך  ההוכחה 

הגעתי ב"ה".



ז"ל  אליה  ורחל  ליתרו-יהוא  בנתיבות   1963 נולד בשנת 
צפופה  שיכון  בדירת  ילדיהם   6 עם  יחד  התגוררו  אשר 
בת 60 מ"ר בדוחק רב. חרף צוק הימים לא חסכו הוריו 
כל מאמץ על מנת להקנות לילדיהם כלים לחינוך ראוי 
ואיכותי. את לימודי היסודי וחטיבת הביניים סיים עמוס 
אליה בבית הספר בית יעקב ונתיב אליהו, ואת לימודיו 
התיכוניים עשה בתנאי פנימיה בביה"ס "שפיר" במסלול 

המשלב לימודי מקצוע )חשמל( עם בגרות מלאה. 

עם גיוסו לצה"ל שירת במקצועו כחשמלאי בחיל האויר 
התפנה  הוא  מאתגר  צבאי  שירות  בתום  הירוק.  ובחיל 
ללימודי הנדסאי בנין במכללה הטכנולוגית בב"ש. קבלת 
הדיפלומה היתה הטריגר שהניע את ההחלטה להקים 
בניין  וקבלני  יזמות  ובניו  אליה  "י.ד.  הבניה  חברת  את 
בע"מ" יחד עם אביו ז"ל ואחיו יורם. הקמת החברה בימים 
מחבר  העליה  גלי  בעקבות   הבניה  בענף  שגשוג  של 
העמים ומאתיופיה, יצרו עבורה הזדמנויות עסקיות. וכך 
למרות הסיכונים שבמינוף אשראי שהתפשטה באותה 
עת, הצעיד עמוס את החברה בבעלותם לקבלת סיווג 
עם  לעבוד  לה  שאפשר  מוגבל(  בלתי  )ג-5  גבוה  בניה 
משרד  של  מוכר  קבלן  מעמד  ולקבל  השיכון  משרד 
על  עמוס  אומר  מזל"  והרבה  אומץ  "הרבה  הבטחון. 

הדרך שהפכה את החברה לאחת המובילות בתחום.

למרות עיסוקו התובעני כמנכ"ל החברה מאז הקמתה 
ועד היום הוא לא חדל ללמוד את רזי הענף, ומקפיד על 
הרחבת ההשכלה והידע שלו בתחום כדי להוסיף ולהיות 
למנהל מקצועי יותר. החברה מעסיקה כ – 70 עובדים 
מנתיבות והאזור ונותנת עדיפות להעסקת בעלי מקצוע 
מהעיר. ייחודיותה של החברה בכך שהיא עצמה יוזמת, 

עמוס אליה

המסחר והתעשיה        
יקיר העיר בתחום:

מקימה ומשווקת את הפרוייקטים שבבעלותה, בסטנדרט 
עלויות  החוסכת  זו,  גישה  גבוהה.  בניה  ובאיכות  מתקדם 
ניכרות, מעניקה לחברה יתרון יחסי על פני המתחרים, מה 
ובנתה  שבונה  גדולה  לחברה  בהפיכתה  ביטוי  לידי  שבא 

2,600 יח"ד במצטבר בדרום ובמרכז  הארץ.

הקהילה  בחיי  למעורבות  זמן  מוצא  הוא  אלה  כל  בין 
ארגון  כגזבר  וולונטריים  בתפקידים  גם  ומשמש  בנתיבות 
הכספים  בוועדת  וחבר  והנגב  ב"ש  הקבלנים  התאחדות 

הארצית של האיגוד. 

השילוב שמחבר תודעה של מעורבות בחיי הקהילה עם 
תכונות של אהבת האדם ועשיית חסד, הובילו את עמוס 
בתוכם  לקהילה  כתרומה  מוסדות  להקים  ומשפחתו 
מדרש  כבית  גם  המשמש  מידות  ורחב  מפואר  ביהכנ"ס, 
ל-220 ילדים, "נתיבות יהודה" ע"ש האב יתרו ז"ל וכן מקווה 
ז"ל. לא פעם נחלץ לסייע  "טהרת רחל" ע"ש האם רחל 
לנצרכים בבנייהבמחירי עלות וללא רווח. על עשיית חסד 
ועזרה, שהצנעה יפה להם, עמוס מסרב להרחיב. הפשטות  
ודרך  השליחות  תודעת  הפנים,  ומאור  השמחה  והענווה, 
הארץ, הפכו את עמוס לאדם אהוב ומקובל בעיר נתיבות, 
ואת האנשים  באתי  "לא שוכח מאיפה  אוהב:  הוא  אותה 

שאיתם גדלתי ובעבורי אין תחליף לנתיבות".

עמוס הוא איש משפחה מסור, נשוי לליאורה, אב לשבעה 
ילדים וסב ל-5 נכדים המוצא תמיד זמן לבלות זמן איכות 
ומחבקת  תומכת  סביבה  לילדיו  ולהעניק  משפחתו  עם 
העם  האדם,  אהבת  לערכי  בחינוכם  מעורבות  על  בדגש 

והארץ.

יקירי העיר נתיבות | תשע"ח



 1955 בשנת  ארצה  ועלה  במרוקו   1927 בשנת  נולד 
ליישוב חרובית ליד חומות ירושלים שם עבד במקצועו 
דחק  בעבודות  עבד  ולמחיית  בהתנדבות  כספר 
בקק"ל. לימים עבר לרחובות ומשם התאחד עם אחיו 
יעקב שעבד כמורה בדירה קטנה בעזתה, היא נתיבות 
עשרה  לאכלס  אמור  שהיה  קטן  בפחון  לגור  ועבר 
נפשות, לימים עבר לדירת קבע מרווחת יותר שם היה 
מוכר כספר של הישוב, עד שעבר לעבוד בחנות שורש 

במרכז.

הולדתו  בעיר  כנער  כבר  נמשך  הספרות  מקצוע  אל 
יעקב  אחיו  אצל  וכתוב  קרוא  שלמד  אחרי  במרוקו. 
ממנו  אליאנס  בביה"ס  ללמוד  עבר  העיר,  רב  שהיה 
לפרקטיקה  להתמסר  כדי  שנים  מספר  כעבור  נשר 
המשפחה,  בפרנסת  ולסייע  הספרות  מקצוע  של  
היטב  שלמד  אחרי  מחסור.  של  קשים  ימים  שידעה 
את המקצוע הוא עזבאת עיר הולדתו בבני מלל ועבר 
לאפורר בה התגוררו באותה עת משפחות צרפתיות 
ממרוקו  חשמל  שסיפק  סכר  שבנו  מהנדסים  של 
היהודית  והמשפחה  ספר  היה  שהוא  כך  לאלג'יר, 
12 שנות עבודה, עזב הכל, את  היחידה בכפר. אחרי 
כדי  אחיו ארצה  וששת  אימו  ועלה עם  והחנות  הבית 
לממש את חזון העליה לארץ ישראל שפיעם בליבם 
את  מספר  היה  המעבר  במחנה  גם  השנים.  כל 
למרסיי  עלה  משם  תמורה.  ללא  הנוער  עליית  ילדי 

שבצרפת כתחנת מעבר בדרך ארצה.

חישל  והמהמורות  הקשיים  התלאות,  רב  חייו  סיפור 
את אישיותו ואפשר לו להכיל את קשיי הקליטה בארץ 
ישראל הנקנית בייסורין, עד הגיעו לעיר נתיבות. אט-

יקירי העיר נתיבות | תשע"ח שלמה כהן 

דור המייסדים 
וראשוני העיר

יקיר העיר בתחום:

אט השתלב בעבודה כספר במספרה שפתח במרכז 
כדי להביא  ומרצו  זמנו  העיר. הוא השקיע את מיטב 
כלים  לילדיו  לתת  נחוש  היה  ואולם  הבית  פרנסה 
בילדותו  לו  חסר  שהיה  מה  את  בלימודים.  להשקיע 
בחדוות  אותם  להדביק  כדי  מאום  מהם  חסך  ולא 
להלחה  כמפתח  האישית,  ההגשמה  ובייצר  הלימוד 

בחיים.
ומקובלת  אהובה  ססגונית,  דמות  היה  כהן  שלמה 
בקהילה וכמעט שלא היה תושב באותם ימים שראשו 
העיר  במרכז  במספרה  האמונות  ידיו  תחת  עבר  לא 
ודי מהר השתלב בנוף האנושי כאדם בעל חסד ורוח 
התנדבות, איכפתי ותורם לקהילה. הוא השתלב בוועד 
תיקים  יישאו  לא  שתלמידים  משגיח  והיה  ההורים 
כבדים ויביאו רק מחברות וספרים לאותו יום. הוא היה 
יחד עם הטבחיות את התפריט של התלמידים  מכין 
התנדב  ומספיקה.  נכונה  תזונה  על  הקפדה  תוך 
שקיבל  עד  ובקביעות  בהתמדה  האזרחי  במשמר 
למשפחות  רבות  מסייע  היה  מיוחד.  שוטר  תעודת 
נזקקות בכסף ובבגדים ובתוך כך היה ידוע כמי שנכון 
להלוות כספים לאנשים, ללא ריבית והצמדה, שחלקם 

גם לא נדרשו להחזיר. 

חייו:  תובנת  את  כאמור  מתמצת  לנוער,  שלו  המוטו 
"לקחת את נושא הלימודים כמטרה עליונה כי מניסיוני 
נושא  את  שלקח  למי  עליונה  חשיבות  שיש  למדתי 
האפשר  ככל  רחוק  להגיע  ושאף  ברצינות  הלימודים 

לדעתי זהו מפתח ההצלחה בחיים".



אם  לנפתלי  נשואה  במרוקו,   1951 בשנת  נולדה 
עם  יחד  עלתה  נכדים.  ל-13  וסבתא  ילדים  לחמישה 
דינה  נתיבות.   בעיירה  והתיישבה  ארצה  ה  משפחת 
המקומית  החינוך  מערכת  של  כפיה  יציר  היא  חזן 
והתחנכה  יצחק"  "נתיב  היסודי  בביה"ס  למדה  עת 
בהם  בראשית  ימי  אותם  של  עזתה  החינוך  בקרית 
את  השלימה  היא  בנתיבות.  תיכון  בנמצא  היה  לא 
עם  למורות  בסמינר  שנה  במשך  לימודיה  חובת 
לימודיה  בעת  כבר  אולם  ההוראה.  למסלול  הפנים 
41 שנים  ומאז במשך  התוודעה אל השירות הציבורי 
עד פרישתה לגמלאות היא נשאבה לעבודה במועצת 
בעלת  ציבור  כמשרתת  בתודעה  ונצרבה  נתיבות 
תודעת שירות גבוהה המתמסרת לעשיה למען הכלל.

וותיקי העיר יזכרו אותה כמנהלת הלשכה המיתולוגית 
שלום  אריה,  בן  )חיים  המועצות  ראשי  שלושה  של 
דנינו ויוסף אבו ז"ל( במהלכם צברה נסיון עשיר ברזי 
השלטון המקומי, ניהלה את הלשכה ביד רמה, והפכה 
בין ראשי  אותה לחוט שמקשר בדרך בלתי אמצעית 
ומאפייני  המקצועית  מיומנותה  לתושבים.  המועצה 
נדירה  ביכולת  הניחן  הליכות  נעים  כאדם  אישיותה 
להיות קשוב לצרכים ולגעת באנשים, הביאו לבחירתה 
בשנת 1989 כמנהלת מחלקת הגביה בעיריית נתיבות, 
תפקידה  חרף  לגמלאות.  לפרישתה  עד  עשתה  שם 
מתושבים  גביה  ביעדי  עמידה  המחייב  התובעני 
ולעיתים אף כרוך בביצוע פעולות אכיפה בלתי נעימות, 
ידעה דינה ליצור איזונים בין חובת נאמנותה לעירייה 
לבין הצורך לסייע לאוכלוסיות מוחלשות ולמשפחות 

מעוטות יכולת לממש את זכאותן להנחה או לפטור.
מנהיגות  כושר  עם  פנים  מאור  של  הנדיר  השילוב 
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דור המייסדים 
וראשוני העיר

יקירת העיר בתחום:

לבחירתה  הובילו  אישיותה,  את  שאפיינו  כריזמטית 
לתפקיד יו"ר וועד העובדים של העירייה. גם בתפקיד 
זה היא הביאה לידי ביטוי תודעת שירות גבוהה ויכולת 
על  המושתתת  נעימה  עבודה  סביבת  ליצור  נדירה 
העובדים.  בין  הדדית  וערבות  סולידריות  של  ערכים 
ביותר  גבוהה  אינטואיטיבית  ביכולת  ניחנה  דינה 
שידעה למצוא מסילות היוצרות שיתוף פעולה הרמוני 
בין ראש העירייה והדרג הבכיר לבין העובדים למילוי 
קובעי  של  הביצועית  כזרוע  הטוטלית  מחויבותם 
המדיניות מצד אחד ושמירה על זכויות וקידום רווחת 

העובדים מהצד האחר.

לנפשה  לעשות  זמן  דינה  מצאה  עיסוקיה  שלל  בין 
בליבה  שפיעמה  ההתנדבות  רוח  בלהט  הסוערת 
לעשות למען הקהילה. היא ייסדה את סניף האגודה 
לפעולות  חם  בית  שהיה  בנתיבות  החייל  למען 
בימים  העיר.  תושבי  החיילים,  לרווחת  קהילתיות 
ועוד(  כיפור  יום  הימים,  רגישים של מלחמות )ששת 
היא התנדבה למילוי משימות ומטלות בחמ"ל מטעם 
העירוני  המשק  את  לנהל  היה  שתפקידו  המועצה 

בשעת חירום.

בכל דרך בנפתולי חייה היא קידשה את הערכים של 
העשיה למען הכלל כדרך חיים, אבל היא מצאה זמן 
משפחתה  של  ודמותה  אופיה  בעיצוב  גם  להשקיע 
ורגישות  תודעה  ובעלי  חסד  כאנשי  בעיר  העניפה 
לעשות למען הכלל. היא ובעלה נפתלי לא חסכו שום 
מאמץ רגשי או משאב  חומרי כדי להעניק לילדיהם 
סביבת חינוך ראויה המושתתת על ערכי מורשת ודרך 

ארץ.



נולדה בשנת 1956 בנהריה, סיימה לימודיה היסודיים בעכו 
ואת תיכון קנדי עם בגרות מלאה. את לימודי ההוראה היא 
השני  התואר  לימודי  ואת  בחיפה  שאנן  במכללת  סיימה 
באוניברסיטת בר אילן. בוגרת תוכנית מנהלים במכון "אבן 
ראשה" במסגרתו עסקה בליווי וחניכת מנהלי בתי ספר. מאז 
נישואיה לאהבת חייה לפני כארבעים שנה הגיעה לנתיבות 
מנופה  נפרד  בלתי  לחלק  שהפכה  עד  בה  גם  והתאהבה 
האנושי כאשת חינוך שהטביעה חותם על מערכת החינוך 
ב'קרית  עשתה  בהוראה  הראשונות  שנותיה   את  בעיר. 
החינוך' עזתה כמחנכת במהלכן ניהלה את חטיבת הביניים. 
הגב' שוש אלון נמנתה עם צוות ההקמה של התיכון הראשון 
בנתיבות, תיכון לבנות ע"ש זבולון המר ובתום שלוש שנים 
בהם כיהנה כסגנית, היא שימשה כעשרים שנה כמנהלת 
המיתולוגית של בית הספר, עד לפרישתה בשנה האחרונה 

לגמלאות.

כושר  בעלת  נערצת  למנהלת  נחשבת  אלון  שוש  הגב 
מנהיגות סוחפת וכריזמה שופעת חן המיטיבה להדביק את 
סביבתה בלהט השליחות שבעבודה החינוכית. תיכון המר 
בתחומי  דרך  פורצי  חינוכיות  תמורות  עבר  שרביטה  תחת 
הלמידה ועיצוב דמותם ואורח חייהם של התלמידות עד כי 
מיצב את עצמו כמוסד חינוכי מבוקש שתרם רבות למימוש 
לעיר,  כה מחוץ  עד  האתגר של החזרת תלמידות שלמדו 
סביבה  יצרה  היא  רב  בעמל  הביתה.  בעיר,  תיכון  בהעדר 
שליחות  תודעת  ובעל  מיומן  ערכי,  מקצועי,  הוראה  צוות 
הדדי  פרגון  צוות,  עבודת  לצד  במטרה,  ודבקות  חינוכית 
הובילו  יחדיו  הכלל, אשר  מן  יוצא  פעולה מערכתי  ושיתוף 
את התלמידות להישגים משמעותיים ברמה האישית והבית 
ספרית. הנתונים הסטטיסטיים של אחוזי ההצלחה בבגרות 
שהגיעו לשיעור של 82% סיפרו הכל על המהפכה החינוכית 
שנעשתה בבית ספרה בעשור האחרון, והיום היא נעה לעבר 
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חינוך וקהילה       
יקירת העיר בתחום:

המדע,  בתחומי  איכותית  בגרות  תעודת  של  הבא  האתגר 
ולפרסי  לשבחים  זכה  המר  תיכון  והאנגלית.  המתמטיקה  
חינוך רבים לאורך שנות קיומו, בראשם  "פרס החינוך הארצי". 
ומחוייב  רגיש  כאדם  באופיה  עמוק  נטוע  הצלחתה  סוד 
הרואה בכל תלמידה את הפוטנציאל הטמון בה, כך שהיא 
אף   על  ויתרה  ולא  נשירה  של  תופעה  למינימום  צמצמה 
תלמידה כשהיא מלווה את תלמידותיה בשיחות מוטיבציה, 
המקנה  פרטיים  ושיעורים  תגבור  שעות  פסיכולוגי,  ייעוץ 
החינוך  ומחבקת.  מעודדת  תומכת,  חינוכית  סביבה  להם 
למצויינות ולהגשמה, לערכים של אהבת התורה, העם והארץ 
להתנדבות  מהחינוך  נפרד  בלתי  לחלק  הפך  הספר  בבית 
ולמעורבות קהילתית ולהשתלבות בשירות משמעותי בצה"ל 
סביבת  על  לשמירה  מחוייבות  לצד  הלאומי  בשירות  או 
לימודים נעימה ומטופחת בין כתלי ביה"ס. היא מלאה הכרת 
זוהר על ההזדמנות, האמון הרב,  יחיאל  הטוב לראש העיר, 
השקעות העתק והרוח הגבית שקיבלה ממנו לאורך השנים 

בדרך להגשמת חזונה החינוכי בבית הספר.

בקהילה  התנדבותית  לפעילות  הספר  בית  הובלת  לצד 
יכולת  מעוטות  ממשפחות  לתלמידות  המיוחדת  ורגישותה 
הגב' אלון עצמה הפכה לדמות מעורבת, משפיעה ומתנדבת 
בחיי העיר והיא נכונה תמיד לרתום את כישוריה וזמנה לעיצוב 
ובתוכניות  ציבוריות  בוועדות  בהשתתפותה  הקהילה  פני 
של  המנהל  הוועד  כחברת  משמשת  היא  וכיום  חברתיות 
מכללת "חמדת הדרום" ומתעתדת להתנדב בתחום הרפואי.
הגב' אלון היא רעיה ואשת משפחה מסורה לחמשת ילדיה 
מחינוכם  האמונות  ידיה  את  משכה  לא  אשר  נכדיה   10  – ו 
לערכים של הגשמה עצמית ולאומית, לתודעת של תרומה 
את  ממשיכה  הגדולה  כשבתה  ולקהילה  לחברה  למדינה, 

דרכה בחינוך בהוראת האנגלית.



נולד בשנת 1946 בטוניס ועלה עם משפחתו בשנת 1956 
הישר למעברת עזתה תוך שהוא חווה כילד חבלי קליטה 
בביה"ס  למד  הוא  ומחסור.  צפיפות  לתנאי  והסתגלות 
היסודי "נתיב יצחק" ואת לימודיו התיכוניים סיים בישיבת 
תורה ומלאכה. כבר כנער הוא השתלב בהדרכה ובריכוז 
להוראה  ונשלח  בנתיבות  עקיבא"  "בני  הנוער  תנועת 
בתודעתו  נטמע  אז  או  במורים.  מחסור  עקב  בשדרות 
הרצון לעסוק בתחום החינוך כמשלח יד. בשלהי שירותו 
הצבאי ברבנות הצבאית ובשל"ם, פרצה מלחמת ששת 

הימים והוא מצא עצמו בעזה. 

אחר שעבר בהצלחה הסמכה להוראה ברמת אפעל הוא 
אליהו"  ו"נתיב  יצחק"  "נתיב  הספר  בבתי  במקביל  עבד 
עבר  בהמשך  האומנות.  תחום  וכמרכז  כמורה  בנתיבות 
אליהו קדושים ללמד בביה"ס לחינוך מיוחד "נתיב הבנים" 
במסירות  עשה  שם  זצ"ל,  אזולאי  יהודה  ר'  של  בניהולו 
ההתנהגותי,  בתחום  התלמידים  של  אישיותם  לעיצוב 
תלמיד.  כל  עם  פרטנית  עבודה  תוך  והחברתי  הלימודי 
בעלי  היו  הנוער  בני  בסיכון.  נוער  עם  עבד  הוא  בהמשך 
מחוסרי  גם  בתוכם  משטרתי,  פיקוח  ותחת  פלילי  עבר 
בית, ובעבודה סיזיפית קשה ותובענית גם בשבתות וחגים 
ונורמות  לימוד  מיומנויות  חינוך,  ערכי  בקרבם  הטמיע 
לחיים  החברה  משולי  אותם  להזניק  שנועדו  התנהגות 
פוגש  הוא  היום  עד  בקהילה.  המעורבים  נורמטיביים 
במלאכתם,  עסוקים  בתים  בעלי  כשהם  אלה  בנערים 

יצרניים ותורמים לחברה.

לימים הופנה ע"י הפיקוח לעבודה בקרית החינוך עזתה 
ומהר  משמעת  כרכז  שנים   20 במשך  שימש  שם  בנים, 
יכולתו  בזכות  הנכון  בתפקיד  הנכון  כאדם  נתגלה  מאוד 
להנהיג  ההכרח  בין  האיזון  את  למצוא  האינטואיבית 
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חינוך וקהילה
יקיר העיר בתחום:

ליבם  לבין הצורך למצוא מסילות אל  אסרטיביות תקיפה 
בדרכי  ולחנך  קשבת  אוזן  להם  לשמש  התלמידים,  של 
על  לשמור  למחוייבות  ארץ,  ודרך  ראויה  להתנהגות  נועם 
סביבה נעימה ולמניעת תופעות של השחתת רכוש ומעשה 
שהוטלה  בעבודה  שליחות  ראה  הוא  במיוחד  שובבות. 
של  ולהתערותם  להסתגלותם  פרטני  באופן  לדאוג  עליו 
תלמידים עולים מאתיופיה שהגיעו לבית הספר דרך עליית 
ועם קשיי שפה  הנוער חלקם ללא הורים, ללא משפחות 

והיעדר מיומנוית בנבכי התרבות והחברה הישראלית.

עם פרישתו בשנת 94 הוא נקרא לרכז את ביה"ס "מתיבתא" 
שאוכלס בתלמידים יוצאי חבר העמים שהגיעו ללא הורים 
ולצורך כך הוא נדרש ללמוד את השפה הרוסית ובתוך כך 
סייע בפתרון בעיות של קירוב ליהדות, עריכת ברית מילה 

בתמיכתו של ראש ישיבת הנגב, הרב יששכר מאיר זצ"ל.

כמי ששייך לדור הראשונים מר קדושים מלא תחושה של 
כיום.הוא  נתיבות  של  האורבאנית  התפתחותה  על  גאווה 
מכיר בה כל סמטה ושביל ואוהב מאוד את אנשיה. במרוצת 
בן  משה  לצד  רצופה  התנדבותית  בפעילות  עסק  השנים 
תחום  את  שריכז  סעד  מקיבוץ  המיתולוגי  המתנדב  צבי, 
ההתנדבות בעיר והוביל עשייה חינוכית והתנדבותית ארוכת 
שנים. בין היתר טיפל קדושים בשילוב של אנשים שנגזרו 
עליהם עבודות שירות בתעסוקה קהילתית בקרב קשישים 
ומשפחות במצוקה, ניהל מפעל לחלוקת בגדים לנזקקים 
ופעל לגיוס כספים לעריכת בר מצווה לילדים ממשפחות 
מעוטות יכולת והכל בצנעה ובסבר פנים יפות תוך שמירה 
על כבוד הזולת. מר קדושים הוא איש משפחה מסור אוהב, 
בעל לרבקה שעוסקת חינוך 30 שנה, אב לשמונה ילדים )בן 
אחד נפטר( ההולכים בדרך שהנחיל להם ועוסקים בחינוך 

בכל רחבי הארץ.



משפחתו  עם  יחד  ארצה  ועלה  במרוקו   1954 בשנת  נולד 
בשנת 1956, נשוי לזוהר, אב לחמישה ילדים וסב לארבעה 
השנים  ארוכת  המשפחתית  המסורת  בצל  חייו  נכדים. 
את  עיצבה  ויודאיקה,  סת"ם  ספרות  בצורפות,  שעסקה 
אישיותו כאדם יצירתי וכאומן המבטא את עצמו בשרטוט 
ובציור ושולט ברזי המכחול ובסוד קשת הצבעים לגווניהם. 
כאומן  המקצוע  בקסם  נשבה  וליבו  נעוריו  משחר  עוד 
יודאיקה וברבות השנים קנה לו שם ותהילה בארץ ובעולם. 
לאומנות  המדרש  בבית  לימודיו  חובות  סיים  אלקיים  מר 
בצלאל  לאומנות  הגבוה  בביה"ס  והשתלם  שבע  בבאר 

בירושלים.

מלחמת יום הכיפור נחרטה בתודעתו כאירוע צורב ברמה 
ושנים  במלחמה,  ז"ל  עמרם   אחיו  נפילת  עקב  האישית 
ז"ל  ישראל  ממנו  הצעיר  אחיו  נפילת  מכן  לאחר  ספורות 
אח  היותו  רקע  על  יחידתו.  עם  תרגיל  במהלך  בתאונה 
שכול יצר לימים תערוכה מפרי מכחולו "לא עוד מלחמה" 
היסטורית,  באספקלריה  לדמותם  קווים  המשרטטת 
שכול  שבין  המובנה  המתח  את  המאתגרות  תובנות  עם 
למלחמה. תערוכה שהפכה למיצג חובה וזכתה להצלחה 
רבה כשהוצגה בכל בית יד לבנים בארץ. נפילת אחיו, נטעה 
המשפחתית  המסורת  אחר  להתחקות  עזה  כמיהה  בו 
שחשפה משפחה של אומנים בהם ר' דוד אלקיים ונשאה 
לעשות  בניסיון  האומנותית  היצירה  מחוזות  אל  אותו 
אינטגרציה בין אומנות עכשווית לאומנות שנוצרה במרוקו 

ובארצות האיסלם.

המיטב  את  ממנו  הפיקה  יהודית  באומנות  התמחותו 
הייחודי  היודאיקה  בסגנון  שונות  בטכניקות  ועבודה  בציור 
שפיתח במשך השנים. הוא יוצר כרזות, גלויות מיניאטוריות, 
דקופאז'ים, שטיחים, כלי יודאיקה, הגדות של פסח, ברכות 
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חינוך וקהילה
אומנות ויצירה        

יקיר העיר בתחום:

ופוסטרים חינוכיים לבתי הספר המדגישים סמלים במורשת 
מיזמים  ועוד  תעודות  כתובות,  ישראל,  חגי  בהם  היהודית 
מרהיבים של מיצגי קיר, עיצוב חזיתות על טהרת האומנות 

היהודית.

41 שנה אומנות בתיכון הכללי בשדרות  מיכאל מלמד מזה 
במהלכם העמיד דור של אומנים ויוצרים והטמיע את יסודות 
הוא   89 בשנת  המסורתית.  היהודית  והאומנות  היודאיקה 
ייסד את מרכז האומנויות בנתיבות במסגרתו יזם ימי פעילות 
אומנות לתלמידים בבתי הספר בעיר ובנה מקבץ של תכני 
לימוד בשיתוף עם קרן קר"ב בתוכם: "אומנות ללא מסגרת", 
ותוכנית "יום האומן" עם המשורר ארז ביטון. על רקע המוניטין 
שצבר כאחד מאומני היודאיקה והאומנות היהודית הבולטים 
בארץ, הוא מוזמן תדיר בכל הארץ ובמרחבי הגלובוס להציג 
ובמרכזם  תערוכות  עשרות  הציג  וכבר  יצירותיו,  על  ולספר 

התערוכה הנודדת: "חוט של זהב".
פעילויות  מקיים  הוא  נוער  בני  עם  החינוכית  עבודתו  לצד 
לקשישים, לצעירים ולקהילה האתיופית בנתיבות בהתנדבות. 
קהילתית  מעורבות  של  מאוד  גבוהה  בתודעה  ניחן  מיכאל 
ומחובר להווייתה בכל נימי נפשו ומעל לכל הוא איש משפחה 
אלקיים,  נטע  הזמרת המחוננת  בתוכם  בילדיו  הגאה  מסור 
בליווי  אותם  ומבצעת  במרוקאית  ושירה  אמנות  היווצרת 

קבוצת נגנים וזכתה לחשיפה בינלאומית ולאהדת הקהל.
החיבור בין אומנות לשירה יהודית הוליד תערוכה משותפת 
רבה  הזוכה להצלחה  זהב"  "חוט של  נטע  ובתו  של מיכאל 
ופטריוט  פרזנטור  הוא  מיכאל  בכל הארץ.  מגוונים  בקהלים 
העמוס  עבודתו  ובחדר  אוהב,  כה  הוא  אותה  נתיבות  של 
הזוכים  אומנות  וחוקרי  תיירים  סטודנטים,  תדיר  מבקרים 
הצבע  עולם  אל  המבקרים  את  לוקח  הוא  מרתקת  לחוויה 
יהודית  אומנות  על  הרצאה  בתיבול  היהודי,  שבהווי  וההוד 

והעיר נתיבות.



הרה"ג יורם כהן שליט"א

הרב ראובן וובשת

אשר זגורי

רחל מדינה

עמוס אליה
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שלמה כהן

דינה חזן

שושנה אלון

אליהו קדושים

מיכאל אלקיים

מילנה בד



עם  ארצה  ועלתה  באוקראינה   1946 בשנת  נולדה 
פתיחת שערי ארצות חבר העמים בשנות ה-90 בשנות 
שהעניק  ואוהד  חם  ציוני  בבית  גדלה  מילנה  ה-90. 
להשתלב  מאוד  גבוהה  ותודעה  חינוכית  סביבה  לה 
השלימה  הימים  שברבות  כך  האקדמיה,  בעולם 
במתמטיקה  ושני  ראשון  לתואר  לימודיה  חובות  את 
נטייתה  באוקראינה.  הולדתה  שבארץ  באוניברסיטה 
אהבתה  על  העיבה  לא  ריאליים  במקצועות  ללמוד 
הגדולה למוסיקה קלאסית לגווניה, עד שהלכה אחר 

ליבה ולמדה את מקצוע ההוראה במוסיקה.

היא  למתמטיקה  כמורה  עבדה  בהם  שנתיים  בתום 
המוסיקאלי  עולמה  נבכי  אל  נשאבת  עצמה  מצאה 
שהפך  עד  לילדים  המוסיקה  הוראת  בקסמי  ונשבית 
בתחום  עסקה  היא  תמימות  שנים   27 ידה.  למשלח 
הילדים.  בגני  מוסיקה  בתור מנחת  הוראת המוסיקה 
הזדמנות  לה  כשניתנה  בחלקה  נפלה  גדולה  זכות 
לשלב בין שתי אהבותיה - למוסיקה ולילדים – ושמה 
נודע ברבים כמורה מקצועית, מיומנת שידעה לא רק 
חיים.  כהוויית  למוסיקה  אהבה  להחדיר  אלא  ללמד 
בתואר  אותה  זיכתה  זכתה  לה  הגדולה  ההערכה 
מליון   8 אז  כבר  שמנתה  בעירה,  המצטיינת  המורה 
יהדותה  רקע  על  מאליו  מובן  שאינו  הישג  תושבים. 

והאנטישמיות שהרימה ראש בארצה. 

גישתה האופטימית ויכולתה להסתגל לסביבה חדשה 
מהרה  ועד  בארץ  הקליטה  חבלי  את  עליה  הקלו 
לגזר  אריזה  בבית  היא השתלבה לפרנסתה בעבודה 
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קליטת עליה        
יקירת העיר בתחום:

שבקיבוץ סעד, אבל לא זנחה אף לרגע את אהבתה 
הגדולה ללמד מוסיקה. בזמנה הפנוי היא יזמה חוגים 
שנים  כ-25  ובמשך  בהתנדבות  ולילדים  לפנסיונרים 
במועדון  חינוכית  מוסיקאלית  פעילות  קיימה  היא 
ומלאת  יצירתית  כאישה  בנתיבות.  לעולים  השכונתי 
חיוניות היא הדביקה את סביבתה בלהט המעורבות 
לתושבים  טיולים  שנים  משך  וארגנה  הקהילתית 
ולעולים וביקורים באירועי תרבות ובפסטיבלים שונים 
של  כמנחה  מיומנויות  רכשה  היא  הארץ.  ברחבי 
הפגנת  תוך  בקהילה  ופנאי  תרבות  ואירועי  טקסים 

יכולת ורבאלית וחזות טקסית מרשימה. 

תלמידים  הכשירה  המוסיקה  הוראת  בהנחלת 
לרתום  הצליחה  אף  והיא  העולים,  מקרב  רבים 
כאשר  ולמבוגרים  לילדים  קונצרטים  להפקת  אותם 
"מנגינות  נתיבות  במקהלת  משתתפת  עצמה  היא 
הנגב", ולימים אף ניהלה את המקהלה המיוסדת על 

הפנסיונרים יוצאי חבר העמים.

ילדיה  ואוהבת לשני  הגב' מילנה בד היא אם מסורה 
אהבתה  בקסמי  נשבו  שרובם  נכדים  ל-4  וסבתא 
הגדולה למוסיקה. כמי שגדלה בארץ זרה שנתגלו בה 
להעריך  יודעת  היא  לאחר,  ושנאה  אנטישמיות  זרעי 
את אוירת המשפחתיות החמה של תושבי נתיבות. את 
תחושת הסולידריות שמפעמת בין אנשיה ואת היותה 
עיר חיה, תוססת וגדושת אירועי תרבות, שמשקיעה 

לא מעט בטיפוח דור העתיד לחיים מוסיקאליים.









משלי ג’
ְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי נַֹעם ְוָכל ְנִתיבֶֹתיָה ָׁשלֹום

מר שלמה כהן  
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מר אשר זגורי

גב' מילנה בדמר עמוס אליה גב' שושנה אלון

20
18

 | 
ח

ע”
ש

ת

נתיבות
יקירי העיר


