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לקסיקון המושגים 
של בית יתיר

הוא מקרי בהחלט,                              בין מה שכתוב בלקסיקון למציאות  לעיתים הקשר 

אז אנא קחו אותו בעירבון מוגבל. בתקווה שאף אחד לא יפגע...
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אבו קבייטה- שכנינו הישמעאלים שנדמה שהיו כאן מאז ומתמיד. 
עצם מציאותם גורמת לנו להשתכנע שאנו אכן גרים בקו העימות ומשקיטה את 

המצפון המתעורר כאשר אנו נהנים מפעילויות של “לב לנוער” למען ילדים בקו 

העימות. מצד שני נוכחותם גורמת לכל חברינו לחשוב שאנו שמאלנים שדוגלים 

בדו-קיום ושיח תרבותי בשל המציאות המורכבת של המזרח התיכון. פעם היינו 

עושים בבור המים שלהם “תשליך” בר”ה )בתקווה שעוונותינו יזהמו להם את 

מי התהום, כשהתבדנו עברנו לבור ליד המכינה( וכן ילדי הגן היו זוכים לביקור 

חד-שנתי בחושה של מחמוד. לעיתים, כאשר מנשבת רוח דרום-מזרחית מריחים 

תושבי הישוב את ניחוח הרפת, אך לא מן הנמנע הוא שמקור הריח אינו ברפת 

אלא אצל משפחת אבו קבייטה, שכן הריח שעולה משתי המקומות זהה. משפחת 

אבו-קבייטה מבחינתה מרגישה ממש בבית, על כך יעידו השלטים הפזורים ברחבי 

האזור עליהם נכתב “שתח ברתי” )שטח פרטי( וכן הטרקטור שלהם עליו רוסס 

“משפחת אבו-קבייטה בית יתיר”.

אוטו של אנג’ל- כאשר הישוב עוד היה בחיתוליו, חברת 
“אנג’ל” כבר ראתה את הפוטנציאל האדיר הטמון בו והחליטה להשקיע לטווח ארוך 

בחיזוק קשריה עם הישוב הצעיר. היא ראתה בעיניי רוחה עשרות משפחות עולות 

כל בוקר לארון הלחם )ע”ע( וקונות לחם של אנג’ל במבחר סוגים. לשם כך תרמה 

החברה משאית קטנה לרווחת תושבי הישוב, המשאית נקראה בפשטות “האוטו של 

אנג’ל”. עדי ראיה מספרים על כך שהאוטו היה מעביר ציוד ופועלים מהישוב אל 

המטע וחזור במסירות רבה, עד ששבק חיים לכל חי. אך לא ישוב כיתיר ייתן לנכס 

יקר ערך זה לגווע תרם זמנו, לכן הרכב הוצב כמחסן במטע הפיסטוק שהיה בשיא 

פריחתו בימים אלו. מיקומו המדויק )בערך( היה באזור כרם היין שליד המאגר. 

בפעם הבאה שאתם נוסעים למאגר, עצרו לרגע והיזכרו ב”אוטו של אנג’ל” שעמד 

שם בין עצי פיסטוק מלבלבים.
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אור לנתיבתי- העלון המיתולוגי של הישוב שכלל את ידיעות 
השבוע, דברי תורה, הגיגים ומחשבות פרי עטם של אנשי הישוב. זה היה בימים 

היפים שבישוב עוד התנהל שיח ציבורי אידיאולוגי על “פנינו לאן” וכל מיני כאלה. 

העלון גווע לפני אי אלו שנים ומנוחתו עדן בגנזך הישוב. את מקומו מחליף נאמנה 

ה”עלון”. )שם קצת חיוור לעומת “אור לנתיבתי”(. 

ארון לחם- אחד הדברים המעידים שאנחנו עדיין ישוב משפחתי 
וחמים שכיף לחיות בו. בכל עת שתחפוץ )בתנאי שזה עד תשע בבוקר, שאז נגמר 

הלחם( תוכל לבחור ממגוון מאפי הבית, ובמקום לשלם פשוט לרשום )בכתב קריא 

וברור!( מה לקחת. שיטה זו לעיתים יוצרת בעיות, במיוחד ביום חמישי כאשר 

לאנשים קשה להבחין האם הם רושמים במשבצת שלהם או של השכן )ביום חמישי 

המשבצת בסוף השורה וקשה לעקוב לאורך השורה מההתחלה עד הסוף(, דבר זה 

גורם לזוג צעיר לתמוה לעיתים מדוע הם צריכים 15 לחמניות וחבילת פיתות עינן 

לארוחת בוקר. בעיה נוספת היא שילדים שעוד לא התנסו בכך לא יודעים כיצד 

לבטא במילים מה הם קנו. במקום לכתוב “1 שחור” הם כותבים “כיכר לחם שלם 

לא פרוס שעושים איתו סנדוויצ’ים לביצפר” בתקווה שיעקב יבין למה הם התכוונו. 

כשהילד מבין שהוא היה צריך לכתוב “1 שחור” הדבר הראשון שעולה במוחו זה 

‘אם הלחם לבן למה קוראים לו שחור’?!

ארטיק לשעה- כאשר הנער המתבגר העובד בבית האריזה מעז 
להתלונן על שכרו הזעום )לטענתו( ודורש העלאה במשכורת, מיד יאמר לו הקשיש 

העומד לצידו “ בגילך קיבלנו ארטיק לשעה”. לשמע משפט זה ישפיל הצעיר את 

עיניו ויתמלא בושה על המחשבה שעלתה בראשו. האמת, משפט זה אינו מדויק, 

מפני שהשכר לא היה ארטיק לשעה אלא ארטיק ליום.
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בוטקה- ביתן השמירה הנמצא בכניסה לישוב בו יושב/ת החייל/ת שנגזר 
דינו/ה לבלות את שמונה השעות הקרובות בפתיחה וסגירה של השער והשבת 

נפנוף לאנשים הנחמדים מהישוב המנפנפים לו לשלום. המניע של אנשים נחמדים 

אלו לנפנף לשלום לחייל היא המחשבה שבכך הם ירוממו את מצב רוחו השפוף 

ואולי אף יחזירו אותו בתשובה, או לפחות יגרמו לו לא להצביע מרצ בבחירות 

הקרובות כשיראה איזה אנשים נחמדים מתגוררים בהתנחלויות. לעיתים עומד 

החייל בבוטקה נדהם בראותו את השער נפתח, אך אינו רואה אף מכונית באופק. 

במצב זה יש שתי אפשרויות: א- תוך חצי דקה תגיע מכונית ותעבור בדיוק כאשר 

השער נפתח באופן המאפשר לפריווט לעבור. אז יחשוב החייל שהמתנחלים כל כך 

עסוקים בלכרות עצי זית של ערבים עד שכל דקה חשובה להם. )בעקבות חשיבה 

זו הוא יצביע למרצ על אף הנפנופים לשלום(. ב- תוך חצי דקה לא תגיע מכונית, 

או אז מסתבר שעוד פעם מישהו ניסה להתקשר לשרף אך התקשר לשער במקום. 

בשעות הלילה מחליפה את החייל בבוטקה בובת קרטון מאיימת שמטילה את 

חיתתה על כל ערביי הסביבה. בתקופה האחרונה זכתה הבובה אף לשפם כאשר 

נתלו עליה תמונות המתמודדים לראשות המועצה.

בית אהרון- הקהילה המאמצת שלנו אצל הדוד סם שעליה אנו 
שומעים לעיתים, אולם על קיומה האמיתי יודעים מספר מצומצם של דוברי 

אנגלית בישובנו. הקהילה תורמת מבני ציבור וכן תורמת לפעילויות חברתיות 

בישוב. אנו בתמורה נאחזים בשבילם בארץ חמדת אבות ושולחים להם באימייל 

תמונות של ילדים מחייכים מהפעילויות שתרמו. 

בית אריזה- בית האריזה, או בכינויו ‘הביא”ר’, הינו המקום אליו 
נשלחת כל התוצרת החקלאית של האזור. בית האריזה נקרא כך משום ששם 

אורזים את הפירות )מפתיע!( ושולחים אותם לשווקים המובחרים ברחבי הארץ. 

הביא”ר נהנה מהציוד החדיש והמשוכלל ביותר הנמצא בשוק וכנראה שהוא 
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מצליח מאוד שכן הוא מצליח לסחוף אליו גם את הפירות של כרמל ומעון הנהנים 

משירותיו הנאמנים. בראש הביא”ר עומד מנהל הנהנה מרכב שרד )טוסטוס( 

ומשרד העשוי מעץ דקורטיבי. לרוב עובדים בו אנשים מערד והסביבה. הקיץ הוא 

התקופה העליזה בביא”ר אז הופך המנהל גם לגננת כאשר כל ילדי הישוב מתנסים 

לראשונה בעבודה רצינית ואחראית הדורשת מהם לעמוד שעות מול הצלחת 

המסתובבת ולהאזין לרדיו דרום )דבר המקשה על הריכוז-מניסיון!(. בבית האריזה 

לומד היתירניק הצעיר להבחין לראשונה בטיב הפרי של ישובנו לעומת הפירות של 

הישובים השכנים. כל פעם שהוא יתקל בפרי בררה יפלט מפיו המשפט “רואים שזה 

של מעון”.

בלעם- בימים עברו,בהם הישוב עוד לא היה מעצמה כלכלית,היה צריך 
מרכז המשק כלי תחבורה על מנת להגיע לפגישות עם אנשי הסוכנות היהודית 

שהתקיימו בבית היערן. באותם ימים היו דברים חשובים יותר להוציא עליהם את 

הזוזים המעטים שהרווחנו מקטיף הפלפלים, לכן הסתפק מרכז המשק בחמור איתו 

היה מתנייד ממקום למקום. לחמור החביב קראו ‘בלעם’. כך נוצר מצב שבמגרש 

החניה של בית היערן, לצד רכבי השרד החדישים, חנה חמור יד שניה שליחך עשב 

להנאתו. כמובן שאת התבן והמספוא לחמור מימן הישוב, כך יכל מרכז המשק 

להתפנק בנסיעות על החמור כאוות נפשו מבלי להתחשב כלל בקילומטרז’. כאשר 

עלה מחיר התבן נטול העופרת בשוק נאלץ המשק בצער רב להיפרד מהחמור שלא 

השתלם כלכלית לישוב הצעיר.     
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בנות שירות- לא כולם מודעים לעובדה הזו, אך בישובנו ישנן 
כ-10 בנות שירות היוצאות לעבוד בשטחים החקלאיים יום יום. יום העבודה 

מתחיל מרגע שהן שומעות את צפירותיה של הניסאן של שוקי )בערך ב-5:30 

בבוקר( ועד שהן שומעות את צפירותיה של המאזדה המחזירה אותן הביתה )בערך 

ב-16:00 אחה”צ(. הבנות נבחרו בקפידה מתוך אלפי מועמדות שכספו להגיע 

לישובנו על מנת לזכות להיות חלק מההצלחה הכבירה הנקראת ‘כרמי ומטעי בית 

יתיר’. התכונות הנדרשות מהבנות הן חוסן נפשי ומנטאלי גבוה )הנחוצים ביותר 

עקב העובדה שהן עומדות שעות רבות מול עצים שאינם ידועים כבעלי שיחה 

מוצלחים ביותר, דבר הגורם לך לשקוע בתוך עצמך( ויכולת פיתוח יחסי אנוש עם 

תאילנדים. ישנה עדיפות לבנות בעלות כישרון לשפות, זאת עקב העובדה שדוברי 

העברית במטע מועטים ביותר. השפות השולטות במטע הן תאילנדית )כמובן(, 

רוסית, צרפתית ואמהרית. דבר נוסף, הבנות חייבות לאהוב לאכול לחם עם חומוס 

ופסטרמה, מפני שזה יהיה מזונן בשנה הקרובה. בנוסף לבנות החקלאיות נמצאת 

בישוב בת נוספת על תקן קומונרית. מהקומונרית נדרשים שני דברים מרכזיים: 

האחד הוא להחליף את שמה הפרטי לשם שימציאו לה בנות הישוב והשני הוא 

להפוך להיות יתירניקית בנשמה ולהתכחש למקום מגוריה הקודמים. לאחרונה 

הוחלט שאם הבנות כבר כאן אז חבל שלא יישארו, לכן החל פרויקט של שידוכם עם 

בני הישוב ששמם יצא למרחוק. הפרויקט כבר נושא פירות.

בפנים או בחוץ?- השאלה שגורמת משבר זהות לכל 
יתירניק. פעם המציאות הייתה ברורה מאוד, ידענו שאנחנו מתנחלים ועל כך הייתה 

גאוותנו. אולם לאחר שנבנתה ‘גדר ההפרדה’ שהכניסה אותנו לשיטחה הריבוני 

של מדינת ישראל )רק למראית עין( אנו כבר לא נחשבים בעיניי אחינו כמתנחלים, 

למרות שבליבנו ובפרורים שבזקנינו עדיין מתנחלים אנחנו! )למרות שכבר אין 

‘עוזי’(.       
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גבעת החומוס- לאחר הסכמי אוסלו, על מנת לחזק את 
ההתיישבות, יצאה מועצת יש”ע ב’מבצע מכפיל’. במסגרת המבצע הוחלט 

שכל ישוב יכפיל את שיטחו ע”י תפיסת גבעות נוספות. אז עוד סרו המתנחלים 

למשמעתה של מועצת יש”ע ולכן החליט הישוב לתפוס את הגבעה שעליה ניצב 

כיום המחסום. השם שניתן לגבעה הינו שם אפוף מסתורין שהיה אמור להגביר את 

המוטיבציה לעניין ולתת הרגשה של חסמב”ה- “גבעת החומוס”. עד היום ישנה 

ועדת חקירה הבודקת מה הניע את בית יתיר, הידוע באנשיו המיושבים בדעתם, 

לקרוא כך לגבעה. הגבעה שרדה שבועות מספר. התקיימו בה מלווי מלכה, ערבי 

תרבות וכו’, עד שפונתה בלילה מר ונמהר. בפינוי נעצרו מספר מטובי אנשינו שזכו 

לשינת  לילה עם פנסיון מלא על חשבון מערכת הביטחון, ואף זכו שפניהם יופיעו 

על מרקע הטלוויזיה עת צולמו בבית המעצר. כאמור, ‘גבעת החומוס’ שכנה היכן 

שנמצא היום המחסום, שם בנה לאחרונה משרד הביטחון מתחם מכובד עם מספר 

מבני קבע. מי פילל לכך שהגבעה תזכה לכזה פאר והדר ועוד על חשבון המדינה. 

מכאן אנו לומדים שאסור להתייאש בשום מאבק. תחי גבעת החומוס!  

גובה- גובהה של יתיר הוא אחד ממאפייניה המרכזיים ועל כך עיקר 
גאוותה. הגובה הרשמי אינו ידוע לאיש, הוא נע בין 900 ל-920 מטרים מעל פני 

הים. הדבר המפתיע ביותר הוא שבניגוד לכל הרי הסביבה יתיר הולכת וגובהת 

משנה לשנה, לפחות לטענת תושבי המקום. האמת, הגובה האמיתי לא משנה כל 

כך, העיקר הוא שיתיר גבוהה משאר ישובי הר חברון. מי שמשתתף בטיולי יום שישי 

עם זאב יוכל להבחין בכך בנקל, מכל מקום ברחבי ההר רואים את יתיר מתנשאת 

גבוהה וגאה בעוד בשאר הישובים קשה להבחין.    

ג’וגינג- דבר שהיה די נדיר בישוב, אך הוא הולך ותופס תאוצה בשנים 
האחרונות. המסתובב בשעות הערב המאוחרות בישוב יוכל לראות צמדים של 

נשים הצועדות יחדיו בשבילי הישוב ולעיתים אף זוגות נשואים שמצאו לעצמם 



יתיר בית  ן  קו 13            לקסי

דרך מהנה לבלות את הערב )זהו מתכון בדוק לחיזוק הזוגיות(. צמדים של גברים 

טרם נצפו )דרושים שני גברים אמיצים להיות הראשונים(. כאשר מדובר בשתי 

נשים הצועדות יחד כמובן שההליכה היא רק תירוץ למפגש הרחק מאוזנם הארוכה 

של הבעל והילדים, כך אפשר לדבר בחופשיות על כל נושא שבעולם ולהתעדכן 

ברכילות המקומית. הג’וגינג אינו נעשה רק בזוגות, ישנם אנשים המעדיפים את 

הצעידה לבד בראש שקט. אנשים אלו מתחלקים לשני סוגים: אלה שצועדים עם 

אוזניות ואלה שצועדים בלי אוזניות. אחת הבעיות בישובנו הקט היא שאם החלטת 

לצעוד אין מנוס מכך שכל הישוב יראה אותך, ולא רק שכולם יראו אותך, כולם 

גם ידאגו לומר לך שהם ראו אותך. מסלולי ההליכה הינם מגוונים ביותר, אפשר 

לרדת בדרך הגת )הכביש הראשי( ולעלות בדרך הכרם )ציר הגר שכנר( או לחילופין 

לעלות בדרך הגת ולרדת בדרך הכרם.

ג’יפ- הג’יפ או בשמו העברי ‘רכב הביטחון’ הינו רכב 4x4 שתפקידו לפטרל 
ברחבי הישוב ולהאיר בזרקור שעל גגו היישר אל פניהם של העוברים והשבים 

החולפים על פניו על מנת לסנוורם. ברכב אמורים לנהוג בתורנות כל אנשי הישוב, 

אך למעשה לא נוהגים בו יותר מארבעה אנשים. כאשר הרכב מגיע לראשונה לישוב 

מיד נכתבות עליו בטוש שחור בלתי מחיק צמד המילים ‘זאב יתיר’, כדי שאף 

אחד לא יתבלבל בטעות ויחשוב שזה הרכב שלו. מרגע זה נגזר דינו לבלות כאן 

את שארית ימיו,עד שסוסיא יקבלו רכב חדש ואנחנו נקבל את הרכב הישן שלהם. 

השומרים הנוסעים בג’יפ יוצרים עם הזמן חוש ריח מפותח עם רגישות מיוחדת 

למנגל, כך הם יודעים לעבור במקום הנכון בדיוק כשהכנפיים מוכנות ולגבות את 

אגרת השמירה המגיעה להם לפי חוק. כידוע, דבר שלא משתמשים בו כלל מתבלה 

במהירות ויוצא מכלל שימוש. על מנת לשמור על איכות המוצר כדאי להשתמש בו 

מידי פעם. יש הסוברים שזו הסיבה להימצאותו של רכב הביטחון בישובנו. מזכירות 

הישוב חששה שבשל חוסר התנועה במקום יצאו כבישי הישוב מכלל שימוש תוך 

שנים אחדות. לשם כך נרכש רכב שתפקידו ליסוע ברחבי הישוב תמידית ולדאוג 

שאיכות הכבישים לא תיפגם.
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גרופ- מה שמחבר ביננו. הדרך של סלקום לנצל את הדתיים ועוד לגרום 
להם לחשוב שהם מנצלים את סלקום. לרובם המכריע של תושבי הישוב יש מספר 

סלולרי המתחיל בספרות 0528, ומי שלא- אין ספק שמשהו באחווה הישובית 

שלו פגום )או שיש לו פלאפון מהעבודה(. אחד מהיתרונות של ההצטרפות לגרופ 

הוא בכך שאינך צריך לעשות את הפעולה המייגעת הדורשת ממך להקיש את כל 

הספרות של המספר אליו אתה מתקשר, אלא מספיק להקיש את הקיצור שלו וכבר 

אפשר להתקשר )איזה פלא!(. בהתחלה הכל היה פשוט, הקיצור היה הספרה 8 

ולאחריה שלושת הספרות האחרונות של המספר. אולם עם הגדלת הגרופ והרחבתו 

החלו להופיע כל מיני קיצורים מוזרים שאף הלכו והתארכו עם הזמן לחמש ושש 

ספרות! נוצר מצב אבסורדי שהקיצור שהיה צריך להקל עלינו את החיים רק מסבך 

אותם כאשר צריך לברר כל פעם את קיצורו של המספר. לפחות דבר אחד טוב יש 

בזה- ככל שהקיצור שלך קצר יותר זה מראה שהפז”מ שלך בגרופ רב יותר. תופעה 

נוספת שיוצר הגרופ היא עצלנות יתר. אנשים הרוצים לקרוא לאדם הנמצא בקומה 

השניה בבית או בספסל לפניהם באוטובוס, פשוט מתקשרים אליו או שולחים 

הודעה, כי זה בחינם. אבל בשורה התחתונה, הגרופ זה באמת מה שמחבר ביננו 

ומאפשר שמירת קשר עם כל האנשים שאנחנו כל כך אוהבים.

גרעין עמיחי- לפני כ-25 שנה החליטה קבוצת שמיניסטים 
מ’נתיב מאיר’ )אז ישיבה תיכונית מכובדת בירושלים( לנצל את השמינית בעשייה 

למען עם ישראל )במקום לישון שנה שלימה, מה שעושים רוב השמיניסטים(. אותם 

שמיניסטים היו משבט עמיחי בבני עקיבא ולכן קראו לגרעין שלהם ‘גרעין עמיחי’. 

בדרכים לא דרכים הם הגיעו ליתיר ויצרו קשר עם אנשי המקום. לאחר השמינית 

פנה כל אחד מחברי הגרעין לדרכו ונדמה היה שגרעין עמיחי הינו אפיזודה חולפת. 

אולם לאחר מספר שנים הוכיחו חברי הגרעין את רצינותם ורבים מהם חזרו לישוב, 

בו הם מתגוררים עד היום. חברי הגרעין ממלאים תפקידים בכירים בישוב ובמשק 

הישראלי ואין ספק שעוד נשמע עליהם רבות. 
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דבר תורה- דבר התורה הינו הפסקה של כ-7 דקות בתפילת השבת 
בה אמורים באי בית הכנסת להתמלא מעט מאווירת השבת ולספוג מניחוחות פרשת 

השבוע, או לחילופין להספיק לקרוא כמה שיותר עלונים ולהשלים שעות שינה. בחורף 

נאמר דבר התורה בתפילת ערבית של ליל שבת אחרי ‘מזמור שיר ליום השבת’ ובקיץ 

לפני תפילת מוסף. תופעה מוכרת מתרחשת כאשר דבר התורה נאמר לפני מוסף, 

במצב זה לא אומרים ‘אשרי’ לפני הכנסת ספר תורה אלא לאחר דבר התורה. אורחים 

הנקלעים לסיטואציה זו נחרדים כאשר החזן מחזיר את ספר התורה ללא אמירת 

‘אשרי’ והם מיד מזדעקים “תעצרו אותו, הוא לא אמר אשרי!”. במצב זה נדרשים מספר 

אנשים על מנת להרגיעם ולהסביר להם שאיננו מקצצים קטעים מהתפילה. תופעה 

נוספת נוצרת בעקבות מנהגם של אנשי יתיר לדחוף  את הכיסא צמוד לשולחן עד 

כמה שאפשר לפני תפילת עמידה )בדרך כלל ברעש רב האמור לעורר את כוונת הלב(. 

לפני מוסף כל אחד חוכך במחשבתו האם אין דבר תורה וזה אומר שצריך להכניס את 

הכיסא מתחת לשולחן או שמא יש ואז אין צורך בכך. אין ספק שזו אחת הפדיחות 

שכולם מתיישבים בכיסאותיהם ואתה נותר עומד לבדך ליד כיסאך המוכנס עמוק 

מתחת לשולחן. במצב זה רבים נשארים לעמוד משך כל דבר התורה כדי להראות 

שהם בלאו הכי התכוונו לעמוד. כאשר יש שמחה אז אומר דבר התורה הופך להיות 

נציג הישוב בשביל לברך את בעלי השמחה. דבר התורה נפתח כמובן בשבח המשפחה 

ועד כמה בר מזל נער בר המצווה או הבחור המתחתן בכך שהוא נצר למשפחה זו, 

ועוד שזכה לגדול בישוב כיתיר. מהמשך דבר התורה מתברר שאין שבת מתאימה יותר 

מזו בשביל להתחתן. כאשר יש בר\בת מצווה אז מעניק הדובר שי לחתן\כלה מחברי 

הישוב. אז אמור הנער הנבוך)במקרה של נערה- אחד מבאי כוחה( לשבת קרוב לדובר 

כדי שיוכל בסיום ללחוץ את ידו וללחוש “תודה” ואף לקבל את המתנה. כמו כן אסור 

לשכוח את אשתו של הדובר היושבת בעזרת הנשים וחרדה לכך שהכל יעבור בשלום 

)שלא יהיה ארוך מדי, שיהיה מעניין וכו’(, לפעמים היא אף מרימה את וילון המחיצה 

על מנת לראות בבהירות את כישוריו המתודיים של בעלה. הדבר המדהים ביותר בכל 

הקשור לדבר תורה הוא לגלות עד כמה שבע דקות יכולות להיות גמישות.
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דואר- על איכות החיים לה זוכה אדם המתגורר בישוב הוא צריך לשלם 
מחיר יקר מאוד, הבא לידי ביטוי בכל מה שקשור לדואר. בעוד חברו המתגורר 

בעיר צריך בסה”כ לרדת לפתח הבניין על מנת לקחת את הדואר, אצל  המושבניק 

זהו עסק לא פשוט. הוא צריך לעלות עד למשרד, לפעמים בתנאי מזג אויר קשים , 

ולהיות במתח כל הדרך האם ימצא משהו בתיבה או שמא היא תהיה ריקה. כשהוא 

מתקרב למשרד עד כדי מרחק נגיעה מהדלת הוא נזכר לחרדתו ששכח את המפתח 

בבית. בליבו הוא נושא תפילה חרישית שהאדם שיצא מן המשרד לפניו לא סגר 

לגמרי את הדלת. הסטטיסטיקה מלמדת שאנשי יתיר יודעים לסגור דלתות היטב. 

ברגעים אלו זיעה קרה מתחילה לכסות את גופו של ידידנו והוא מתחיל לחפש 

אנשים טובים באמצע הדרך הנושאים בכיסם את המפתח הנכסף. הצרכניה כמובן 

תהיה סגורה והאמהות האחרונות כבר מזמן נטשו את גן המשחקים. ביה”כ אינו 

ידוע כמקום הומה אדם בזמנים שאינם תפילת מנחה או ערבית )וגם בזמנים שכן( 

וכך מוצא את עצמו היתירניק גלמוד ובודד במקום המרכזי ביותר בישוב. עכשיו יש 

שתי אופציות: לרדת הביתה ולהביא את המפתח, או לחכות שאולי מישהו במקרה 

גם יבוא לקחת דואר ובידו מפתח. כמובן שביתיר חשבו על סיטואציות מורכבות 

שכאלו ולכן העמידו ספסל ליד המשרד במיוחד בשביל רגעים אלה )וגם בשביל 

ה’חבוש’ בפעולות של בנ”ע(. חברנו העצל בוחר כמובן באפשרות השניה שבדרך 

כלל אינה מתבררת כמשתלמת. לאחר שהתייאש הוא עובר לאפשרות הראשונה 

ויורד הביתה להביא את המפתח. כשהוא נכנס למשרד הוא מתחיל לחפש את 

תיבתו שמיקומה השתנה פעם שלישית החודש. אם היא בגובה העיניים מה טוב, 

אך אם היא נמצאת בשורה התחתונה צריך להתכונן פיזית ונפשית לפזצת”א לא 

פשוטה. דבר נוסף הקשור בדואר היא הכתובת. תמיד כששואלים אותי מה הכתובת 

שלי היא נגמרת מהר מדי, “פלוני אלמוני בית יתיר”, ללא רחוב וללא מספר בית. 

יש האומרים שלשם כך ניתנו שמות לרחובות ביתיר, כך תוכל לענות “פלוני אלמוני 

בית יתיר דרך הכרם 24”, כתובת הנשמעת רצינית הרבה יותר.
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דיר- אחד מענפי המשק הותיקים שהיו ואינם. תחילתו של הדיר עוד ביער 
בזמנים בהם נקטנו בשיטה הישנה והטובה של יציאה למרעה. חברי הישוב היו 

יוצאים בתורנות יום יום למרעה ברחבי היער. המנוסים שבהם היו מנהיגים את 

העדר ביד רמה, בעוד חסרי הניסיון היו מאבדים חצי ממנו ברחבי היער. המרעה 

היה תירוץ מצויין למפגש רומנטי בין רווקים ורווקות. כל בחור צעיר יכל לומר 

שהוא הולך לעזור לבחורה העדינה לרעות את העדר בבטחה.  כיום, ללא המרעה, 

נותרו בחורי הישוב אובדי עצות כיצד לעשות זאת בצורה האלגנטית ביותר. בשלב 

מסוים הוחלף הדיר ברפת משוכללת המניבה רווחים נאים יותר.

דרך ה...- יום אחד החליטה המזכירות שמרוב כבישים, שבילים 
וסמטאות אנשים יכולים לאבד את דרכם ולא לדעת איך להגיע הביתה, לכן הוחלט 

לקרוא בשמות לרחובות הישוב. לצורך משימה זו נמצאו במאמצים רבים שלושה 

רחובות שונים בישוב והוכרזה תחרות למציאת שמות. בסופו של דבר נבחרו 

שלושה שמות: דרך הגת, דרך הכרם ודרך הגורן. דרך הגת זהו הכביש הראשי היורד 

מהסובה העליונה ועד לסובה התחתונה. דרך הכרם זוהי הדרך הנופית עוצרת 

הנשימה המכונה ‘ציר הגר שכנר’. דרך הגורן זוהי השכונה החדשה )שיקראו לה 

השכונה החדשה גם עוד 20 שנה(. לאחרונה הצטרפה עוד דרך למפת הדרכים 

הנקראת ‘דרך המצודה’ )אתם יכולים לנחש לבד היכן היא(. למעשה, שמות אלה 

אינם אפקטיביים כל כך שכן אף אחד לא זוכר באמת איך קוראים לדרך בה הוא 

מתגורר.

ההר הטוב הזה- ביטוי שנשמע באירועים של כלל הר חברון או 
לפני מערכות בחירות. ביטוי זה מסמל את הביחד )ויש אומרים את הדביקיות( של 

אנשי ההר ובא להדגיש את כל הטוב שיש כאן. שימוש מוגזם בביטוי זה יצר למספר 

לא מועט של אנשים סלידה ממנו.
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הודעות s.m.s- הדרך הבטוחה והיעילה ביותר לידע את כל 
אנשי הישוב בן רגע על כל דבר שלא יעלה בדעתך. בלחיצת כפתור אחת מאות 

מכשירים יצלצלו בצליל מעצבן של קבלת הודעה ובכל רחבי הארץ ידעו יוצאי יתיר 

שמחכה להם מרק בצרכניה- אז שיחזרו מהר הביתה. ההודעות הינן מגוונות מאוד, 

על שמחה ועצב, ספריה ותלמוד תורה, על שוטרים במחסום ושיש שקיעה יפה- אז 

שווה לצאת להסתכל. במצב בו נמצאים מספר אנשים מהישוב ביחד כשהראשון 

מקבל הודעה הוא כבר מתחיל לפתח ציפיות, אולם כשהוא שומע שעוד אחד 

קיבל הודעה ועוד אחד הוא מבין שזה הודעה מהמשרד וכבר אין לו כוח להוציא 

את הפלאפון מהכיס. תגידו מה שתגידו , תכלס זה נחמד מידי פעם לקבל הודעה 

שמזכירה לך לאן אתה שייך )גם אם היא על חוג יוגה(, כך גם הרחוקים ביותר עדיין 

מעודכנים מה קורה בישוב.    

הכתרה- כל שנה, בפרוס חודש אדר, עושים שבט הרא”ה הכתרה כדי 
להכניס את הישוב קצת לאווירה של פורים. בהכתרה צוחקים קצת על הישוב 

והרבה על זאב שפירא. בסיום ההכתרה מוכתרים רב ורבנית פורים שתפקידם 

מסתכם בעשיית המפקד בשבת זכור ובהקראת עשרת הדיברות, שמסתבר שאינן 

משתנות משנה לשנה )צריך לבוא עם כובע מצחיק למפקד ולתת צ’ופר לשבט 

הרא”ה(.

הנה”ח- המקום בו מופקד הכסף של כולנו והגישה היחידה שיש לנו אליו 
היא החלון הקטן שנמצא בגרם המדרגות העולה למרפאה. כולם ודאי מדמיינים 

איך עוברים שם מחזורי כספים של מליוני דולרים, אך למען האמת על מנת לזכות 

במעט מזומנים צריך להגיע מוקדם בבוקר ולקוות שאף אחד לא עקף אותך. בזכות 

הנה”ח יש אנשים שלא יודעים מה זה חשבון בנק והם בטוחים שכולם מתקשרים 

עם פקיד הבנק שלהם ע”י השארת פתקים בתיבת הדואר.   
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הסעות- בעקבות העובדה שביה”ס נמצא בסוסיא )כמו רוב הדברים( 
צריכים ילדי יתיר ליסוע בהסעות כל בוקר ולחזור איתן בצהריים. חשיבות מיוחדת 

יש לתור לעליה להסעה. הבנות בדלת הקדמית והבנים בדלת האחורית )נכון 

שהבנים אצלנו ג’נטלמנים?(. כל ילד שמגיע לתחנה דואג לשים את ילקוטו בתור 

ועומד להשגיח עליו שאף אחד לא יעקוף אותו חלילה. הילד שתרמילו נח בראש 

התור מרגיש מלך ליום אחד. ישנן עדויות על כך שילדים קמים מוקדם בבוקר לשים 

את התיק על מנת להיות ראשונים. כמובן ששאר הילדים שלא זכו להיות ראשונים 

מנסים לנחם את עצמם בכך שהם לא רוצים להגיע מהר לביה”ס. החבר’ה הגדולים 

ודאי זוכרים את התקופה שלפעמים היה מגיע אוטובוס עם שתי דלתות בכל פתח, 

אז תמיד היה את ההוא שיצעק “אם יש שתי דלתות אני ראשון בתור השני”. גם 

בתוך האוטובוס יש הבדלים בין הספסלים, הספסל שמול הדלת יורד ראשון, ספסל 

קרש שני וכו’. )דרך אגב, לכרמל יש סדר שונה, דבר שגורם לבעיות רציניות בטיולים 

של ביה”ס, האם הולכים לפי הסדר של יתיר או של כרמל(. הנסיעה עצמה היא 

חוויתית ביותר, החל מה’קפיצות’ )כאשר מגיעים לבמפר כל הילדים מתיישבים עם 

הברכיים על המושבים וקופצים( וכלה ב’סיבובים’ )משחק שהוא נחלתם של הבנים 

יושבי הספסל האחורי(. לכל המתלוננים על ההסעות, תדעו לכם שבזכות ההסעות 

נוצר ההווי המיוחד של הנוער ביתיר. העובדה שכולם נוסעים ביחד בבוקר וחוזרים 

ביחד בצהריים תורמת רבות לכך. תחשבו איזה באסה זה ללכת לבד לביה”ס...

הפסקת מים- אחת החרדות של כל משפחה ביתיר היא שעוד 
רגע מישהו ידפוק בדלת, מלווה בקצין העיר וצוות של מד”א, ויודיע שיש הפסקת 

מים )כך זה היה עד לפני כ-10 שנים, בעידן המודרני מודיעים ב-s.m.s(. כמובן 

שההפסקה תהיה בזמן הכי לא מתאים כשאתה במקלחת עם מלא סבון על הראש. 

ברגע זה מתחילה תחרות מטורפת בין כל משפחות הישוב מי תזכה בטיפות 

המים האחרונות שעוד נותרו בצינורות. כל כלי קיבול הופך להיות שמיש ברגע 

זה, בקבוקים, אמבטיות, אגרטלים, נעליים )עדיף עם גורטקס( וכו’ עד שהברז 
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שובק חיים. בשלב זה בטוחים תושבי הישוב שנגמרו המים. אך אל תתנו לתמימות 

לבלבל אתכם, המשפחות הגרות במקומות הנמוכים עושות בדיוק ברגע זה מקלחת 

מפנקת בלי לדעת שהשכנים מלמעלה צמאים לטיפת מים להרטיב את השפתיים 

הסדוקות. כאשר יש הפסקה ארוכה במיוחד עושים לעיתים דקה הומניטארית 

שבה משחררים מעט מים. כאשר סוף סוף יחזרו המים הם יהיו בצבע לבן חיוור, 

במצב זה צריך לנערם היטב עד שיחזרו לצבעם הטבעי. תופעה נפוצה היא שאתה 

פותח את כל הברזים בבית כשמתחילה ההפסקה על מנת לסחוט טיפות מים 

אחרונות וכשנגמרים המים אתה שוכח לסגור את הברזים. מה שיקרה זה שכאשר 

יחזרו המים כל הברזים בבית יתחילו להזרים מים והבית יעלה על גדותיו. האשמים 

להפסקות המים הם בדרך כלל הצינור הדפוק ומשפחת אבו- קבייטה.

הקפצה- מכיוון שהתחבורה ליתיר וממנה אינה זורמת כל שעות היממה 
)בלשון המעטה(, נוהגים אנשי הישוב “להקפיץ” זה את זה כאשר צריך לצאת מפה 

ואין ברירה אחרת. הביטוי היה מובן אילו גבולות הגזרה של ההקפצה היו נגמרים 

בקרית ארבע ובצומת שוקת. אבל בעקבות העובדה שנסיעה לצומת צמח גם כן 

נקראת “הקפצה” אני חושב שראוי למצוא שם אחר לעניין.  

הר טרשים קירח- זה מה שהיה פה לפני שהגענו ותראו 
איך הכל פורח עכשיו. היה שווה, לא?
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זריקת סוכריות- זריקת הסוכריות נהוגה בישובנו על כל 
שמחה שתבוא. בתחילה היה נהוג אצלנו כבכל קהילות ישראל שכאשר יש בר 

מצווה או חתן אז זורקים סוכריות, אך עם השנים ניחוחות הפמיניזם חדרו גם 

אלינו ולפתע חשו בנות המצווה והכלות מקופחות מכך שלא מפציצים את ראשן 

בסוכריות. כמות הסוכריות ואיכותן תלויות כמובן בבעלי השמחה, אך אחד המרבה 

ואחד הממעיט ובלבד שיכוון היטב לראשו של העולה לתורה. מקורות הירי של 

הסוכריות הם בדרך כלל עזרת הנשים, לעיתים מרגישים אי אלו גברים שזה לא 

פייר שרק הגברים יחטפו ולכן הם מחזירים מלחמה שערה אל עבר עזרת הנשים. 

מעמד זריקת הסוכריות הוא הזדמנות מצויינת לחיסול חשבונות, בראש ובראשונה 

עם העולה לתורה העומד כברווז במטווח ומנסה לגונן על ראשו עם הטלית, אך 

לא רק איתו אלא עם כל באי ביה”כ היושבים שלווים במקומם ויופתעו לקבל 

סוכריה בראש. לעיתים קרובות קורים מקרים מצערים של פגיעה בחפים מפשע, 

לכן יוצאות מידי פעם הוראות פתיחה באש הכוללות את כיווני הירי ואת מסלול 

הסוכריה שצריך להיות בקשת רחבה שתחילתה שישים מעלות מהקרקע. האנשים 

העומדים בדרך כלל ליד הבימה )כלומר בעל הקורא והגבאי( חווים על בשרם מידי 

שבת בשבתו את תוצאות זריקת הסוכריות, לכן היו מקרים שבהם זרקו מרשמלו 

כמחווה הומניטארית. הקרבות האמיתיים מתרחשים מתחת לפני השטח כאשר כל 

ילדי הישוב מחרפים נפשם על כל סוכריה בפזצת”ות שלא היו מביישות את טובי 

לוחמינו.
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חוג טבע- חוג הטבע בהדרכתו של מדריך הטיולים הנודע זאב שפירא 
הוא חלק מעיצוב אישיותו של כל ילד בישוב. למען האמת כל ילד בישוב טוען שחוג 

זה עיצב את אישיותו אך החוג חדל מלהיות פעיל בערך לפני חמש עשרה שנה. לפי 

הסיפורים, במסגרת החוג עברו ילדים בני שלוש מה שעוברים לוחמי סיירת גולני 

בשטח 100 והאמהות המחכות בבית דאגו כאמהות שבנן נמצא במארב בלבנון. 

הילדים בחוג חרשו את כל שטחי הר חברון, מצאו סקאדים ורימוני יד מתקופת 

אברהם אבינו ואכלו בצל שלם על כל קוביית שוקולד שהעזו להכניס לפיהם, שהרי 

ידוע שהאוכל המותר בחוג הוא לחם עם שמן זית וזעתר ובימים של מצב רוח טוב 

גם מרגרינה. למרות כל הסיפורים הללו אהבו הילדים את החוג והתייצבו כל שבוע 

מחדש נושאים בליבם תפילה חרישית שגם הפעם יחזרו בשלום.  

חור במרכז המפה- השם של הלקסיקון הזה, ואם מישהו 
תמה לעצמו על שום מה אז הנה ההסבר. על החלק הראשון אין שום ויכוח- אנחנו 

חור! אמנם חור טוב אבל עדיין חור. מי שעדיין מתכחש לעובדה שינסה לצאת מכאן 

בטרמפים אחרי שמונה בבוקר. עובדה זו מחייבת כל יתירניק לחשוב היטב לפני 

שהוא נוסע באיזו שעה הוא יוצא ובאיזו שעה הוא מתכוון לחזור, כדי שלא יאלצו 

‘להקפיץ’ אותו מירושלים. כאשר יתירניק נקלע למקום הומה אדם, ועדיף הומה 

מתנחלים, הוא מיד מתחיל לתור אחר פרצוף מוכר שיוכל לקדם אותו ולו במשהו 

לעבר הבית. 

לגבי החלק השני- תעשו ניסוי. קחו מפה של ארץ ישראל, קפלו אותה לארבע 

)קיפול לאורך וקיפול לרוחב(, פרסו את המפה חזרה וחפשו את יתיר. רמז- היא 

אמורה להיות בדיוק באמצע, במפגש שבין שני הקיפולים. אם לא יצא לכם אז ישנן 

שלוש אפשרויות: א-לא קיפלתם טוב. ב- זו מפה של מישהו מסוסיא. ג- אתם 

צריכים לעדכן מחדש את גבולות הארץ )הגבול יכול להיות מאוד דינאמי לצורך 

העניין(. 
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חיילים- החיילים הינם חלק בלתי נפרד מהישוב והם מלווים אותנו בכל 
רגע ורגע. החיילים מתחלפים אחת לשבוע, כל קבוצת חיילים חדשה שמגיעה 

לישוב זוכה לסיור מודרך ששמעו יצא למרחוק. רק חייל ששרד את הסיור הינו 

ראוי וכשיר לשמור עלינו. אנשי הישוב מנצלים את הימצאות החיילים למפגש 

פנים אל פנים מתמשך ומשתדלים להיות נחמדים ואדיבים. שעות השמירה של 

החייל ביממה הם רבות, כדי שלא ירגיש בודד מצטרפים אליו לשמירה ילד או כלב 

בתורנות.  

חמישים ואחד- קו האוטובוס הינו הקישור היחיד שלנו 
עם העולם שבחוץ ובכל זאת היתירניק יעשה הכל כדי לא לעלות עליו, גם כדי 

לחסוך 8.90 ש”ח וגם כדי לחסוך כניסה למעלה חבר. ברגע שהאוטובוס פונה 

למעלה חבר כולם מיד פותחים שעון כדי לראות כמה זמן גוזלת מאיתנו הכניסה 

לישוב שממילא אף אחד לא עולה בו על האוטובוס. מי שכן עולות על האוטובוס 

די בקביעות הן בנות האולפנא בקרית ארבע מהסיבה הפשוטה שהמועצה מממנת 

להן את הנסיעות. מידי פעם כשיש להן ניקוב מיותר ומצב רוח טוב הן מפנקות 

גם אנשים שלא זכו למימון של המועצה בנסיעה חינם. הנהגים בקו לא התחלפו 

בערך מיום היווסדו והם מכירים היטב את עשרת הנוסעים הקבועים. מי שחושב 

שקו האוטובוס הוא דבר מובן מאליו יופתע לדעת שהגעתו בפעם הראשונה לישוב 

יצרה חגיגה גדולה ואף זכתה לתמונה שתיעדה את האירוע ועיטרה עד לא מזמן 

את כותלי המועדון. יסודו של הקו סימל את העובדה שהימצאותנו על הקרקע היא 

עובדה מוגמרת. 

חרמון- אם מישהו ראה אותו פעם מיתיר- שיגיד לי.
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טיולי יום שישי- פעם בחודש לפני שבת מברכים מופיעה 
בעלון מודעה על טיול. על המודעה מרוחה המילה ‘מחר’ עם שני קווים למטה 

שמסתירה חצי מהכתוב. הטיולים מתקיימים בכל פעם באזור אחר בהר חברון. 

היציאה בשעה 7:30 )לא מחכים למאחרים, וזה לא רק איום- זה באמת(, הסיום 

המשוער הוא בדרך כלל ב-13:30 והוא בדרך כלל אכן רק משוער. הנוף האנושי 

של הטיול מורכב ממגוון אנשים שהדבר המשותף היחיד שלהם הוא שהם נקלעו 

לאותו וואדי באותו זמן, עובדה זו יחד עם הדרכתו המיוחדת של זאב יוצרות טיול 

מעניין ולעיתים אף מבדח. היעד הראשון של הטיול הוא להגיע בשלום לשעה 

11:00 אז מתקיימת ארוחת הבוקר )כי מי שלא הלך לא מגיע לו לאכול(. כדאי 

להצטייד מראש באוכל מהבית כי האלטרנטיבה היא לחם שהיה שבוע שעבר בטיול 

בנחל ערוגות עם מרגרינת בלובנד. בסוף הטיול מקפיצים את הנהגים להביא את 

הרכבים מנקודת ההתחלה. המלצת המדור: דאגו לכך שהנהג שלכם יהיה בנגלה 

הראשונה כדי שתוכלו לחזור מהר הביתה ולא תתקעו בסיום יותר מידי זמן עם 

אנשים מסנסנה ועמרים שאין לכם מה לדבר איתם. המטרה הרשמית של הטיולים 

היא להכיר את הר חברון, אולם האמת היא שזה רק מסווה להאדרת שמה של יתיר 

בעיני שאר תושבי ההר. הטיולים מתוכננים מראש למקומות מהם רואים את יתיר 

בלבד. בערך פעמיים בטיול מוזכרת העובדה שיתיר מופיעה בזוהר 1500 ומשהו 

פעמים ואילו סוסיא לא מופיעה אפילו פעם אחת. מי שמעז להוציא מפיו מילה 

בגנותה של יתיר זוכה מיד למבט נזעם המבהיר לו שכדאי לו לחשוב היטב על מה 

שהוא עומד להגיד אם הוא לא רוצה להפוך להיות חלק מהצמחייה המקומית.  

טלטרמפ- המצאתה של סנדי בלום הראויה לזכות אותה לפחות 
בהדלקת משואה בטקס יום העצמאות הישובי. אין שמחה גדולה יותר מלעמוד 

בצומת גילה ולשמוע בטלטרמפ  שעוד חמש דקות מישהו נוסע מירושלים ליתיר. 

מצד שני אין באסה יותר גדולה מלעמוד בצומת גילה ולשמוע שלפני חמש דקות 

מישהו נסע מירושלים ליתיר. אם מישהו כבר הרבה  זמן לא היה בבית ורוצה 
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להיזכר קצת בקולם של אנשי הישוב מומלץ להתקשר לטלטרמפ ולשמוע את 

ההודעות, חוץ מזה שזה לפעמים משעשע ביותר לשמוע אנשים שלא סגורים על 

עצמם משאירים הודעה. טיפ קצר למשאירי ההודעות- תחליטו מראש מה אתם 

רוצים להגיד בהודעה. אחת הפדיחות היא כאשר במקום לשמור את ההודעה 

ששמעת אתה מוחק אותה. במצב זה יש אנשים המנסים לחקות את הקול של 

משאיר ההודעה וכך לשחזר אותה. בעקבות כך כבר שמענו ילדה בת 12 מנסה 

לחקות את הקול של ברוך לוביש

טורבינה- מה עוד לא נאמר על הפסל הסביבתי המדהים הזה המבטא 
בצורתו המיוחדת את צמיחתנו מתוך הקרקע אל מרומי הרקיע. מייסדי הטורבינה 

חשבו שיש כאן רוחות חזקות שאפשר לנצל ליצירת אנרגיה. לגבי החלק הראשון 

הם צדקו- רוחות באמת לא חסר כאן, החלק השני עם האנרגיה כנראה קצת 

התפקשש. האמת היא שמטרתה העיקרית של הטורבינה זה להוות סמל ייחודי 

לישוב, אם על הדרך היא מייצרת חשמל זה רק בונוס. לפחות שימוש יעיל אחד כן 

נמצא לטורבינה- אתר גלישת סנפלינג לגולשים מתחילים.
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יש אורות?- אמנם רבים ממייסדי הישוב נמנים על תלמידי ישיבת 
‘מרכז הרב’ אך לא הם תבעו מושג יסוד זה. הביטוי שייך דווקא לדור הצעיר. בעידן 

של טרום ‘פלאפון לכל ילד בן שבע’ הדרך היחידה לדעת האם יש ילדים במגרש 

היא לצאת החוצה ולבדוק האם אורות המגרש דלוקים. אם האורות דלוקים כנראה 

שמישהו הדליק אותם, ואם מישהו הדליק אותם כנראה שהוא רוצה לשחק במגרש. 

כאשר עוד שיחקנו במגרש הישן היה לעיתים צריך לטפס על עמודי חשמל כדי 

לראות את אורות המגרש, אולם כיום אורות המגרש החדש מאירים עד לבאר שבע 

ואפשר בקלות לראותם. בשנים האחרונות ילדי הדור הצעיר נטשו דרך ישנה וטובה 

זו ואף אחד לא יעלה למגרש לפני שהוא התקשר לכל חבריו לוודא שגם הם באים.    

יבנה- קיבוץ השוכן בשפלת החוף איתו יש לנו קשרים עמוקים בכמה 
מישורים. המישור הראשון הוא המישור העסקי, מסתבר שאנחנו יודעים עם מי 

כדאי לעשות עסקים. הקשר השני שייך לבני הנוער. על מנת לראות שיש עדיין 

כמה קיבוצניקים אמיתיים בארצנו עם שפם ושערות ברגליים נוסעים כל ילדי 

הישוב לחופשה בת כשלושה ימים )תלוי באיזו שנה( לקיבוץ וחווים לילה ראשון 

בלי אמא. השהות בקיבוץ מלווה בפעילות מגוונת מאוד הכוללת בריכה )שלוש 

פעמים ביום+ שחייה לילית(, ארוחות אטרקטיביות בחדר האוכל הקיבוצי ורביצה 

מול המאוורר בחדר. זקני הנוער עוד זוכרים את עלומים, שם הבריכה הייתה 

במרחק דקה וחצי הליכה )ולא היה צריך לקחת שלושה ליטר מים ומצב-רוח כדי 

להגיע אליה, כמו בבריכה ביבנה( וכן את מגרש הדשא הזכור לטוב. בעלומים היינו 

אוכלים עם הקיבוצניקים ביחד באותו חדר אוכל ונדרשנו לשמור על שקט מופתי, 

מי שהיה מוציא הגה מפיו זכה למבט מאיים כאילו זה עתה דרך על הדשא של חדר 

האוכל. בתור ילד חשבתי שאולי העבודה בכותנה גורמת לקיבוצניקים אלרגיה 

לרעשים בשעה שהם לועסים. הלם התרבות מהשהייה בקיבוץ מגיע בכמה נקודות 

עיקריות: כשרואים שני זקנים עושים תחרות קולנועיות )תוך סינון קללות באידיש(, 

כשמסלקים את הכהנים מביה”כ כדי שלא תהיה ברכת כהנים והתפילה לא תחרוג 
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מ-25 הדקות המוקצבות וכשמישהו עם בגד-ים לא מורשה להיכנס לארוחה מפני 

שאינו שומר על כבוד חדר האוכל. לאחר שלושה ימים עולים הילדים על האוטובוס 

שמחים ומאושרים ואז נערכת התחרות המסורתית- מי נעקץ מהכי הרבה יתושים.

יום העצמאות- היום בו הוקמה מדינת ישראל ראשית צמיחת 
גאולתנו מצוין בישובנו ברוב עם. כבר בצהריים עומלים רבות על מנת להכין את 

רחבת ביה”כ לטקס המרשים. דגלים נמתחים מעל הרחבה, משמנים את הגלגלת 

של הדגל שלא תתקע ברגע האמת ודואגים למצוא מראש חייל שיצדיע בהנפתו 

)עדיף כמה שיותר קרבי(. כידוע, יום הזיכרון הוא היום החם ביותר בשנה. כל אחד 

שעמד אי פעם בחייו בטקס באחד מבתי הקברות הצבאיים או שעשה סיור באיזה 

אתר קרבות חווה זאת על בשרו. הדבר המדהים הוא שתמיד בטקס יום העצמאות, 

שמתקיים בסך הכל כמה שעות לאחר שכל המדינה כמעט מתה מחום, יהיה קור 

מקפיא ורוח חזקה שתאלץ את הגברים לעמוד כל הטקס עם היד על הראש כדי 

להחזיק את הכיפה או פשוט להכניס אותה לכיס. בטקס עצמו לכל אחד יש תפקיד 

ידוע מראש כדי שלא יהיו הפתעות ותקלות. מנחת הערב כבר יודעת בעל פה כיצד 

לפתוח את הערב ומתי להזמין את המקהלה שתשיר ‘אנחנו שנינו מאותו הכפר’ 

ו’אחי הצעיר יהודה’. כולם מחכים בכיליון עיניים להזיל דמעה או שתיים כאשר 

יוקרא ‘מגש הכסף’, לאחר מכן יהיה את ההוא שיצעק “לא שומעים”. מיד אח”כ ילד 

בן שנתיים ירוץ לאמצע הרחבה ויתקע בכל הגוזניקים ואביו ירוץ מיד בעקבותיו 

כדי שלא יעשה יותר מידי פאדיחות. במעבר חד טקס יום הזיכרון עובר לטקס יום 

העצמאות כשהמקהלה שרה שיר חגיגי. הדגלנים בניצוחה של בת השמונה- עשרה 

התורנית יורדים מהמדרגות ובסוף באקט מפתיע יצרו עם הדגלים את מספר שנות 

המדינה. 
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מיד אח”כ עוברים למעמד המרגש של הדלקת המשואות. המשואות עצמן עומדות 

על מתקן שהוכן לאירועי שנת החמישים, ועל כן עשו אותו בצורה של חמישים. 

מאז, כל שנה מנסים לקמבן איך שהוא שהמתקן יראה בצורה הרלוונטית לשנה 

הנוכחית ובדרך כלל זה לא הולך. הדלקת המשואות עצמה גם לא מפתיעה במיוחד. 

שני אנשי ההיי-טק בישוב נאלצים לעשות תורנות בהדלקת משואת הטכנולוגיה, 

את משואת העלייה ידליק אדם שכבר שלושים שנה בארץ ואת משואת התורה 

ידליק הר”מ החדש שהצטרף השנה למכינה. את הטקס תחתום שירת ‘התקווה’ 

ו’שיר המעלות’ במנגינת התקווה, כי אנחנו לא סתם ציונים- אנחנו ציונים דתיים. 

לאחר הטקס ותפילת ערבית חגיגית יערך ערב שירה ישראלי בליווי מצגת, זאת 

לאחר שוועדת תרבות הבינה שבקריוקי שרים רק שלושה אנשים ועוד שניים 

שעדיף שכלל לא ישירו.  

יקב- היקב הוא ללא ספק הדבר שהפך את יתיר ממותג אזורי למותג 
בקנה מידה ארצי, שלא לומר בינלאומי. מאז שהוקם היקב אפשר לומר בגאווה גם 

לשמאלנים קרחים עם משקפיים צרות שאתה גר ביתיר, בתקווה שהם אניני טעם 

ויודעים איזה יין רץ היום בשוק. בעקבות הקמת היקב התברר שכמעט כל אחד 

מאנשי הישוב הוא בעצם מבין גדול ביין, וגם מי שלא חייב לשחק אותה כזה. אין 

כבר דבר כזה סתם לשתות יין, אלא כל לגימה חייבת להיות מלווה בגלגול וגרגור 

היין בגרון וכמה צקצוקי שניים עד שעפיצותם המעודנת של החמוציות )שאין 

לי מושג איך הם הגיעו לתוך היין( תתעורר ותמלא את חלל הפה. דברים נוספים 

שהחלו לעשות אנשי הישוב בעקבות הקמת היקב הם להיכנס לחנויות יין ולשאול 

את המוכר תוך העמדת פני מבין “יש לכם יין של יתיר”? וכן לקרוא את ביקורות 

היין בעיתון ולבדוק אם היין שלנו מופיע שם. במידה והוא אכן מופיע נוהגים רוב 

האנשים ללכת ליעקב בן-דור ולדווח לו על כך. עצם העובדה שהיקב כבר לא 

בבעלותנו אינה משנה דבר, העיקר שהשם ‘יתיר’ עדיין מעטר את הבקבוקים.  
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כימיים- כאשר ישובנו רק הוקם עוד לא הייתה מערכת ביוב ולכן 
השימוש בשירותים קונבנציונאליים לא היה אפשרי. הפיתרון היצירתי שנמצא היה 

שימוש בשירותים כימיים. כל אחד מאיתנו שהיה במסע של בנ”ע או באיזו הפגנה 

זוכר את ההתלבטות הנצחית האם להיכנס לשירותים הכימיים או להתאפק. עכשיו 

תארו לעצמכם איזו מסירות נפש הייתה לאנשינו באותם ימים שפשוט לא הייתה 

להם ברירה אחרת. את השירותים היה צריך לפנות כל ערב למקום איסוף מיוחד. 

כך בילו באותם ימים הזוגות הצעירים ערב רומנטי עם שמים זרועי כוכבים, בהליכה 

בינות עצי היער בדרך לשפוך את השירותים. מקורות יודעי דבר מוסרים שבנות 

השירות באותם ימים היו יורדות כל מוצאי שבת לתחנה המרכזית בבאר שבע 

)שכידוע גם שם השירותים לא משהו( להתאווררות קלה כדי להיזכר איך זה לשבת 

על שירותים רגילים. ברבות הימים הפכו השירותים הכימיים למעין סמל פז”ם. 

אם רצו לומר על מישהו שהוא לא היה מהראשונים אמרו עליו ש’הוא לא ישב על 

הכימיים’.

כרם- הכרם הינו ללא ספק הענף החקלאי המזוהה ביותר עם יתיר. כל 
יתירניק יודע את ההבדלים בין תומפסון, ברלינקה, זייני ואיטליה, למי יש חיי מדף 

ארוכים וממי תוך שבוע עדיף לעשות צימוקים. כל אחד שמגיעים אליו אורחים 

שאין לו מה לעשות איתם יותר מידי )במיוחד בתקופת חג הסוכות( לוקח אותם 

לבציר משפחות חווייתי בכרם, וזו גם ההזדמנות שלו להפגין בפניהם את ידיעותיו 

בתחום החקלאי.  בעבר הכרם השתרע על פני דונמים רבים וכלל מספר רב של 

זנים. אך עם השנים חלו תמורות בחברה הישראלית והצבר המצוי כבר לא יכול 

לאכול ענבים עם חרצנים אלא רק ענבים מפלסטיק כדוגמת ענבי טלי וכדומה, 

ולענבים האקסקלוסיביים שלנו כבר לא היה דורש. עלייתו של היורו סתמה את 

הגולל על מרבית הכרם שפינה את מקומו לטובת האדמוניות הנמכרות במחיר 

של יורו ליחידה. כרם המאכל עדיין מכיל שני זנים איכותיים וייחודיים הממכרים 

בטעמם המשגע את כל מי שמכניסם לפיו. זנים אלו הם האיטליה והטופז המונעים 
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בגופם מהכרם להפוך לסיפור טראגי כמו הטורבינה. אחיו של כרם המאכל הינו כרם 

היין המשגשג במחוזותינו. מכרם זה מפיקים את היין האיכותי בארץ ולכן הוא דורש 

השגחה צמודה ועובדים איכותיים במיוחד. אז אומנם היקב כבר לא בבעלותנו, אך 

הקרדיט על היין ודאי שייך למגדלי הענבים מהם מופק היין. 

כפר הגנבים- שכנינו הערבים מצפון זכו לכינוי זה בזכות ולא 
בחסד לאחר עבודה קשה במשך שנים. כינוי זה שגור בפי ההמון עד שנדמה שזהו 

השם הרשמי של הכפר. מבחינה מסויימת יש יתרון בעצם קיומם, שכן כאשר נעלם 

משהו יש תמיד את מי להאשים.   

כשהייתי בגילך שיחקנו בדשא- 
לפעמים במגרש מתרחש התרחיש הבא. הקטנים משחקים להנאתם עד שלפתע 

באים הגדולים ומעיפים אותם לשחק במגרש הישן. הקטנים מנגד טוענים שהמגרש 

הישן הוא מעפן ואי אפשר לשחק בו. או אז שולף הבוגר את הטיעון הניצח 

“כשהייתי בגילך שיחקנו בדשא”, לשמע טיעון זה אוסף הקטן החוצפן את חבריו 

ובברכיים כושלות יורד לשחק איתם במגרש הישן והטוב. ‘הדשא’ הוא כמובן הדשא 

שעליו נמצאים כיום המתקנים. במקרים כאלו, קטנים וגדולים הם לא הגדרות 

מוחלטות אלא הכל יחסי. מישהו בכיתה ח’ יכול להעיף מהמגרש מישהו קטן ממנו 

אך למחרת כשמישהו גדול ממנו יעיף אותו הוא יתחיל להתבכיין.
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לוח דיגיטאלי- כאשר ראיתי לראשונה את הלוח הדיגיטאלי 
על קיר מבואת בית הכנסת חלפה בי התחושה שעכשיו באמת נהיינו בורגנים. 

תחושה זו הייתה מהולה בשמחה ועצב גם יחד. שמחה על כך שהישוב צועד קדימה 

עם הזמן ולא נשאר מאחור, ועצב על כך שהישוב צועד קדימה עם הזמן ולא נשאר 

מאחור. התוכן שבלוח אינו משתנה, למעט זמן תפילת מנחה שזז בחמש דקות כל 

שבוע.           

ליד סוסיא- כאשר אומר היתירניק למישהו שהוא גר ביתיר, פעמים 
רבות הוא ניתקל בשאלה “זה ליד סוסיא?”. אוזניו הרגישות של היתירניק אינן 

יכולות לשמוע צמד מילים זה והוא מיד יגיב “לא, סוסיא זה ליד יתיר!”. מציאות 

לא הגיונית זו נובעת מבורותם של אנשים רבים הרואים בסוסיא את המרכז האזורי 

ואינם יודעים למי יש כאן זכות ראשונים. זכותו ואף חובתו של היתירניק להזכיר 

לכולם מי באמת נמצא במרכז המפה.  

לרשום- אדם ממוצע מיתיר כמעט אף פעם לא קונה משהו, הוא תמיד 
רושם. בצרכניה אתה אפילו לא צריך להוציא את כרטיס האשראי, פעולה המזכירה 

לך באופן מסוים שאתה מוציא כסף, אלא אתה רושם על הכרטיס והכסף כבר יעשה 

את דרכו איך שהוא ליעדו, אבל אתה לא הוצאת אותו. בפעילויות נוער, במדרחוב, 

בתחנת הדלק ז”ל, בכל מקום נמצאת רשימה הגורמת ליתירניק הרגשה שהוא חי 

בחינם על חשבון הברון. בעקבות כך אפשר לחיות חודש שלם בפנטזיה, עד שבסופו 

מגיע החשבון שמחזיר אותך חזרה למציאות הכואבת ולחור שבכיס.
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לול- אחד מענפי המשק הרווחיים ביותר )לפחות על-פי הדיווחים(, וכל זאת 
בתנאי שאין מחלות. הלולים מתחלקים בגדול לשניים - הלולים הישנים והלולים 

החדשים. את הלולים החדשים רוב האנשים מכירים רק מאירוע חניכתם, ובטח זו 

גם הפעם האחרונה )ואולי גם הראשונה( שהם נסעו ברולר-בליידס. אל הלולים 

מובילה דרך צרה ומפותלת שרק בדרך נס לא מתרחשות בה תאונות על בסיס יומי. 

כל ילד בישוב יודע שאין כטעמה של קולה קרה לאחר פיזור אפרוחים בלול, עבודה 

הדורשת שילוב של מהירות ומיומנות יחד עם לב חזק שיכול לעמוד במראות של 

אפרוחים בני יומם הנמחצים תחת גלגלי העגלה וכפות הרגליים )יש לזה רעש 

קראנצ’י מגניב(, וכל זאת בטמפרטורה בלתי נסבלת.
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מצדות יהודה- השם שכל יתירניק לומד להתכחש אליו כמה 
שיותר מהר. שם זה יאלץ אותו בעתיד להסביר לכל מכריו מדוע לישוב יש פיצול 

אישיות. על השלטים המכוונים לישוב ניכרים סימני מאבק, כאשר שם זה נמחק 

ובמקומו נכתב “בית יתיר”. השלטים הינם רק סימפטום למלחמה ממושכת בשם 

שנגזר עלינו על ידי ועדת השמות. 

מאגר- זה אולי לא נראה כך, אך המאגר הוקם לצורך השקיית החקלאות 
הרבה שיש באזור. בנוסף לכך, המאגר הינו  הפוטנציאל התיירותי המרכזי )ואולי 

היחיד( באזור. מצד אחד אנחנו רוצים שיבוא לכאן הרבה תיירים, אולם מצד שני, 

כל אחד שמגיע למאגר מתפלל שהוא יהיה שם לבד, ואם מישהו תפס לו את 

השולחן הוא מרגיש שגנבו לו את פינת החמד שלו. על פי השלטים התלויים על גדר 

המאגר, הרחצה בו אסורה. מה שלא מונע ממנו להיראות בימי שישי כפארק מים 

רשמי. כמובן שמי שמתרחץ במאגר )אתם מכירים מישהו כזה?!( מנסה להיזהר 

מ’ההוא עם הטרקטורון מכרמל’ )הוא נקרא כך כי יש לו טרקטורון והוא גר בכרמל(. 

רבים חושבים שהמאגר מתמלא ממי-גשמים, כנראה שהם לא היו כאן בחורפים 

האחרונים, הם כמובן יתפלאו לשמוע שהמאגר מתמלא מה..ברז.      

מדרחוב- האירוע שסוגר את הקיץ ונותן אפשרות לכל ילד להציג בפני 
כל הישוב את כישוריו היצירתיים. לרוב זה יהיה הכנת שרשראות מחרוזים ופימו או 

פופקורן שרוף מידי ולא מספיק מלוח. הילדים הפחות יצירתיים פשוט מרוקנים את 

כל מה שיש להם בבית ומנסים להניא ילדים תמימים לקנותם. כמובן שלצד דוכנים 

אלו ישנם גם דוכנים מושקעים ומקצועיים, ואי אפשר בלי בית הקפה בו משקיעות 

נשות הישוב את מיטב כישוריהן )אפשר מהעוגה של מירב?(. בעבר נוסו כל מיני 

מקומות לקיום המדרחוב, עד שהגיעו למסקנה שמדרחוב הכי טוב לעשות ברחוב. 
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מנגל- כשהחבר’ה ביתיר רוצים לשבת ולהיפגש על ארוחת ערב, המנגל 
הוא האופציה העיקרית )ובעצם כמעט היחידה, עד שחדר הפויקה לחיינו(. דבר 

ראשון, לפני שמתחילים לארגן את הכל, צריך לקבל החלטה עקרונית האם מזמינים 

את הבנות. מצד אחד, חשוב לשמור  על הגיבוש של השבט, ואחרי הכל בערך 

חמישים אחוז מהשבט הן בנות. מצד שני, זה יפגום קצת באווירה המשוחררת 

ובזרימה הטבעית של הערב. מצד שלישי, הבנות משלמות על המנגל מחיר מלא 

ובסוף אוכלות רק סלט. מצד רביעי, מציאותן יוצרת בעיה כשמגיעים לחלק של 

אכילת הכנפיים, שכידוע לא נאכלות בסכין ומזלג.בסופו של דבר, העובדה שהבנות 

נוהגות להכין את הכל לפני ולסדר אחרי מכריעה את הכף לטובתן, והן מוזמנות 

אחר כבוד להסב עם הבנים הרעבים והברברים לשולחן. לאחר מכן מגיע השלב של 

קניית המצרכים. לשם כך לא מספיקה נציגות של שני אנשים, אלא כל המשתתפים 

המיועדים עולים יחדיו לטקס חשוב זה. חברינו היקרים עומדים בגוש חוסם עקשני 

מול מקרר הבשרים ולא נותנים לאף אחד להלך בשקט בצרכניה עד שתוכרע 

השאלה איזה בשר יזכה לעלות כקרבן על מזבח המנגל. לאחר מכן הגוש עובר 

למדפי השתייה וכו’ עד שנבחרים כל המצרכים, ואז מגיעים לקופה. עושים חשבון, 

מחלקים אותו לפי מספר המשתתפים ואז מגלים שזה יוצא יקר מידי. שוב מתחיל 

ויכוח מה מורידים ומה חייב להישאר )זה הדבר היחיד שאני אוכל! אבל אתה לא 

מבין שאתה היחיד שאוהב מיץ אשכוליות?!(. את המנגל עושים במקום שממנו 

יש את הסבירות הנמוכה ביותר שהריח יתפשט בכל הישוב וכל אחד ירגיש חופשי 

לבוא ולהשתתף בחגיגה. לאחר מספר רב של ניסיונות כושלים להדליק את המנגל, 

הולכים לבית של אחד החבר’ה ופשוט מדליקים את המנגל החשמלי.     
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מה עושים הערב?- השאלה הנצחית איתה מתמודדים 
בני הנוער כמעט מידי ערב. מכיוון שיש בישוב מגוון אופציות נרחב לבילויים, 

האפשרויות הן לשבת על הספסל ליד פרוינד ולדבר, או בשביל הגיוון, לשבת על 

הספסל ליד לוין ולדבר.  

מימונה- עם צאת חג הפסח מזדרזים כל אנשי הישוב לקפל במהירות 
את כלי הפסח כדי להספיק לקבל מופלטה אצל משפחת זילברמן. רק בישוב כיתיר 

יכולה להיות מציאות שהמימונה נחגגת אצל המשפחה עם השם הכי אשכנזי. זוהי 

דרך מצויינת לחגוג את אכילת החמץ הראשון, במיוחד בהתחשב בעובדה שהלחם 

שמגיע למחרת הוא לא משהו. תחביבן של כל עקרות הבית בישוב בערב זה, הוא 

להגיע למימונה ולהגיד כל הזמן “איך היא מספיקה? אני לא מאמינה!”. כוונתן היא 

כמובן לצביה שמפנקת את כל הישוב במופלטות שעות ספורות לאחר צאת הפסח.

מזמור לדוד- בבית הכנסת ביתיר ישנה בעיה מובנית, שהנשים 
שמעבר למחיצה אולי כלל לא מודעות אליה. הזמן שלוקח לחזן לעשות את הסיבוב 

מהבימה ועד לארון הקודש קצר באופן משמעותי מהזמן שלוקח לשיר ‘מזמור 

לדוד’ )השיר המלווה את הכנסת הספר(. כל חזן מתמודד עם הבעיה בצורה שונה. 

ישנם חזנים שעושים את הדרך בהליכה איטית מאוד )לפעמים לאט מידי שבסוף 

הם צריכים לרוץ(, יש כאלה שהולכים בקצב רגיל ובסוף מחכים את מה שנשאר 

ליד ארון הקודש, יש חזנים שחושבים שהמסלול אינו קצר מידי, אלה פשוט השיר 

ארוך מידי ודואגים לקצרו. כבר נשמעו קולות שכדי לפתור את הבעיה אפשר פשוט 

להאריך את המסלול ולעבור גם דרך עזרת הנשים.
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מסיבת בוגרים- אחד מאירועי השיא של הקיץ בו אנו נפרדים 
מבוגרינו היקרים תרם לכתם איש איש לדרכו. ארגון המסיבה מוטל על הורי 

הבוגרים, היושבים שעות על מנת לחשוב כיצד ליצור ערב מקורי ומעניין שיהיה 

ראוי לבוגרים יקרים שכאלה. אנשי יתיר ניחנים בחשיבה לטווח ארוך, לכן כבר 

ברגע שנולד הילד דואג ההורה שיוולדו ילדים נוספים במחזור כדי שיהיה עם מי 

לארגן את המסיבה בעוד שמונה עשרה שנה. בשנים הראשונות נחגגו המסיבות 

בפורום מצומצם של משפחות הבוגרים ועוד כמה מקורבים לצלחת, הוזמן איזה 

מרצה אורח או מקומי ובכך נסגר הערב. אך עם השנים השתכללו העניינים, 

המסיבות נפתחו לקהל הרחב והונהג משחק בפורמט ‘סוף הדרך’ שקטעים ממנו 

הוקרנו במהלך הערב. האטרקציה הגדולה של האירוע שבשבילה שווה להגיע היא 

מקהלת האבות. המקהלה עוברת אימונים רבים עד שהיא מגיע לרמת ביצועים 

המתאימים לסטנדרטים הגבוהים של הערב. אחד הדברים היפים בישוב הוא 

שמקבלים כל אחד כמו שהוא )לפחות כשמדובר בשירה(, כך כל אב יכול לשיר לבנו 

מול כולם בלי להתבייש, למרות שזו הפעם הראשונה שהוא שר מחוץ למקלחת 

)וגם שם הוא עושה זאת רק כשיש זרם חזק כדי שהוא בעצמו לא ישמע (. את 

האירוע חותם יוחאי סביון בנאום מרגש בשם כל אנשי המועצה ומעניק לכל אחד 

תיק, כדי שאיפה שלא תלך כולם ידעו שאתה מהר-חברון.     
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ניי ניי נייניי ניי ניי- המנגינה הידועה והמסורתית לה 
זוכה העולה לתורה שיש לציין מאורע כל שהוא המתרחש בחייו, החל מנער בר 

המצווה וכלה בסב היולדת. לעיתים המנגינה מתחלפת בשיר רלוונטי יותר לאירוע 

כמו ‘ושבו בנים’ כאשר מגיע מישהו חדש לישוב או ‘ישמח חתני’ אותו נהוג רק 

לזמזם לחתן ולא לשיר ממש בגלל שלא יודעים את המילים. כאשר מתחיל להתנגן 

ה’ניי נייי’ כל העפוצים מרימים לרגע את ראשם מהשולחן, מתעדכנים מה מתרחש 

וחוזרים מיד למצבם הקודם. הבעיה מתחילה כששרים כל עליה, אז זה כבר מפריע 

לרצף התקין של השינה.  
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)ה(ספסל- הספסל המדובר הוא כמובן הספסל שליד פרוינד. לא 
ברור מתי ואיך הפך הספסל למקום המפגש המרכזי של בני הנוער, לעיתים למורת 

רוחם של השכנים. כל הניסיונות להעביר את מקום ההתכנסות לאזורים אחרים עלו 

בתוהו, הפרגולה והסובה נחלו מפלות צורבות. זקני הנוער זוכרים ודאי שפעם מקום 

המפגש היה על החומה של משפחת מאיר, איך שהוא בלי שהרגשנו הוא עבר משם. 

נראה שמידי כמה שנים יש תחלופה, כאשר מקום חדש מקבל עדנה בעוד המקום 

הישן נזנח לאנחות. לגבי הספסל, מסתבר שלא הספסל עצמו הוא המושך אליו את 

בני הנוער, אלא המיקום. שכן כאשר יצא הספסל לנבצרות זמנית בשל שיפוצים 

זה לא מנע מהחבר’ה להתקבץ סביבו כתמול-שלשום כאילו לא קרה דבר. בלילות 

השבת העמוסים כאשר רבים הם המתקבצים סביבו, הספסל צר וקצר מלהכיל את 

כל הצובאים על פתחו. בשל כך הופכות המכוניות החונות בצידו למעין ספסלים 

אלטרנטיביים.

סבב סוכות- אין ספק שבתור ילד, סבב הסוכות הוא אחת החוויות 
המכוננות ביותר. כל ילדי הישוב יושבים בסעודות החג קצרי רוח וממתינים לסיום 

הסעודה. אף אחד לא יודע באמת באיזו שעה מתחיל הסבב ואף ילד לא רוצה 

להפסיד את תחילתו. לכן דוחקים הילדים באבא לשיר רק שלוש פעמים ‘ושמחת 

בחגך’ )במקום שבעת הפעמים שמצריכה המסורת( ולעבור לברכת המזון. כל 

הילדים מתאספים בסובה, וכאשר יש סד”כ )סדר כוחות( מכובד יוצאים לדרך. 

ההתלבטות הראשונה היא מאיזה כיוון להתחיל והאם כדאי להגיע לרב בהתחלה 

או בסוף. את הצעידה מלווה שירה מגוונת ביותר של ‘הרחמן הוא יקים’ ו-’ושמחת 

בחגך’. נוהל הכניסה לסוכה הוא, דבר ראשון, בדיקה האם בני הבית ישנים. אם אינם 

ישנים אפשר להיכנס בבטחה לסוכה. אם הם ישנים אז צועקים בקולי קולות ‘ששש 

ישנים’, בודקים טוב טוב האם הם השאירו את הממתקים בקרן זווית כל-שהיא 

ועוברים לסוכה הבאה. בסוכה הראשונה שמבקרים בה כמובן יהיה את המצחיק 

שיאמר ‘זאת הסוכה הכי יפה בינתיים’. יש סוכות שבהן ידרשו הילדים לקחת את 



יתיר בית  ן  קו 55            לקסי

הממתקים וללכת כמה שיותר מהר, ישנן סוכות שבהן יאלצו הילדים לשיר שירי חג 

בגרון ניחר או לומר דבר תורה ויש סוכות שהילדים יאלצו לנחש ממה מורכב הסכך 

שלהן. כידוע, בכל סוכה מחכים לילדים מיני מאפה ומתיקה. ישנם ילדים שלא 

מלאם ליבם להתחלק בהם עם כל ילדי הישוב ולריב על כל חתיכת במבה או עיגול 

ביסלי. לילדים אלו נועדו סבבי הסוכות האלטרנטיביים. בסבב האלטרנטיבי צועדים 

בדיוק בכיוון ההפוך מהסבב המרכזי וכך מגיעים לרוב הסוכות לפני שאר הילדים, 

כשעוד נותר משהו על השולחן. כמובן שמעשה זה גובל בנבזות, על מנת להשקיט 

את המצפון מתחפשים משתתפי הסבב לאברהם אבינו ושלושת המלאכים וכך 

משכיחים מהלב את עצם הנבלה שבמעשה.

סובה- לכל אדם מן הישוב ברור שאם הוא יאמר לאורח שלו לחכות לו 
ליד הסובה אז הוא יבין את כוונת דבריו. הניסיון מלמד שזה ממש לא כך, שכן אנו 

המקום היחיד בתבל שקורא לכיכר בכניסה לישוב ‘סובה’ )גם ה-word לא מכיר 

את המילה והוא עושה לי קו אדום כזה למטה(. הדבר הינו עדיין בגדר תעלומה, מי 

הגה את הביטוי וכיצד הוא השתרש בשפת הדיבור היישובית.

)ה(סל של אלבהר- הסל  הפונה לרשות הרבים מהווה 
אופציה מרכזית להעביר את הצהריים הארוכים של שבתות הקיץ. ילדים צעירים 

לצד נערים מתבגרים משחקים בו לעינייהם של העוברים והשבים העוצרים לרגע 

לחזות במשחק. לפני כניסת השבת צריך לדאוג שהחניה ליד הסל תהיה פנויה 

לאורך מספר מטרים כדי שאפשר יהיה לשחק. מספר סלים אחרים בסביבה ניסו 

לערער את מעמדו של הסל, אך ללא הצלחה מרובה. הדבר שממנו צריך להיזהר 

הוא שהכדור לא יעוף מעבר לגדר, או אז צריך לנהל עם סטאר מפגש פנים אל פנים 

על מנת להחזירו.
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סוכרייה מאלי- שנים רבות היה חסר בבית הכנסת בישוב 
סבא נחמד שיחלק סוכריות לילדים בתפילות השבת, כנהוג בקהילות ישראל 

)שמואל מחלק רק בשמחת תורה(. אז אמנם הוא לא סבא, אבל הוא מאוד נחמד. 

הכוונה היא כמובן לאלי שפר. דבר ראשון יש לציין את טיב הסוכריות שהינן מן 

השורה הראשונה ושווה לעשות בשבילן את הדרך עד לקידמת בית הכנסת. כאשר 

הילד מקבל את הסוכרייה זה לא נגמר בסוכרייה בלבד, אלא הוא מקבל סוכרייה 

עם חינוך. הכללים הינם שאסור לבקש סוכרייה פעמיים, צריך לומר ‘שבת שלום’ 

)הבנים בלחיצת יד והבנות במנוד ראש(, צריך להראות את זיו פניך על מנת לקבל 

סוכרייה, כלומר אי- אפשר לקחת סוכרייה בשביל אח שנמצא בבית. אין לבוא בזמן 

תפילת עמידה.

סוסיא- לא, זו לא טעות. זה לקסיקון של יתיר ובכל זאת מופיעה כאן 
המילה ‘סוסיא’. אנשי סוסיא אולי אפילו לא מודעים לכך, אך הם הפכו למעין 

אנטי-תזה בכל מה שקשור ליתיר. אולי זה נובע מהטענה שהכל נמצא בסוסיא, דבר 

שפגע לא מעט בכבודנו. עובדה זו מאלצת אותנו למצוא את היתרונות הטבעיים 

שנמצאים ביישובנו ולמנף אותם. יהי רצון שתחרות סמויה זו תהיה בבחינת ‘קנאת 

סופרים תרבה חוכמה’.         
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עזרת נשים- עזרת הנשים, מצד אחד, דומה מאוד לים המלח. 
שניהם הולכים ומצטמקים בשטחם עם הזמן ועומדים בסכנת הכחדה )להזכירכם, 

בעבר שתי הדלתות החומות היו כלולות בשטחה של עזרת הנשים, ולא רק חצי 

דלת(. בנוסף, שניהם מאבדים לאט לאט את תכולתם )ים המלח- מינרלים, עזרת 

הנשים- שולחנות(. אולם, מצד שני הבדל תהומי מפריד ביניהם,  שכן בים המלח 

יש מבקרים כל ימות השנה ואילו בעזרת נשים רק בשבתות וימים טובים. שאלה 

אחת כנראה תמשיך ותנקר בראשן של נשות יתיר לנצח ותישאר ללא פיתרון- באיזו 

דרך כדאי להיכנס לעזרת נשים. האפשרות הראשונה היא בדרך הקצרה. כלומר 

לעלות במדרגות, ללכת ישר לאורך חזית ביה”כ, לפנות ימינה ולהיכנס בדלת 

המובילה ישירות לעזרת נשים )דרך אגב, דלת זו משמשת לרוב, עד כמה שזה נשמע 

מוזר, דווקא גברים. במשך ימי החול גבר הרוצה להיכנס לביה”כ מאזור הצרכניה 

יעשה זאת דרך דלת זו בידיעה ברורה שעזרת נשים תהיה ריקה(. היתרונות של 

דרך זו: היא הקצרה ביותר. החסרונות: החיסרון הגדול הוא המעבר דרך חלונותיה 

הפתוחים לרווחה של עזרת הגברים הצופה היטב על הדרך, וכידוע גברי יתיר 

נוהגים בתפילתם להשקיף בעד החלון על הנוף כדי לפתוח את שערי הלב. 

האפשרות השניה היא, במקום לעלות במדרגות, להמשיך במעלה הכביש ולהיכנס 

בכניסה הראשית. היתרונות: להימנע ממעבר על פני עזרת הגברים. הכניסה בדרך 

זו היא מחלקה האחורי של עזרת הנשים )בניגוד לדרך הראשונה בה נכנסים 

לאמצעיתה( וכך אישה המאחרת אינה מושכת יותר מידי תשומת לב. החסרונות: 

הדרך ארוכה יותר ומייגעת. ישנה סכנה שהכלב, שבדרך כלל נמצא עם החייל, 

ילך בעקבות ריח הבושם הנודף ויכנס בעקבות האישה לביה”כ. ההולכות בדרך זו 

גורמות לאפליה לרעה של הנשים לעומת הגברים  וזהו תקדים מסוכן ביותר. לו 

בשל בעיה בלתי פתירה זו אני מברך בכל בוקר ‘ברוך שלא עשני אשה’.
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עגלת צרכניה- אחד הדברים שעד לפני שנים לא רבות 
היה לכל משפחה בישוב. העגלות בעלות הארגז הכחול )לרוב( מקימות רעש רב 

ומבשרות לכולם מתי אתה הולך לצרכניה. העגלות הן רב-תכליתיות, כך שקניות 

בצרכניה הוא תשמיש אחד מיני רבים שלהן. העגלות משמשות בין היתר לקחת את 

הילדים לסיבוב, לפנות את הזבל מהגינה, לאסוף עצים בל”ג בעומר או סתם להעיר 

את השכנים באמצע הלילה. כמובן שאפשר לשלב בין הדברים, למשל לעשות 

קניות וסיבוב לילדים גם יחד. כך שעגלה עמוסה בחלב וביצים עם ראש של ילד 

מבצבץ מלמעלה אינה מחזה נדיר. ברגע שהצרכניה החלה לעשות משלוחים ולספק 

ללקוחותיה עגלות סופר תקניות, הלך ופחת השימוש בעגלות והן הפכו להיות 

מחזה נדיר בישוב. אין ספק שמאז אנשים בישוב שומעים הרבה יותר טוב. 

עלון- דף המידע שמשאיר אותך בעניינים בכל מה שקשור לישוב. העלון 
מחולק בתיבות הדואר ביום חמישי בשעות הצהריים. מרגע שחולק בתיבות, אפשר 

לראות בסביבת המשרד אנשים הולכים וראשם טמון עמוק בעלון, נזהרים מידי פעם 

לא להיתקע בעמוד. רק מעובדה זו ניתן ללמוד עד כמה הוא מסקרן ומרתק, דבר 

מפתיע מאוד, בהתחשב בעובדה שאין אדם שיותר מרבע מהעלון נוגע אליו )מסתבר 

שתמיד כיף לקרוא הודעות שקשורות לאחרים(. הדף הראשון מוקדש להודעות 

ביה”כ )מישהו מוכן להסביר לי איך אירוח חיילים קשור לביה”כ?!(. בדף הבא יהיו 

מספר הודעות מזל טוב בנוסח קבוע שרק השם משתנה בהן. אח”כ רשימת תודות 

של כל אלה שהיו רשומים בהודעות המזל”ט בשבוע שעבר. בהמשך הודעות הנוגעות 

לחיי הקהילה השוטפים כשמידי פעם צצות ידיעות מעניינות ולא שגרתיות, ידיעות 

שבעצם רק בשבילן קוראים את העלון עד הסוף. בדפים האחרונים מתחילות להופיע 

ידיעות מצולמות ממקורות חוץ-ישוביים, אם אתה גבר אתה מבין שמבחינתך אין מה 

להמשיך לקרוא והעלון נגמר, מפני שמכאן והלאה יש רק ידיעות על מפגשי זריחה, 

מכירות כובעים, חוגי יוגה וערבי פו”פ. מסתבר שברוב הבתים, אחרי שהראשון קרא 

אותו, העלון בדרך כלל נעלם ומושקעים מאמצים רבים על מנת לחפשו.
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עונג שבת- הדבר שהקומונרית משקיעה בו הכי הרבה זמן במהלך 
השבוע הוא למצוא מישהו שיעביר עונג שבת, משימה זו מדירה שינה מעיניה. 

בעיקרון, המטרה היא שיהיה מגוון רחב כמה שיותר של אנשים שיעביר את עונגי 

השבת ויהווה אטרקציה שתמשוך את בני הנוער מבתיהם. המציאות אפורה יותר, 

ובפועל יש סבב של בערך ארבעה אנשים שמעבירים עונ”ש בתורנות. גם קהל 

המאזינים אינו מגוון הרבה יותר. נסיבות אלה מעלות את התהייה: מיהו הציני 

שהחליט לקרוא לזה ‘עונג שבת’?! 
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פסגת/גבעת זאב- צמד הגבעות השוכנות במערב הישוב 
המיועדות בעיקר לאנשים הרוצים להתבודד. לא קשה לנחש על שם איזה זאב הן 

קרויות. הבעיה היא שאף אחד לא יודע באמת איזו אחת מהן היא גבעת זאב ואיזו 

היא פסגת זאב. אני חושב שבישיבת המזכירות הבאה צריך לסגור את העניין הזה 

אחת ולתמיד.

פעולות תגמול- בעבר סבל הישוב מהצקות חוזרות ונשנות 
משבט בדואי המוכנה ‘אבו אל גיאן’. הם היו גונבים ציוד של הישוב והרגישו כשליטי 

האזור. אנשינו החליטו לשים לדבר סוף, ובערב סגרירי אחד יצאו לפעולה מתוכננת 

היטב, כדי להראות לבדואים מי כאן בעלי הבית. הם חדרו לכפר והכו את תושביו 

שוק על ירך. תושבי הכפר שנותרו חבולים ופצועים הבינו את המסר ומאז שרר 

שקט מופתי באזור. האגדה מספרת שפעולה זו אינה הייתה היחידה מסוגה, אך 

עדיין לא הגיע הזמן בו יהיה אפשר לחשוף זאת. לעיתים ישנה הרגשה שלא יזיק 

לחזור על פעולה כעין זו פעם נוספת, שמא ערביי הסביבה שכחו לרגע מי כאן 

האדון.
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צ’שש- קולות הרקע מבית היוצר של זאב המושמעים בתפילות הימים 
הנוראים ומוסיפים לתפילה נופך חשוב. רעשים אלה באים בדיוק בזמן, באמצע 

חזרת הש”ץ כאשר בית הכנסת נכנס למעין תרדמת, ומעוררים את כל המתפללים. 

כמה דקות לפני כבר מורגשות תכונה רבה והתרגשות בקרב הציבור בצפייה 

שהשנה ה’צ’שש’ יהיה חזק ומשמעותי ויעיד על כך שתפילותינו התקבלו ברצון. 

כל בוגרי הישוב הנאלצים לבלות את הימים הנוראים מחוץ לבית מדווחים על כך 

שהם שומעים את רעש ה’צ’שש’ מהדהד באוזניהם כאשר הם מגיעים לקטעים 

הרלוונטיים. כמובן שאת ה’צ’שש’ חשוב מאוד לעשות בדיוק בזמן, אחרת הוא 

מאבד את כל האפקט. בשל העובדה שיש כמה שמפקששים, נשקלת אפשרות 

לפתיחת קורס למתקשים בתזמון. לרגל הפתיחה אנו יוצאים במבצע,  לנרשמים 

יינתן קורס ‘תיפוף על בימת ביה”כ בשמחת תורה’ בחצי מחיר.
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צרכניה- לא ברור איך ומתי, אבל לאט לאט במשך השנים הפכה 
הצרכניה למרכז החברתי של הישוב. כל אחד שרוצה לראות קצת אנשים או 

להתעדכן במה שמתרחש בישוב יכול לעשות זאת בצרכניה. עובדה זו, בנוסף 

לאווירה החמה השוררת שם )במיוחד בחורף- בזכות המרקים(, מושכים אל 

הצרכניה את כל הבטלנים והמשועממים שבישוב ויוצרים לעיתים קרובות עומסי 

תנועה בשבילי הצרכניה, שגם ככה אינם יכולים להכיל שתי עגלות הבאות זו מול 

זו. לצרכניה יש השפעה עצומה על חיי התושב בישוב, מפני שמה שיש בצרכניה זה 

מה שיהיה לו בבית. אם הנהלת הצרכניה מחליטה לסגור דיל עם חברת ‘פינוק’ אז 

בחיים לא יהיה לו בבית סבון של ‘נקה 7’. דבר זה יכול ליצור הלם תרבות, למשל 

כאשר אתה מגלה שיש אנשים במדינה שלא מצחצחים שיניים עם ‘אלמקס’. 

המשפחתיות שבצרכניה מתגלה במיוחד לפני טיולים. לילדי יתיר יש מנהג קבוע, 

להיזכר שיש להם מחר טיול בדיוק בעשר בלילה. במצב חרום שכזה מוזעק הכונן 

התורן לפתוח את הצרכניה על מנת לאפשר לחבר’ה להצטייד בבמבה וביסלי 

שבלעדיהם אי אפשר לצאת לטיול. הצרכניה נוהגת לשנות את פניה לעיתים 

תכופות, הסימן לכך שלא היית בישוב פרק זמן מכובד הוא שאינך מוצא את החלב/

אורז/שמן בכל מרחב הצרכניה, שאינו גדול במיוחד.  הצרכניה מהווה מקור לא 

מבוטל של גאווה, בעיקר בזכות העובדה שהיא המכולת היחידה כמעט ברחבי ההר, 

גאווה זו מוכפלת שבעתיים כאשר ניצפים בה אנשים מסוסיא עורכים קניות. השם 

‘צרכניה’ הינו ייחודי ביותר ומהווה מאגר להסתלבטויות לא מעטות מצד אנשים 

שאינם גרים בישוב, לכן לא מעט אנשים מעדיפים לקרוא לה פשוט ‘מכולת’ כאשר 

הם בחברת אנשים זרים. התעלומה הגדולה ביותר בנוגע לצרכניה היא לגבי שמו 

של מנהלה המתעטר בשם ‘חיי”ם’, בעוד כל מכריו נוהגים לכנותו פשוט ‘יעקוב’.  
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קשקוש וסע לשלום- המשפט בו כל אחד זוכה 
להיתקל ברגע שהוא מסיים את החשבון בצרכניה. המשמעות הנסתרת שמאחורי 

המשפט היא ‘תחתום על החשבונית ותארוז את עצמך כמה שיותר מהר, כי אתה 

מעכב את התור וגם ככה יש לי עוד משאית לפרוק מאחורה’. בעבר לא נדרשו 

הקונים לחתום את שמם בתחתית החשבונית. אך מאז שישנה דרישה כזו, וכל 

אדם בישוב מצא את עצמו נאלץ לחתום את שמו פעמיים ביום בממוצע, החלו 

רבים מתושבי הישוב לשדרג את חתימותיהם המשעממות והבנאליות לחתימות 

מסוגננות ובעלות אופי שיהלמו כראוי את הדרישה ‘קשקוש וסע לשלום’.

קידוש- הפתרון הפופולארי ביותר למי שרוצה לשתף את כל תושבי 
הישוב בשמחתו אך אינו רוצה להשקיע בכך יותר מידי מאמצים ומזומנים. בגדול 

ישנם שני סוגי קידושים, קידוש הנערך בתוך ביה”כ וקידוש הנערך במבואה. 

קידוש המתקיים בתוך ביה”כ הינו קידוש הבא לציין מאורע חשוב בחיי הקהילה 

או הפרט. קידוש זה דורש הכנה לוגיסטית מורכבת הכוללת: בקשה מנשות הישוב 

להכין עוגות, לאחר תפילת ליל שבת להזכיר לבעלים להזכיר לנשותיהם להביא 

את העוגות מחר לביה”כ, לקנות סירי קוגל )עדיף אצל כהן מהשוק(, לדאוג 

שתהיה כמות מספיקה של כיבוד שתשרוד את מכת האש הראשונה המתחילה 

ברגע שהמקדש מכריז ‘בורא פרי הגפן’, לפנות את הכיסאות והשולחנות כדי ליצור 

רחבה ראויה לקידוש )בגלל סיבה זו יש יתרון לקידוש הנערך בסמיכות לשמחת 

תורה, אז הציבור כבר מיומן בפעולה זו(, לסדר חזרה את ביה”כ עם קומץ האנשים 

שנשארו עד הסוף )כידוע, המומחיות היא ללכת בדיוק ברגע שנגמר האוכל אבל 

עוד לא צריך לעזור לסדר(. במהלך הקידוש יושמעו דברי תורה מפי 2-3 אנשים 

ויהיה מישהו שינסה לזמזם איזה שיר עד שיבחין שהוא עושה זאת לבד. קידוש 

המתקיים במבואה הוא קידוש ספונטאני ומצומצם יותר הבא לציין שבת ארגון 

וכדומה. הקידוש יערך כולו בעמידה, כאשר ברי המזל שהספיקו לקחת משהו ינסו 

להחזיק ביד אחת בו זמנית כוס שתייה, חתיכת עוגה וחופן במבה שכבר הספיקה 
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להתייבש. מי שהיסס רגע אחד יותר מידי יאלץ להסתפק בפרורי השומשום 

שנשארו מהבייגלה. האירוע ייחתם בדבר תורה קצר ובברכת ‘על המחייה’ )מפי זאב 

בדרך כלל(.            
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שבע ברכות- לפי התקנון, כל בן ישוב שמתחתן זכאי למסיבת 
שבע ברכות בישוב. המבינים יודעים שאלו מסיבות שלא כדאי לפספס, ולו בשל 

התפריט העשיר המוגש בהן. ישנם אנשים )יותר מדויק- נשים( שמצאו להם תחביב, 

לגשת למזנון ולנסות לנחש מי הכין את הדגים, מי את העןף, הסלט כרוב וכו’ )בדרך 

כלל זה לא משתנה(.  המסיבה תיקבע לשעה מסוימת, אך בפועל תתחיל כשעה עד 

שעה וחצי מאוחר יותר, וגם זה אחרי כמה הודעות s.m.s הקוראות לכולם להגיע 

כי החתן והכלה מחכים וזה לא נעים. הסיטואציה המביכה של הערב מתרחשת 

כאשר החתן והכלה סוף סוף מגיעים ולאף אחד תכלס אין מה להגיד להם, אז 

באופן טבעי כולם נדחקים לצדדים ומשאירים אותם עומדים נבוכים באמצע, עד 

שמישהו מתעשת ותופס את החתן לריקוד קטן של ‘עוד ישמע’ )האתגר של הערב 

הוא למצוא כמה שיותר מנגינות ל’עוד ישמע’ ולשיר כל הערב בלי לחזור פעמיים 

על אותה המנגינה(. בשלב זה, כאשר הגברים רוקדים, הנשים יכולות לגשת לכלה 

ולהגיד לה כמה יפה לה כיסוי-ראש. במהלך הסעודה יושמעו מספר דברי תורה 

וכמובן האטרקציה של הערב- הגימטריות. ממציא הגמטריות מנצל את העובדה 

שאף אחד לא בודק אותו וכך הוא יכול להוסיף מידי פעם כמה אחדות אם חסר. 

חשוב להדגיש כל פעם מחדש שהגימטריות נעשות ללא מחשב, אלא עם תנ”ך 

ועיפרון בלבד! 

שבענו- מנהג עתיק יומין המתקיים מהשבת הראשונה ביתיר. המנהג 
הוא להסתובב סביב הבימה בניגוד לכיוון השעון ולשיר ‘שבענו שבענו’ כאשר יד 

שמאל דופקת על הבימה לפי הקצב. השיר לא השתנה כבר שלושים שנה ואינו צפוי 

להשתנות בעתיד הנראה לעין. לעיתים רחוקות, כאשר יש חתן וכדומה, חורגים מן 

המנהג ומוסיפים אח”כ שיר נוסף ממן המאורע. במהלך השנים התמעטו האנשים 

הנוטלים חלק במנהג חשוב זה ואף ריחפה מעל ראשו סכנת הכחדה. 
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שני מקומות לירושלים- במוצאי שבת ישנו נוהל 
קבוע בית הכנסת. איך שהחזן מסיים את התפילה מיד מישהו צועק ‘שני מקומות 

לירושלים’. הבעיה היא שיחד איתו צועקים עוד שלושה אנשים ‘שני מקומות 

לבאר-שבע’ וכן לשאר אזורי הארץ כיד הדמיון הטובה, שורה תחתונה אף אחד לא 

שומע כלום. אחרי שמצליחים להבין משהו, אז עוד מישהו יצעק ‘קונה או מוכר?’ 

מתוך ידיעה ברורה מה תהיה התשובה. 

שקיעה- אחד הדברים שכולם מסכימים עליו בישוב הוא שביתיר יש 
את השקיעות היפות ביותר )וזאת כמובן מתוך אובייקטיביות גמורה(. אוי לו לאדם 

שינסה לערער על קביעה זו )זה כמעט כמו להיתפס עושה קניות בכפריה(.   

שלטים- ביתיר יש מנהג שכאשר יש שמחה למישהו תולים לו שלט על 
הדלת, לרוב זה שלטים על לידות. את השלט עדיף לתלות לפני שהיולדת חוזרת 

מביה”ח. במקרה שהיולדת כבר חזרה והשלט עוד לא נתלה נדרש מבצע צבאי על 

מנת להדביק את השלט  על דלת. צריך לעשות זאת בשקט רב כדי שאף אחד מבני 

הבית לא ישמע דבר ויחשוף את התולים בשעת מעשה. מניסיון, תמיד ברגעים 

לחוצים אלה אתה לא מוצא את הקצה של הצלוטייפ ועד שאתה מוצא אתה לא 

מצליח לחתוך, בנוסף לכך גם תידפק לך הזרת של הרגל בשפיץ של הדלת וקללה 

עסיסית תימלט מפיך. בסוף השלט יעמוד עקום על הדלת, אך בהתחשב בנסיבות 

זה מתקבל. את השלטים נוהגים להשאיר על הדלת עד שהרך הנימול חוגג בר-

מצווה.   

שמירות- המחיר שאנו משלמים על היותנו מתנחלים. אחת לחודש 
מוצא הגבר היתירניק בתיבת הדואר רשימת שמירה ששמו מודגש בה בצהוב, 

הצצה חטופה ברשימה מראה לו שהוא שובץ בערב שהכי לא מתאים לו. מיד הוא 

מתחיל להריץ טלפונים לכל הישוב על מנת לחפש מחליף. בסופו של דבר הוא 
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בדרך כלל ישכור את שירותיו של אחד מהמחליפים בתשלום. עקב כך יוצא שרכב 

הביטחון משמש כרכב פרטי של מספר מצומצם מאנשי הישוב. השמירה יכולה 

לעבור בכיף אם שובצת עם מישהו שזורם איתך, אך יכולה להיות גם באסה לא 

קטנה אם נתקעת ארבע שעות עם אחד שאין לך אפילו מילה להחליף איתו.   

שמחת תורה- שמחת תורה הוא היום שבו אנשי הישוב נמצאים 
ביחד מספר רב ביותר של שעות מכל ימות השנה. עובדה זו היא מקור למתחים 

וחיכוכים מצד אחד ולסיטואציות מעלות חיוך מצד שני. יש אנשים שצריכים לקחת 

כמה כדורי הרגעה כדי שיוכלו לעבור את היום הזה בשלום. כמובן שהוויכוח הגדול 

ביותר הוא על אורך הריקודים. כדי לעשות פשרה בין הכוחות הניצים, ממונה כל 

שנה אחראי הנמצא מבחינת גילו על התפר שבין הצעירים למבוגרים ותפקידו 

הוא שכולם יצאו מרוצים )דבר שמחינה הגיונית נראה בלתי אפשרי(. ויכוח נוסף 

המתרחש כל שנה הוא האם לשים את הבימה באמצע המעגל או לא. היו שנים בהן 

היינו עדים למראות קשים הכוללים קרבות עזים בעת סיום הריקודים והכנסת 

הספרים להיכל. מהניסיון עולה שהדרך היעילה ביותר לסיים את הריקודים היא 

פשוט להתחיל בקידוש. רגע לפני שמתחיל הקידוש נשלחים כל הילדים לצרכניה 

לקבל שקיות כדי שהמבוגרים יוכלו ליהנות מהקידוש באין מפריע. מחזה נפוץ 

הוא שמתבגר בן שמונה עשרה תופס עמדה לפני הקידוש ליד אחד מהשולחנות 

העמוסים כל טוב, כשלפתע אמו מגיחה מאחור ואומרת לו ‘תעלה מהר למעלה 

מותק, הזמנתי לך שקית!’ תגובתו המיידית תהיה ‘בסדר אמא, אבל למה את 

אומרת את זה ליד כל החבר’ה?!’. במשך היום ישנם גם רגעי אימה בהם כל הציבור 

עומד דרוך ומקווה שיעברו בשלום, רגעים אלו מתרחשים כאשר המגביהה מרים 

את ספר התורה הפוך כשלידו עומדים כמה גברתנים המוכנים בכל רגע לזנק להציל 

את הספר במקרה שתהיה פאשלה. 
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תשעה באב- במהלך השנה כולה לא יודעים באי בית הכנסת 
להעריך נכונה את קירותיו, נדמה שהם קיימים רק כדי ליצור חלל ראוי להתפלל 

בו. אך בתשעה באב מגיעים רגעי העדנה שלהם. בר-המזל הוא מי שהצליח 

לתפוס פיסת קיר להישען עליה, כך אינו צריך לשבור את הגב במשך כל התפילה 

ונמנע ממנו הצורך להחליף תנוחה כל שתי דקות. במשך כל התפילה עיניך תרות 

סביב מי הצליח לפנק את עצמו בכיסא הכי נוח, ואתה רק מחכה לרגע שהוא 

יצא לשירותים כדי לתפוס לו אותו. לאחר התפילה בני הנוער נוסעים לירושלים. 

לפני הנסיעה כל אחד מתלבט אם לקחת פליז או לא, מצד אחד אנחנו באמצע 

הקיץ, מצד שני ירושלים ידועה בלילותיה הקרירים. בסוף כל אחד מחליט מה 

הוא מעדיף, לקפוא מקור או להיסחב עם הפליז ביד כל הטיול ובסוף גם לשכוח 

אותו באחת ההתעפצויות באמצע הרובע. את הערב מתחילים בשיעור אצל הרב 

לוונטהל שמתלונן שאנחנו לא סומכים על הכשרות שלו כי אנחנו תמיד באים 

בתשעה באב. לאחר השיעור יוצאים לסיור בעיר העתיקה ומנסים לשיר שירי נשמה 

באחת הפינות החשוכות )כדי שלא יראו מי שר(. כשמגיעים לישוב נערכת תפילת 

שחרית שאף אחד לא יודע מה אומרים בה )יש תחנון או אין?( וכמובן שגם אין 

קורא בתורה. לאחר התפילה מגיע הרגע שבשבילו נערך הסיור כולו- הולכים לישון 

וקמים רק בסוף הצום.
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