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הוחלט
 .7הנצחת אסתר כריש ז"ל
על דעת כל חברי הוועדה יש להנציח את שמה ופועלה של אסתר כריש ז"ל בקריאת שכונת הר-
אפרים על שמה .כבר בישיבה קודמת של הוועדה הוחלט כי השם 'הר אפרים' מקורו בטעות ,שכן
קדומים מצויה בנחלת מנשה ולא בנחלת אפרים .כעת הוחלט לאמץ את הצעתה של שוש שילה
ולתת לשכונה את השם 'נחלת אסתר'.
מנימוקי הועדה :המילה 'נחלה' נושאת בחובה את כמיהתן של בנות צלופחד לחלק בארץ ישראל,
את אהבתן לארץ ,את דבקותן בה ,את דאגתן להמשכיות השושלת המשפחתית שלא תאבד את
שמה ואת נחלתה ,ואת תעצומות הרוח שלהן בפנייתן הכנה והנוקבת אל משה .תכונות יקרות
אלו ,כמו גם היושרה הפנימית שבה הן הובעו ,הביאו להסכמה האלוקית לבקשתן " -כן בנות
צלופחד דוברות"!
כזו היתה אסתר בחייה  -כנה בדבקותה בארץ ,ביישובה ובהפרחתה .כנה בפועלה לקידום נשים
בנחישות ,בענווה וביראת שמים .כנה בדאגתה להמשכיות השם ,המסורת והנחלה .חלק נכבד יש
לה לאסתר בבניין קדומים וההתיישבות המתחדשת בשומרון בכלל .ראויה אסתר שתיקרא שכונה
מתפתחת בקדומים על שמה וראויה קדומים לשאת את שמה ואת זכרה של אסתר בבניינה.

.2

הנצחת מנחם אילן ז"ל
על דעת כל חברי הוועדה מתקבלת ההצעה להנציח את מנחם אילן ז"ל בקריאת דרך הבטחון
העולה מקדומים צפון לשכונת 'קול צופיך' על שמו .על כן תישא הדרך את השם "מעלה אילן".
מצ"ב כחלק בלתי נפרד מנימוקי הוועדה מכתבה של הגב' שוש אילן ובה פירוט פועלו הרב של
מנחם ז"ל בבניין קדומים וההתיישבות בשומרון בכלל .חברי הוועדה סומכים את ידם אל
תיאוריה העובדתיים של הגב' אילן וסבורים כי יש בכך בכדי להצדיק את הנצחתו בקריאת שם
הדרך על שמו.
הבחירה בדרך הביטחון מתאימה להיותו הרבש"ץ הראשון של קדומים ולכמיהתו הרבה לשיבה
לשכם (הדרך פונה אל העיר שכם) .הקידומת 'מעלה' מתאימה הן לתוואי הטופוגרפי של הדרך והן
לעליית המתמדתו של מנחם בהר.
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