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החל מיום שלישי  19.02.13ועד להודעה
חדשה  -קו  20מאילת יתחיל את מסלולו
מתחנת האוטובוס צפונית לתחנת הדלק
פז ומשם יעלה לתחנת האוטובוס מול מלון
סיאסטה ליד משטרת אילת ,בכיוון העלייה
של רחוב חטיבת הנגב .
הקווים אשר מגיעים מהישובים לאילת -
תחנת הורדה ראשונה מול מלון סיאסטה.

"קצה המדבר",
ירחון המועצה האזורית חבל אילות.
מופץ חינם בישובי האזור
עורכת :גל נקדימון
עריכה גרפית :סטודיו יטבתה
הגהה :נורית בארי
כתובת המערכת :מ.א .חבל אילות88805 .
טל ,08-6355829 .פקס08-6355800 :
newspaper@eilot.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
רשימת משתתפים לפי א' – ב' :גבי בנט,
דובי גולדמן ,יניב גולן ,גל יודקין ,חיים לוי,
מירב עפרוני ,סער צברי ,חנן רובנס
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רּום סרוויס בכניסה
לפארק תמנע
יש לברך את מנהלת פארק תמנע ,חגית
גל ,על דבריה הנכוחים ,בגיליון הקודם,
נגד בנייה בעמק ססגון ,ובעד חיפוש חלוא
פה ראויה .כשרוח המפקד הפוכה לגמרי,
יש בכך גם סוג של אומץ אישי .במשך שנים
נמנעו אנשי הפארק מלדבר בפומבי על הפא
רויקט הזה ,על הגונדולות ו"הרחוב הנבטי",
מלון הג'יפאים ואולם הכנסים ,האי הטרופי
והספא – אם למנות רק חלק מהתכנית של
יואב איגרא.
אך עם כל ההערכה להתבטאות החשובה,
חגית תולה את מסקנתה בסיבה הלא נכונה:
"ראיתי כמה זה כואב לאנשים ,להרוס מקום
יפה ובתולי כמו עמק ססגון ,ואפשר וצריך
למצוא מקום חלופי" .מוטב היה לומר בפה
מלא שיצירתה של קריית נופש במרחק 800
מטרים בלבד מהמבואה (שאמורה לעבור
שדרוג במיליונים ולהפוך למוקד חשוב עוד
יותר בפארק) מאיימת פשוטו כמשמעו על
המוצר של תמנע .שהרי מה שאנחנו מוכרים
למבקר הוא נוף מדברי ,שקט ,וסיפור היסא
טורי מרתק .וכמו שבאילת רוב האנשים באים
בשביל הפינוק במלונות ,ורק מתי-מעט אולי
טורחים להגיע אל ההרים הנהדרים שמסביב
– כך "האטרקציות המדבריות" שלנו יהפכו
לזוטות בהשוואה ללונה-גל שמתוכנן ממש

מול הכניסה לפארק.
הרי בשביל מה להתאמץ ולפדל באגם הפאא
רק ,אם אפשר לשוט בגונדולה ממש כאן במא
לון? בשביל מה לטרוח ולזחול במכרות הפא
תוחים ,או לגלוש על צוקי אבן החול אם יש
פה ממש פארק אתגרי? ולמה לצאת לטיול
רגלי אם המדבר ממילא נשקף אלינו מבריכת
המלון? ובכלל ,עד שהתעוררנו ועד שגמרא
נו לאכול את ארוחת הבוקר הקונטיננטלית,
נהיה כל כך חם ,למה שלא נתפנק לנו במיזוג
עם איזה ארטיק טוב??
בקיצור ,חגית ,את ושותפיך האחראים לעתיד
תמנע ,צריכים להרים קול צלול וברור נגד
הקמתה של קריית נופש בלב האזור החשוב
ביותר מבחינה נופית בכל חבל אילות :כדי
שלא יחתכו את נחל תמנע בכביש ,כדי שלא
יתקעו מגלשות מים ספירליות בין הרי אבן
החול היחידים בישראל ,כדי שלא יטעו עשא
רות עצים במקום שבקושי מפרנס עץ שיטה
בודד ,כדי שהאנשים שבאים מהצפון לצפות
במטאורים לא יסתנוורו ממאות הפנסים
שיאירו את המיזם הזה בשעות הלילה ,ובעיא
קר כדי שמי שמגיע לחבל אילות ,יוכל באמת
ליהנות מהפארק הנהדר שאת מציעה לו,
ומהאירוח הכפרי המקסים בדרך כלל ,המוא
צע ביישובים .ומי שממש חייב רּום-סרוויס,
מלצרים בשכר מינימום ,ומדי שרד ,יתכבד
וימשיך עוד  20דקות לאילת.
רויטל כץ
(הלב באליפז ,כל השאר באילת)

דבר העורכת

 /גל נקדימון

בין גשם לשיטפון ,אנחנו כבר מתחילים להריח את האביב וממש כמו חג הפסח ,אולי גם הוא
יקדים מעט השנה .בינתיים ,במהלך פברואר ,נהנינו ממגוון אירועים ומהממתק המיוחד של סוף
החודש ,הלא הוא חג הפורים.
ב"קצה המדבר" יש חידושים והפתעות :העיתון מרענן את השורות ומגוון את רשימות הכותבים,
הנושאים והמדורים .דם צעיר זורם במערכת העיתון והמדור החדש של גל יודקין כבר זוכה
לתגובות ,ואת הכתבת המוכשרת יהב ארז כבר מכירים בכל הארץ ,לאחר שכתבתה מהגיליון
הקודם התפרסמה ב"ידיעות הקיבוץ".
לפני כמה חודשים נפרדנו מכותבת המדור "אני מכיר את ,"...מאיה קריספין ,והנה הרימה את הכא
פפה רעות פרנס מיטבתה שמגישה לנו את המדור במתכונת רעננה ,תחת הכותרת "קפיצה בחבל".
עוד תמצאו כי חלק מהמדורים הקבועים זכו למתיחת פנים קלה ,אבל בסופו של דבר ,לתאי הדואר
ימשיך להגיע העיתון במתכונתו הקבועה ובתקווה כי השינויים יישאו חן בעיניכם ,הקוראים.
בין האירועים והחגים ,התקיים החודש "טורניר פיני" המסורתי .בעת כתיבת שורות אלה ,הטוא
רניר רק החל ואין לדעת מי יצא ממנו כמנצח ,אבל החודש ,בחרתי להביא אל קדמת הבמה
את האדם שעל שמו נקרא הטורניר ,הלא הוא פיני לוטמן .כאשר התחלתי לעבוד על הכתבה,
התגובה הראשונה אותה קיבלתי מרוב המעורבים הייתה "באמת ,הגיע הזמן" .שמונה עשרה
שנה חלפו מאז נפטר פיני ,שהיה דמות בולטת בחבל אילות של שנות התשעים ,והיום ,רוב
השחקנים בטורניר ,שייכים לדור אשר לא ידע את...
אני מקווה כי גם הנמרצים והקופצניים שבין השחקנים ,ימצאו את הזמן לשבת ולקרוא קצת על
האדם שבזכותו ולזכרו אנו מתכנסים מדי שנה ,לשבוע של ספורט ,מפגשים חברתיים ופעילות
רב גילאית שאין שנייה לה – לא בחבל אילות ולא בארץ.
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החבל ברשת
אתר האינטרנט האזורי

מהמתרחש בחבל
גולשים בנסיעה

האירוע השנתי למתנדבי חבל אילות

כמובטח ,הוכנס שירות  wifiלאוטובוסים של
המועצה וכבר בשלושה מהם ניתן לגלוש
בזמן הנסיעה .אוטובוסים נוספים ישודרגו
בזמן הקרוב.

יריד המדעים
שאלת חקר :מה הסיכוי שירד גשם בערבה
דווקא ביריד המדעים המסורתי?
השערה :לנו זה לא יקרה!
מהלך הניסוי :נקבע תאריך ,הילדים התכוננו
וההורים המרוגשים כבר כמעט יצאו לדרך.
וסמס – הגשם דוחה הכל! גם לנו זה קורה...
אבל ,לא ביטלנו ,רק דחינו ויריד המדעים
המסורתי התקיים ביום שלישי 12 ,בפברואר,
בשעות אחר הצהריים ,בבית-הספר .שוב נתן
היריד הזדמנות נהדרת להורים ולתלמידים
לחוות תהליך מדעי משותף .במסגרת היריד
הוצגו מחקרים בתחומים שונים והדגמות של
תופעות מדעיות.
למדנו ,החכמנו ,ראינו ,נהנינו ,הייתה לנו
הזדמנות לראות תלמידים מסבירים בהתלהא
בות ובמרץ על ניסויים מדעיים והורים מסתא
כלים מהצד מחייכים וגאים!
שאלת חקר לשנה הבאה :מי נהנה יותר
ההורים או התלמידים?
השערה :זה לא באמת משנה! שימשיך הפא
רויקט המהנה והמלמד הזה על כל יתרונותיו!
אני נהניתי ,הבנים שלי גם.
מירב עפרוני ,לוטן

שרי ניצן וטלי אלון עם אריק זאבי

ביום ה'  ,7.2 ,ערכה המחלקה להתנדבות שב�א
גף הרווחה ,את האירוע השנתי למתנדבי חבל
אילות ,במתחם האגם שבפארק תמנע .הערב
היה נעים במיוחד ומראה האגם ותאורת העצים
היוו תפאורה קסומה .האירוע נפתח בארוחת
ערב מושקעת וטעימה שהכין צוות פונדק יטא
בתה .בין לבין נפגשו חברים וצוותי מתנדבים,
מי לשיחת חולין ומי להסבה בשולחנות שנערכו
לכבודנו .לאחר הארוחה נשאו דברים אודי גת,
שרי ניצן ומפקחת תחום התנדבות במחוז ירוא
שלים והדרום.
עם סיום הברכות ,הרצה בפנינו הג'ודוקה הישא
ראלי אריק זאבי ,על הקשר והדמיון בין התא
כוננות לקרב חשוב לבין ההכנות למשא ומתן
עסקי .אריק שילב בהרצאתו סרטונים וסיפורים
אישיים מאחורי הקלעים ,והפך אותה למעניינת
ומשעשעת .בתום ההרצאה קינחנו בקפה ועוגה
ולאחריהם פיזור ליישובים .יישר כוח למארגנים
ובמיוחד לטלי אלון על ערב מושקע ומהנה.
חיים לוי ,יטבתה

פורים בגרופית

מקום ראשון :אנה פרידה ועמנואל ססטיארי

בגרופית חגגו בליל שבת את מסיבת המבוגרים המושקעת ,בנושא האלווין ,בתפאורה אפלה,
הצגות ושתייה עד לא ידע .התחפושות היו בהתאם  -זומבים ,מכשפות ,דמויות מהסרטים,
וגם "מתים...להתחתן" (בתמונה) שזכו בפרס הראשון בתחרות התחפושות .את הערב ליוותה
להקה חיה מאילת שביצעה גירסאות כיסוי לשירים מכל הזמנים ומילאה את הרחבה עד לשעות
הקטנות של הלילה .יום המחרת הוקדש לילדים ולנכדים שנקבצו ובאו מכל קצות ארץ .נערכה
תהלוכת עדלאידע ברחבי הקיבוץ ,ריקודים ,המחזת המגילה על ידי כוללת א'-ו' ,והדובדבן
שבקצפת  -הצגת הסבים והסבתות ,על הזברה והפיג'מה.
חנן רובנס
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לזכרו של חנוך נבגאוקר

אבל כבד ירד על המועצה האזורית בראא
שית חודש פברואר .ביום שבת2.2.2013 ,
נפטר באופן פתאומי עובד מחלקת התברואה
הותיק חנוך נבגאוקר מדום לב ,בעת שיצא
לרכיבת אופניים באזור אילת .חנוך ,בן 63
במותו ,התאלמן לפני מספר שנים מאשתו.
הותיר אחריו שתי בנות ובן ושני נכדים.
קהל רב ,ובתוכו חבריו לעבודה במועצה וחא
בריו לספורט הרכיבה על אופניים ,ליוו אותו
בדרכו האחרונה.
דורון אלפסי ,מנהל מחלקת התברואה ,מספר
על חנוך:
"את חנוך הכרתי כשהגעתי לעמוד בראש
מחלקת התברואה במועצה .באותה תקופה
הוא עבד כמפעיל שופל ,ואחראי על תפעול
אתרי האשפה "גרופית" על כביש הערבה
ו"נעצוץ" בגב ההר.
בשנ ת  2005החליטה המועצה על סג�י
רת האתרים ומכירת השופל ,וחנוך השתלב
כנהג מן המניין בפינוי האשפה .הוא עבד
בקו בסיסי צהל יחד עם שלמה יחזקאל ,פנא
סיונר של המועצה ,ובשנה האחרונה עבד
יחד עם ניסים כחלון .חנוך לא הפסיק ,כל
שנות עבודתו ,את פעילותו הספורטיבית
ואהבתו הנצחית רכיבת אופניים .הוא נסע
לתחרויות בארץ ובחוץ לארץ ,ובשבתות

רכב עם חברים .נזכור את חנוך
כאדם שאהב לעזור ,איש מקא
צוע שאהב את מקום העבודה.
דמותו ואישיותו יחסרו לכולנו.
יהי זכרו ברוך".
אבי חמו" :הכרתי את חנוך
כאדם מאד ישר ורציני בעבודה.
אני זוכר אותו בעיקר בתקופה
שבה עבד על השופל של המוא
עצה .הוא היה מאד מדויק ומאד
קפדן ושמר על הכלי כאילו היה
רכבו האישי .בכך הוא היווה
מודל לחיקוי .הוא התגלה באא
נושיותו הרבה בשעה שטיפל
במסירות רבה ולאורך תקופה
ארוכה באשתו שחלתה .פטירתה חנוך ,שני מימין עם חברים לרכיבה  -מימין לשמאל :מייקל האק ,חנוך
הייתה עבורו מכה קשה מאד .נבגאוקר ז"ל ,דני גרינהולץ ונחומי בורנשטיין שרכב איתו ביום האחרון.
תחביב הרכיבה על אופניים היה
מאד מרכזי בחייו ,והוא השקיע בכך הרבה גאה בילדיו שלומדים לימודים אקדמאים ובא
מאד זמן ואנרגיה .מותו היכה אותנו בהלם שני נכדיו .פטירתה של אשתו הייתה קשה
מאד עבורו .למרות שהיו לו חברים רבים ,הוא
ונזכור אותו תמיד באהבה".
ניסים כחלון " :חנוך היה עובד מסור וקפדן נשאר בודד וניכר בו עצב הפרידה" .לא מזמן,
בצורה יוצאת דופן .לא היו אצלו חוכמות ,כאילו ניבא את שעתיד לקרות ,אמר חנוך
וכשהיה מגיע לעבודה ,היה מקפיד לבצע את לחבריו לרכיבת האופניים כי" :אם למות,
הדברים על הצד הטוב ביותר .הוא היה מאד הייתי רוצה שזה יקרה לי על האופניים".
חנן רובנס
רציני וכן וחבר נאמן לעבודה .הוא היה מאד

אגף תחבורה ,מודה לאילן מור
על עזרתו בעיצוב משרדי האגף,
על התמונות היפות שמקשטות את המתחם
ומנעימות את השהות של הנהגים והעובדים.

טלפון לקביעת תורים 08-6333547 :טלפון חירום 052-8550001/2 :רחוב האגס  ,24אילת
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לּוח מּודעּות

 /גל יודקין

חלבון מן החי

גל יודקין ממשיך להשכיל אותנו ,בנוגע לסוגיות הנוגעות לחיי היום-יום והחודש – כולסטרול – אויב ,או
אוהב? וגם עדכון על מצב ההפלרה בחבל
גם אותי ,כמו את רוב הילדים ,לימדו מגיל
מאוד צעיר שחשוב לאכול בשר כדי להתחזק
ולגדול ,וחשוב לשתות חלב ,כדי לחזק את
העצמות .בקיצור ,אני חייב לקבל את החלא
בונים שלי ,אחרת אני אהיה חלש וחולה .חלא
בונים אכן מאוד חיוניים לגופנו כי הם מרכיא
בים ,בין היתר ,את רוב האנזימים בגופנו ,אשר
בתורם אחראים לכימיה של הגוף (או ליתר
דיוק הקצב של אותה כימיה) ,פעולות אלמא
נטאריות כמו יצירת אנרגיה ,חילוף חומרים,
חידוש רקמות ועוד .ברור לכולנו שחלבונים
הם חשובים ,אך למה ,אני שואל ,לימדו אותי
כל ילדותי ,שאותם חלבונים מגיעים רק או
בעיקר מבשר ,גבינה ,חלב וביצים? גם היום,
אם נלך לדף התזונה שבאתר משרד הבריאות
ונסתכל על פירמידת המזון הישראלית ,נראה
שבמדרגת מזונות עשירים בחלבונים נמצאים
בשר ,גבינה ,חלב ,ביצים וקטניות .יפתיע
אתכם לגלות שישנם מקורות צמחיים שאפיא
לו יותר עשירים בחלבונים? כמו למשל תרד,
אצות מסוימות ,שמרי בירה ,צנוברים ועוד
רבים נוספים? יפתיע אתכם לגלות שמנת
החלבון היומית המומלצת (במקרה שלי בין
 40-80גרם ,תלוי ברמת הפעילות הגופנית)
ניתנת להשגה רק בעזרת מקורות צמחיים?
ובקלות אם נוסיף לזה קטניות .עכשיו ,כשבא
רור שישנה אלטרנטיבה ,ארצה להגיע לעיקר
הטור  -המחלוקת הקיימת לגבי ההשפעות
המסוכנות המיוחסות לצריכת חלבון מן החי.
הנושא עצום אז יש כאן רק טעימה.

כולסטרול
קודם כל ,חשוב שנבין שכולסטרול הוא לא
משהו שצריך להילחם בו (אלא אם כן התא
זונה שלנו היא קטסטרופלית) .כולסטרול
הוא טבעי וחיוני לנו בדיוק כמו חמצן .הוא
נמצא בממברנה של כל תא בגופנו ,הוא מרא
כיב עיקרי בהרבה הורמונים וויטמינים והוא
קשור ביצירת מעטפת תאי העצב ותקשורת
עצבית בריאה .בלי כולסטרול נמות .כולסטא
רול מגיע אלינו משני מקורות :אנדוגני ,ז"א
מיוצר בתוך גופנו בכבד ,ואקסוגני ,ממקור
חיצוני שהוא רק חלבון מן החי .הסיבה שיש
כל כך הרבה אנשים היום שיש להם עודף
כולסטרול ,נובעת מעודף אכילת חלבון מן
החי .כמה ארוחות בשבוע אתם מעבירים ללא
מרכיב בשרי או חלבי ,שלא לדבר על שניהם?
אני מוכן להתערב שניתן לספור אותן על יד
אחת ,ברוב המקרים .על מנת "להילחם" בכוא
לסטרול ,הרפואה הקונבנציונאלית מעודדת

לקיחת סטאטינים .תרופה קבועה אשר  -בלי
להלאות אתכם במילים מפוצצות  -בעצם
מונעת את היצירה של הכולסטרול האנדוגני
הטבעי שלנו .הבנתם נכון! ה"תרופה" מפסיא
קה את התהליך הטבעי (שהושג ע"י אבולוא
ציה של מליוני שנים) בגוף ,על מנת לאפשר
יותר ויותר צריכה של חלבון מן החי .רופא
טוב ידגיש לכם שכדאי לשנות את התזונה
שלכם ,אבל קחו בכל זאת את הסטאטינים,
אם אתם ממש רוצים .רופא רגיל ייתן לכם
מרשם לכל החיים ויחייך.

קודם כל ,חשוב שנבין
שכולסטרול הוא לא משהו
שצריך להילחם בו (אלא
אם כן התזונה שלנו היא
קטסטרופלית) .כולסטרול הוא
טבעי וחיוני לנו בדיוק כמו חמצן
אגב ,אני לא מתכוון אפילו להתקרב לנושא
תופעות הלוואי שסובלים מהן בהרבה מקרים,
עם לקיחת התרופה או עם הפסקת התרופה
(ניתן להגיע אליהן בעזרת הקישורים בסוף
הטור ומומלץ לבדוק את העניין) .דבר נוסף
שמעורר מחלוקת ,היא העובדה שלאורך 30
השנים האחרונות ,הורידו את הגבול העליון
הבריא של כולסטרול למצב שבו כמעט חצי
מהאוכלוסייה מעבר לגיל " 40צריכה" לקחת
סטאטינים ,מה שהופך את האנשים ללקוחות
של תעשיית התרופות לכל שארית חייהם.
המונחים כולסטרול "טוב" וכולסטרול "רע"
הם מונחים יחסית חדשים ,אשר נועדו להסיט
את הדיון הציבורי ואת ההתמקדות מהמידע
החשוב באמת ,שהוא מקור הכולסטרול -
פנימי או חיצוני.

מחלות לב וכלי דם
יותר ויותר מחקרים קושרים בין חלבון מן
החי למחלות לב וסרטן ,והקורלציות הן חזא
קות ביותר .עדויות לכך נמצאות בקישורים
לסרטים ,אשר דרכם אפשר להגיע למחקרים
עצמם ולמומחים שונים .אנסה להסביר בפשא
טות איך זה עובד :חלבון מן החי פוגע בתאים
האנדותיליים שלנו .אלו הם התאים אשר
מצפים את כלי הדם שלנו מבפנים ואחראים
ישירות ,או בעקיפין ,לזרימת הדם ,לוויסות
לחץ הדם ,לקרישת הדם ,ליצירת כלי דם
חדשים (אנגיו-גנזה) ,ואשר משחררים NO

(חנקן חד חמצני)  -מולקולת איתות מאד
חשובה בדם שלנו .מולקולת האיתות היחידה
שהיא גז ,העוזרת לדם שלנו לזרום בחופשיות
בלי להדבק .כך ,על ידי עודף של חלבונים מן
החי ,אנו הורסים ומקשים את התאים האנדוא
תיליים שלנו ,מה ש  -בסופו של דבר  -מוא
ביל לרוב מחלות הלב וכלי הדם.
*חשוב לי להבהיר .אין צורך להיות טבעוא
ני (למרות שזה מרגיש נפלא מניסיוני הקצר
יחסית) ,או אפילו צמחוני ,על מנת לשמור על
רמה תקינה של כולסטרול ,אבל כן צריכים
להיות מודעים לתזונה מגוונת ובריאה ולהא
פנים את השלכותיה לטווח הארוך (במקרה
הטוב).
האם אתם חיים בשביל לאכול או אוכלים
בשביל לחיות?
קישורים:

http://www.emetaheret.org.il/

מזלגות במקום סכינים ,מתורגם לעברית
 - youtubeכולסטרול :לא מה שחשבתם
 - http://www.avni-med.com/האתר של
דר' אריה אבני – הרצאות – כולסטרול
 http://www.emetaheret.org.ilתרפיית
גרסון ,מתורגם לעברית
 Food Mattersסרט ,אינו זמין ביו-טיוב
אך ניתן להורדה כ-טורנט
 Food Incסרט ,אינו זמין ביו-טיוב אך ניתן
להורדה כ-טורנט

עדכון הפלרה
ניסיונותי לקבל תשובה רשמית מ"מקורות"
לא צלחו בינתיים .כמובן שאין שום סיבה
שייקח להם זמן ,אך ממה ששמעתי בנושא,
זה לא מפתיע אותי כלל .הדבר מהווה לטעמי
אינדיקציה לכך ,שהנושא טעון ומכיל מידע
שמנסים להסתיר.
עם זאת ,מנהל היחידה לאספקת מים ערבה
של מקורות באילת ,עדי בן-חמו ,דיווח בע"פ
לגל נקדימון שהמים בחבל אילות לא מופלא
רים ,באופן חד משמעי.
בינתיים אולי תשמחו לדעת :ראש מועצת
זיכרון יעקב פנה רשמית לחברת מקורות
ולסגן שר הבריאות ,מר יעקב ליצמן בתאא
ריך  24.1.13בבקשה להפסיק הפלרת מים
לאלתר ,וזאת לאחר שראש עיריית נס-ציונה
ביקש להפסיק את ההפלרה בעירו לפני
מספר חודשים .ע"י לחץ ציבורי ניתן ליצור
שינוי.
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מריה של הסוסים
מריה גדנאור הגיעה מדנמרק לישראל כמעט לפני  30שנה להתנדב בקיבוץ .מפגש על האניה בדרך
מפיראוס לחיפה שינה את הכיוון ולאחר כמה שנים של חיבוטי נפש ומסעות חיפוש דרך ,מצאה את
עצמה מקימה בית ומשפחה בשחרות .האהבה לסוסים זורמת בדמה ,בצד אהבה גדולה לשחרות ולמדבר
ולמשפחה שהקימה .היום היא מתענגת על הוראת רכיבה והקניית תורת ה"וולטינג" לתלמידיה
שחרות ,הו שחרות .כשעלה הישוב לקרקע,
אמר לי בעצב ובאכזבה הארכיאולוג ד"ר זאב
משל כי זו התיישבות של "פרזיטים של נוף".
"למה הם מתעקשים לפגוע בנוף המצוק?"
שאל .אולי משהו דומה לתופעה של בתי המא
לון שיושבים על החוף ומסתירים את כחול
הים מהמטיילים .הירוקים נלחמו בחירוף
נפש ולא אפשרו לרשויות התכנון והסלילה
למתוח כביש גישה לישוב מכביש הערבה.
המועצה האזורית התייחסה במשך שנים
רבות אל הישוב ,כאל אותם כפרים בדואים
בלתי מוכרים בנגב הצפוני .זה התבטא בתא
שתיות ,תקציבים ופיתוח כולל .נקודת מפנה
מסוימת חלה כשהסוכנות היהודית העמידה
שכונה של מבני אשקוביות ,שנתנו תחושת
קביעות לתושבים הראשונים .שחרות נותר
ישוב מיוחד ,שונה מישובי האזור האחרים,
המהווה אבן שואבת לאנשים מיוחדים ויציא
רתיים ,שמחפשים תחליף למודרניזם ולפוסט
מודרניזם ולא בוחרים בדגם השיתופי שמאא
פיין קיבוץ.
הדרך לשחרות מרגשת ביופייה ,מעוטא
רת באתרים הקדומים של בקעת עובדה מן
האלף החמישי לפנה"ס  -מצבות פולחן,
מתקני מגורים וחקלאות ,והכול אופף הוד
קדומים .כאן נולדה  -לדעת הארכיאולוג
ד"ר עוזי אבנר  -החקלאות בתרבות הארץ
ישראלית וזה מקום היווצרותו של המורג.
השנה ,שנה מיוחדת במינה בכמויות הגשם,
והכל ירוק ופורח וגם משטחי שעורה צצו
בבקעת עובדה .צריך לראות כדי להאמין.
רגע לפני שאני פונה לישוב ,אני מגניב מבט
אל המתחם המוכר של "רוכבי הגמלים"
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לשעבר .השביל למעלה סגור עם שער עץ,
והטבע ממתין לבניית מלון הנופש של רוני
דואק שרכש את הצוק ,למגינת לב התושא
בים .בית המשפט הלך איתו .בכניסה לישוב
שוכן המתחם של משפחת גדנאור ,המשקיף
על הרי אדום .בחצר עומדים מבנים מחופים
בטיח ובבוץ ,מחוץ לבית המון חפצים; מתכת,
עץ ,עגלה ,אוטובוס ישן ,מתקני הנגרייה ובית
מגורים מיוחד של המשפחה בקצה.

רוב החברים שלי שעסקו
ברכיבה קיבלו סוס במתנה .אני
רכשתי את הסוס מכספי מתנות
שקיבלתי ,והוא הוחזק בחווה
במרחק שלושה ק"מ מהבית.
אימא לא הייתה יכולה לעזור לי
באותה תקופה .אחזקת הסוס
עלתה די הרבה כסף ,ונאלצתי
מלבד הלימודים גם לעבוד כדי
להחזיקו.
על הבמה המשקיפה אל הרי אדום נמצאים
האורווה ומאנז' הרכיבה בו מטיילים ארבעה
סוסים .אלה שוכנים באחת מהתצפיות
היפות ביותר בארץ.
מריה איננה חדשה באזור ובוודאי לא לכל
מי שמקורב לענף הרכיבה .לאחר שנים של
עבודה כשכירה באורוות הקיבוציות ,ואפילו
בעין יהב ,היא מתכנסת לאורווה הפרא
טית ולבית הספר לרכיבה שלה ומאושרת
בחלקה" .יש לי קשר טוב עם כולם וגם יש
שיתוף פעולה ,אבל כרגע מתאים לי כאן",

היא אומרת.
מריה ,בלונדינית עם עיניים  -תכלת
שמיים ,ולא נדרשת מיומנות רבה כדי להא
בין שהיא איננה תוצר של ארץ הצבר.
פה ישנה סקנדינביה על כל סממניה.
הבית של מריה ועמיר מיוחד ,בחיצוניותו
ובפנימיותו .יש בו אופי וכולו עשוי בעשר
האצבעות שלהם ,בתכנון ,באלתור .הם
האדריכלים ,המהנדסים ,המעצבים ,הבונים
והדיירים .מריה חולטת תה מצמחים שאספה
בחצר ,וביד השניה מארגנת צהריים למואה
( )17ותור ( )11שחוזרים מבית הספר.

סוס אמיתי בגיל שלוש עשרה
לפנ י  47שנים היא נולדה בעיר אולבורג ש�ב
צפון דנמרק" .הבית בו גדלתי ישב בפאתי
יער גדול ובעצם את רוב ילדותי ביליתי ביער
ירוק ומלא צמחיה .בקרבת מקום היה פנא
סיון לסוסים ,וכבר בגיל ארבע שמו אותי על
סוס פוני .מאז נקשרה נפשי לסוסים ולטבע.
כשהייתי בת שש נפטר אבי ,ונשארנו אחי
ואני עם אימא .זה היה משבר לא קל .באותה
תקופה התחלתי לטפל בסוסים ולעבוד איתם.
הייתי מגיעה בכל רגע פנוי ,מנקה ,מברישה
ועושה הכל ,והתמורה הייתה סיבובי רכיבה.
מגיל עשר כבר קיבלתי שיעורי רכיבה ,ובא
גיל  13היה לי סוס משלי .רוב החברים שלי
שעסקו ברכיבה קיבלו סוס במתנה .אני רכא
שתי את הסוס מכספי מתנות שקיבלתי והוא
הוחזק בחווה במרחק שלושה ק"מ מהבית.
אימא לא הייתה יכולה לעזור לי באותה
תקופה .אחזקת הסוס עלתה די הרבה כסף

ונאלצתי לעבוד כדי להחזיקו .עבדתי בקיוסק
בית הספר ,חילקתי ,מוקדם בבוקר ,עיתונים
לבתים וניקיתי בתים .כל זה כדי להחזיק את
סוסי האהוב .בחצי השנה הראשונה רכבתי
גם ללא אוכף ,כי לא יכולתי להרשות לעצמי
לקנות".
הסוס ידע והרגיש?
"אני בטוחה שהוא הרגיש שאני דואגת לו ועוא
בדת בשבילו ,כי סוסים מרגישים כשאוהבים.
אני התייצבתי כל יום אצל הסוס לבקר וללטף
אותו ולרכוב עליו .הרגשתי שאני חייבת לרא
כוב וליהנות מן הסוס ,אחרי שהשקעתי כל
כך הרבה מאמץ ברכישה ובאחזקה שלו.
הייתי רוכבת מדי יום על אופניים שלושה
ק"מ לכל כיוון .זה היה חלק מן החיים שלי
ובעצם זה חזק וקיים עד היום .אהבה גדולה
לסוס .החברות שלי שקיבלו סוס במתנה ,באו
לרכוב פעמיים שלוש בלבד בשבוע ,וכנראה
שיש לזה קשר למידת הקלות של הקבלה .אני
לא הייתי מסוגלת לוותר על יום רכיבה אחד
אפילו".
איך ולמה עזבת את סקנדינביה הקרה לש־
פלת יהודה?
"מילדות התעניינתי מאד בתרבויות עתיקות,
ובעיקר נמשכתי לתרבות מצריים העתיקה.
מורה שלי ,שבילה בקיבוץ בישראל כמתנדב,
הראה לנו שקופיות וסיפר לנו על החיים ביא
שראל בכלל ובקיבוץ בפרט .הוקסמתי .בהא
משך הייתה לי גם מורה למוזיקה שסיפרה
על הארץ והקיבוץ ,ואני כבר עפתי על כנפי
הדמיון לישראל ולמצרים .עם סיום הלימודים
ובחינות הבגרות עבדתי במשך שנה כאו-
פר וחסכתי כסף לנסיעה .נסעתי עם חברה
וטיילנו באירופה עד שהגענו לאתונה .בנמל
פיראוס פגשנו חבורת מטיילים שהמתינה
לשוט לישראל לאחר שהספינה שלהם טבעה
בים .בתוך הקבוצה הזו היה גם עמיר גדא
נאור ,צעיר תל אביבי מגודל שיער והרפתקן
בפני עצמו ,שמכאן והלאה הופך להיות לבן
זוגי לחיים ובהמשך אב לשני ילדי .היינו שכא
נים על סיפון האוניה והתיידדנו .אני וחברתי
הגענו לקיבוץ כפר מנחם והשתלבנו בעבוא
דה ,כשאני כמובן שובצתי עם הסוסים .עמיר
וחבריו היו מגיעים לבקר בסופי שבוע והיו
אוספים אותנו לטיולים עם האופנועים שלהם
בנגב ובשפלה.

תחת ערימות הספרים ,ספונים בחדרים ,בזמן
שבחוץ ישנה חגיגת טבע ואביב ,וזה הרא
גיש לי בזבוז והחמצה .קשה היה לי לראות
את עצמי נכנסת לאורח חיים כל כך שונה
ממה שהתרגלתי .כבר לא היו לי הורים להא
תייעץ איתם ,והגעתי עם עצמי למסקנה שזה
לא מתאים לי .עמיר דווקא נמשך למגורים
בדנמרק ,אבל אני רציתי להגיע לישראל.

"אני זוכרת שהגענו לפונדק
יטבתה וישנו בלילה בשקי שינה
בחורשה .בבוקר עלינו עם אופנוע
השטח דרך מעלה שחרות עד
שהגענו לקצה .הנוף היה עוצר
נשימה .ממש ארץ בראשית.
החלטנו שזה המקום".
נפרדתי מאחי ומשפחתו וחזרתי עם עמיר
לישראל .התחנה הראשונה שלנו הייתה
במושב בת שלמה ליד זכרון יעקב ,שם עבדנו
בחוות סוסים .אמנם הנסיון של עמיר בנושא
התמצה ברכיבה על סוסים של דוד שלו ,אבל
הוא לומד כל דבר מהר ,ונכנס לעולם הסוא
סים והטיולים תוך פרק זמן קצר .היום הוא
כבר מאמן ומאלף סוסים ,מקצוען ברכיבה
מערבית ,אם כי בעיות בריאות מונעות ממנו
לרכוב בשלב זה.

סוף סוף ערבה  -שחרות!
החיים של כולנו מעוצבים על ידי גורל
ומקריות ,למרות שנראה לנו שאנחא
נו בניהול ושליטה מלאים .כך גם החיים
של עמיר ומריה קיבלו מפנה עם שיא
רות מילואים של עמיר בבסיס "עובדה".
"קיבלתי מעמיר טלפון ומהצד השני שמעתי
את ההתרגשות שלו כשאמר לי שהוא מצא
את המקום שלנו .לא היה לי מושג ולא שמא
עתי על המקום ,אבל כבר בטלפון זה נשמע
מקום מיוחד .את הנגב כבר גיליתי בטיולים

וזה מצא חן בעיני אבל לא דימיינתי עדיין
את החיים במדבר .אני זוכרת שהגענו לפוא
נדק יטבתה וישנו בלילה בשקי שינה בחוא
רשה .בבוקר עלינו ,עם אופנוע השטח ,דרך
מעלה שחרות ,עד שהגענו לקצה .הנוף היה
עוצר נשימה ,ממש ארץ בראשית .החלטנו
שזה המקום ,והצטרפנו למתיישבים שהיו שם
אז ,הנגבי ,פוליטי ,ואחרים ,שחלק גדול מהם
כבר עזבו .הבאנו איתנו סוסים ועבדנו יחד
עם ספי ו"רוכבי הגמלים" והתחלנו לבנות
את החיים .המגורים באשקובית הסוכנותית
היו בעייתיים .היו איתנו עוד שני זוגות ואנא
שים שהגיעו לעבוד וישנו על גג הבית ,וזה
החל להעיק ברמת הפרטיות .היה לי קשה
מאד עם זה ואמרתי לעמיר שייקח אותי
מכאן חזרה לבת שלמה .נסענו צפונה ובדא
רך באזור שדה בוקר מצאנו קראוון שנזרק
בשל מצבו הקשה .העמסנו אותו על משאית
והבאנו אותו לשחרות ,וזהו הסלון בו אנחנו
יושבים היום .שיפצנו וסידרנו וארגנו הכל,
ובכך היינו בעצם המשפחה הראשונה שיצאה
משטח הקוביות הסוכנותיות.
"חיפשתי עבודה עם סוסים באזור ובמא
שך השנים הספקתי לעבוד בחוות הרכיא
בה ביטבתה ,בקטורה ,בגרופית ,בעין יהב
ואפילו עבדתי ב"חי בר" תקופה מסוימת.
בראשית שנות -ה 90-החלה להתפתח ב�א
זור רכיבה טיפולית ,עם בואו של גבי בראון,
מדריך מהמרכז לעבוד באזור" .למדתי תוך
כדי עבודה ,עד כמה יש לרכיבה על סוסים
השפעה חיובית ומסייעת לילדים עם צרכים
מיוחדים וזה הקסים אותי .החלטתי ללמוד
את המקצוע ,וכך טסנו עמיר ואני לארצות
הברית לכמה חודשים ,ושם למדתי רכיבה
טיפולית וועמיר למד אימון רכיבת 'קאטיא
נג' שקשורה לניהול עדרי בקר .הייתה תקוא
פה מאד חשובה ומאתגרת ,ולאחריה חזרתי
לארץ להמשיך ולעבוד בחווה בגרופית".
רכיבה טיפולית היא עבורי עבודה עם חרדת
קודש ,והעבודה בחווה בגרופית הייתה מאא
תגרת ומהנה ושונה מכל מה שעשיתי קודם.

המשך בעמוד הבא
צילומים :רונן גל

פרידה מאמא וחיפוש דרך
"בגיל  ,20כשהייתי בישראל ,לקתה אימי
בשבץ ונפטרה .חזרתי לדנמרק להיות במא
חוז ילדותי ולהחליט מה הלאה .יצאתי למסע
נדודים בן שלוש שנים בעולם ,חלקו עם
עמיר .טיילתי בקנדה ,במרכז אמריקה במא
דינות כמו גואטמלה ,מכסיקו ,עם אופנועי
שטח באוסטרליה ,סינגפור ,ובמקומות נוסא
פים .היינו צעירים תאבי הרפתקאות וכך גם
התנהלו החיים .היות ואי אפשר לטייל לנצח,
גם זה הגיע לנקודת החלטה וחזרתי לדנמא
רק ,במטרה לנסות ולחיות שם .הגעתי לעיר
הגדולה אורהוס כדי להחכנס לאוניברסיטה
ללמוד .ראיתי את כל החברים שלי שקועים
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המשך מהעמוד הקודם

וולטינג? רוקדים עם סוסים
מריה מספרת כי זוג אמריקאים בנ י  ,60שהגיעו לבקר בחווה בגר�ו
פית ,עשו לה היכרות בסיסית עם הוולטינג .זהו השם המקובל להא
תעמלות וריקוד על גב סוס למטרה אמנותית או תחרותית" .זה מאד
מצא חן בעיני ,וראיתי את הפוטנציאל של השיטה גם בתחום הטיפוא
לי .בהמשך הגיעה לחווה בגרופית בחורה אמריקאית צעירה ,שלמדה
אצל אותם אמריקאים רכיבה .היא העבירה לנו את יסודות הוולטינג
ואנחנו לימדנו אותה רכיבה טיפולית .נדלקתי על הוולטינג והתחלתי
להשתמש בטכניקה הזו בתוך הרכיבה הטיפולית כמענה לבניית שריא
רים ,יציבה וחיזוק בטחון עצמי באמצעות דרמה ומוזיקה על הסוס.
בשיטה זו רוכבים רחוק מהגדר ,בלי ארכובות ועל מצע חולי רך .זה
נראה קצת מפחיד אבל גם אם נופלים  -זה על חול ,אין גדר ואין ארא
כובות .מבחינות רבות זה בטיחותי יותר מפעילויות רכיבה אחרות.
לאחר שהעבודה שלי בחווה בגרופית הסתיימה ,החלטתי לחזור לשא
חרות ולפתוח כאן בית ספר לרכיבה .החווה שלנו בשחרות אינה
חווה לרכיבה טיפולית ,בעיקר בשל בעיות נגישות לא פתורות שדוא
רשות תקציבי פיתוח וסלילה .אין בשלב זה גם קליינטים ,ואני מניחה
שאם יהיה צורך גם זה ייפתר .יש לי היום ארבעה סוסים מאומנים,
מטופלים ואהובים שאיתם אני מלמדת ומוציאה טיולים .הלקוחות של
החווה שלנו הם רוכבים צעירים משחרות ,מבסיס עובדה ,נווה חריף
וגם כמה שמגיעים הנה מהערבה .מריה מדברת על הסוסים ומראה לי
במחשב סרטון של אירוע וולטינג שנערך לא מזמן בשחרות .בסרטון
רואים את מריה עומדת במרכז החצר ומובילה במעגלים את הסוסה
המאומנת ,שהולכת בקצב רגוע ועקבי ונותנת תחושת בטחון לילדות
שמקפצות על גבה .הבנות קישטו אותה בפרחים צבעוניים מנייר
והכל עליז וצבעוני .מוזיקה קצבית ברקע ,ילדה צעירה יושבת על
הסוסה ,מתעמלת ורוקדת עליה והקהל מריע בהתלהבות.

קול קורא ושר בשחרות
השיחה עם מריה קולחת .אני מנסה להתרכז ולעקוב אחרי פרקי
החיים הסוערים שלה ,והרומן המסתעף עם הסוסים והרכיבה על
כל גווניה הספורטיבים והטיפוליים .לקראת סוף המפגש ,אני מביט
סביב על המדרונות הקרחים סביב הישוב הקטן ושואל את מריה על
החיים בשחרות .בלילה הקודם נכחתי בהופעה של צמד מוזיקאים
משחרות שהקימו את " ."ANA RFהם הופיעו על בימת הכישרונות
הצעירים שפתחה איילת קריספין באולם האזורי .בקליפים שלהם
מופיעה גם מריה על הסוסים ,וגם הבת שלה מואה ,עם הגמלים.
מה את עושה כאן בשביל הנשמה ,אני שואל ,ומריה עונה ללא היסוס
"שירה"" .אני שרה כבר הרבה שנים באנסמבל "רנות" ומאד נהנית.
בנוסף ,לפני חצי שנה ,התארגנה כאן מסגרת של אנשים מכל הגיא
לאים ,שאוהבים ורוצים לשיר יחד ואנחנו קוראים לעצמנו "מעגל
קול" ומתכנסים פעם בשבוע .הרעיון הוא שבאים למעגל ,שרים,
מנגנים ,מאלתרים ונהנים .החברים במעגל מביאים איתם חומרים,
אקורדים ,סגנונות והכול הולך וזורם בחופש יצירתי מוחלט .משהו
קצת הוליסטי .יש המון מקוריות ,פתיחות ופירגון והעזה לפתוח הכל
לכל כיוון בלי ביקורתיות וציניות .עובדים על שירים מוכרים ,יוצא
רים דברים חדשים וזו ממש מסגרת של מאה אחוז כיף .מה שנחמד
זה ההטרוגניות של האוכלוסיה .צעירים ,מבוגרים ,הורים ,רווקים,
נשים וגברים ,הכל מכל" .ישנה גם פעילות יזומה ,כמו עכשיו ,למשל,
כשמארגנים מסיבת פורים גם למבוגרים וגם לנוער .גם אצלנו יש כל
מיני יוזמות .לדוגמא ,לאחרונה אחת האמהות יזמה את מסיבת סוף
הסתיו עבור בתה שפיספסה את הוולטינג בגלל מחלה .הכינו מוזיקה
וקישוטים והיה ממש הפנינג מהנה.
את כאן לתמיד?
כן .זה הבית .תמיד .יכול להיות שנצא פעם לטייל לתקופה ארוכה,
אולי עם קרוון ,אבל שחרות זה הבית שלנו וכך זה יישאר .אני מקווה
שהישוב ישמור על צביון כפרי ולא שיגרתי .פיתוח פרויקט התיירות
של רוני עשוי להוות תרומה כלכלית די משמעותית לישוב ,הן ביציא
רת מקומות עבודה והן בהפחת רוח חיים באזור כולו .נקווה לטוב.
חנן רובנס
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חדשות המתנ"ס

 /סער צברי

"מי מכיר את?" – במה פתוחה למוזיקה :מחלקת התרבות פתחה
בסדרת ספיישלים מוזיקליים מהאזור ,במטרה לחשוף את הכישרונות
בחבל .במפגש הראשון שנערך החודש עם להקת " ,"Anna Rfחברי
ההרכב אופיר ג' רוק ,רועי סמילה ,שני מוזיקאים מהישוב שחרות,
חברו לאמן יאיר דלאל ,וסיפרו איך הכול התחיל" :בגיל  24החליט
אופיר שהגיע הזמן לשינוי בחיים ,הוא לקח תיק ,שם בו את חפציו,
ונסע למדבר כדי ליצור מוזיקה .אופיר הגיע אל שחרות ,שם הכיר את
רועי סמילה ,מוזיקאי מקומי ויחד הם התחילו לעשות מוזיקה במדבר.
מטיילים בנחל :בתחילת החודש ,יצאו כשלושים מטיילים בהדרכת יוני
שטרן ,לטיול רגלי בנחל צאלים .הטיול היה אמור להיות בנחל אשלים,
אך בשל מזג האוויר היפה והזרימה בנחלים ,הוחלט לשנות את המסא
לול .במהלך הטיול נהנו המטיילים מהדרכה ומסלול רגלי מדהים לצד
זרימות וגבים מלאים במים.
"קלאסי קל" :בפעם השלישית התקיים קונצרט 'קלאסי קל' בהגשת
תלמידי אולפן המוזיקה ובליווי מורי האולפן .התלמידים ניגנו בחליל
צד ,פסנתר ,גיטרה ,חלילית ועוד .בהופעת בכורה ניגנו קבוצת האורגא
ניות בהדרכת ויקי גורודצקי ,קבוצת היוקללי בהדרכת אוסקר וקבוצת
חליליות בהדרכת דניאל זלדס ותזמורת מטלפונים והגיטרות של כיתות
ד' בהנחיית אוסקר.
שני ללא ברשר :בעקבות הקמפיין המתוקשר 'יום שני ללא בשר' ,הג�י
עה מיקי חיימוביץ ,להרצות בנושא 'הבשר שפלש לחיינו' .היא ביקרה
בקיבוץ גרופית ,אשר היה הראשון ששינה את תפריטו בימי שני ,לתא
פריט צמחוני .בהרצאתה ,היא שמה דגש על קידום הרעיון לקיום יום
אחד בשבוע שבו אנשים יזנחו אכילת בשר ויאכלו רק מזון צמחוני.
כיתוב לתמונה  -מיקי חיימוביץ עם שיר זאבי ושני מסרי עובדות במא
טבח גרופית
רדיו שמעמה :FMלרגל שבוע ספיישל מוזיקה מהעולם ,ברדיו שמעמה
 ,FMבחרו וערכו תלמידי מגמת תקשורת בבית הספר 'מעלה שחרות'
סט מוזיקלי מכל העולם.

מיקי חיימוביץ עם שיר זאבי ושני מסרי ,עובדות במטבח גרופית.

קבוצת החליליות בהדרכת דניאל זלדס

‹

דרושים
קופאיות ,טבחים
לפרטים>> אורן054-2233555 :

דרושים
עובדי מטבח ,עובדי דלפק,
אחראי משמרת ,טבחים
העבודה במשמרות כולל סופי שבוע
לפרטים>> ניר052-2210510 :

See of spa
מוצרי ים המלח

דרושות
דיילות מכירה
העבודה במשמרות
לפרטים>> דקר057-8338778 :
וטלפון נוסף>> צביקה050-8699100 :
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הסיפור של פיני

כבר שבע עשרה שנים שתושבי חבל אילות מתאספים סביב מגרש הקט-רגל בקיבוץ קטורה ,לאירוע
ספורט המתקיים לזכרו של פיני לוטמן ,שנפטר לפני שמונה עשרה שנים .סיפורו של פיני לוטמן הוא
גם סיפורו של קיבוץ צעיר וחברים נלהבים ,ובעיקר של הערבות ההדדית המפורסמת ,שהתגלתה
במלוא הדרה בצוק העתים
במהלך ינואר-פברואר  ,2013ישבו לא מעט
אנשים טובים ופשפשו בזיכרונם .לא כי הם
שכחו את פיני ,אלא כי נתבקשו להעלות
סיפורים מהעבר הרחוק וזיכרונות לא קלים
לעתים .בני המשפחה והחברים ,נענו בשמחה
מהולה בעצב והכירו לנו את דמותו של מי
שהיה אחד האנשים המרכזיים בקיבוץ קטורה.
פיני לוטמן נולד ב– 14.3.1957ונפטר מסרטן
ב– .16.9.1995הוא הגיע לקטורה בשנת ,1979
בין לבין ,הוא גדל בחיפה ,היה בתנועת הצוא
פים ,למד בבית הספר הריאלי ,שירת בנח"ל
ובעיקר היה ספורטאי שרץ ,קפץ וכמובן -
שיחק כדורגל .הוא נפטר –ב– 95והשאיר א�ח
ריו את אשתו ,אבי ושלושת ילדיהם – שגיא,
ניצן וכרמל וקיבוץ המום וכואב.

"אצל פיני ,מה שראית ,זה
מה שהיה .הוא היה אדם מאד
אמיתי"
משיחות רבות ,עולה דמותו של צבר ישראלי
טיפוסי ,על החספוס והאידיאלים ,עקשנות
הטבועה עמוק באופיו ,אהבה לארץ ולקיבוץ,
דאגה למשפחה ולחברים וספורט .כל הזמן
ספורט .חברו הוותיק ביותר היה אודי גת.
השניים למדו יחד בבית הספר היסודי ,היו
יחד בצופים וגם שירתו ביחד בצבא .תיאורו
של אודי את פיני הנער ,הולם את תיאורו של
פיני הגבר ,הבעל ,האבא והחבר.
"פיני ואני הכרנו בכיתה ה' ,בבית הספר
הריאלי היסודי בהדר בחיפה .בצמוד אליו
שוכן שבט הצופים "משוטטי בכרמל" ,כך
שהיינו ביחד כל הזמן ,גם בביה"ס וגם בתא
נועת הנוער .בכיתה ט' עברתי לביה"ס מקא
צועי ופיני נשאר בתיכון ,אבל נשארנו בקשר
כשכנים ,ובילינו הרבה אחד בבית של האחר.
פיני היה אצן ,למרחקים של  800–600מ'.
תמיד ייצג את בית הספר וזכה באליפויות
רבות ,גם ארציות .הוא היה חתיך ,שתמיד
חזר מכל אליפות עם חברה חדשה .יצאא
נו לנח"ל ביחד ,לאותו גרעין ,חלקנו אוהל
סיירים בטירונות ,היינו ביחד בטוב וברע,
גם בהתלבטויות וברגעים הקשים .פיני שירת
חלק מהתקופה בסיני ,כי כשאני יצאתי לקא
צונה ,הוא סופח לשריון .הוא לא היה מיא
ליטריסט כמוני ורצה לסיים את הצבא כמה
שיותר מהר.
לקטורה הוא חזר בשנת  1979ואני חזרתי
כשנה וחצי אחריו .הוא אף פעם לא ברח
מאחריות ולכן גם מצא את עצמו בנקודות
מרכזיות ומשפיעות בקיבוץ .כבר בגיל צעיר
מאד ועוד לפני שהיה חבר קיבוץ ,מצא עצמו
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תמונה משפחתית אחרונה (צילום :רותי רובינשטיין)

כמרכז המשק בקטורה .פיני היה פדנט ,שלא
וויתר לאנשים על שעות ,או על עבודה ,ופא
חות מכל לעצמו .הוא היה מרכז המשק עד
 1982ואז אני החלפתי אותו .גם גזבר הקיבוץ
הוא היה ,והדבר הכי משמעותי שהוא עשה
בתפקיד הזה ,היה הכנסת פנסיה לקטורה.
צבירת פנסיה בכלל לא הייתה מקובלת אז
בתנועה הקיבוצית ולמרות שזו הייתה תקוא
פת "מהיד לפה" ,הוא חשב שיש מקום להצא
טמצם עוד יותר".
מה עוד אפיין אותו?
"פיני היה חסר סבלנות לנודניקים ולטיא
פשים ולאורחים לא רצויים ,שהיו מגזימים
בשהייה .לפעמים בנוכחות האורחים ,הוא
היה לוקח מטאטא ומתחיל לטאטא וזה היה
סימן לאורחים ללכת.
הוא היה אדם מאד משפחתי ,דאג לאחות שלו

ולהורים וכמובן לאבי ולילדים .השכלה אקא
דמאית לא דיברה אליו כל כך והוא בעיקר
עבר השתלמויות מקצועיות.
הוא לא פחד מאחריות ,אבל לא בטוח שהיה
רוצה לצאת מחצר הקיבוץ למשהו אזורי.
אהב מאד עבודת ידיים ואת קטורה ובסופו
של יום ,נהנה מאד לחזור לפינתו".
החברות ביניכם נשמרה גם בקיבוץ?
"בקטורה ,נוצר מצב שמהגרעין ומחיפה ,רק
אני והוא נשארנו וזה יצר עוד עוגן מאד חזק
של חברות.
אד (הופלנד) ,פיני ואני ,היינו כל הזמן ביחד
–בערבים ,בשבתות וחגים .ההורים שלנו
היו מדברים לא מעט ביניהם – מה לעשות
כדי שלא נישאר בקטורה ובנו אסטרטגיות,
איך לפתות אותנו לחזור לחיפה ולצאת
ללימודים".

אחד האחראיים העיקריים לכך שפיני חזר
לקטורה ,זמן מה לאחר השחרור ,הוא מרסל
דבאוי ,שהגיע מניו-יורק לקטורה בדצמבר
 .1973מרסל החליט להישאר בקיבוץ ואחרי
שנתיים התמנה למקשר של גרעיני הצופים,
שאמורים היו להגיע לקטורה .כך הכיר את
פיני ,אודי ואת כל הקבוצה מחיפה.
"כשהחבר'ה האלה הגיעו לשל"ת ,אני ריכא
זתי את גן הירק ופיני עבד בגן ושם הכרתי
אותו יותר טוב .עבדנו כולנו כמו מטורפים
והוא עבד כמו כולם .לא ידענו כלום ,לא הבנו
כלום ועבדנו קשה".
זה נכון שאתה שכנעת אותו לחזור לקי־
בוץ?
"כשהקבוצה הזו סיימה את המסלול ,אני
הייתי מזכיר קטורה ואחד הדברים החשובים
לי ,היה לנסות להביא לקיבוץ את אלה שהיה
להם עניין לבוא ולהישאר .באותה תקופה,
היה ברור שהמזכיר מטפל בנושאים האלה –
להביא את האנשים הבולטים בגרעינים".
למה דווקא פיני?
"רציתי את פיני ,כי הוא היה אחד מהחבר'ה
שאחרי שהתנסו בקטורה ולפני השחרור,
אמרו שהם יחזרו .מאותו גרעין נשארו עד
היום גם אודי ,בינה ועופרה .הוא היה אחד
מחבורה של אנשים מאד רציניים .מי שהא
חליט באותם ימים לבוא לקיבוץ ,עשה את
זה מתוך אמירה אמיתית ומניע מרכזי של -
לעשות משהו עם החיים שלי!
פיני היה אדם מאד איכותי .בחרנו בו להיות
מרכז משק בשלב מאד מוקדם ,למרות חוסר
הניסיון והגיל הצעיר .היה צורך בנחישות,
שכל ישר ,כושר ארגון ,יכולת לדבר עם אנא
שים ואת כל אלו היה לפיני".
איך שכנעת אותו לחזור לקטורה?
"האגדה מספרת שאני ובינה נסענו לשם ,נכא
נסנו איתו לחדר ,ישבנו שעתיים וכשיצאנו
משם ,הוא הלך לאמא שלו ואמר לה שהוא
עובר לקטורה .הגרסא היותר אובייקטיבית
של הסיפור היא ,שקרוב לוודאי שפיני התכוון
באמת לבוא לקטורה ,אבל בינתיים השתחרר
מהצבא וחי במציאות אחרת ,התחיל לעבוד
במס הכנסה וכאילו חלם חלום .אז באו אליו
אנשים ואמרו לו – זה אנחנו מהחלום ,ואנחנו
חיים אותו בכל יום .פיני מייד חזר לקיבוץ".

מאד עקשן בקשר לדברים מסוימים ,כמו
שמות המשפחה שלנו :אני לא רציתי לשנות
את השם שלי (ברמן) ודיברנו על זה שנעשה
עיברות של שני השמות ,אבל הוא התעקש,
כי טען שהוא הבן היחיד של אבא שלו .עם
זאת ,הוא לא ציפה שאני אהיה זו שמנקה את
הבית .הוא תמיד ניקה את הבית ורק ביקש
שאשטוף את הכלים ,כי הוא שנא את זה .הוא
רצה לקחת מישהי שתנקה את הבית ואמר
לי (שעבדתי אז ברפת) ,שאני עובדת במשרה
מלאה ואין סיבה שאני גם אנקה את הבית.

"אם פיני היה צריך לבחור בין
ההתכנסות ליד הקבר ביום
השנה ,לבין הטורניר ,הוא בטוח
היה בוחר בטורניר".
את שמות הילדים הוא בחר ועמד על כך שלא
יהיו להם שמות אמצעיים .למרות שהיו לי
רעיונות לשמות ,אני התפשרתי .אחד הסיא
פורים הקשורים הוא בחירת השם של שגיא
(הבן הבכור) .אני הייתי מאושפזת בסורוקה
עם רעלת הריון ועשרה ימים לפני המועד,
הכניסו אותי לניתוח קיסרי (אגב ,שלושת
הילדים נולדו עשרה ימים לפני הזמן) .זה
היה ביום שישי ופיני קיבל את ההודעה ורץ
מהר לתפוס את האוטובוס האחרון .בדרך
לתחנה ,ראה את טובל'ה גת ,שהציעה את
השם "שגיא" .הוא הגיע לבית החולים כשאא
ני בדיוק יצאתי מהניתוח לחדר התאוששות,
מטושטשת לגמרי מההרדמה ופיני רכן מעלי
ואמר "טובל'ה גת הציעה שנקרא לו שגיא.
מה את אומרת?" כל מה שיכולתי להוציא
מהפה היה "אהההה "....וכך נבחר השם".
הוא היה אבא מעורב?
כן ,מאד .אני עבדתי ברפת שעות ארוכות
ובדרך כלל פיני היה זה שמחליף חיתולים
ולוקח אותם בארבע מהגן ,או הכוללת .מצד
שני ,עד כמה שהדבר נגע לו ,מהרגע שחזא
רנו עם התינוקות מבית החולים הם ישנו כל
הלילה ,פשוט כי הוא לא שמע כלום"...
עד כמה היה הספורט חלק מהחיים שלכם?

"פיני היה חולה ספורט בכלל וחולה כדוא
רגל בפרט .כל שבת שמענו שירים ושערים
(טלוויזיה עוד לא הייתה) .כשנכנסה הטלא
וויזיה ,היה כדורסל וכדורגל בעיקר ,ותמיד
מכבי חיפה .הוא דיבר לא מעט על כך שצריך
מגרש קט-רגל בקטורה .תמיד היה מגרש
כדורסל ,אבל לא היה מגרש כדורגל וזה מאד
הפריע לו ,זה היה בעיניו סממן של חוסר ישא
ראליות .גם שלושת הילדים שלי חולים על
כדורגל! אני לא יודעת אם זה בגלל פיני ,או
בגלל ה ,DNA-וגם הם חולים על מכבי חיפה.
אני מנסה ,אבל משתעממת .פעם כמעט גירא
שו אותי מהבית ,כי הכנתי לשגיא עוגת יומוא
לדת וקישטתי אותה בכחול וצהוב!"
מה עוד הוא אהב?
"פיני מאד אהב את הקיבוץ ואת המדבר.
הוא גם אהב לאכול פלאפל וכשהיינו מגיעים
לחיפה ,תמיד היינו הולכים לאכול פלאפל
ברחוב החלוץ .הוא לא אהב מסיבות במיוחד,
נהנה יותר לבלות עם חברים ,בעיקר עם אד
וציפי ,אודי וטובל'ה .לא אהב לצאת ,אפילו
למסיבת פורים הייתי הולכת בלעדי".
שגיא לוטמן ,היום בן  ,27סטודנט לריפוי
בעיסוק ,שנה ג' ,באוניברסיטת חיפה .שגיא
היה רק בן עשר כשאביו נפטר ומסביר כי
הכל מאד מעורבב בין זיכרונות ,לתמונות,
לסיפורים ששומעים.
"הוא היה אבא ממש טוב .תמיד היה שם כשא
חזרנו מבית הילדים ,או הכוללת .היה עוזר
כשהיו בעיות ,או סיטואציות לא נעימות והיה
מאד דומיננטי .אמא הייתה תמיד מקריאה
סיפורים לפני השינה והשכיבה אותנו לישון
(בגלל העבודה הרבה ברפת).
הזיכרונות הראשונים הם מהישיבה בחדר
האוכל ,לראות משחקים של מכבי בכדורסל
ביום חמישי ורדיו בבית ,בשבת בצהריים,
כשהיינו שומעים משחקים של מכבי חיפה.
כל הזמן שיחקנו כדורגל בדשא ליד הבית -
אבא ,ניצן ואני .אני זוכר שהמשפחה הייתה
הדבר הכי חשוב בשבילו .אני גם יודע שהוא
מאד האמין בקיבוץ".

המשך בעמוד הבא

חיתולים ומכבי חיפה
כשחזר פיני לקיבוץ ,הכיר את אבי ,שכבר
הייתה חברה .את החתולים שלה הוא לא
אהב ,אבל את הכלב דווקא כן .אבי ופיא
ני התחתנו ונולדו להם שלושה ילדים .אבי
מתארת בעל פמיניסט משהו ,אבא מדהים,
שאהב לחתל את התינוקות ,אבל לא לשטוף
כלים ,לא אהב את סממני הדת ,אבל כן את
מכבי חיפה.
"פיני היה אדם מאד חילוני .אבא שלו נולד
בטבריה ,למשפחה וותיקה מאד ובגיל 15
הוא הוריד את הפאות ועזב את הבית ,אז פיני
גדל בבית שהיה מאד חילוני".
איזה מן בעל הוא היה?
"קשה לי לומר ,כי הוא היחיד שהיה לי ,אז
אין לי למה להשוות .מצד אחד ,הוא היה

הגרעין  -חדי העין יזהו את פיני ואודי
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המשך מהעמוד הקודם

מעולה לעולה – כוחנו עולה
דיאן ברמן ,אחותה של אבי ,חברת קטורה
לשעבר ,הגיעה לקיבוץ ממיניאפוליס בשנת
 79ולמעשה הכירה את פיני ,אחרי שכבר
התארס לאחותה.
"אנחנו היינו יותר ממשפחה ומאד אהבנו
אחד את השני .פיני תמיד היה אומר בחיבה
"אוי ,איזו גיסה יש לי" .גם עבדנו יחד ,כי הוא
היה מרכז משק ואני הייתי מזכירה טכנית".
מה את זוכרת ממנו?
"היו לו דעות מוצקות על דברים שהיו חשוא
בים לו .אנשים שהוא אהב ,הוא אהב בצורה
מאד חזקה ,היה מאד עקשן .מאד ישראלי,
מאד קשור לארץ ,לאדמה ,להיסטוריה .אני
מאמינה שהוא היה ממשיך בתפקידי ניהול,
אבל הוא גם מאד אהב לעבוד בשדות .אצל
פיני מה שראית ,זה מה שהיה .הוא היה אדם
מאד אמיתי.
מצד אחד ,הוא היה ממש אנטי-דתי ,אבל
מצד שני ,הוא לא הבין את כל העניין של זרא
מים שונים ביהדות ואמר שאם כבר ,אז יהדות
מסורתית".
גם את זוכרת אותו כאיש משפחה?
"מאד! סיפור שממחיש את זה הוא מתקופת
הלימודים שלו :פיני למד ריכוז משק בכפר
רופין ובאמצע השנה הראשונה ,או השנייה,
ישבנו בחדר האוכל הישן של קטורה והוא
אמר שהוא מפסיק את הלימודים ,כי זה יותר
מדי קשה ,להגיע בימי חמישי ולראות כמה
הוא הפסיד בחיי הילדים .הוא באמת הפסיק
את הלימודים ובדיעבד ,מסתבר שידע בדיוק
מה הוא צריך לעשות.
שנה לפני ששגיא התחיל כיתה א' ,פיני דיבר
עם אבי על זה שהוא רוצה לעשות טיול ארוך
עם המשפחה (ניצן היה בן  ,3שגיא בן ,)5
כי אחרי שהילדים יתחילו בית ספר ,זה כבר
יהיה קשה .הם קיבלו החלטה וקמו ונסעו
לטיול של שנה בארצות הברית".
גם אד הופלנד ,שהגיע לקטורה בסוף שנת
 ,78בא מהולנד כמתנדב לתקופה מוגבלת
ונשאר .עזב את הלימודים (כלכלה) והכיר את
ציפי בקטיף מלונים ומאז הוא בקטורה .ציפי

דיאן .ממיניאפוליס לקטורה
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הגיעה בערך באותו זמן ,עם גרעין מארה"ב.
הם גרו ביחד ברווקייה וכשהתחתנו קיבלו
דירה בשכונת "רמת חיים" ליד פיני ואבי.
כשאד הגיע לקיבוץ ,פיני עדיין היה בצבא.
"הייתי אחראי על גן הירק ואני זוכר כשפיא
ני חזר מהצבא לחופשה ,נתנו לו לרסס את
גן הירק ולנהוג בטרקטור ,וזה מאד הרשים
אותי"...
איך העולה החדש והצבר הפכו לחברים
טובים?
"כשפיני חזר לקיבוץ ,אני חברתי אליו
ולאודי ,מה שהיה די יוצא דופן ,כי הם היו
צברים ,אנשי צבא ואני הייתי מתנדב מהולנד.
פיני היה הראשון שקיבל אחריות (כמרכז
משק) ,לי ולאודי לקח קצת זמן .אודי החליף
את פיני ואני החלפתי את אודי .החברות התא
פתחה עם השנים .למדתי מהם עברית ,איזה
עיתון לקרוא (מעריב) ,ואיך להפוך מעולה
חדש לישראלי ולשרוד .אצל פיני לא הייתה
ההתנשאות הטבעית של הצברים על העולים.
הוא היה הראשון מאיתנו שהתחתן .אחרי
שעברנו ,ציפי ואני ,לגור לידו וליד אבי ,ביא
לינו הרבה ביחד .בשבתות ,אבי הייתה אופה
מאפינס טריים ואנחנו היינו דופקים על הקיר
שבין שני הבתים ,כדי לראות אם אפשר לבוא.
פיני היה מתעורר מוקדם בשבת ,עוד לפני
הילדים .היה קם ,מכין סלט ישראלי לעצמו
וציפי ואני היינו קמים אחרי אחת-עשרה,
הכי מאוחר שאפשר".
מה אתה זוכר ממנו?
"פיני היה אדם שקט ,אחראי ,קשוח .האחא
ריות מאד אפיינה אותו – לילדים ,למשפא
חה ,לקיבוץ ,לחברים .הוא היה מרכז משק
בגיל מאד צעיר וגם חסר ניסיון ,וזו הייתה לו
תקופה קשה ,אבל הוא לא ויתר .הוא גם היה
מקשר של גרעיני הצופים שהגיעו לפה וידע
להתחבר עם החבר'ה באופן טבעי.
זכורים לי ימי חמישי בערב ,משחקים של מכבי
תל אביב בחדר אוכל ,ראינו טלוויזיה עם עוד
 20חבר'ה בערך .זה היה אירוע חגיגי וכיפי".

השנה האחרונה
בסוף שנת  ,1994אובחן פיני כחולה בסרטן
הדם.
אבי" :חודש לפני שפיני חלה ,נסענו לירדן,
רק שנינו .בילינו לילה בעקבה ,למחרת היינו
בפטרה וחזרנו .בסוף החודש שלאחר מכן,
הוא חלה ובסוף ינואר  95הוא אובחן .אחרי
שהגיע ההודעה על המחלה ,ביקשתי מרותי
רובינשטיין שתבוא ותצלם תמונות משפחא
תיות של כולנו ביחד.
פיני עבר שני טיפולים כימותרפיים והרופא
ציפה שהוא ייכנס להפוגה ,אבל זה לא קרה.
התחילו לדבר על השתלת מח עצם .אחת
מאחיותיו הייתה תורמת מתאימה ,אבל היא
הייתה בהריון באותו זמן ,חיכינו שהיא תלד
ולאחר שהיא ילדה ביוני ,הוא עבר את ההשא
תלה ,אבל בספטמבר הוא נפטר בבית חולים
הדסה".
זיכרונות מהתקופה?
"זה היה נורא .למזלי ,אחותי עזבה הכל
והייתה כאן הרבה ועזרה לטפל בילדים.

כיום ,כשאני לוקחת קבוצות ואנשים שואלים
אותי למה לחיות פה ,אני משתמשת בתקופה
הזו כדי להסביר לאנשים על היתרונות של
המגורים בקיבוץ .לא הייתי צריכה לחשוב
על כלום ,כי הקהילה עשתה הכל .כשפיני
היה חולה ,יכולתי לא לעבוד רוב התקופה
ועדיין היה לי בית ,היה לי אוכל ,טיפלו ביא
לדים (בעיקר אחותי) ,ובכלל רוב הדברים
שנזקקתי להם – טופלו .אם הייתי גרה בעיר,
אני לא יודעת איך הייתי מסתדרת (בתור מי
שמעולם לא חייתה עם ילדים בעיר).
כשהוא נפטר ,הילדים היו מאד קטנים :שגיא
היה בן עשר ,ניצן בן שש ,כרמל בת שלוש
וחצי וזה היה מאד קשה .התמיכה של הקיא
בוץ נמשכה גם בימים שלאחר מכן ,הן ברמת
הארגון והן ברמה האישית .לא הייתי עוברת
את השנים הראשונות בלי מישל סמפסון ז"ל.
מישל הייתה מגיעה ולוקחת את כרמל ,כדי
שאוכל לשבת עם ניצן על שיעורי בית .בכלל,
היא הייתה מאד מרכזית בחיים שלנו".
אודי" :בשנת  92יצאנו לגור במגשימים ,כי
התמניתי למזכ"ל תנועת הצופים .כך יצא,
שאת כל תקופת המחלה ליווינו מהיותנו
שכנים בצפון ,אירחנו אותו בבית וגם ביקרנו
אותו הרבה .לא היינו בקטורה ,אבל כן היינו
הרבה עם פיני .הוא נפטר זמן קצר אחרי
שחזרנו לקיבוץ.

"יש מקום להזכיר יותר מי היה
פיני ולמה בכלל עושים טורניר
כדורגל .אבא אהב מאד את
המשחק ,אבל משחק נקי".
פיני היה דמות מפתח בקיבוץ קטן .צבר שמא
עורב ,מכיר ועוזר ושכולם אוהבים ,זו הייתה
מכה מאד גדולה .לקח הרבה זמן להתאושש".
דיאן" :כל שנה חזרתי לביקור ,כשפיני חלה
הייתי בלימודי הדוקטורט ,אז לקחתי חופא
שה ובאתי להיות עם הילדים .לרוב העדפא
נו להיות אופטימיים ולא לחשוב על הגרוע
מכל .טסתי שלוש פעמים הלוך וחזור באותה
השנה ,כי כל פעם אמרו שהוא בסדר.
אחרי שהוא נפטר ,כולם היו בשוק בקיבוץ
וכמובן במשפחה .אבא שלנו כל כך אהב את
פיני ,שביקש להיקבר בקטורה ,כמה שיותר
קרוב אליו".
שגיא ,שהיה אז בן תשע ,לא הבין הכל ,אבל
זוכר די הרבה" :בתקופת המחלה ,אני זוכר
שהוא לא היה פה הרבה ולמרות שניסו לשתף
אותנו ולספר לנו ,לא הבנתי מה בדיוק קורה.
זה משהו שהוא גדול ממך .גם אחרי שהמחא
לה החמירה ,לא ממש הבנו .רק בדיעבד אני
מבין .אני ידעתי שבאו כל הזמן אנשים לטפל
בנו .מאד השתדלו שנמשיך חיים נורמאליים
וכל הקיבוץ נרתם ועזר מעל ומעבר .למשל,
כשהיה לאבא נורא משעמם בבית החולים,
הקיבוץ קנה לו משחק טטריס שיהיה שם.
רוב הזמן ,כולם היו מאד אופטימיים .כל מי
שיכול היה ,עשה בדיקת דם ותרם .כולם היו
שם בשבילנו.
במהלך השבעה ,אני זוכר שרציתי להרביץ
לרב ,כי הוא אמר שאנחנו צריכים להיות

שמחים ,כי אבא עכשיו עם אלוהים ואני אמא
רתי שאבא שלי הכי רחוק מאלוהים שאפא
שר ,כי הוא ממש לא אהב את כל מה שקשור
בדת"
אד הופלנד נזכר בדב גולדפרב ,שהיה אמון
על ניתוב הסיוע מהקיבוץ למשפחה" .דב היה
ה"שוטר" בכל הנוגע לפיני בזמן המחלה .דאג
לחלוקת עבודה מסודרת  -מי מטפל במה ,מי
עוזר עם הילדים ,מי יכול לבקר אותו ,מי יכול
לישון בבית החולים .לי היה עוקף דב ,אבל
לרבים אחרים לא .היה צריך לנהל את זה ,כי
תמיד היה מישהו בבית החולים ,היו נסיעות
הלוך ושוב ,התפקיד של דב היה מאד קשה
והוא היה צריך גם לבקש דברים בשביל המא
שפחה מהקיבוץ וגם לנווט את כל העזרה".

עם שגיא

טורניר פיני
לאחר פטירתו של פיני ,הורגש מאד הצורך
להנציח את מי שהיה אחת הדמויות המוביא
לות והאהובות בחיי קטורה .הדרך לספורט
הייתה מתבקשת ועם הרבה יוזמה ועזרה,
נבנה מגרש כדורגל והחל להתקיים האירוע,
שהפך לאחד הגדולים בחבל ,הלא הוא "טוא
רניר פיני".
אודי מספר על ההתחלה – מהשטח הריק ועד
האירוע רב המשתתפים של היום" :אמא של
פיני רצתה פינת הנצחה בחדר אוכל ,אבל אד
ואני חשבנו שיותר טוב יהיה להנציח אותו
במשהו שקשור בספורט .אמא שלו הסכימה
וסימנו מקום בקטורה ,שיועד למגרש .אני
הייתי אז מרכז המשק של קטורה והצלחתנו
להשיג כספים ותרומות מקק"ל ,סמר ,נטפים
שעשו את תכנון ההשקייה ,משאוויש שבמא
חיר עלות בנה גדר וטריבונה ראשונית .זה לא
הספיק ,אז גם אספנו כסף מהורים של חברי
הקיבוץ ,פנינו אליהם במכתב וכך הקמנו את
המגרש.
הכל התנהל במהירות ,כי רצינו כבר בשנה
הראשונה לקיים משחק בין חברי הקיבוץ
לחברי הגרעין שלנו וכך היה .אחר כך עלה
רעיון של טורניר אזורי ,שבהתחלה קטורה
הפיקה לבד .לאט לאט זה קיבל אופי אזורי
מאד משמעותי ועד היום הוא הטורניר העא
ממי המרכזי היחידי בחבל .עם הזמן ,כבר
אי אפשר היה לעשות אותו בהפקה עצמית
והמתנ"ס נכנס להיות שותף.
הטורניר הפך להיות מאד ספורטיבי ,עם
מאות משתתפים ואלפי אוהדים .מדי פעם
השגנו כמה תרומות ושדרגנו את השערים,
השנה החלפנו את הדשא ,בעזרת תרומה של
 JNFFארה"ב וגם הוספנו מקומות ישיבה ,צ�ב
ענו ,שמנו קולר מים חדש ,חשמל ועוד.
בשנים האחרונות יש חסות של הרשות
הלאומית לבטיחות בדרכים .יש לוגו שלהם,
והם תורמים שילוט וחולצות .אמא של פיני
והאחיות מאד מרוצות מהטורניר ,בדרך כלל
הם פה לחלוקת הגביעים והמדליות.
אבי לוטמן ,כפי שציינה ,לא ממש אוהדת
כדורגל ,אבל אם היא נמצאת בקיבוץ בזמן
הטורניר ,היא משתדלת להגיע לרוב המא
שחקים" .אישית אני לא אוהבת כדורגל,
והבדיחה בין החברים שלי היא" :חבל שפיני

עם ניצן

עם כרמל

לא אהב החלקה על הקרח" ,כי זה מה שאני
אוהבת ,אבל זה טורניר לזכרו של פיני וחשוב
לנו שאנשים ישחקו בהוגנות ולא יתפרעו על
המגרש .הילדים שמשחקים ,צריכים ללמוד
גם לנצח בכבוד".
שגיא" :אני חושב שזו הדרך הראויה ביותר
להנציח את אבא שלי – כדורגל ומכבי
חיפה .זה עד היום הולך איתי .מעבר למשא
חק עצמו ,מה שאנחנו מנסים לעשות כל שנה
זה ה"ביחד" ,רוח ספורטיבית ,לעודד בעיא
קר בעד ולא נגד .זה נהדר שאנשים נהנים
ממשהו שהוא כל כך אהב".
האם לדעתך פיני היה אוהב את הטורניר?
אודי" :מאד מאד! בטח היה יושב מתחילת
המשחקים ועד סופם וגם היה משחק כמובן".
אד" :אם פיני היה צריך לבחור בין ההתכא
נסות ליד הקבר ביום השנה ,לבין הטורניר,
הוא בטוח היה בוחר בטורניר".

מי היה פיני?
בתם הצעירה של פיני ואבי ,כרמל ,בת ,20
נמצאת בקטורה בהסדר ועובדת בפעוטון
חיפושית .כרמל כמעט ולא זכתה להכיר את
אביה ,שנפטר כשהייתה רק בת שלוש וחצי,
אבל מספרת שבכל שנה ,בעיקר במועד הקא
רוב לאזכרה ,או לטורניר ,בכל מקום שהיא

הולכת ,אנשים עוצרים אותה ומספרים לה
סיפורים עליו" .למרות שאני לא זוכרת כלום,
יוצא שכך ,בלי להכיר אותו ,אני יודעת שאבא
שלי היה בן-אדם מדהים".
מה ירשת מאבא?
"את העקשנות ,אבל גם את האהבה שלו לכא
דורגל .אני יושבת כל יום ראשון ורואה משא
חקים ואוהדת את מכבי חיפה".
מה את חושבת על הטורניר?
"הטורניר מדהים וזו הדרך המושלמת להנא
ציח את אבא שלי .הוא אהב כדורגל ואהב את
האזור וזה מביא את כל האזור ביחד לשחק.
אני חושבת שהיום כבר לא כל כך מבינים את
החשיבות של הטורניר ,וחבל שאנשים באים
בשביל הגביע ולא בשביל המשחק .יש מקום
להזכיר יותר מי היה פיני ולמה בכלל עושים
טורניר כדורגל .אבא אהב מאד את המשחק,
אבל משחק נקי".
דיאן ,אחותה של אבי ,באה לביקור קצר
ממיניאפוליס ומספרת שכאשר הגיעה ,פגשה
מכרים וותיקים ,שדיברו – איך לא – על הטוא
רניר" .הגעתי בתחילת השבוע ושוחחתי עם
אנשים שאמרו ששבוע הטורניר הוא שבוע
נהדר באזור ,אבל אחד החברים אמר שלבן
שלו ,שמשחק השנה; אין מושג מי זה פיני".
גל נקדימון
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מרפאת שיניים שחמון
מרפאת מומחים

כל טיפולי השיניים תחת קורת גג אחת

מבצע

בדיקה+
שני צילומי נשך
חינם!
עד לאחר חג הפסח

ד"ר אביב שמואלי

מומחה ברפואת שיניים לילדים

טיפול לא מתאים בגיל צעיר עלול
לגרום פחד וסלידה שילווה את הילד
כל חייו .על כן מומלץ כי ילדים צעירים
יבדקו ויטופלו ע"י מומחה ברפואת
שיניים לילדים ,מה שיבטיח בריאות
דנטלית לצד גישה חיובית כלפי רפואת
שיניים.
אשמח להעניק את השירות הטוב ביותר
עבור ילדכם וללוות אותו עד גיל בגרות.

בשיניים מטפלים רק אצ
ל
ה
מ
ו
מ
ח
י
ם
בוגרת אוניברסיטת תל אביב ,סיימה את
לימודי השיננית בשנת .2008
השיננית היא חלק בלתי נפרד וחשוב
על מנת למנוע או לשפר מחלות
חניכיים ,מחלת העששת ,הסרת כתמים,
מניעת ריח פה ,שמירה על הגיינת הפה
אצל מטופלים באורטודונטיה ושמירה
על חיוך יפה ואסתטי.
שי מטפלת במבוגרים וילדים כאחד עם
המון אהבה ,סבלנות ,יסודית ואכפתיות.

שי כהן
שיננית

טלפון לקביעת תורים 08-6333547 :טלפון חירום 052-8550001/2 :רחוב האגס  ,24אילת

משרד הרווחה
היחידה להתנדבות

המחלקה לשירותים חברתיים
היחידה להתנדבות
טל 08-6355865/6 :פקס08-6355863 :

אנחנו ,חברי מועדון הגיל השלישי

(הנמצא במתחם המועצה ליד המרפאה האזורית)

מבקשים להעניק לך הזדמנות להכיר אותנו
בהתנדבות נינוחה ,באווירה נעימה וטובה

מה נדרש מכם?

שתהיו סבלנים ,מתמידים בהגעה (משעה )7:30
רגישים  ,בעלי יכולת הקשבה ושיחה
יכולת להשתלב בעבודת צוות

מהם תחומי ההתנדבות?

עזרה בעבודות יד  ,גזירה ,השחלה ,הכנת שתייה
סיוע בסידור המועדון  -בסיום יום ההתנדבות
לימוד עברית והפעלות במחשב

מה היחידה להתנדבות מציעה?
הכשרה קצרה
מימון נסיעות
ביטוח לכל מתנדב/ת

לפרטים  :טלי אלון –רכזת היחידה להתנדבות 054-9799154
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משרד הרווחה
היחידה להתנדבות

המחלקה לשירותים חברתיים
היחידה להתנדבות
טל 08-6355865/6 :פקס08-6355863 :

אנחנו ,קבוצת ילדים ממועדונית
"בית בערבה" בגרופית,
מאפשרים לכם לקחת פסק זמן
ולרענן את זמנכם
בהתנדבות מיוחדת ושונה
מבקשים:
שתהיו אחראים ,עקביים
רגישים ,עם רצון טוב ומוטיבציה להתנדבות
יכולת טובה לעבודה בצוות
גישה לילדים
מחויבות לתקופה

תחומי ההתנדבות:

ליווי מביה"ס למועדונית מהשעה 13:00
סיוע בהכנת ארוחת צהרים
הקראת סיפור
משחקי כדור
פעילויות יצירה /משחקי קופסא
לפרטים  :טלי אלון –רכזת היחידה להתנדבות 054-9799154

פוסעים בשביל ישראל
טיול מספר 14
לזכרו של אלעד דן
4-6/4/13

ממואה עד צומת ציחור
(כביש  40נחל פארן)
יציאה ביום חמישי
ב 6:00 -בבוקר (אילת)

ההרשמה נסגרת
ביום שני

ה1/4/13-

מהרו להירשם!!
ביטול השתתפות
ללא חיוב :עד  3ימים
לפני היציאה

יום חמישי 4/4

תחילת מסלול בחניון צופר ,הליכה בנחל עמר
לכיוון מואה ,סיור במואה העתיקה ,הליכה דרומה
בציר המעיינות דרך נחל צופר ונחל עשוש -
כניסה לציורי הסלע של נחל זעף .חניית לילה
בחניון נחל ברק .סה"כ  24ק"מ 8( .שעות הליכה)

יום שישי 5/4

הליכה+טיפוס בסולם החבלים בקניון היפה של
נחל ברק ,ירידה בנחל ורדית הנחשב לאחד
היפים שבקניוני הנגב עד לחניון הלילה במפגש
של נחל פארן/ציחור .סה"כ  17ק"מ.

יום שבת 6/4

הליכה בנחל אוביל וסיום הטיול בכביש  ,40נחל
פארן .סה"כ  14ק"מ.

עלות למטייל תושב חבל אילות 350 :ש"ח
עלות למטייל לא מהאזור 550 :ש"ח
המחיר כולל נסיעות ,הדרכה ,אוכל ולוגיסטיקה
מפגש הכנה :יום שלישי ,ה 2/4-ב 19:00-במתנ"ס

ההרשמה דרך אתר האינטרנט

matnas.ardom.co.il
לפרטים נוספים:
קרן ספיר sviva@eilot.org.il 054-9799128

קפיצה בחבל

 /רעות פרנס

זמן מה עבר מאז התפרסם לאא
חרונה הטור "אני מכיר את."...
להזכירכם ,כי האחרון להופיע
בטור ,היה שמוליק אשחר שמא
קפיץ אותנו עד ל...שחרות
להיכרות עם לזלי רובין.
כבר משיחת הטלפון שתובלה
במבטא בריטי המתגלגל במא
עלה ההר בואכה שחרות ,היה
ברור שמשעמם לא יהיה ,ואכן,
לזלי מילאה את המדבר בסיפוא
רי מסע ,החל באנגליה הרחוקה
וכלה בהקמת הבית והמשפחה העומדים מחובקים בשממה.
"תראי שלט אין כניסה ,ותפני לאזור שנראה כאילו אין לאן להמא
שיך משם  -זאת הדרך "...ובאמת אין לאן להמשיך .עצרתי להכיר.
ליוו אותנו דיירי הבית ,הכלב אּוצ'י ,החתולה קיטי ,הבעל אסיף,
והתאומים בני ה 14-גב ופארן ,כשברקע  16תרנגולות מנקרות
בחדווה.
לזלי כב ר  17שנה בשחרות ,כמעט שליש מחייה .בשנת  '95הצ�ט
רפו ל 12-משפחות נוספות ,כשהישוב מנה עשור להקמתו .קיבלו
קראוון ,ושלושה דונם שנועדו למשק עזר ולמלאכה זעירה.
לשחרות הגיעו מהחי-בר ,שם אסיף קיבל מינוי פקח ,בזמן שלזלי
למדה באולפן ביטבתה והדריכה בחי-בר .לחי-בר הגיעו כל הדרך
ממושב רמות ,שם גידלו את שני הגמלים שקנו לצורך טיול בארץ.
טיול הגמלים היה חלק מתוכניתה של לזלי לחצות את קו מצרים-
סיני-ישראל-הודו .אחרי לימודי אחיות באנגליה ,והדרכת צלילה
בדרום אפריקה – בתור האישה הראשונה בקייפטאון שעסקה בתא
חום ,פגשה בסיני את אסיף .להודו טרם הגיעה .רגע לפני שחרות
הספיקה לזלי לשפץ ולהשכיר את דירתה באנגליה ,להיפרד מאחותה
התאומה ,מאחותה הצעירה ומאמה ,ולעבור עלייה כהלכה.
בין החי-בר לשחרות ,קפצו לזלי ואסיף לשנה וחצי באפריקה ,מי
ברגל ,מי ברכב 'קומבי' קטן עם רמקולים ענקיים .בשובם ארצה,
קיבלו פניית קליטה משחרות ,נפרדו משני הגמלים שכבר הפכו לשא
לושה ,ונענו לצו התנועה.
את לזלי יש סיכוי שפגשנו כמדריכה באחד מחוגי הפילאטיס שדאגה
לשלב בסל המתנ"ס .בשבילה זו דרך חיים ,שהצילה אותה באופן
אישי ומאפשרת לה ליהנות מטיולים ,ריקודים ורכיבה ,גם על סוסים.
לכן גם הרשתה לעצמה להרחיב את הלימוד להתעמלות 'זומבה' ,טיא
פולי 'טריגר פוינט'' ,הליכה נורווגית' עם מקלות מיוחדים ,ויש עוד.
בין השיעורים הפרטיים והקיבוציים ,לזלי מקפידה למצות את כל
מה שיש בסביבתה ,מנגרות ושיפוץ-עיצוב ועד סקי וכמובן צלילה,
הפעם בארץ ,ועם הילדים .בין לבין היא ממלאת תפקידים בישוב,
כיום יו"ר ו .קליטה ,חברה בוועדת חינוך ובוועדת ביקורת.
נקודה לשיפור :בישוב נותרו רק עוד חמש חלקות קליטה ,ומשנת
 2010הנושא תקוע ומחכה לאישורים בהובלת המועצה.
נקודה לשימור :החבל כמו בועה .אוהבת את האינטימיות ורוצה
לראות שאנחנו שומרים על הנכס של האזור  -הטבע" .למרות שהא
רבה יותר קל לגור במדינה אחרת ,אני כאן בישראל -בגלל החבל.
גרים כאן אנשים מיוחדים שהם פה בגלל המקום ולא בגלל מצוקת
פרנסה .ולמרות שקשה לחיות פה ,הם אוהבים את המדבר ואת צורת
החיים הזאת ,ורואים את היופי של המקום"
פינת החזון :רוצה לראות את שחרות מוכרת על ידי המוסדות ,כך
שתוכל להתפתח ולא להיות הקוץ במועצה.
פינת הנוסטלגיה :פעם נשאלה ע"י תיירים מאילת איך מגיעים לשא
חרות ,ולמרות הריחוק והמיקום ,ראתה שאין הסבר קל מזה – פשוט
צאו מאילת ותפנו ארבע פעמים שמאלה...
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פותחים את הראש ואת הלב

כנס "לימוד ערבה" שנערך זו השנה החמישית במרכז ספיר ,הציע למשתתפיו יומיים של הרצאות
ושיחות עם מרצים בולטים ,בנושאים שעל סדר היום התרבותי-פוליטי של החברה הישראלית ,עם
דגש על שאלת הקשר למקורות היהודיים .וגם הופעה נהדרת של שולי רנד ,וקבלת שבת מרגשת
ברוב עם .להלן ניסיון אבוד ,לדחוס יומיים גדושים לתוך ארבעה עמודים

חדוות הנוטריקונים של אבותינו מתגלגלת אל ביטויי רשת דוגמת חבל"ז-מזמ"ז-שוק"ו-ק"ר ("חבל על הזמן מזמן מזמן ,שיואו כאילו קצת ריספקט") רוביק רוזנטל

מה אקח מהיומיים העמוסים האלה של "ליא
מוד ערבה"? אולי את דבריו החריפים של
עו"ד אביגדור פלדמן על מערכת המשפט
הרקובה שלנו; וגם את הסבריו מאירי העיא
ניים של רוביק רוזנטל ,מדוע אנחנו נדרשים
לסלנג כדי להגיד את הדברים החשובים
באמת; את שירת הרבים בקבלת השבת שהא
נחה אסטבן גוטפריד (מעוטר בכיפה חגיגית
וחמוש בדרבוקה); ובוודאי לא אשכח את
הרצאתה הנוקבת של פרופ' רחל אליאור,
"נוכחות נפקדות – צדק לנשים במדינת
ההלכה" ,כלומר המדינה שלנו.
באירוע שהתקיים לפני שבועיים במרכז ספיר
לקחו חלק כ 300-איש ,מחציתם מהערבה
ומחציתם מן הצפון .מהמועצה שלנו הגיעו
עשרה משתתפים בלבד (מחציתם מיהל) –
שזה בערך מספר הפוסטרים שנתלו בישוא
בים ...לא מוסבר לגמרי ,בהתחשב בעובדה
ששלושה מהקיבוצים שלנו הוקמו כחלק
מתנועת ההתחדשות היהודית לגווניה .מי
שרוצה לפתוח את הראש ואת הלב ,כדי להא
ציץ מתוך שריונו אל תבל רבה ,ממש קל"ב,
לא יפספס את הסיבוב הבא .ואם תאמר/י
שהמרכיב היהודי מעורר בחילוני/ת שכמוך
חוסר נוחיות ,נראה להלן שהמרצים ,כמו גם
המשתתפים באירוע ,רובם אינם דתיים; וכי
העיסוק במורשתנו פתוח לגמרי ואף ביקוא
רתי .אם כל זה עדיין אינו משכנע ,נוסיף כי
בפעם שעברה היתה שם הופעה של אהוד
בנאי (שגם נתן הרצאה מרתקת על "הזמן
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ביהדות") ואילו השנה נכבשה הבמה על ידי
שולי רנד ונגניו.
"לימוד ערבה" הוא ,ככתוב בחוברת הנלווית,
יוזמה של "קבוצת אנשים תושבי הערבה
התיכונה השואפים ללמוד ולהעמיק ב'ארון
הספרים היהודי' ,להרחיב דעת ולהתייחס
לשאלות של זהות ,מהות ,הוויה ותרבות".

פרופ' אליאור" :לעולם אל
תזלזלו במיתוסים וסיפורים ,מפני
שהם קובעים נורמות בחיינו.
מיתוס הוא 'סיפור עתיק שעתיד
גדול לפניו' ...הפסוק 'והוא ימשול
בך' עשה קריירה מדהימה .כל
העולם כולו ,בחר בעיקרון שאומר
רק גברים יכולים לעמוד בראש
משפחה ,בית דין או ממשלה"
אלו בעצם עשר נשים מהמושבים שמרימות
את האירוע מדי שנה ,בהתנדבות ,במסגרת
"שותפות ביחד" ערבה-אוסטרליה של הסוא
כנות היהודית ומתנ"ס ערבה .פרויקט "ליא
מוד" פורח בכ 120-קהילות ברחבי העולם
היהודי ויש לו שלוחה גם בגליל.
הסיכום שלהלן אינו יכול לייצג את שהתרחש,
הן מקוצר היריעה ,והן משום שבכל שעה נתוא
נה מתקיימות בין שלוש לחמש הרצאות מקא
בילות .יש משהו מתסכל בצורך לבחור ,אבל

השפע משמח .המרצים מגיעים בהתנדבות
ונותנים על פי רוב שיחה ביום חמישי ועוד
אחת בשישי ,ככה שאפשר לנווט ולהספיק.

בחייאת ג'ינג'י
אם באמצע השבוע שיתפתי חבר בתהייה,
מדוע לקחנו משפתם של אחינו הערבים
בעיקר קללות וגסויות ,הרי שבסופו הגיעו
תשובות מהלשונאי והסופר רוביק רוזנטל
 "הלקסיקון הישראלי :איך אנחנו מדבריםומה זה אומר עלינו" .רוביק תיאר בתמציא
תיות את המהפכה שהשיבה את העברית
מלשון קודש קפואה לשפה חיה ובועטת –
תהליך שאין לו אח ורע בתולדות העמים.
הפער שבין ימי התלמוד לבין עידן הקיטור
חייב את הקמתם של מנגנונים ליצירת מילים
(בן יהודה ושותפיו כונו בשם הגנאי "הפבריא
קנטים") .מפליא כיצד נבחרה דווקא ההברה
הספרדית – בתקופה שבה ההגמוניה היתה
אירופית לגמרי ,בעקבות ביקורו של אב"י
בג'רבה ,טוניס .לשם איזון ,אולי ,נבחרה
ההגייה הרפויה והמנוונת של האשכנזים ,כך
שכולנו מדברים היום בלי חי"ת ועי"ן.
"'שלום וברכה' ,זה בסדר" ,אמר רוזנטל,
"אבל אנחנו משתמשים ב'היי וביי' ,כי יש לנו
כנראה צורך להפיל מחיצות .הסלנג נכנס
לתמונה ,כי הוא בעצמו שובר את התבנית
הרשמית .ב'מילון הפניות הישראלי' תיארתי
 1500אפשרויות לפנות אל אדם ,חלקן מ�ו

זרות ,למשל "ג'ינג'י" ...אלה מבטאות אינא
טימיות .זה אומר שהחברה ישראלית היא
'חברה של סחבקים' ,עם תחושה של שותפות
מאוד עמוקה ,שמקורה לדעתי בגנאולוגיה
היהודית .בארה"ב האתוס מתגלם בגבר
הבודד שדואג למשפחתו .לעומת זאת ,החבא
רה ישראלית מתאפיינת בשבטיות קהילתית:
הקיבוץ ,הישיבה ,הפלוגה ...עד גיל  70אתה
עונה שאתה 'מגרעין זה וזה'".
הגילוי שהסלנג הוא תופעה לשונית נולד
לפני מאה בלבד .מילון סלנג עברי ראשון
נדפס -ב ,'65-כשאת הפריצה האמיתית ב�ת
חום בישרו ב '72-נתיבה בן יהודה ודן בן
אמוץ עם "מילון עולמי לעברית מדוברת"
(כשהמילה "עולמי" היא במשמעות "עצום!
נפלא!" ,כמוגדר במילון עצמו) .בעת שנדפא
סה המהדורה השנייה ,כבר איבדה "עולמי"
את חינה והשם שנבחר היה "מילון אחול-
מניוקי לעברית מדוברת" .וכאן המשיך רוביק
לתאר כיצד מילים שליליות במהותן (אחול-
מניוקי" :אח של מזד--ן") הופכות באופן
מפליא לחיוביות ביותר ,כפי שבאנגלית אחד
מדברי השבח העליונים הוא "איט'ס נוט טו
באד"...

בנים' – כאילו שללדת זה קללה – 'והוא ימא
שול בך' .שימו לב :זה סיפור ,לא חוק ולא
מצווה .אי אפשר לשחזר את הנסיבות הללו.
גברים נשים ונחשים אינם משוחחים עוד אלה
עם אלה ,אך הפסוק 'והוא ימשול בך' עשה
קריירה מדהימה .כל העולם כולו ,בחר בעיא

קרון שאומר רק גברים יכולים לעמוד בראש
משפחה ,בית דין או ממשלה".
גם הציווי "ושיננתם לבניך" פורש באופן
מצמצם ,וחובת הלימוד הוטלה על גברים
בלבד .אליאור" :בעם היהודי כל ילד בין גיל
 3ל 13-הלך לחדר ,או למדרסה או לבית

המשך בעמוד הבא
כרטיס הלוך חזור מהדת לחילוניות ובחזרה .שולי רנד( .כל הצילומים :גילה טל" ,אינטרנט ערבה")

מיתוס שעתידו לפניו
אחרי רוזנטל באה רחל אליאור ,פרופ' למא
חשבת ישראל באוניברסיטה העברית ,כדי
לנער את האשליה לפיה אנחנו חיים במדינה
מתוקנת .היא מצטטת את דברי השופטים
במשפט קצב" :לכל אישה זכות על גופה.
זכות לכבוד .זכות לחירות .אין לאף אחד את
הזכות ליטול כל אלה ממנה" .יפה ,אבל מה
חסר? שואלת אליאור ועונה מיד" :אין לה
זכות לשוויון ...את הדבר הפשוט הזה הם לא
טרחו לכתוב ,מפני שבמדינת ישראל אין לנא
שים זכות לשוויון .אנחנו מתעסקים בשאלה
מדוע לא מרשים לנערות לרקוד או לשיר מול
קהל ,אם נשים עולות לאוטובוס בדלת הקא
דמית או האחורית .אבל הבעיה החמורה היא
שאין בחוקי היסוד שלנו הכרה בכך שלנשים
יש זכויות כמו לגברים".
"הנוכחים כאן בוודאי יישארו אוהבים ונא
שואים לנצח" ,המשיכה" ,אך אם תצטרכו
חלילה לגט ,תגלו את ההלכה שהאישה אינה
דנה ואינה מעידה ,וגם אינה יורשת .אנחנו
עדיין חיים בתוך נורמה עתיקת ימים ,לפיה
נשים הן נוכחות-נפקדות במרחב הציבורי.
אין מכירים בנשים כישות ריבונית .והגרוע
ביותר הוא 'בלעדיות סמכות הדעת' .לגברים
בלעדיות על הדעת :הוראה ,משפט ,הכרעה,
רשות הרבים ,הנהגה.
"זה מתחיל בספר בראשית ,פרק ב' ,שם
כתוב 'זכר ונקבה ברא אותם'  -כלומר האיש
והאישה נוצרו כשווים .אך בהמשך ,בסיפור
גן העדן ,התמונה משתנה .לעולם אל תזלא
זלו במיתוסים וסיפורים ,מפני שהם קובא
עים נורמות בחיינו" ,מזהירה אליאור" .מיא
תוס הוא 'סיפור עתיק שעתיד גדול לפניו'.
אלוהים מקלל את אדם' :בזיעת אפיך תאכל
לחם' .וכנגד זה אומר לאישה' :בעצב תלדי

מעל לראשך מוטלת שכינה

"אני הצבעתי לשמיים ,אתה צללת במים .ואמרת לא ,אני אמרתי
כן .ואם אמרתי יש ,אתה צחקת – אין" .שולי רנד שר על יחסיו עם
חנוך לוין ומוחה דמעה
אדוני המשורר מלוא כל העיר כבודך /
אתה זוכר איך נפגשנו בלב הבריכה /
שחיתי לאט ,שחית מהר  /חזה מתוח
 /כיאה למשורר / .עצרנו לפוש ,גלגלנו
דיבור  /על טמא וטהור ,על מותר ועל
אסור  /תענוג לדבר איתך רב מג של
מילים  /מה כבר אמרתי ששברת את
הכלים / .זאת היתה דעתי לא היתה לי
ברירה  /בינינו לפתע תהום נפערה  /אני
הצבעתי לשמיים ,אתה צללת במים /
ואמרת לא ,אני אמרתי כן  /ואם אמרתי
יש ,אתה צחקת  -אין.
אתה בטח זוכר אותו בוקר אומלל /
שנינו צנחנו על אותו הספסל  /טחנתי
סיגריות ,קילפת אגס  /כל אחד מאיתנו
בעלבונו מכונס / .איך שוב נקלענו
לאותה השיחה  /על מותר האדם ואם
יש השגחה  /אתה רב מג של מילים,
לא היינו כוחות  /הפעם זה כמעט נגמר

במכות / .זאת היתה דעתי לא היתה לי
ברירה  /בעיניך ראיתי פתאום אש זרה
 /אתה גיחכת לשמיים ,אני לא הרמתי
ידיים  /כשאמרת לא ,צעקתי כן ,בטח
שיש ,אתה צעקת אין.
הלילה ההוא בבית החולים  /אתה היית
מלופף צינורות מבהילים  /על קצה הכי־
סא ישבתי בלאט  /נשמת כבד דיברנו
מעט  /בינינו אימה ,בחדר צללים  /היו לי
תחושות לא היו לי מילים  /עיניך תלויות
בי גדולות ורכות  /שנינו ביחד התחלנו
לבכות  /שנינו ראינו אותה התמונה /
מעל לראשך מוטלת שכינה  /ופחד
נורא ואיום כשאתה נרעדת פתאום /
והתחננתי "לא" ,אתה ידעת "כן"  /סע
לשלום ,אתה ענית "אמן" / .שחר פרץ
לבית החולים  /בעצב כזה לא היו לי
כלים  /ידידי המשורר זכרונך לברכה /
נוח בשלום תהא שלמה מיטתך.
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המשך מהעמוד הקודם
הכנסת .הלימוד היה חידוש אדיר ,כי בעולם
ללא חשמל וטכנולוגיה היו הילדים כוח עבוא
דה נחוץ .לכן  99אחוזים מהם לא למדו כלל,
רק בני כוהנים ואצילים .התוצאה היתה שכל
הגברים היהודיים ידעו קרוא וכתוב ,בעוד
שרוב הלא-יהודים לא ידעו .אנטישמיות היא
במידה רבה פחד של הלא-יודעים מהיודעים.
שכניהם של היהודים לא הבינו ,כיצד לא עוא
בדים  70ימים בשנה – שבתות וחגים  -לא
נעזרים בעבודת ילדים ,ובכל זאת משגשא
גים ...אין ספק שכרתם ברית עם השטן'".

עו"ד פלדמן אומר שישנה
בישראל תופעה של גביית
הודאות כוזבות תחת לחץ.
"חשודים נתפסים על ידינו
כאנשים שמאיימים על החברה",
לדבריו" ,ואנחנו לא לוקחים
בחשבון את האפשרות שנשב
יום אחד על כסא הנאשמים.
נדרשת פעולת חקיקה נמרצת,
אך המחוקק הוא פופוליסט.
והפופוליזם אומר להרשיע ,לא
לאפשר הגנה ראויה"
ובהמשך אמרה" :בכל מאה אלף הכותרים
של הספרות העברית עד המאה ה ,19-אין
אף ספר שכתבה אישה ,בעברית או בארמית,
למעט יוצא דופן אחד .מדבורה הנביאה ועד
דבורה בארון ,לא נשמע קולו של מחצית
העם .אי היכולת לקרוא מסמך מביא בהכרח
למצב של היעדר סמכות ובמשך אלפי שנים
נשים היו בבחינת טבע דומם .בתלמוד מופיא
עים משפטים קשים ביותר' :כל המלמד בתו
תורה כאילו מלמדה ִתפלות'' ,יישרפו דברי
תורה ואל יימסרו לנשים'" .אחר כך הזכירה
גם את דברי הרמב"ם הנערץ ,לפיהם לאישה

מותר לצאת מביתה פעמיים בחודש :פעם
למקווה ,ופעם לשם ביקור הורים .מי שלא
הסתפקה בכך נקראה "יצאנית".
אחת הנוכחות בקהל התקוממה וסיפרה שהא
תארחה אצל אישה חרדית ,אשר אמרה לה
כי היא מאושרת למלא את תפקידה בחינוך
הילדים וגידולם ,למען עולם התורה .פרופ'
אליאור לא התרשמה" :אני מתקשה להאמין
שכל אישה באמת רק רוצה לגדל ילדים ,לנא
קות דגים ולהיות אמתו הצנועה של בעלה...
מי לידינו יתקע שאין ביניהן כאלה שרוצות
להיות אווירונאוטיות ,שופטות ,חוקרות...
חובתו של כל אדם שזכה ללמוד להביט סביא
בו ולראות ממי עדיין נמנע הדבר".

אשם מחמת הספק
כמדי שנה יש בין ההרצאות גם לימוד בחא
ברותא ,כאשר המשתתפים נדחסים בלובי
האולם האזורי ומתחלקים ספונטנית לקבוא
צות בנות כעשרה משתתפים .שם דנים בדף
מקורות (הפעם תחת הכותרת "שגשוג"),
בהנחייתם של חניכי המכינה הקדם-צבאית
בחצבה ,צעירים חביבים וביישניים בדרך
כלל .מישהו מתנדב להקריא – ואז מתפלא
ספים קצת .הטקסטים ברובם מארון הספא
רים היהודי  -אבל תוכלו למצוא גם שירים
של עמיחי ודילן ,קטע מ"זן ואמנות אחזקת
האופנוע" ואפילו מ"העץ הנדיב" ...יש משהו
קצת ספורטיבי במאמץ לקיים דיון בחלל
הסואן ,בחברתם של אנשים שאינך יודע את
שמם ,בני גילים שונים ורקע מגוון .אבל העיא
קר האווירה וההשתתפות .בסוף שולחים נציג
מכל קבוצה ,שמדווח בקצרה לכל הנוכחים
מה נאמר סביב השולחן.
הלאה :בבוקר אותו יום עוד הופיע עו"ד אביא
גדור פלדמן בערוץ  10וסיפר על מפגשו עם
בן זיגייר ,יממה לפני מותו .בערב התייצב
מולנו ותיאר את מצבה של מערכת הצדק
הישראלית" :ההליך הפלילי אמור לזכות את
החפים מפשע ולהרשיע את האשמים .עליו

"איזהו עשיר?"  -חברותא בהנחיית חניכי מכינת חצבה( .כל הצילומים :גילה טל" ,אינטרנט ערבה")
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להעדיף את הזיכוי על ההרשעה ,גם במחיר
שאדם אשם יזוכה .בפועל המצב הפוך .אדם
הוא חף מפשע עד שלא הוכחה אשמתו מעבר
לספק סביר .במציאות אמצעי העזר שאמורים
להגן על חזקת החפות לא פועלים.
"שופטים כבר אמרו כי החלק החשוב ביותר
בהליך אינו המשפט עצמו ,אלא החקירה .שם
מתרחש החלק העיקרי .באנגליה למשל ,הסא
נגור נוכח בחקירה .אצלנו לא .אז אמנם יש
מכשיר ההקלטה שמתעד את התהליך ,אבל
יותר מדי פעמים קורה שדווקא ברגע הקריטי
של ההודאה המכשיר חדל לפעול ...ובמקום
שביהמ"ש יאמר שכל מה שנרשם בלא הקלא
טה בטל ומבוטל – מסתפקים ב'נתייחס ביתר
חשדנות להודאה' .החקירה היא מונופולין
מוחלט של המשטרה .בארצות הברית יש
בכל משרד עורכי דין גם חוקר פרטי ומוא
תר לסנגור לנהל חקירה ,במגבלות האתיקה.
אצלנו הפרקליט ימצא את עצמו במעצר אם
יפנה לעד.
"בנוסף ,יש הבדלי רמות משמעותיים בין
תחנת משטרה פריפריאליות לבין תחנה במא
רכז ,ככה שאם אתם רוצים לבצע רצח ,עדיף
שתעשו זאת באזור כזה "...והוא נקב בשמה
של עיירה סמוכה ,לשם ההמחשה.
אחד המאזינים התקומם ,ופלדמן נימק:
"שוטר מצטיין עולה בתוך זמן קצר על מסא
לול הקידום אל היחידות האזוריות ולאחר
מכן אל הארציות ,כך שנוצרים הבדלי רמות.
הסיכוי לפענח פשע נמוך גם מפני שאין
בסמוך מעבדה מתקדמת לזיהוי פלילי .כדי
שממצאים יהיו שמישים ראוי שהפתולוג יגיע
לזירה .זה קורה מעט מדי גם במרכז ,ובפריא
פריה הסיכוי בוודאי נמוך .המשטרה מעדיפה
את השיטה העתיקה :לשבת מול החשוד כמה
שצריך ,עד שהוא מתוודה .אנחנו נתקלים
בתופעה של הודאות כוזבות .אתה עוקר אדם
מחייו הרגילים ממשפחתו ,מחברתו .ביהמ"ש
העליון נתן בידי החוקר כלים רבים :חקירה
ממושכת ,עלבון ,השפלה מותרת ,תחבולה".
לפי פלדמן ,הפרקליטות פועלת ללא שום
פיקוח ,ומנצלת את כוחה כדי לשמור את
עצמה חסינה מביקורת .וגם השופטים "אינם
בהכרח הכי אמיצים .להיות עו"ד זה קשה
 צריך להגן על אנשים לא נחמדים ולהיותמאוים לעתים על ידי לקוח וגורמים אחרים.
עדיף למצוא מחסה במקצוע השיפוט".
פרק נכבד הקדיש עו"ד פלדמן לחקיא
רה הפתולוגית .באנגליה ,אמר ,יש מספר
אוניברסיטאות שניתן לקבל מהן חוות דעת
מקצועית .בארץ יש רק את אבו כביר .הוא
סיפר כיצד בפרשת החייל אולג שייחט ז"ל
הצניע דו"ח הפתולוג נתון חשוב (שהעיד כי
החייל נחנק על ידי חוטפיו ,בגליל התחתון),
מפני שהדבר לא הסתדר עם התיאור שמסר
אחד החשודים בהודאתו .בדרך מקרה נלכדה
חוליית טרור כשברשותה נשקו האישי של
החייל .אלה הובילו את החוקרים אל ממצאים
נוספים ,דוגמת שעונו של החייל ושיחזרו את
הרצח .החשודים שייצג עו"ד פלדמן שוחררו
לאחר שמונה חודשי מעצר ופוצו בחצי מיליון
ש"ח כל אחד .בדו"ח הפתולוג המעודכן כבר

צריך לראות ביוטיוב את נאום הבכורה שלה בכנסת .ד"ר רות קלדרון

אסטבן מנחה ועתליה שרה בקבלת השבת

נכתב כי נמצאו סימני חניקה...
"חשודים נתפסים על ידינו כאנשים שמאיימים
על החברה" ,סיכם" ,ואנחנו לא לוקחים בחא
שבון את האפשרות שנשב יום אחד על כסא
הנאשמים .נדרשת פעולת חקיקה נמרצת ,אך
המחוקק הוא פופוליסט .והפופוליזם אומר
להרשיע ,לא לאפשר הגנה ראויה".
לאחר ארוחת ערב קלה ,דיון במעגל של כשא
לושים איש ,בהנחייתו הנבונה של הרב אלקנה
שרלו ,תושב ירוחם .הוא הציג בפנינו "שלוש
משניות מטלטלות ערכי שוויון ,צדק ושוני".
בראשונה פוסקים חז"ל כי "איש קודם לאישה
להחיות ולהשיב אבידה ,והאישה קודמת לאיש
לכסות ולהוציאה מבית השבי" .האם היום ,אם
נראה איש ואישה טובעים בנהר ,חלילה ,נציל
קודם את הגבר? מה עמד מאחורי סדר העדיא
פויות שעיצבו אבותינו? האם טעמו נשמר? על
כך שוחחנו בגילוי לב ובהקשבה מכבדת.

בין יהודית לדמוקרטית
אחר כך ,ההופעה של שולי רנד .הוא והכנר
מזוקנים היטב ומכוסים בחלוק חסידי כבד
למראה .הפסנתרן והגיטריסט בלבוש חילוני
למהדרין ("גם הם ברסלבים ,אבל סמויים",
אמר הזמר) .השירים משובחים – ערבוב
משמח של בלוז ,כליזמר ,ארץ ישראל ,עם
דברי קישור שנונים ומודעים לעצמם ("אתם
כולכם כאן בקורס? האמת ,איזה הרצאה
היתה הכי מעניינת? מעמד האישה בחברה
החרדית?").
והיתה מעשייה חסידית שסופרה לאורך חמש
דקות תמימות ,בכישרון של מי שהיה הבטחה
גדולה בעולם התיאטרון והקולנוע ,אך בחר
לחזור אל צור מחצבתו .רנד שלם עם עצמו
ולא מצפה שתצטרפו לברכת המזון ,מקסימום

לפזמון" :מה חביב זה הכאב  /עת הוא מזכיר
לי מי המסבב  /מי מוציא מוליך ומביא  /מי
את כל זאת עליי באהבה הביא  /טוב ויפה
זה הכיפוף  /שמשבר לי עוד קצת את הגוף /
הגוף שאף פעם לא מתרצה  /הן כבר זחלתי
לכבודו  /עד הקצה" .רנד ממוקם היטב על
הרצף שבין מאיר אריאל ז"ל ,בואכה יבדל"א
אהוד בנאי ועד עדי רן ("אבא נהייתי דוס").
יום שישי למחרת ,תשע בבוקר ,פאנל בנוא
שא דת ופוליטיקה בהנחייתו של הרב אלקנה
שרלו .ד"ר אבינעם רוזנק אומר" :השאלה היא
האם אנחנו קודם כל יהודים שרוצים להשתא
לב במרחב ליברלי ,או שאנחנו קודם כל ליא
ברלים ,שרוצים גם קצת יהדות" .ד"ר אורית
קמיר לא אהבה את זה .מבחינתה יהדות
היא תרבות ,וככזו יש לה מקום מרכזי במא
דינת היהודים .אבל היא אינה הציר שסביבו
מתארגנים חיינו" :הריבונות הקלריקלית של
הדתות על האזרחים שנולדו לאותה דת היא
השחתה מזעזעת .זה הסדר עותמני ,שפעם
היה נאור .השאלה היא מתי הטורקים היו
פה לאחרונה? התחום הזה נמצא מחוץ לחוק
המדינה הליברלית-הדמוקרטית".
"אנחנו לא סתם דמוקרטיה" ,טען כנגדה
פרופ' פנחס שיפמן ,והסביר כי המיזוג אפא
שרי .בהמשך עקץ את ד"ר רות קלדרון שיא
שבה לשמאלו ,חברת כנסת טרייה מטעם "יש
עתיד"" :העיסוק ב'שוויון בנטל' הוא הסחת
דעת .השאלה היא למה לא מדברים על שוויון
גמור .מוטב היה לחשוב על שילוב החברה
החרדית מאשר להתבצר בסיסמאות".
קלדרון השיבה כי נראה שכלל לא קרא את
מצע מפלגתה .לא מדובר על גיוס ברוטלי,
אלא על יצירת מגוון מסלולים שחלקם אזא
רחיים; "בתוך המסגרות האלה תיווצר הסוא
לידריות שאנחנו מקווים לה" .היא סיפרה
על ימיה הראשונים בבית הנבחרים ומומלץ
לצפות בנאום הבכורה שלה ,במהלכו קראה
ופירשה סיפור תלמודי ביקורתי וחתרני .קלא
דרון הפגינה אומץ כאשר תיארה לנוכחים
את טקס הגירושין שעברה ברבנות ("רגע
עצוב בחיים ,אובדן של חלומות") ,במהלכו
מסרה לבן זוגה ,בהסכמתו של הדיין החרא
די ,גט שחיברה "הרי אתה מותר לכל אישה".
קמיר הופתעה וסיפרה כי גם היא עשתה
כדבר הזה ,אם כי באמריקה הרחוקה .בקהל
עלו קולות משתאים.
אחר כך עוד שתי הרצאות ואל המעמד המסא
כם – קבלת שבת בהנחייתו של אסטבן גוטפא
ריד ,ממקימי "בית תפילה ישראלי" ,הקהילה
היהודית הליברלית הראשונה בתל אביב .את
השירה מובילה הזמרת עתליה לביא ,וזהר ניר
מעין יהב מלווה על הקלידים .גוטפריד אומר
שהכניסה אל הקודש היא תהליך ,אי אפשר
בבת אחת ,ומוסיף בין השירים ,שחלקם במא
קור אינם מן הקודש ,דברי טעם .ברגע מסוים
הוא מבקש את הנוכחים לקום מהכיסאות
ולהביט בעיני שכניהם .מביך מעט ,אבל גם
מרגש .עוד כמה ניגונים ,לכה דודי ,והביתה.
יניב גולן
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ספורט

 /גבי בנט

בקרוב אצלכם :תוכנית האב לספורט

תוכנית האב לספורט של חבל אילות מתעתדת לתת מענה לכל חלומותיהם הספורטיביים (הרטובים בחלקם)
של האלפים .האם תשכיל לתת גם מענה לצרכיהם של האלופים?
לפני כחודשיים חולק בתאי הדואר של חלק
מתושבי החבל שאלון שניסה לאפיין את יחסו
של התושב המצוי לספורט :עושים ספורט/לא
עושים ,אם כן ,איפה עושים ,איזה סוג עושים,
מתי עושים ,כמה עושים ,מה הכי חסר ,מה
הכי חשוב וכיוצא באלו .מטרת השאלון היתה
למפות את צרכי הספורט בקהילתנו הדרומית
והמרוחקת ,בכוונה להפיק תוכנית אב לעשר
שנים ,לספורט בחבל אילות .התוכנית אמורה
להתוות את אסטרטגיית פיתוח התחום בחבל
בשנים הקרובות ,בהתאם לצרכי הקהילה .את
השאלון הנ"ל ,כמו ג ם  15ראיונות עם מוב�י
לי סצנת הספורט ודעת הקהל באזור ,חיבר
וערך עילם קוט מחברת ישרא-קונקסט ,אשר
גם ניתח את השאלונים והוא הולך להציג את
המסקנות בפני מליאת המועצה בקרוב .כיוון
שאני "כתבנו לענייניי" ,ויש לי מהלכים במא
סדרונות השוממים של המועצה בשעות אחר
הצהריים ,הודלפו אלי תוצאות הסקר ,ולהא
לן ממצאיו המרעישים (...טוב ,לא כל כך.)...
טאטאטאטאם....

דרוש פרטנר
אז קודם כל ,באופן מפתיע משהו12% ,
לערך מתושבי החבל מעל גיל בית ספר ענו
על השאלון (הילדים והנוער ענו על השאלון
במסגרת כיתתית ושם שיעור המשיבים גבוה
מאד) .שיעור כזה של משיבים הופך את הסקר
למייצג בהחלט .הלאה ,הממצא הראשון של
הסקר חשוד 80% :מהנשאלים המבוגרים
הצהירו שהם עוסקים בספורט  -נו באמת...
גם במעצמות הספורט אין שיעור כזה של
ספורטאים .עילם טורח להבהיר :מתוך אותם
 ,80%פחות מחצי עוסקים בספורט למשך
יותר -מ 150-דקות בשבוע ,שהוא הרף ש�מ
עליו ניתן להגדיר אדם כ"ספורטאי" .לדברי
עילם ,מהעונים לשאלון ,רק  30-40אחוזים
הם ספורטאים לפי ההגדרה" -בדומה לשיא
עור בכלל ישראל ,ואל תשכח שאנחנו מדינה
לא כל כך ספורטיבית" .אני לא שוכח .אז מהו
הספורט שאותו מעדיפים לעשות הספורא
טאים המבוגרים שבקרבנו? ובכן ,רובם רצים

או הולכים ,חלק יותר קטן מהם רוקד ,פחות
מזה משחק במשחקי כדור ופחות מזה מבצע
התעמלות או פעילות אחרת (חדר כושר ,חדר
מיטות וכד' .)...שחיה זה ספורט קשה וסיא
זיפי ,ולכן רק מיעוט מקרב אותם העוסקים
בספורט (חמישית) שוחה .אצל הנערים ,אגב,
רוב מכריע עוסק במשחקי כדור ,ורק קמא
צוץ הולך .ומתי אתם ,הספורטאים המבוגרים
מעדיפים לעשות ספורט? ובכן ,כיוון שאתם
ספורטאים חובבים ,רובכם מבצעים פעילות
זו בימות השבוע ,בערב .חלק נכבד מהדו"ח
מוקדש לתירוצים שמעלים כל הבטלנים.
דווקא כאן יש מסר מעניין :מסתבר שהקטע
הכספי הוא הפחות משמעותי מבין הגורא
מים המפריעים לביצוע פעילות ספורטיבית.
הסיבות העיקריות לרמת פעילות ספורטיבית
נמוכה או אפסית הן העדר חשק/זמן (חבא
רים ,זמן עושים ,)...פחות מזה העדר תנאים
מתאימים (זמינות מתקנים וכד') ופחות מכך,
העדר הדרכה .גם בקרב המתבגרים ,המחא
סור בזמן וחשק הם הגורמים העיקרים לאי

צילום :רונן גל
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צילום :רונן גל

טור בהתנדבות
להתנדב בקו החם של
מרכז הסיוע לנפגעות
אלימות מינית
עשיית ספורט .והנה חברים ,השפיץ 70% -
מהנשאלים ציינו שמה שהיה מעודד אותם
לבצע פעילות ספורטיבית הוא פרטנר ,חבר
או בן זוג .כל כך פשוט ,מישהו לרוץ איתו...
בהקשר זה ,לדברי עילם ,אחד המסרים העוא
לה מהסקר הוא ,שאנשים היו רוצים להגדיל
את חלקו של הספורט העממי/קהילתי בסל
המוצרים המקומי .כשנשאלו ספורטאינו,
מהם מתקני הספורט החשובים בישוביהם,
כצפוי ,החשובים ביותר היו מסלולי ההליא
כה .בריכות השחייה היו השניות בחשיבותן
(למרות שרק מיעוט שוחה) ,אחריהן מסלולי
האופניים ,מתקני הכושר ומגרשי הספורט.
הוא שאמרנו -כולם רוצים ללכת וביחד...
אם להתבסס על ממצאי הסקר העיקריים,
צרכי הספורט של המבוגרים המקומיים די
צנועים :ספורט יותר עממי ופחות תחרוא
תי -בעיקר ספורט יחידני ,עם דגש על סוגי
ספורט הדורשים תשתית פשוטה .כמו כן ,יש
ביקוש ליותר הדרכה ,יותר נגישות (עדיף
מתקנים בקיבוצים ממתקנים אזוריים) והכי
חשוב ,פרטנרים .הכל סבבה חברים -נראה
שלאלפים לא יהיה קשה לדאוג במסגרת
תוכנית האב ,אך האם אנחנו רוצים לטפח
כאן גם אלופים? האם אנחנו רוצים להשא
קיע בתשתיות יותר יקרות על מנת להצמיח
מצוינות ספורט מקומית ולא לייצא מכאן את
האלופים כל אימת שהם מתגלים? נחוצה לא
מעט חשיבה וגם "ביצים" על מנת לבנות כאן
חממה למצוינות בספורט ,כמו שאנחנו מנסים
לעשות בתחומים אחרים -אמנות ,מדע ,חקא
לאות ,תעשיה ועוד .את החלק הזה של תוא
כנית האב ,מן הסתם ,יהיה יותר קשה לשווק
לציבור ,ודרושה החלטה מלמעלה .אני מציע
לנו ללמוד מ"תמונת המראה" הגיאוגרפית
שלנו  -הגליל העליון.

סיבות טובות
ובחזרה לתוכנית האב -לדברי שושי אורון,
מנהלת מתנ"סנו ,כבר לפני  10-12שנה
הועלה הצורך בבניית תוכנית אב לספוא
רט בחבל ,אבל איך שהוא העניין התמוסס.
לדבריה ,בגלל האתגרים העומדים
הפעם,
יובל רחמים
בפנינו ,שמייד יפורטו ,אין מנוס מבניית תכא

נית אב שכזו .האתגרים אותם מציינת שושי
הם :א .שינוי דמוגרפי  -הגיעו לכאן אנשים
חדשים עם רצונות לעיסוק בתחומי ספורט
שלא היו קיימים כאן בעבר.
ב .בשנים האחרונות חלה עליה במודעות
לספורט ולאורח חיים בריא.
ג .בשנים האחרונות חל גידול בהיצע ענפי
הספורט בחבל.
ד .עם העלייה בהיצע ,עלה הצורך בבניית
מתקן ספורט גדול נוסף.
ה .התעוררה תחושה אצל העוסקים בתחום
שאין ניצול יעיל של משאבים -כסף ,כח אדם
ומתקנים.
ו .עלתה גם הנכונות לשלם יותר עבור מוצרי
ספורט יותר יקרים.
ז .עלה מספר העוסקים בספורט בחבל.
מטרת תוכנית האב ,לדברי שושי ועילם ,היא
לקבוע תוכנית פעולה עשר שנתית ,במטרה
להביא את הספורט בחבל לאן שמעוניינים
להביאו תושבי המקום .תכנית האב תציע
מבנה ארגוני אשר ירכז את כל הפעילות
בתחום ויהיה אחראי על גיוס ואיגום המא
שאבים -מתקנים ,כ"א וכספים .תוכנית האב
אמורה  -בסופו של דבר  -לתת מענה מיטבי
לכל הביקושים בתחום הספורט בחבל.
אי אפשר לסיים בלי התייחסות (נוספת)
לאולם הספורט .לא בטוח שהסקר מראה
ביקוש לאולם ספורט חדש מצד הנשאלים,
אך לדברי לא מעט מהעוסקים בספורט
בחבל ,כולל שושי אורון ,אין מנוס מבנייתו
של עוד מתקן .לדברי שושי ,רק אולם נוסף
יוכל לתת מענה לביקוש העולה מצד הכדוא
ריד ,הכדורסל ומקצועות נוספים .לדבריה,
כבר נתקבל אישור לתמיכה מהטוטו ומנהל
התרבות והספורט .הקשר הטוב שנוצר בשא
נתיים האחרונות עם המנהל לתרבות וספוא
רט עוזר לנו בגיוס הכספים לטובת העניין.
למרות זאת ,הצפי האופטימי הוא לאולם
בעוד שנתיים לכל הפחות .בשלב זה עדיין
לא הוחלט היכן יוקם ,שלא לדבר על תכנון
אדריכלי ...בינתיים ,נבדקת אפשרות הקמת
מגרש מקורה בסמוך לאולם האזורי .לסיכום,
כפי שאומר עילם ,אנו תקווה שהתוכנית לא
תמצא את דרכה למגירה התחתונה בשולחנו
של ראש המועצה ,אלא תצא בהקדם לדרכה.

אוסנת שטרום מגרופית ,גננת בגן ילדים
בקיבוץ ,מתנדבת כבר שמונה שנים בקו החם
שמפעיל המרכז לסיוע לנפגעי אלימות מינית
אילת-אילות .בנוסף ,היא מתנדבת גם כנהגת
אמבולנס שנים רבות.
נפגשתי איתה כדי לשמוע מה בדיוק עושים
במרכז הסיוע ,איפה הוא נמצא ומה נדרש כדי
להצטרף לצוות המתנדבות.
"יש לנו מקום מבודד באילת ,כי מראש מנא
סים להעניק לנשים את התחושה שלא מדובר
במקום מרכזי ולכן הנשים לא צריכות לחא
שוש לפנות ,או להגיע .התורנות שלנו (כעשר
בנות מיישובי חבל אילות) מתבצעת עם טלפון
צמוד ,בין ארבעה ימים לשבוע.
"כשמגיעה שיחה אני מציגה את עצמי ,בעיקר
מקשיבה .לפעמים זו רק שאלה ,לעתים השיחה
מתארכת ,לעתים מישהו מתקשר בשם מישהי
אחרת".
מקרה חריג? פעם התקשר בחור .הוא החל
לדבר ואני הצעתי לו להתקשר לקו החם
המיועד לגברים .הוא העדיף לשוחח איתי,
אמר שיותר נוח לו לשוחח עם אישה".
אילו סוגי פניות את מקבלת? "יש פניות לגבי
כל סוג של אלימות מינית .היו לי פניות של
הטרדה בעבודה .לנשים די קשה להתגבר
על קושי הנוגע לתחום העבודה והן מבקשות
ממישהו שיתקשר בשמן .פונים כדי להתייעץ
או לקבל תמיכה נפשית שניתנת על ידי עובדת
סוציאלית שהוכשרה לתפקיד.
ההכשרה בקורס והפעילויות שאחרי ,מאפשא
רות למתנדבת לקבל תשובות לכל מיני שאלות
שצצו .אני אישית לא עברתי משהו דרמטי ולא
מזלי ,דרך ההתמודדות שלי הייתה טובה.
קורס ההכשרה לתפקיד כולל כ 11-מפגשים
ונמשך שלושה חודשים .בין השאר ,מתקיימת
פגישה עם חוקר משטרה ,נערכות סימולציות
בין המתנדבות ,אנחנו לומדות את כל התהא
ליך של ליווי נפגעת אונס ,לומדות שלמתנדבת
אסור להתערב בשלבי החקירה .תפקידה הוא
להקשיב ,לחבק .היא צריכה להישאר שקופה".
לסיום ,מה דעתך על הענישה בתחום?
"לדעתי הענישה לא מרתיעה .אבל יש להגיע
לנושא מתוך חינוך ולהתחיל כבר בגיל הרך.
כמובן ,יש גם לתת דוגמא אישית בבית".
הטלפון של מרכז הסיוע1-800-350-099 :

טלי אלון רכזת היחידה להתנדבות
טל'054-9799154 :
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ארגון השומר 2.0

 /יניב גולן

חוליית הגנבים שעובדת באזור כבר אינה בחזקת אורחת אצלנו ,יותר קרוב ל"מועמדת לחברות" .יש להם
כבר קביעות ואין עליהם פחד .קצב האירועים בחודשים האחרונים נע בין פעם לפעמיים בשבוע ,ובינתיים
אף אחד לא מצלצל בפעמון ,אין דיון חירום אזורי ואין הנחיות לתושבים .אין תיאום אמיתי

הסבירו לנו גם שחייב להיות
שילוב כוחות של כל הגורמים,
כדי להתמודד עם הגניבות.
סבבה ,אמרנו ,אז למה זה לא
קורה? הרי היוזמה אמורה לבוא
מאלו שזו עבודתם ,לא כך?
האם צריך שתיירן מאליפז ,נגר
סמרניק ומדריך נוער מאילות
יובילו את המהלך? אולי כן
כשאנחנו מזמנים ביוזמתנו שיחה עם השוטר
הקהילתי החביב שלנו ,הוא חושף בפנינו עוד
ועוד אירועים אצל שכנינו בקיבוצים ,במפא
עלי תמנע ובמקומות אחרים .זה לא כל כך
מנחם לדעת שכולם סובלים .ובכלל ,הפרדיא
גמה של המשטרה היא לסגור פרצות בגדר,
לשים עוד ועוד מנעולים ומצלמות ,לשכור
שירותים של חברת אבטחה .לי זה נראה
פסיבי מדי .וברקע נשמעת גם אמירה ,שכל
זמן שהשער שלנו פתוח ביום ,אין לנו מה
להתלונן על זה שאנשים מסתובבים אצלנו
בלילה וגונבים סולר ,כבלי נחושת ...כאילו
שבישובים שהשער שלהם סגור ,המצב אחר.
הרי המכה הכי חזקה היתה ביטבתה.
בפגישה מועלות דוגמאות של אזורים שבהם
התארגנו אזרחים שנמאס להם ,ובשת"פ עם
המשטרה וחברות שמירה פרטיות הצליחו
להקטין את התופעה כמעט לאפס; כך קרה
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עם הוותק שלהם באזור ,תיכף אפשר לנפק לגנבים "כרטיס תושב"

כמובן ,טוב היה אילולא נדרשנו לעסוק בנוא
שא הגניבות בכלל ,ובטח לא באופן פומבי...
רצוי להתארגן באופן חשאי ,משל אנחנו ארא
גון השומר  ,2.0ולתפוס את העבריינים בלי
רעש מיותר (מי יודע ,אולי גם הם קוראים
את "קצה המדבר") .אלא שהיומן המשטרתי
מהחודשים האחרונים מעיד שאנחנו לא מצא
ליחים להתמודד עם התופעה :בחבל אילות
מתרחשת פריצה חמורה כמעט מדי שבוע,
ולעתים קרובות אפילו פעמיים בשבוע .שלא
שום בלילה זו היתה הכספת באליפז ,ולפא
ני כשבוע הדיר של לוטן .משטרת התנועה
עצרה לביקורת באזור חצבה משאית קירור
שנראתה נוטה על צדה .נהג הרכב נמלט
מהמקום ,כשהוא משאיר מאחור את תעודוא
תיו .בתא הקירור נמצאו דחוסות  70עזים,
שליש מהן כבר נפחו את נשמתן.
בינתיים אף אחד לא מצלצל בפעמון ,אין
דיון חירום אזורי ואין הנחיות לתושבים ,אין
תיאום אמיתי.

באזור התעשייה עמק שרה בבאר שבע ,שבו
סבלו העסקים מגניבות וגביית דמי חסות.
לפי תיאור זה ,הם באים אלינו כי נהייה קשה
יותר בצפון .היתרון הגדול שלנו – אשר שמר
עלינו עד כה – הוא שמדובר באזור מרוחק
ומבודד ,שיש בו תכלס רק כביש אחד .אפשר
לסגור אותו במקרה הצורך ולבדוק כלי רכב
חשודים .בינתיים אין תופעה של גניבת
מכוניות ,טפו טפו ,למרות שאצלנו המפא
תחות בסוויץ' (כנראה בגלל שצריך לנסוע
שעתיים עד שמגיעים לאנשהו ,ובמצבו של
צי הרכב יש לך סיכוי טוב שתיתקע בדרך).
הוסבר לנו שהפתרון חייב לבוא תוך כדי
שילוב כוחות של כל הגורמים :משטרה ,מוא
עצה ,ישובים וצבא .סבבה ,אמרנו ,אז למה
זה לא קורה ,בעצם? הרי היוזמה אמורה
לבוא מאלו שזו עבודתם ,שזה עיסוקם .האם
צריך שתיירן מאליפז ,נגר סמרניק ומדריך
נוער מאילות יובילו את המהלך? אולי כן.

לצבוע אותו בירוק
החוליות שעובדות באזור כבר אינן בחזא
קת אורחות אצלנו ,יותר קרוב ל"מועמדות
לחברות" .יש להן כבר קביעות ואין עליהן
פחד .עם הוותק שלהם באזור ,תיכף אפשר
לנפק לגנבים "כרטיס תושב" .כנראה מובן
להם שלגנוב מקיבוצניקים זה כמו לסחוב
מאף אחד.
במקרים שבהם התרענו על רכב חשוד ,כמו
גם בלילה שבו חדרו הפורצים והובילו את כל
העזים אל הבונקר( ,מתוך כוונה למשוך אותן
משם לאחר מכן ,בדומה למה שעשו בלוא
טן) ,התגובה היתה לא ממוקדת .כשביקשנו
שיבדקו רכב חשוד שנסע דרומה במחסום
הכניסה לעיר ,לאחר עוד מקרה של גניבת
סולר בשדות הקיבוץ ,נשלחה ניידת דווקא
אל השטח ודיווחה שהכל שקט ...בשיחה
מסביר לנו השוטר החביב שאין לו רכב שטח
 4X4כדי לנהל מרדף ,וגם לא אמצעים טכנ�ו
לוגיים נדרשים .הוא פועל למעשה ללא תקן
ובמשאבים מוגבלים .למרות זאת ,הוא מבא
טיח לענות בכל שעה משעות היממה ,ולדאוג
לפעולות ממשיות ,בשילוב הכוחות השונים
שזמינים בזירה.
ובינתיים ,בין החברים יש גם כאלה שקפץ
להם הפיוז .אחד מהרהר בקול רם ,מה היה
קורה אילו חלילה הזדמן אל המשרד באותו
לילה גשום ,מישהו שבא לצלם דף לאיזה
עבודה סמינריונית שטורדת את שנתו ,ובא
טעות היה מפתיע את הגנבים .כפרות על
הכסף  30 ,אלף ש"ח ,האם לא היה נקלע ל�ס
כנת חיים – מול עבריינים מצוידים במוטות

פלדה ,לכל הפחות?
השלב הבא הוא דיבורים על הצטיידות באא
קדח .אבל האם זה מה שאנחנו רוצים ,יריות
בעלטה לכיוונן של דמויות חשודות ,נוסח שי
דרומי? ומה עם האוהבים הביישנים שמסתוא
בבים מדי פעם טנדו באזור המשקי? אז נגיד
שהצלחת לתקוע כדור לשודד מוכר ,הרי
אתה עלול לבלות שנים מחייך בבית המשא
פט – כפי שכבר קרה לאחד מתושבי האזור.
בפינת הקפה מזכירים מקרה שבו מושבניק
תפס פורץ ,הפשיטו וצבע אותו בירוק ,מכף
רגל ועד ראש .לפי מה שכתוב באינטרנט
(מהימנות בינונית) נפסקו לגנב  100אלף
ש"ח פיצויים.
בסך הכל ,נראה לי שאנחנו לא מעסיקים את
המשטרה יותר מדי .אם שיעור הפשיעה בחא
ברה הכללית היה דומה לזה של ישובי חבל
אילות ,היה מספיק להחזיק באילת שניים
וחצי שוטרים ,שישחקו שש-בש חצי מהזמן.
מקרי האלימות הנדירים התרחשו לרוב בין
פועלים זרים .אנחנו משתדלים לא להטריח
את הרשויות ושמחים שמראה ניידת בקיבוץ
הוא דבר נדיר  -אבל עכשיו יש לנו צורך
בעזרה .אין זה תפקידנו להתעמת עם פורא
צים? באופן אישי אין לי חשק מיוחד להתא
חיל להיות משמר אזרחי עם הכשרה ומדים,
ג'יפים וכל זה .אפשר וצריך לפעול באופן
ממוקד ,כדי להוציא את החשק לאורחים
הבלתי קרואים האלה ,המשוטטים באזור חוא
דשים בלא הפרעה.

איש מת כותב

 /דובי גולדמן

רק דובי גולדמן יכול להגיע לרופא עם משבר כולסטרול ולצאת עם משבר אלכוהול ,וגם קצת על הקשר
בין דיו אדומה ,פריחה ברגל וסטיב אובט
שוב התעוררתי כששמש הצהריים מסנוורת
אותי על מיטת הבדיקות בחדר הרופא במרא
פאה האזורית .כאב הראש דמה לניסוי אטומי
שמתחולל במוחי ,כששתי הרקות נתנו קצב
של צנטריפוגות איראניות .מזוית עיני ראיתי
את הרופא הטוב שרוע על כסאו בהכרה חלא
קית בלבד .איך הגעתי לכאן .איך הידרדרתי
לכך....
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ל .40-אם לא מספיקות כל הפסיכוזות ה�מתלוות לגיל הזה ,הרי שביום אחד עברתי
מסטטוס של שור נוטף בריאות לחולה סופני
שמחשב את קיצו בחושך .אני בכלל הגעא
תי לרופאת המשפחה עם פריחה ברגל .היא
רקחה לי משחה ואמרה – "ועכשיו נעשה לך
מה שאני קוראת לו – באת בשביל שיעול
וקבלת בשביל שלשול" .אמרה ושלפה לי
מהמחשב סט של בדיקות דם בתואנה שבגיל
ארבעים כדאי להבדק ,אפילו אם לא בשביל
זה באתי.
שבוע אחר-כך גלשתי לאתר קופ"ח כללית
והדפסתי את התוצאות" .אבא – צריך להזמין
עוד דיו אדום" צעקה לי בתי שעברה במקרה
ליד המדפסת .עשרות נתונים הודפסו ברצף.
ברזל ,המוגלובין ,נתרן ,חומצה אורית ,אנזמי
כבד א ,ב ו -ג ,ויטמי ן  ,Bויטמין  ,B12כול�ס
טרול טוב ,כולסטרול רע וכולסטרול מכוער.
בכולם היה ערך מינימום ומקסימום בשחור
והערך האדום שלי.
"למעשה ,אתה מת" ,אמרה אשתי אחרי שגא
מרה לעיין בתוצאות בכובד ראש ,והציעה
שאקבל חוות דעת שניה מרופאת המשפחה.
"למעשה ,אתה מת" אמרה הרופאה" .ראית
את הכולסטרול הרע שלך?  – 130אתה
מטורף?"" .אבל אבל אבל" ,גמגמתי –
"הייתי  130גם בבדיקות לפני חמש
שנים!"" .נכון ",אמרה הרופאה – "רק
שמאז משרד הבריאות הוריד את הרף.
אתה יודע מי שר הבריאות"" .ליצמן?"
עניתי בחיל ורעדה" .ליצמן הוא הסגן.
שר הבריאות הוא ביבי .אתה לא רוצה
לאכזב את ביבי – נכון?" שאלה וקא
בעה לי תור לדיאטנית" .תודה" מלא
מלתי וקמתי לצאתDead man" .
 – "walkingהכריזה הרופאה בקולי
קולות בצאתי מהחדר.
מאז התנהלו חיי בין בדיקת דם אחת
לאחרת .משלוחים דחופים של מבא
חנות ,מזרקים ודיו אדום למדפסות
הוטסו ארצה ,אך לאט לאט ,בזכות
הרבה חסה וחזה עוף נטול טעם,
הצליחו המדדים להתקרב לנורמה.
הרופאה החרוצה ,ספק בהרגשה של
הצלחה מסחררת ,ספק ביאוש תהומי
מהעובדה שבניגוד לפרוגנוזה הראא

שונית נותרתי בחיים – בחרה לצאת לפנסיה
מוקדמת וכך נפלתי לידיו של הרופא הטוב.
"למעשה ,אתה מת" – אמר לי הרופא הטוב
בפגישתנו הראשונה במרפאה" .אבל תראה
את הכולסטרול הרע" – התרעמתי עליו –
"בגובה של עלה חסה!"" .כל הכבוד" ,אמר
הרופא הטוב בהבנה – "אבל הכולסטרול
הטוב שלך נמצא בקרבה מסוכנת לאפס".
אמר והסביר שאין הרבה מה לעשות נגד כוא
לסטרול טוב נמוך מדי חוץ מפעולה אחת –
כושר גופני.

אתה לא רוצה לאכזב את
ביבי – נכון?" שאלה וקבעה
לי תור לדיאטנית" .תודה"
מלמלתי וקמתי לצאת.
"– "Dead man walking
הכריזה הרופאה בקולי קולות
בצאתי מהחדר.
כאן התחילה האפיזודה הקצרה שלי עם
סובב יטבתה .הקפתי את הקיבוץ פעם ופא
עמיים ובשיאי אף שלוש .רכשתי זוג נעליים
חדשות ,חולצת מיזע מחמיאה ואף הצטיידתי
במחזיר אור זרחני שידחה מכוניות דוהרות.
עם סרט מגבת לראשי וקרחת בשלבים מתא
קדמים דמיינתי שאני לא פחות מסטיב אובט
המתחרה ראש בראש בסבסטיאן קו בעל הבא
לורית ויכול גם יכול לו.
"למעשה ,אתה מת" ,היתה תגובתו הסטא
נדרטית משהו ,של הרופא הטוב למראה

התוצאות החדשות .אמנם הכולסטרול הטוב
עלה במקצת ,אך בינו לבין הקו התחתון נותר
פער הגדול פי כמה מאורכה של ריצת המייל
המפורסמת ,בה נצחתי את סבסטיאן בדא
מיוני הפרוע" .אני מרים ידיים" אמרתי לרוא
פא הטוב .הרי ניסיתי כבר כל מה שאפשר.
"אל תתיאש" לחש לי הרופא הטוב כממתיק
סוד – "יש עוד תרופה אחת שלא ניסינו".
"אני יודע" אמרתי לו – "יין אדום" .מעולם
לא האמנתי באגדה הזאת .לדעתי הבלתי
מלומדת – אריכות החיים המפורסמת באגן
הים התיכון קשורה לסיאסטה הקדושה יותר
מאשר למשקאות משכרים.
להפתעתי ,הרופא הטוב שלף מהמחשב
מאמר המסביר שצריכת אלכוהול ,כל אלא
כוהול ,טובה עד מאוד לכולסטרול הטוב.
לפחות שתי מנות ביום הוא רשם לי ,וכדי
להראות עד כמה הוא רציני ,הוא שלף בקא
בוק של ג'וני ווקר מתחת לשולחן .רוקנתי
את הויסקי המסחרי בלגימה אחת ועיקמתי
את פרצופי" .זה בסל הבריאות" – ספק אמר,
ספק התנצל הרופא הטוב" ,אבל אני יכול
לרשום לך תרופה אחרת אם אתה רוצה".
"היית מת" ,אמרה לי האחות במרפאה הקיא
בוצית כשהראיתי לה את המרשם של הרופא
הטוב ( 2בקבוקי גלנפידיך  ,18בקבוק של
גלנמונג'י  32שנה וכמה דוגמאות של גלן
בורג'י  .)22אבל זה היופי בקיבוץ שיתופי.
הרופא קבע ,הועדה אישרה והמזווה שלי
התמלא .ואני – מאז אני עוסק בהרמת הכולא
סטרול הטוב שלי מדי ערב.
כבר הרבה זמן שלא עשיתי בדיא
קת דם .הצורך בצום של  12שעות,
שכולל גם המנעות מהטיפה המרה,
מקשה עלי .אבל לפעמים ,באמצע
יום העבודה כשאני מרגיש את גרוא
ני יבש אני רץ למרפאה ,עוקף את
התור ומתפרץ לחדרו של הרופא
הטוב ,כולי חיוור ומיוזע" .יש כאן
מקרה חרום" – צועק בדרך כלל
הרופא הטוב ומפנה את כולם מהא
חדר" .מדובר באדם גוסס עם כולא
סטרול טוב מינימלי .לא להתקרב זה
מסוכן!" – הוא צועק לאחיות תוך
שהוא עורך שתי כוסיות על השולחן
ושולף את הג'וני האדום שלו מתחא
תית המגירה .אנחנו מוריקים שלוש
או ארבע כוסיות ,מעווים את פנינו
בגועל ,ומתוך נים לא נים מבושם
אנחנו ממלמלים משהו בגנות הידא
רדרות הרפואה הציבורית ואיכות
התרופות שהיא מספקת...
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התשבץ החודשי
החורף מנצל ימים אחרונים של פברואר בואכה מרץ ,כדי להראות את כוחו ,אבל פסח כבר אורב
בסוף החודש והאביב עימו .אז לקראת אקורד הסיום של אחת העונות שטופות הגשם שהיו לנו מזה
שנים רבות ,קבלו תשבץ שכולו חורפי וגשום.
את הפתרונות נא לשלוח ל"קצה המדבר" ,ד.נ .חבל אילות ,מועצה אזורית חבל אילות ,או למייל:
 nakdimon@eilot.org.ilהזוכה ,כרגיל  -יקבל גלידה מתנת מזנון יטבתה.
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חורף

בהצלחה .גל נקדימון

הגדרות:

1

מאוזן:
 .3כשלצבי הייתה בעיה ,הוא רצה אחד כזה ,אבל
לא מהכבשה ()3,4
 .5משתמשים בהן  -שוער כדורגל ,חוקר מז"פ,
רופא שיניים ועוד
 .8מקווי מים קטנים ,זמניים ,המשמשים כתירוץ
למגפיים
 .10משותף לאפונה ,ירקות ,פטריות ,עוף...
 .12רדיד מחמם
 .15אח! איזה חום!
 .16יש כזה גם במחשוב ,אבל הוא לא מוריד גשם
 .17היא יכולה להיות גם אווירית
מאונך:
 .2נופל מהשמים ומגיע גם בכוס עם קש
 .3עוזר בלי ו' בהתמודדות עם הקור
 .4היא מוציאה שם רע לחזירים
 .6משותף ל :אפייה ,בילד-אין וחימום
 .7בתנ"ך הוא מופיע בלבנון (ירמיהו י"ח )14
ואצלנו בכלל לא
 .8לראשונה ,היה לנו אחד כזה כבר בספטמבר
ומאז עוד כמה זרמו בדרך...
 .9במגילת אסתר הוא עשוי מפשתן ומגיע עם
ארגמן ושורוק
 .10משותפים לברוך ולננסי סינטרה
 .11בקיץ מתגעגעים אליו ,בחורף סובלים ממנו
 .13שרים לו ש... :בוא ,רד כבר... ,...הביא אותי
אליך ,ויש גם כזה אחד כזה של גברים
 .14הקץ שלה מגיע בסערה

2

4

3

6

5
7
8
9

10

12

11

14

13
15
16
17

ה

פתרון
התשבץ הקודם
התשבץ הפתור
בנושא בחירות

(לכל הרמות)

על ידי אקדמאית
ענבר ,054-5640110 :גרופית
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