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תזכורת!!!
 ,16-18.2כנס אקו-יהדות בחבל אילות

"קצה המדבר",
ירחון המועצה האזורית חבל אילות.
מופץ חינם בישובי האזור
עורכת :גל נקדימון
עריכה גרפית :סטודיו יטבתה

דבר העורכת

 /גל נקדימון

די ועוד קצת וגם הנוער
החלטתי ,נחרצות ונחושות  -לא עוד
ססגון .אז החלטתי.
כנראה שהנושא בוער בעצמותיהם(  (ובק�ו
למוסיהם) של אנשי האזור ומן הראוי לתת
במה לכל הדעות .אז גם בגיליון הזה יש
לנו עוד ססגון .אבל זהו! עד הגיליון הבא.
ומהלעוס והחפור ,אל הרענן והמתחדש:
לאחר מאמצים רבים וזמן ממושך ,השבנו
לחיים את מדור הנוער ,שהיה חלק חשוב

מהעיתון האזורי במשך שנים וזה זמן רב
נפקד מקומו מעמודי "קצה המדבר".
את הכפפה הרימה נערה מוכשרת בשם
יעל אלטשולר ,שגייסה כותבות וכותבים,
מאיירים ומראיינים ובשמחה רבה אנו מגיד
שי ם לכם את מדור הנוער המחודש .המע�ו
ניינות ומעוניינים לקחת חלק במדור ,מוד
זמנים ליצור קשר עם יעל (פרטים בפנים).
קריאה נעימה!

מכתבים
סופיות הדיון או שלטון החוק?
במכתבו בגיליון הקודם ביקש דובי קדישאי
להכשיר סופית את המלון בעמק ססגון בשם
"סופיות הדיון" .אלא שעיקרון זה אינו עומד
לעצמו ,וחשוב ממנו ,בוודאי ,שלטון החוק.
בדברים שפורסמו כאן לפני כשנתיים ,הודה
ראש המועצה היוצא כי ידע היטב שהתוכנית
שהוא מקדם עם היזם איגרא אינה תואמת את
המותר על פי החוק (גת" :הוועדה המליצה,
בידיעה ברורה ולא בטעות ,את תוספת הבנייה
במלון בתמנע ,מתוך כוונה שאם יש בעיה,
הוועדה המחוזית תעצור את ההחלטה") .מעד
ניי ן אם נציגינו בוועדה המקומית היו מו�ד
עים למהלכים אלו ,או שהוקסמו מהדיבורים
אודות "בנייה אקולוגית" ו"מיחזור מים".
הפרויקט נעצר לפני תשע שנים  -לא בגלל
עינינו היפות ,אלא בשל "פגיעה חמור ה ב�ש
לטון החוק" .השופט שפסק זאת גם הנחה את
הוועדה המחוזי ת להזמין נספח סביבתי מג�ו

רם אובייקטיבי ,שיתייחס לגודל שטח המלון
ולאופן פריסתו ...לידיעתך ,דובי ,המחוזית
גנזה למעשה את הדו"ח ,משום שמסקנותיו
לא נשאו חן בעיני חבריה .עד היום אין אמירה
נחרצת על איזה שטח יש להקים את המלון,
אלא בקש ה ותחינה מהיזם שיגיש מספר ת�ו
כניות על פני שטח מצומצם ,בכדי שהמחוזית
תוכל להכשיר את השרץ .בתום תשע שנים
הם אישרו אותו בשנית ,גם הפעם תוך חריגה
של פי חמישה ומעלה מהשטח המותר על פי
התב"ע ,על פני  130דונם! תב"ע תמנע ,שיש
לה תוקף של חוק ,מאפשרת הקמת מלון בתא
שטח של  24דונם בלבד .הקלידו בגוגל "הבנת
הנקרא יושר ציבורי ומה שביניהם" ,כדי לקד
רוא בנחת את הפרטים .כל בעלי התפקידים
בחבל (כן ,גם אתה ,דובי) קיבלו בזמנו את
המסמך .אף אחד לא טרח להגיב עליו.

אסף ריבלין ,קיבוץ אילות

יוצאים לטייל בשבילי הערבה

מיזם מקומי שמטרתו חיבור הקהילות השונות בחבל
אילות ,ב
וחיבור בין השבילים המחברים ביניהן ,תוך היכרות הדדית
עם פינות החמד החבויות ב"חצר האחורית" שלנו.

כתובת המערכת :מ.א .חבל אילות88820 .
nakdimon@eilot.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
משתתפים :סנדי אוסמן ,נעמה אלוני,
יעל אלטשולר ,אמנון אלמוג ,דובי גולדמן,
יניב גולן ,חנן גינת ,ענת גנאור ,שרי ניצן,
שרון סורג'ון ,נעמה סכונפלד ,תמרה
סתווי ,עזרא רבינס ,מאיה שחם-חורש,
בני שלמון
צילום שער :גל נקדימון
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הערבה

בין סמר לאליפז
יום שבת ה25.3.17-

נפגשים לאירוח בקיבוץ אליפז,
משם ,בהדרכת תושבי המקום ותלמידי בית ספר,
נצא בחמישה מסלולים שונים הנבדלים באופיים ובדרגות קושי.
את היום נסיים בפיקניק משותף בקיבוץ סמר.
פרטים אצל קרן ספיר – ksapir19@gmail.com

מכתבים
הזיגזג של חנן
לא נכחיש שאנו מאוכזבים מאוד מהזיגזג שעושה חנן גינת כבר שנים
לגבי המלון בעמק ססגון ,זיגז ג שהגיע לשיאו בגיליון האחרון .אין ל�ט
עות :אילו רצה בכך חנן ,הייתה תכנית הבנייה בססגון נעצרת .זכותו של
חנן להחזיק בכל דעה שיחפוץ ,וללא ספק מופעלים עליו לחצים כבדים
מצד קודמו בתפקיד וממשרד התיירות .חבל שאלו חשובים בעיניו יותר
מקולותיהם של  700התושבים שחתמו על המכתב הקורא להעתקת
התוכנית אל חלופת המבואה.
יותר מהאכזבה ,מכתבו של חנן ציער אותנו .צער על כך שאיש רב
זכויות כמוהו מטיל את כובד משקלו המדעי והציבורי (הנכבד) כדי
לכסות אמיתות שידועות לו היטב ,אך מתנגשות עם תמיכתו החדשה
בבניית המלון בססגון.

האמת הפשוטה היא שאין בכל הארץ נוף דומה לזה של עמק ססגון!
ייחודיותו נובעת מהיותו תחום בין שלושה הרי ִמשאר של אבן חול,
ששניים מהם  -הר מכרות וגבעת ססגון – הם הגדולים בישראל .כה
גדולים מכל הר או גבעת ִמשאר אחרת בבקעת תמנע(  (ראו מפה מצ�ו
רפת) שההשוואה אבסורדית .הייחודיות בנופו של עמק ססגון היא
גיאומורפולוגית ,כלומר  -נובעת מצורתם ומהאופן בו התעצבו הרי
המשאר ,ולא בהרכב של מחשופי אבן החול .הרצאתו המלומדת של חנן
על מחשופים של אבן חול בהר אמיר (שכלל איננו הר ִמשאר ושרובו
מכוסה בסלעי גיר ודולומיט) ובמקומות אחרים  -פשו ט איננה רלוו�נ
טית ,וחנן יודע זאת היטב.
במפה רואים גם שעמק ססגון מרוחק מכל תשתית קיימת של כבישים
וחשמל (ומים וביוב)  .הנחת ת�ש
תיות אלו למלון סותרת כל היגיון
תכנוני מקובל של בנייה צמודת
דופן (קריטריון שחלופת המבואה
עונה עליו במלואו) .חנן חוזר על
טענות קודמו בתפקיד  -שעמק
ססגון נפגע בשל פעולו ת ה�כ
רייה ,ובמשתמע רומז שלא נורא
אם ייבנה שם מלון .זו זריית חול
בעיני הקוראים .אכן ,פעילות המד
כרות פגעה בכל המרחב ,אך מכל
המקומות בבקעת תמנע אין אזור
שהוא שמור יותר מעמק ססגון,
כולל אזורי הפארק המטוילים
והמרהיבים ביותר .מטייל שעיד
ניו בראשו יוכל בקלות להבחין
במאות הדרכים ,הבורות ,הפירים
והחציבות ברחבי הפארק וכך גם
מי שיפתח גוגל-ארץ במחשב
(פשוט עשו זום על אזור הקשתות
והמרכבות).
הצער העמוק שחשנו בקריאת מכד
תבו ,נובע מהוודאות שחנן יודע
כל זאת  -גם משום שהוא אכן
מיטיב להכיר את האזור ,ובעיקר
משום שהאינפורמציה המוצגת
כאן נמסרה לו לא מכבר .דווקא
בגלל שחנן הוא איש יקר ורב
זכויות כה כואב לנו לראותו בקד
לקלתו.

מפה טופוגרפית ( )amudanan.co.ilשל בקעת תמנע ובה מסומנים וממוספרים הרי וגבעות המשאר של אבן חול.
הקו האדום מסמן את הקף הבסיס של כל אחד מהם והצבע את גובהם מעל בסיסם (ראו פרוט בטבלה למטה)

דני מולכו (אילות)
ותימור כץ (קיבוץ נוה אור)

טבלת הגבהים מעל בסיסם של הרי וגבעות המשאר של אבן חול בבקעת תמנע .החישוב נעשה על פי קווי הגובה במפה הטופוגרפית כך שייתכנו טעויות
של עד  10מטרים
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מהמתרחש בחבל
הפגנת החקלאים

ביום ראשון ,16.12 ,נקלעו הנוסעים על כביש הערבה בואכה אילת
למחזה לא שגרתי לאזור השקט  -עשרות אנשי ם עומדים לצד ה�כ
ביש ואוחזים שלטים ועל הכביש עצמו משתרכים לאיטם טרקטורים
הנושאים גם הם שלטים ומעכבים את התנועה.
מהלך זה הוא חלק ממאבק החקלאים בכל הארץ ,בגין המדיניות
החד צדדית של הממשלה בכל הנוגע לפתיחת ייבוא פרוע וחופשי,
מחירי המים הגבוהים לחקלאים ,פערי התיווך ועוד .הפגנות דומות
(וגדולות בהרבה ,יש לציין) התקיימו במקביל בעוד ארבעה צמתים
בארץ  -צומת יקנעם ,צומת אגמון החולה ,צומת חפר וצומת עין
יהב.

מבחינת התאחדות חקלא י ישראל ,מדובר ביריית הפתיחה של המ�א
בק ,הדורש מהממשלה להציב את החקלאות על סדר היום הלאומי,
ובמהל ך  - 2017-18להסדיר את "הורדת מחירי המים וביטול הל�א
מת אגודות המים החקלאיות ,עצירת הייבוא הפרוע  ,טיפול בפ�ע
רי התיווך ,זאת לצד בניית שוק סיטונאי חדש ,טיפול בכל סוגיית
העובדים הזרים ,תמיכה בייצוא החקלאי ,הסדר בענף ההטלה ,הסדר
בקרן הביטוח של החקלאים – קנט ומנהלת השקעות .על הממשלה
להתעשת ולהבין שאם לא תשמר את החקלאות ,אזי החקלאות במד
דינה תכריז על פשיטת רגל( ".מתוך הודעת ההתאחדות לתקשורת).

גל נקדימון

חנוכה אחרת בנאות סמדר

צילומים :שרון יעקובן

ביום חמישי ,1.12.2016 ,התקיים בקיבוץ נאות סמדר טקס חנוכת
מרכז המדרשה החינוכית ביעלון.
הטקס התקיי ם בנוכחות משלחת תורמים מקק"ל גרמניה ,אבי די�ק
שטיין  -המנהל היוצא של חטיבת גיוס כספים בקק"ל ,שאול חורב-
שליח קק"ל בגרמניה ,ראש המועצה חנן גינת ,אנשי האזור וכמובן
אנשי וילדי נאות סמדר.
נחנכו שני מבנים מרכזיים ,בהם כיתות לימוד ,אולם התכנסויות
וחדר אוכל .העבודות במקום כללו גם פיתוח מרהיב של גבעת יעלון
עם בריכות ,טרסות ,אמות מים ,עצי תמר ,שיחים ופרחים .בשלב
הבא ייבנו בקתות מגורים נוספות ,יורטים ,חדר י אירוח ויורחב פ�י
תוח השטח.
מיד אחרי הסרת הלוט ,הכיבוד ,השירים  ,הריקודים והנטיעות ,ו�ב
דיוק קוסמי מרשים ,החלה סופת חול חזקה שהבריח ה את כולם מ�ה
גבעה ,והדגימה לידידינו הגרמנים מדבר מה הוא.

 4קצה המדבר | גיליון מס 187 .ינואר 2017

המדרשה החינוכית בנאות סמדר פועלת כבר שבע שנים ,והטקס
סימן את סיומו של שלב משמעותי בבנייתה.
המדרשה מקיימת תוכניות לימודיות רבות למאות צעירים בשנה,
הפוקדים את נאות סמדר לפרקי זמן שונים .מתקיימים בה סמינרים
של שישה חודשים העוסקים בבניה אקולוגית ובחקלאות אורגנית,
כמו כן מתקיימות סדנאות של שבוע בבית האומנויות בפיסול בעץ,
צורפות ,קרמיקה ורישום.
המדרשה מקיימת גם סמינרים ייעודיים למורים ,קבוצות מהארץ
ומחו"ל ,מכללות ,בוגרי תנועות הנוער ,חוגים אקדמאיי ם ש�ו
נים ,תנועה ,מוזיקה ,יוגה ועוד ועוד.
נראה שחברי המשלחת הגרמנית ששהו בנאות סמדר במשך יומיים,
עברו שם חוויה ציונית וחלוצית מרגשת במיוחד.

ענת גנאור

מהמתרחש בחבל
טעימה מחנוכה

כנס תיירנים

חג חנוכה היה שמח בקיבוץ יהל .פתחנו את החג בתהלוכת לפידים
בכבישים המתחדשים ,הבדלה ,הדלקת נר ראשון ,ארוחת מרקים
לחימום הקיבה והרבה שירים ומצב רוח טוב לחימום הנשמה.
חג שמח מהקיבוץ הצפוני בחבל אילות.

ביום שלישי  ,13.12 ,הגיעו כל גורמי התיירות בחבל אילות ליש�י
בה במועצה .התיירנים התכנסו לעדכונים שוטפים ,היערכות ליריד
התיירות השנתי ,וגם שמעו הרצאת אורח בתחום השיווק האינטד
רנטי.

גל נקדימון

שרון סורג'ון

יום עיון לזכרה של ג'יג'י

ב 19.12.16-התקיים יום עיון לזכרה של מרג'ורי (ג'יג'י) סטרום,
ז"ל ,שהיתה מנכ"ל המו"פ החקלאי ונפטרה ממחלת הסרטן לפני
כשנה.
ביום העיון ,שהתקיים באולם הכנסים במבנה לאנרגיה מתחדשת,
השתתפו כ 100-איש ,תושבים ואורחים ,מכרים ,חברים ושותפים
לעשייה ולעבודה במכון ערבה ובמו"פ ערבה דרומית.
שתשת המרצים שנטלו חלק ביום העיון ,הציגו נושאים שונים ו�מ
גוונים הקשורים ,בדרך זו או אחרת  -לג'יג'י ז"ל והיו קרובים
לליבה:
עפר בן טובים ,בן זוגה של ג'יג'י ז"ל הציג את עבודת הגמר שלה
בנושא "המהפכה התאילנדית",
דוד לרר ,מנכ"ל מכון ערבה ,הציג פיתוח מודל עלות השוואתית,
אופטימלית ,לשמירת הטבע בישראל.
ד"ר אביטל בכר ,ממנהל המחקר החקלאי ,וולקני ,הציג את נושא

החיסכון בידיים עובדות בגדיד התמרים.
ד"ר אלון בן-גל ,מנהלה המדעי של מו"פ ערבה דרומית וחוקר
במנהל המחקר החקלאי גילת ,הצגיג אפליקציה אגרונומית-כ�ל
כלית ,לתמיכה בקבלת החלטות ,בעניין השקיה במים ,כתלות
במליחותם.
ד"ר טארק אבו חאמד ממכון ערבה ומרכז ים המלח והערבה הציג
את הנושא  -תחבורת העתיד ,לחשוב מחוץ לקופסה.
אורי צוק בר ,סמנכ"ל מחקר כלכלה ואסטרטגיה במשרד החד
קלאות ופיתוח הכפר ,הציג את נושא העובדים הזרים מאז ועד
היום.
תודה מקרב לב ,לכל אלו שטרחו ,הגיעו וכבדו את זכרה של
ג'יג'י ז"ל ,יקירתנו ,ולכל העוסקים במלאכת ההפקה והארגון של
האירוע המכובד.

עזרא רבינס
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מהמתרחש בחבל
ביי ביי 'אהלן אהלן'

בסוף השבוע האחרון של  ,2016התקיים באשרם במדבר שבשיטים
אירוע מיוחד במינו  -פסטיבל פרידה של מי שניהלו את המקום
עד עתה  -החבר'ה של 'אהלן אהלן' הפקות .בפסטיבל ,שהתקיים
במתכונת מצומצמת יחסית לאירועים הרגילים ("רק"  700איש),
ניתנה טעימה מהחוויות המרכזיות שקיבלנו באשרם במהלך השנים
 פסטיבל זורבה הבודהה ,פסטיבל פשוט ופסטיבל לילות אהבה(שאוחדו למתחם אחד שנקרא 'פשוט אהבה') ומתחם מדיטציות של
אושו אינטנסיב וכמוב ן הופעות וריקודים מסביב לשעון .תחת הכ�ו
תרת "מממ ...ביי אחי!" הפך האשרם למסיבת פרידה אחת גדולה

 מי שלא רקד ,השתתף בסדנא ,מי שלא עשה את זה או את זה ,ישבליד המדורה ,או הבר ,או בתוך האוהל  -כי צריך לישון לפעמים -
אחרי כל המאמץ הזה ,אפשר היה להתפנק במתחם הטיפולים עם
עיסוי רקמות עמוק ,או אבנים חמות ובשבת אחר הצהריים ,דקה
לפני  ,2017אורזים הולכים.
החבר'ה של 'אהלן אהלן' יוצאים לדרך חדשה עם Hippie Productions
והאשרם יוצא לדרך חדשה תחת ההנהלה הסמרניקית .בהצלחה
לכולם והרבה כיף לנו.

ביקור שר החקלאות

בטיחות בהמחשה

ביום שלישי  ,27.12ביקר בחבל אילות שר החקלאות אורי אריאל
(הבית היהודי) .במפגש עם השר נכוחו כ 40-איש מכל המשקים ב�א
זור .בשיחה שהתקיימה עם השר ,יחד עם עשרות משתתפים ממשקי
האזור ,דובר במחירי המים ,ייבוא פירות וירקות ,גיוס עובדים זרים,
מיכון מטעים ,תמיכה במו"פ החקלאי ונושאים נוספים.
מכיוון שאריאל אחראי גם על החטיבה להתיישבות ששבה לפעול
באוקטובר האחרון ,נדון גם נושא הוספת בתים יבילים לקיבוצים.
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בתאריך  7.12.16נערך בבי"ס (תיכון ויסודי) יום בנושא בטיחות
בדרכים ,הסעות ואלכוהול .ברחבי ביה"ס הותקנו שלטי בטיחות
מעוררי מודעות ,הגיעו מדריכים מקצועיים של חברת פ.ר.ש עם
עזרים מתאימים והותקנו העמדות :סימולטור משוכלל ,רכב מתהפך
"משכנע"  -מסלול הממחיש את השפעת חגורת הבטיחות (מציל
חיים) ,מסלול הממחיש נהיגה בשכרות והמחשת השפעת האלכוהול
על ההתנהגות ושיקו ל הדעת ,הדרכת תלמידי היסודי בנושא ה�ס
עות – המחשת העלייה והירידה מאוטובוס וכן התנהגות במהלך
ההמתנה והנסיעה.
התלמידים גילו עניין רב בנעשה ועמדו בתור כדי להתנסות בחד
וויות.

אמנון אלמוג

משולחנו של חנן

צמיחה דמוגרפית – יעד מספר אחת בחבל אילות
קיבוץ יטבתה ,הישוב הראשון בחבל
אילות שהוקם בשנת  - 1957חוגג השנה
 .60במהלך  30השנים שלאחר מכן
הוקמו תשעת הקיבוצים הנוספים ויחד
איתם הישוב הקהילתי שחרות .בשנת
 2005הגיעו התושבים הראשונים לישוב
הקהילתי באר אורה ,שהוא כיום הגדול
ביותר בחבל אילות.
בחבל חיים כיום כ 4,600-תושבים ,הגיל
הממוצע של החברי ם בקיבוצים ובש�ח
רות הוא בין  50ל 60-ובבאר אורה הגיל
הממוצע של התושבים .40 -
במהלך השנים האחרונות גדלה מאוד -
בכ ל הישובים  -המודעות לצורך בקל�י
טת משפחות צעירות שישתלבו בישובי
חבל אילות.
בעקבות השילוב של הנתונים שהוצגו
להלן והנכונות לשיתוף פעולה מלא
מהישובים ,הוגדר יעד מספר אחד בחבל אילות לשנים הבאות:
צמיחה דמוגרפית!
במפגש שנערך בתחילת דצמבר ובו השתתפו כ 50-נציגים מיישובי
המועצה ,הגדירו הקיבוצים את רצונם לקלוט בין חמש לשתים-
עשרה משפחות בשנתיים הקרובות .במקביל ,תמשך הצמיחה הדד
מוגרפית בבאר אורה וצפויה קליטת  50משפחות בתקופה זו.
בהחלט רף גבוה מאוד לכולנו  -אבל אפשרי!!!
על מנת לממש יעד זה ,עלינו לפתח ולטפח מכלול של תחומים:
מיתוג ושיווק של חבל אילות כאזור מיוחד מבחינה אנושית וגם
נופית ,המעוניין ומאפשר קליטת משפחות צעירות .המיתוג כולל
גם הדגשת החינוך המשובח הקיים בחבל אילות  -הן בגיל הרך והן
בבתי הספר.

יעד הצמיחה מבחינתנו הוא כ 5,000-תושבים עד
סוף שנת  2018ו 7,000-תושבים עד שנת 2024
פיתוח מקורות תעסוקה אטרקטיביים המאפשרים פרנסה בכבוד-
במהלך השנים האחרונות הוקמו החברה לאנרגיה מתחדשת ,מרכז
מדע ים המלח והערבה וגופים נוספים ,שמטרתם למשוך אנשים
הפועלים בתחום מדע ,מחקר ,חינוך ועוד.
שיפור דרכי התקשורת והתחבורה  -המרחקים שלנו מהווים חסם
פחות ופחות משמעותי ,המאפשר לאנשים שמגיעים ממרכז ומצפון
הארץ ליישם את המטען הרב איתו הם באים ולהמשיך להתפתח
אצלנו .יחד עם זאת ,אנו מעוניינים לקדם יזמות פרטית לעסקים
קטנים שתפעל בחבל אילות ותזכה לליווי החברה הכלכלית.
בניית בתים שיאפשרו למשפחות הצעירים מגורים ברמה נאותה.
אנו משקיעים מאמצים רבים לקבלת תמיכה מהחטיבה להתיישבות,
משרד השיכון ,הסוכנות היהודית ,קרן קיימת ומשרד נגב גליל.
המטרה היא לפעול עד סוף שנ ת  ,2018לבניית כ 80-בתים בקיב�ו
צים בגודל של  80-100מ"ר .אנו בודקים אפשרויות שונות :רכישת
קראווילות חדשות ,רכישת קראווילות "יד שנייה" ובניה עצמית.
במקביל  -לקדם את התב"ע של כל הישובים ולפתח תשתיות
מתאימות.
בכוחות משותפים של הקיבוצים והמועצה נצליח לממש יעד זה.
על מנת לבצע קליטה מיטבית ,יש לשים דגש על ליווי הנקלטים
המגיעים לחבל אילות .האתגרים העומדים בפני הנקלטים רבים:

המעבר למקום חדש ,הפרידה מהמקום
הקודם ,ההסתגלות לסביבה חינוכית
ותעסוקתית חדשה ,בניית קשרים חבד
רתיים ועוד .בשלב ראשון יש לפעול
לחיזוק הקשר האישי עם רכזי הקליטה
והחברים בקיבוצים .בהמשך  -קשר עם
רכז הקליטה האזורי ואנשים רלוונטיים
מהאזור .בכוונתנו ליזום סמינר נקלטים,
אותו תבצע המועצה  -סמינר זה יאפשר
שיח משותף עם הנקלטים מכל הישובים
וילדיהם .יחד עם זה ,חיזוק המערכות
הקולטות בכל אחד מהישובים לקבלת
פנים מתאימה לנקלטים וליווי צמוד
שלהם בתהליך הקליטה .ליווי הנקלטים
והסמינרים המתוכננים יעשו במשוד
תף עם התחנה הפסיכולוגית והמחלקה
לשירותים חברתיים.

חיזוק מסלולים לקליטה:
 .1הידוק הקשר עם בני ובנות האזור ,על מנת לשתף אותם באפ�ש
רויות הצומחות ומתפתחות בחבל אילות .במסגרת זו אנו מתכננים
כנ ס סוף שבוע ,אליו יוזמנו הצעירים ובמהלכו נציג להם את הא�פ
שרויות השונות להשתלבות בחבל.
 .2המשך תוכנית "בית ראשון במולדת" – פרויקט שעיקרו קליטת
עלייה ומתחיל בימים אלו את המחזור השלישי .לשמחתנו כעשר
משפחות משני המחזורים הראשונים נשארו בחבל.
 .3קליטת אנשים צעירים שישתלבו בפעילות בתחומי החקלאות,
התעשייה והתיירות בקיבוצם.
 .4קליטת חוקרים ,מהנדסים ואנשי חינוך שישתלבו במכוני המחקר
המתפתחים בחבל אילות וגם באילת.
 .5השלמת מבני ציבור בישובים ובמיוחד בבאר אורה ,שיאפשרו
פעילות קהילתית וחינוכית ברמה נאותה ומתאימה לחינוך הערכי,
אותו מנחילים בכל ישובי החבל.
יחד עם זה ,הרחבת התשתיות האזוריות בתחומי החינוך ,הבריאות,
התחבורה ועוד.
תמיכה במסלולי הצמיחה הדמוגרפית שבוחר כל אחד מהישובים:
תוספת בתים בקיבוצים השיתופיים ,הרחבות קהילתיות ותוספת
מגורים בקיבוצים המתחדשים ובנייה עצמית בישובים הקהילתיים.
בחודש ינואר יתחיל בעבודתו רכז קליטה של המועצה האזורית.
רכז הקליטה יהיה כפו ף ישירות לראש המועצה ויפעל בהתאם ל�ד
ברים שהוזכרו להלן ,ירכז את פורום רכזי הקליטה בישובים ,ויחד
עם האנשים הרלוונטים במועצה יוביל את תהליכי הקליטה עם כל
ההיבטים שהוזכרו להלן  -כמובן בתמיכה ישירה של ראש המועצה
וכל בעלי התפקידים במועצה.
יעד הצמיחה מבחינתנו הוא כ 5,000-תושבים עד סוף שנת 2018
ו 7,000-תושבים עד שנת .2024
להצלחת הצמיחה הדמוגרפית נדרשים שותפים רבים בכל ישובי
החבל  -הן בחיזוק הנקלטים ,הן בהנחלת גאוות היחידה של חבל
אילות למצטרפים ובמיוחד במאור פנים לאנשים חדשים שמגיעים
לבחון אפשרות מגורים אצלנו ואיתנו.
נשאף למה שאפשרי ,נעשה כולנו את מה שנחוץ ואז נגלה שאנו
עושים אפילו את מה שנראה כבלתי אפשרי!!

ראש המועצה ,חנן גינת
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היי גיא

 /גל נקדימון

גיא מרקמן התיישב על כסא מנכ"ל החברה הכלכלית לפני שנה וחצי ,במאי  .2015הנחתי לו להשתפשף
תקופה בתפקיד המורכב ,לפני שהושבתי אותו על כסא המרואיין והתחלתי לשאול את השאלות הקשות
באמת ,כמו  -מה נשמע?

לתפקיד מנכ"ל החבר ה הכלכלית ,אחד התפקידים המרכזיים וה�ח
שובים באזור ,הגיע גיא מרקמן אחר י שורה של תפקידי ניהול ב�ת
חומי התיירות והתקשורת ,כאשר לזכותו נזקפת הקמת תחנת "קול
הים האדום" יחד עם קבוצה של יזמים וניהולה במשך  17שנה .עם
כל שנות העבודה שמאחוריו ,מפתיע לגלות שהוא מעולם לא עבד
מחוץ למדבר  -כל עסקיו התנהלו באילת ,שבה גם נולד ,גדל ולמד.
גיא ,אף פעם לא רצית לבדוק מה יש צפונה לכושי?
"רציתי ,אבל מעבר לנסיעה ארוכה לחו"ל אחרי הצבא  -זה אף פעם
לא קרה  .בגיל צעיר נכנסתי לעסקים באילת ,אחרי שזכיתי במ�כ
רז המיועד לבני אילת שמתמודדים בהגרלת זיכיון .לאחר הזכייה,
ניהלתי יחד עם אחי את חוף המגדלור ומשם העניינים כבר התגלגלו
כך שהכל נשא ר באזור .בהמשך הייתי שותף להפעלה של אטר�ק
ציות תיירותיות כמו סירת זכוכית וטיולי ג'יפים ובשלב מוקדם מאד
יחסית  -בגיל  - 27התחלתי להפעיל את תחנת הרדיו האזורית של
אילת והערבה".
רוב חייו גיא היה אילתי ,אבל הרומן שלו עם חבל אילות החל זמן
מה לפני שקיבל משרד בבניין המועצה האזורית" .גרתי כמה שנים
בבאר-אורה וגם הייתי חבר מליאה במשך שלוש שנים בתור יו"ר
וועד באר-אורה ,אבל נאלצתי לחזור לאילת מטעמים משפחתיים.
עדיין יש לי את הבית ביישוב ואשמ ח מאד לחזור אליו .האמת ה�פ
שוטה היא ,שאני מת על באר-אורה".
לא קל לקרוא את גיא  -הוא משדר נינוחות ,מדבר בשקט (לפעמים
בשקט מדי) ,אבל כשהוא מגיע למפעלים החשובים בחייו  ,כמו ה�ר
דיו ועכשיו העבודה בחברה הכלכלית ,ניכרים העניין וההתלהבות
מהעבודה .לינדה זמזליג ,מי שמנהלת את משרדי החברה כבר שנים
רבות ועבדה עם מנכ"לים מיתולוגיים כמו אמנון שמעוני (יהל),

אומרת שזכתה " -הצליח לי עם כל הבוסים" היא טוענת" .כולם היו
סופר-נחמדים וגיא לא נופל מהם".
נכנסת לנעליו של דובי גולדמן (יטבתה) .איך התרשמת?
"כמו שכולם מתרשמים ממנו  -דובי הוא תותח ,איש מצחיק ומבריק
וזו היתה חוויה לעשות איתו חפיפה .לפני שהתחלתי ,קראתי חומר
רלוונטי ,למדתי ,הבנתי שמדובר בעבודה מאד מאתגרת ובסופו
של דבר החפיפה עם דובי היתה מצחיקה ,כיפית ,מלמדת ובעיקר
חלקה".

"חלק מהתרומה שלי למכלול היא שילוב הניסיון
שלי בתקשורת עם התיירות  -אנחנו מפרסמים
יותר באילת אירועים שמתקיימים באזור ...מדובר
בקהל פוטנציאלי לא קטן"
ספר על "קול הים האדום"
"זו היתה חוויה מיוחדת במינה ,שהחלה ב 1995-והסתיימה אחרי
 177שנה .יצא מכרז לתחנות רדיו פרטיות אזוריות ,והציעו לי להצ�ט
רף לקבוצה שרצתה לגשת למכרז .חשוב לציין שהמכרז לא היה על
ההצעה הכספית הגבוהה ביותר ,אלא על קונספט של תחנה  -תוכן,
תרומה לקהילה וגם יכולת פיננסית ,אבל רק כדי להראות שמדובר
בקבוצה רצינית  .זכינו במכרז וככה התחלתי לכהן בתור מנכ"ל ה�ת
חנה ואחד הבעלים ,בלי שהיה לי ניסיון ניהולי רציני ומסודר (למעט
ניהול החוף).
פחות משנתיים לאחר מכן ,ב 1997-למדתי לתואר ראשון במנהל

המשך בעמוד הבא
קצה המדבר | גיליון מס | 187 .ינואר 9 2017

המשך מהעמוד הקודם
עסקים באילת ובהמשך עשיתי גם קורס דירקטורים וקורס יועצי
השקעות בניירות ערך".
ומה עם ניסיון בתקשורת?
"הגעתי לעבודה הזו בלי ניסיון בתקשורת ,אז בין מועד הזכייה
 מאי  95למועד פתיחת התחנה  -ספטמבר ,הייתי קם כל בוקרבשש ,פותח א ת הרדיו ,מזפזפ בין רשת ב' לגלי צה"ל ,מקשיב ו�מ
נסה להבין מה בעצם אני שומע  -מי כתב ,מי עשה ,איך עושים,
אינסרטים ,הקלטות ,הכל .נסעתי לגלי צה"ל לביקור מקצועי ,ראיתי
איך התחנה עובדת ,נסעתי לארה"ב לתערוכה וכנס לימודי של רדיו
וטלוויזיה (בארה"ב י ש  11,000תחנות רדיו) .בכנס מתקיימים ע�ש
רות מושבים ואפשר לבחור את אלה שמעוניינים בהם; אני בחרתי
רק באלה שהיו קשורים לרדיו .בשנים הבאות נסעתי לכנס הזה עוד
ארבע-חמש פעמים ותמיד למדתי משהו חדש".
אמרת שזכיתם במכרז בזכות הקונספט .מה עוד עשיתם ,בנוסף
על שידור רדיו?
"עשינו כמה דברים מאד מיוחדים שהחלו בתחנה וחלקם ממשיך עד
היום .הקמנו את עמותת 'לתת' באילת לפני הרבה מאד שנים (עוד
לפני שקמה עמותת 'לתת' הארצית) והרמנו פרויקטים של התרמות.
בתחנת הרדיו הרמנו גם את שבוע החינוך באילת .בסך הכל ,אני
חושב שעשינו מוצר טוב ,בוודאי שמבחינת רדיו  -זו היתה התחנה
עם אחוזי ההאזנה הכי גבוהים בקהילה  -בהתחלה היו לנו למעלה
מ .40%-עם השנים הרייטינג קצת נשחק ,גם כי תמיד ,ככל שעובר
הזמן ,יש שחיקה ברייטינג ובין השאר ,כי היום אפשר לקלוט כמעט
את כל התחנות באינטרנט".

על קו תקשורת-תיירות
התחנה נחשבת לתחנה הרשמית של אילת והערבה .יש קשר עם
הערבה?
"במשך תקופה היתה פינה שבועית של עדכונים מהערבה ,אבל
למרבה הצער זה לא החזיק .לא קל להפיק פינה כזו  -היא צריכה
להיות מעניינת ,אינטנסיבית והעבודה עליה דורשת השקעה .פה
בחבל אילות ,אם לא שומעים במקרה משהו ,אז לא יודעים מה קורה
ולא נחשפים לאייטמים תקשורתיים .בכלל ,היום בתקשורת ,אנשים
דוחפים הודעות לעיתונות ,ופה בחבל אין את זה .גם ברדיו וגם
בעיתונות ,כתבים כבר לא מסתובבים בשטח ומחפשים אייטמים,
אלא יושבים במשרד מול המחשב ומה שלא מגיע אליהם למחשב
בתור הודעה לעיתונות  -לא קיים".

"משהו חדש ומאד מעניין שאנחנו עובדים עליו,
בשיתוף משרד התיירות  -הוא שאטל שיסייר
בשלושה פארקים ביום אחד :פארק הצפרות,
פארק תמנע ושמורת הטבע בחוף אלמוג"
אבל פה ,ספציפית באזור שלנו ,לא תמיד רוצים להוציא דברים
החוצה; מעדיפים להשאיר בד' אמותיהם  -בתוך האזור ,או אפילו
בתוך היישוב.
"אני מסכים איתך ואני חושב שזו טעות ושיש כאן פיספוס ,כי אם
רוצים פיתוח דמוגרפי ובעקבותיו כלכלי  -אז איך מגדילים? איך
מביאים את האנשים? עושים קמפיין פרסום בפייסבוק ,למשל ופד
רסום זה גם מידע וחדשות .לא יבואו לכאן אלפים ,כי יש סלקציה
טבעית  -מי שרוצה ויודע לגור בקיבוץ ,גם מופרט ,או חצי מופרט,
או ביישוב קהילתי  -יבוא ומי שלא ,לא".
נמשיך הלאה  -לפי החישוב שלי 17 ,שנה מ 1995-מביא אותנו
ל  .2012 -מה בין הרדיו לחברה הכלכלית?
"לא הספקתי לנוח וכבר פגשתי את משה צייגר ,איש עסקים אילתי,
שבא אליי עם הרעיון של פארק אתגרי  -טופ  .94עבדתי איתו שנה
בבניה ושנה בהפעלה .הוא התחיל לפעול ואז ראיתי את המכרז של
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תמנע (צילום :גדי קדם)

החברה הכלכלית"...
מה ידעת על החברה הכלכלית ובכלל על חבל אילות?
"לא ידעתי יותר מדי מה היא עושה ,אבל צריך לזכור שאת הה�ת
נהלות במועצה הכרתי די טוב ,בשנים שישבתי במליאה( .אגב ,את
אודי הכרתי בכובע אחר לחלוטין  -הוא היה המג"ד שלי במילואים
במשך כמה שנים טובות) .בנוסף ,צברתי במהלך השנים ניסיון
ניהולי ,שכלל גם פעילות בקהילה ועבודה מול גורמים רבים   -ע�ס
קיים ,פרטיים ואזוריים".
והחלטת ללכת על זה?...
"לא מיד .ראית י את המודעה על המכרז לתפקיד המנכ"ל בע�י
תון ,גזרתי אותה ,שמתי בצד ,והתלבטתי .ידעתי שמדובר בתפקיד
מעניין ומאתגר ,שהייתי שמח למלא ,אבל המשכורת היתה נמוכה
באופן משמעותי ממה שהייתי רגיל להרוויח וזה היה בעייתי .זה
מאתגר ,אבל אתה רגיל לחיות ברמה מסוימת ...בסופו של דבר,
שעה לפני סגירת המכרז הגשת י את קורות החיים .אחרי שבוע ז�י
מנו אותי לפגישה ראשונה ,אחר כך נסעתי לבאר-שבע למבחנים,
וכשהתקשרו אליי שוב להזמין אותי לשלב הבא ,אמרו לי שהוועדה
התרשמה שאני לא סגור על עצמי ,מה שהיה נכון באותו הזמן".
מן הסתם ,בסוף החלטת ללכת על זה
"אודי גת התקשר אליי ואמר לי שני דברים :שנשארו שני מועמדים
 אני ועוד מישהו ,ושזה הזמן להחליט אם כן  -כן ,אם לא  -לא וגם"אתה יוד ע שזו שליחות ולא כסף" ונתן לי יום אחד להחליט .חש�ב
תי לעצמי ' -בוא נשים את הכסף בצד .אם זה לא היה משנה ,אז אני
רוצה ,או לא רוצה?' הבנתי שאני רוצה ,רוצה מאד  -את השינוי ,את
הלמידה ,מגזר ציבורי ,מערכת גדולה ...התקשרתי לאודי ואמרתי לו
שאני רוצה ,הודעתי גם לצייגר ולשמחתי נשארנו ביחסים טובים".
ועכשיו?
"אני מאד נהנה .למדתי את הדברי ם שהחברה הכלכלית עושה ב�ת
חום קידום התיירות בחבל אילות ,ומכיוון שבאילת ,בתחילת שנות
התשעים ,הייתי שותף לאטרקציות תיירותיות  -הכרתי את התחום
מהצד של התיירנים ועכשיו אני עוסק בתמונה הגדולה ,מה שמאד
מדבר אליי.
אני כבר שנה וחצי בתפקיד והיה לי זמן ללמוד .אני בא מעולם
העסקים ולמדתי להפנים את התהליכים היותר איטיים ,בירוקרד
טיים ,שמתרחשי ם במגזר הציבורי .העבודה גם כוללת הרבה נס�י
עות ,ישיבות ,פגישות והכל מאד מאתגר ומעניין".
מה למדת ,למשל?
"למשל ,שהתיירנים באזור עובדים קשה .לדוגמא  -רציתי לקדם
מכירות של חדרי האירוח באזור לחנוכה ,אבל כשדיברתי על זה עם
שמול הוא אמר לי  -הכל כבר מלא...
יש כמה פרויקטים שהחלו בימי דובי ואפילו לפני כן ואני ממשיך

אותם ,ויש גם מיזמים חדשים .חלק מהתרומה שלי למכלול היא
שילוב הניסיון שלי בתקשורת עם התיירות  -אנחנו מפרסמים יותר
באילת אירועים שמתקיימים באזור .אליפז כבר מפרסמים לקהל
האילתי באופן קבוע ,אבל תמנע עוד לא ממש ומדובר בקה ל פו�ט
נציאלי לא קטן".

דרושה סבלנות
יש פרויקטים שקיבלת בירושה?
"יש כמה כאלה ,כמו מרכז המבקרים והמבואה בתמנע ,שלא אני
התחלתי ,אבל אני זוכה לסיים.
אתר הטמנת הפסולת נימרה מחויב לאסוף את הגז מהמטמנה ,אז
בנו מתקן מיוחד לאיסוף הגז (מעין לפיד) והמשרד להגנת הסביבה
אמור לתת לנו מענק ע ל הפרויקט הזה ,אבל היו איתו בעיות ט�כ
ניות ,כך שיוצא שגם את זה אני ממשיך.
עוד פרויקט שאנחנו מנסים לקדם ,בתחום התכנון והבנייה ,זה בתי
מגורים נוספים בקיבוצים (פרויקט שעידו קלאי החל) .כל קיבוץ
יגיד בכמה בתים יש לו צורך ואנחנו נגייס את הכסף דרך  JNFאו
קק"ל ,משרד השיכון  ,והקיבוץ/דייר .יש קיבוצים שיקימו את ה�ב
תים ויש שהדייר ,מכיוון שכל קיבוץ פועל אחרת.
אנחנו מסיימים בימים האלה קול קורא למתקן לטיפול בפסולת
חקלאית  -פרויקט שרץ כבר שש שנים ,ובימים האחרונים אנחנו
במשא ומתן עם גוף עסקי שהגיש הצעה .מדובר במתקן שיהיה צמוד
לערדום ושיאסוף את כל הפרש של הפרות מהרפתות וממנו יופק
גז שאפשר יהיה להמיר אותו לחשמל ולמכור לחברת החשמל ,או
למחלבה.
כבר כמה שנים שאמור לקום מתקן כזה ולכן הגזם נאסף (כל גזם
התמרים שזרוק עכשיו ,מהווה בעצם מפגע סביבתי .פעם היה אישור
לשרוף  -היום אין ולהטמין אותו בנימרה עולה הרבה מאד כסף).

כשיקום המתקן לטיפול בפסולת חקלאית הכל יעבור אליו וייצר
חום וגם ירוויח כסף".
יש מיזמים שהם שלך? משהו חדש?
"בפיתוח התיירות אנחנו מנסים לעשות עוד כמה דברים .בשנה
שעברה התחלנו את 'אקו-יהדות' ועכשיו זו כבר השנה השנייה
שהאירוע מתקיים .אנחנו גם רוצים לקיים פסטיבל צפרות.
משהו חדש ומאד מעניין שאנחנו עובדים עליו ,בשיתוף משרד
התיירות  -הוא שאטל שיסייר בשלושה פארקים ביום אחד :פארק
הצפרות  ,פארק תמנע ושמורת הטבע בחוף אלמוג ,בליווי הד�ר
כה .קהל היעד הוא בעיקר תיירים מחו"ל וכל החומר הפרסומי הוא
באנגלית .דיילת ,בשת"פ משרד התיירות ,תעמוד ביציאה משדה
התעופה בעובדה ותחלק את הפליירים".

"הייתי שותף לאטרקציות תיירותיות ,כמו סירת
זכוכית ,טיולי ג'יפים ועוד  -הכרתי את התחום
מהצד של התיירנים ועכשיו אני עוסק בתמונה
הגדולה ,מה שמאד מדבר אליי"
עם השאטל  -אתם לא מכוונים לתיירות פנים?
"לא כל כך .באילת אנחנו נעבוד עם מאגר אטרקציות ,שיכלול את
שלושת הפארקים האלה".
אתה מבסוט?
"מאד! לא נתקלתי כאן במישהו שלא עובד ,עוזר ,מפרגן ,משתף
פעולה .גם אם יש מישהו סוער ונסער ואחר כך חוזר לעצמו ,אז
סבבה ,לא קרה כלום .אני איש של פשרות ויש לי סבלנות גבוהה;
בינתיים אני מאד נהנה".
לא מפריע לך שבעצם ,טריטוריאלית ,אתה לא חי בחבל אילות?
"בעצם ,החיים שלי פה .אני כל יום נוסע  -חוזר ונמצא כאן יותר
מאשר באילת".

חשמל על ההר

חשמליה חדשה בקיבוץ נוה חריף
* חשמלאי ראשי
* ייעוץ בטיחות
* עבודות חשמל ותשתיות
* אחזקה מונעת ואחזקת שבר
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הגלריתה

 /גל נקדימון

בחנוכה ,חגגה הגלריתה שנה ,במבנה שחיצוניותו לא מסגירה דבר על הצפוי למבקרים בו מבפנים.
הצצתי  -ונשארתי
כשנכנסים מהנוף המוכר של קיבוץ יטבתה ,מהשמש והחול שבחוץ,
לתוך הגלריתה  -עוצרים לרגע .מציצים שוב החוצה ,רק כדי לוודא
שהקיבוץ עדיין שם ושלא עברנו בדרך לא דרך לאיזה לופט מפונפן
בפלורנטין ,או לגלריה נחשבת ביפו .בפתח הגלריתה ,עוברים בבת
אחת מהקיבוץ לחלל קטן ,מדוייק ,נקי ומעוצב שמשדר תחכום תל-
אביבי לצד פשטות מדברית .זו ה'גלריתה' וזה הסיפור שלה.
לנה שפיר והילה אילן ישבו איתי על כוס תה וסיפרו איך נולד
המקום ובעיקר  -איך מקימים מתחם הנותן במה ליצירה האישית,
במקום שהוא כל כך קולקטיבי .שתיהן ביחד נמצאות ביטבתה 75
שנה (לנה  ,25 -הילה  ,)50 -כך שאין ספק שהן מכירות את אופן
ההתנהלות הקיבוצי ,את הבירוקרטיה ,את האווירה ,את האנשים,
מה שהקל עליהן לזהות מראש קשיים אפשריים ולהתמודד אתם
כשהגיעו.

"על הרומן  -אמן וקיבוץ כבר נכתבו דוקטורטים ,או
בשפה ספרותית ' -נשברו קולמוסים' והמורכבות
הזו היא לא המצאה של יטבתה ,אלא קיימת שנים
רבות ביישובים רבים"
רעיון הקמת הגלריתה הסתובב אצלן ,בנפרד ,זמן מה  -לנה ,בנוסף
על היותה מנהלת חשבונות ,עובדת בקרמיק ה וגם למדה את ה�ת
חום באופן מקצועי ,והחיבור בין האמנים והמערכת העסיק אותה
תקופה ארוכה .הילה ,שהיתה שנים רבות מורה לתיאטרון ודווקא
אינה עוסקת ביצירה ,חשבה גם היא שמן הראוי להקים ביטבתה
מתחם המוקדש לאמני הקיבוץ  .איחדו השתיים כוחות והרעיון ה�ב
שיל לכדי מעשה.
ללנה ולחברתה  -ארץ  ,היתה שאיפה לארגן את האמנים ביט�ב
תה ,לתצוגה ,תערוכה ,או מיזם משותף כלשהו ,אך הדבר לא צלח.
"תמיד דובר על תקציבים מאד גדולים" ,מסבירה לנה" .היו מספר
ניסיונות  -לא רק שלנו  -לגשת לאמנים ,לארגן אותם סביב איזשהו

חזון ,וזה לא צלח היתות שכיוונו גבוה תקציבית .חשבנו ,שכדאי ל�נ
סות ללכת על משהו קטן ,צנוע ,בשיתוף האומנים עצמם".

יחסי אמן-קהילה
"אני חושבת שאחד הקשיים המשמעותיים היה ,שעבדו עם האמנים
כקולקטיב ".אומרת הילה" ,זה לא עובד ,כי כל אחד מהם עומד
בפני עצמו .את יכולה לאסוף את עובדי המחלבה ולדבר אתם ,או
את עובדי החינוך ,אבל עם אמנים זה אחרת .לכל אחד מהם יש את
הצרכים שלו ואת הנכונות שלו וצריך לדבר אתם אחד אחד.
אני חושבת שהיינו צריכים להגיע לבגרות וניסיון בחיי הקיבוץ
והבנה רב-דורית של יחסי אומן-קהילה .על הרומן  -אומן וקיבוץ
כבר נכתבו דוקטורטים ,או בשפה ספרותית ' -נשברו קולמוסים'
והמורכבות הזו היא לא המצאה של יטבתה ,אלא קיימת שנים רבות
ביישובים רבים .זה נושא בלתי פתור בין קהילות לאינדיבידואל .זה
מאד תהליכי  -יטבתה היא קהילה מאד מסודרת וזה בעצם אופוזיט
להתנהלות של קהילה מסודרת".
הילה ,מה האינטרס שלך בכל זה?
"העניין שלי הוא באומנות בכלל ובאומנות בקיבוץ בפרט .אני לא
יוצרת וזה היתרון שלי  -אין לי כאן שום אינטרס ,חוץ מהצלחת
המקום שאני מזדהה איתו.
יטבתה היא קהיל ה גדולה ,רב-גונית ,אין שום בעיה להקים פה מק�ה
לה ולהקת ריקודי עם ,אבל האמנים קצת נדחו ואני אומרת את זה
בעדינות .היו הרבה כאבי לב ,תסכולים ואי-הבנות ,כי ,כמו שאמרתי
 קהילה ואומן בקיבוץ זה תמיד עניין רגיש ואפילו בעייתי .אמנותיוצאת ממקום של רגש ,ממקום מאד פנימי ,אינטימי ,אינדיבידואלי
וזה לא הולך עם תקנות ועם וועדות ,זה עובד אחרת.
אני חשבתי שיטבתה היא מספיק גדולה ,חזקה ויציבה ,כדי להרים
את הדבר הזה ואני יכולה להזיז את הדבר הזה ,בין השאר כי אני
לא אמנית ,לא משחקת על המגרש ,אני לא מקדמת את עצמי ולא
מוכרת שום דבר בגלריה".

המשך בעמוד הבא
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המשך מהעמוד הקודם
המקום עצמו לא גדול ,בנוי מקומת קרקע וקומת גלריה .על הקירות
תלויי ם צילומים ,תמונות ותכשיטים .בחלל פזורות יצירות מח�ו
מרים שונים ומתחומי יצירה שונים  -פסלים ,קופסאות ,חנוכיות,
כריות ,סלים ,מנורות מעוצבות ,ועדיין  -המקום לא נראה עמוס,
להיפך  -יש בעיצוב הפנימי שקט שמאפשר לעבור בין היצירות
ולבחון אותן.
ספרו לי על המקום  -איפה אנחנו יושבות?
"זו היתה החשמליה הישנה של הקיבוץ ולפני כן היא היתה אסם".
הן מספרות .״המבנה עמד ריק במשך עשר שנים ומדי פעם היו
קבוצות שהיו מעוניינות במקום ,אבל לא נסגר שום דבר .החלטנו
שאנחנו רוצים את המקום  -נבקש לעניין תקציב קטן ,יחסית ,נגייס
את האומנים ואנשים נוספים מהקיבוץ ,ויחד נהפוך את המבנה הזה
לארמון״.
יש דמיון בין המבנה הקיים לחשמליה שהיתה כאן קודם?
"השארנו את הדלת הישנה (תמונת השער ש ל העיתון ,ג.נ) וק�ו
מת הגלריה היתה ,אבל את המדרגות החלפנו .הבעיה היתה חשמל.
איציק דן ,שהוא גם אחד מהאמנים פה ,תכנן את כל החשמל ואת
העבודה עצמה ביצע חשמלאי מקצועי.
פאני אליאס (חברת יטבתה ,מעצבת במות ותפאורה) הכינה מודל
של המקום ומהיום הראשון היא אחראית על עיצוב הפנים .פאני גם
מחליטה איך ואיפה יוצגו היצירות.
מן הסתם ,השינוי הוא בעיקר בפנים  -כל מה שאת רואה  -מדפים,
ארון ,מחסן ,קופסא  -הוכנו על יד י עזרי הנגר ,שנענה לכל גחמ�ו
תינו .סטודיו יטבתה עיצב חיפוי גרפי לדיקט לא אטרקטיבי שהיה
על הקיר.
כולם עשו א ת הכל בהתנדבות  -הצביעה ,העבודה ,התורנויות ,וה�ג
לריה לא שילמה שעת עבודה אחת"

"אנחנו מייצרים פה את הרוח ,את הדיבור ,ואנחנו
מתדלקים את זה  -התצוגה מתחלפת כל שלושה
חודשים ,אנחנו אומרים ליוצרים שיש תצוגה
חדשה והם מוזמנים להביא יצירות חדשות"
ובכל זאת ,יש צורך בתקציב לחומרים (צבע לקירות ,מרצפות),
אנשי מקצוע (חשמלאי) ,כלי עבודה ,מנורות ,ריהוט...
הילה" :התקציב הראשון שקיבלנו מאסיפת יטבתה ,הגיע מ'תקציב
רווחה'  -אחוז מסוים מהכנסות הקיבוץ שמיועד לפרויקטים
חברתיים-קהילתיים מיוחדים .אסיפת יטבתה נתנה לנו 100,000
ש"ח להקמת הגלריה והתקציב הזה יצא על גבס  ,מלט ,חשמל ור�י
צוף .כל היתר  -במו ידינו".

על אמנות וכסף
מה היתה המטרה המוצהרת של הגלריתה?
לנה" :התקיימה ישיבה ובה דיברנו על החזון שלנו  -מ ה אנחנו ר�ו
צים ,וההחלטה היתה שאנחנו רוצים להביא אמנות לקהילה ולחשוף
את הקהילה לאמנות  -זה דו-צדדי .החלטנו שאנחנו רוצים להקים
פה גלריה שיהיו בה  -לא רק מכירה ,אלא גם תערוכות ופעילויות
נוספות .התלבטנו אם לומר שזה מקום של אמנים ,או של יוצרים
והחלטנו שהוא של יוצרים".
הילה" :הוגדרו שתי מטרות חשובות  -חשיפה והאדרה של האמנים
ביטבתה .נתינת תמיכה ,נתינת מקו ם להצגה ,העצמה .המטרה ה�ש
נייה היתה יצירת מקום נעים .בשתי המטרות האלה הצלחנו מאד".
מכירת יצירות לא הוגדרה כמטרה?
"לא!" קובעת הילה" .כשרשמנו את המטרות ,דבר אחד לא רשמנו
וזה בעיקרון  -לא רשמנו שאנחנו נועדנו להרוויח כלכלית .אני גם
מספיק רגועה בעניין הזה  -מרבית מחבריי וחברותיי בצורות החיים
האחרות (הלא קיבוציות)  ,לא מתפרנסים מקרמיקה ,או מעיצוב ת�כ
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הגלריתה בהקמה (צילום :גדי קדם)

שיטים .המכירה של היצירות אפשרית ,אבל עד שהאמן לא מגיע
לעילית ,אי אפשר להתפרנס מאמנות ,זה כמעט לא קיים בארץ.
מיטב ידידיי שעוסקים באמנויות רבות ,מתפרנסים מדבר אחר".
ומה המצב ביטבתה מבחינת האומנים?
"י ש  16אמנים בקיבוץ ,בגילאים הנעים בין השלושים ומשהו לש�ב
עים ומשהו .הם עוסקים בפירזול ,פיסול ,עבודות סלים ,עיסת נייר,
תכשיטים ,קרמיקה ,ציור  ,צילום ועוד ,מתוכם שניים מוגדרים כע�ו
בדים באמנות ,השאר עובדים בתחומים אחרים ועוסקים באמנות
בזמנם הפנוי".
הילה" :הרבה מאד אמנים הפכו להיות מייצרי מודעות ופזמונים
לקראת החגים ואני חשבתי שבמצבנו ,בגילנו ובחוסננו ,אנחנו כבר
יכולים לאפשר לאמנים להיות אמנים  -לכתוב שירה בשביל שירה,
לא פזמון לחג".
לנה" :השינוי היה גם מבחינת תקצוב האמנים  -כל אחד מהם קיבל
תקציב לחומרים ,על פי בקשה ,אבל לא כולם ביקשו ולא כולם
קיבלו .עכשיו ,הכנסות ממכירת יצירות בגלריה ,הולכות לתקציב
לפיתוח יצירה (בלבד) .אנחנו ל א משלמים לאמן על החומרים וה�כ
לים ,אלא על היצירה ,והאמן קובע את המחיר שלה".
הילה" :הדברים השתנו גם מבחינת האמנים  -בהרבה תחומים
האמנים מתבקשים לתת שירות לקיבוץ בחגים ,אירועים מיוחדים
וכדומה .כאן ,היחסים הפוכים  -האמנים צריכים לרצות להציג את
היצירות שלהם".
אמנות ותקציבים זה תמיד נושא בעייתי ,לא רק בקיבוצים...
לנה" :עם כל אמן עבדנו בנפרד והסברנו איך זה הולך להיות .אחרי
כמה חודשי פעילות הוצאנו דוח של הנהלת חשבונות וכל יוצר
קיבל הסבר על הדוח".
הילה" :ההחלטה היא ש 20%-נשאר בגלריה ,לטובת ההפעלה שלה
והית ר נרשם בכרטיס של היוצר והוא מזדכה על קניית חומרים ל�י
צירה .מן הסתם ,אם מישהו מוכר ,הוא מקבל יותר כסף לתקציב.
חלק מהבעייתיות של היחסים בין האמן לקהילה ,נוגעת לעניין
הזה  -מי מאשר תקציב לאמן? מי מחליט מי הוא אמן ומי לא?
יש גם הבדלים משמעותיים בין העלויות של החומרים בתחומים
השונים"...
מתי המקום פתוח ומי אחראי על התפעול שלו?
לנה" :הגלריתה פתוחה בימי שישי ושבת לשעה וחצי.12:30-14:00 :
יש צוות שמנהל את הגלריתה  -הילה אחראית על הפרסום ,פאני על
העיצוב ,ארץ מנהלת את החשבונות והכספים ,אלון שמש מנהל לנו
אתר אינטרנט ,ואני מנהלת תפעולית של המקום".
יש בגלריתה ,בכל רגע נתון ,ייצוג לכל  16האמנים?
הילה" :אני חושבת שכן ,אבל הדברים הם באחריות האמנים; אם הם
לא יביאו ,אז לא יהיה".
לנה" :אנחנו מייצרי ם פה את הרוח ,את הדיבור ,ואנחנו מתד�ל
קים את זה  -התצוגה מתחלפת כל שלושה חודשים ,אנחנו אומרים
ליוצרים שיש תצוגה חדשה והם מוזמנים להביא יצירות חדשות".

אבל אין כאן מקום לפסלים...
הילה" :אני רואה בכך חלק מהתפקיד שלי  -להגדיר את הצורך
המדויק ,מה צריך להיות ,מה צריך לעשות .עם רכזת התרבות של
הקיבוץ ,שהיתה כאן קודם ,דיברתי על יציקה בחוץ ,שתאפש ר ה�ע
מדת פסלים גדולים ,המיועדים לחוץ וזה האתגר של השנה הזאת".
יש מקום גם להצגת יצירות של אמנים מיישובים אחרים?
הילה" :ההתחלה של המקום היתה מתקציב רווחה של חברי יטבתה,
המשמעות היא שחברי יטבתה מימנו את ההקמה ,לתמיכה באמנים
של הקיבוץ ,אז המחויבות שלי היא קודם לאמנים חברי יטבתה".

"אני חושבת שאת האמון קיבלנו בזכות הקצב
האיטי והשקט .סיימנו שנה ,זה עובד  -אנשים
באים לכאן וגם מביאים את האורחים שלהם"
יש פה גם אירועים סביב האמנות?
לנה " -בוודאי! ולא רק כאן ,למשל ,באחת השבתות קיימנו פתיחת
סדנאות של האמנים ואז מישהו אמר  -׳אבל זה לא גלריתה׳ ואני
אמרתי  -׳זה ועוד איך גלריתה׳! זה בדיוק העניין של להביא את
האמנות לקהילה וזה יצ א מפה ,מהמקום הזה .מתוכננות עוד פע�י
לויות במקום ,שיעורים ,הרצאות ,שיחות על אומנות .למשל  -אילן
מור מאילות הביא לכאן את כיתת הצילום שלו".
הייתן מסכמות את הגלריתה כהצלחה?
"בחג המשק (בחנוכה) סגרנו שנה לגלריתה ואנחנו רואים ברכה
בעמלנו .אנחנו רואים שהרבה מאד חברי יטבתה עוברים ,נכנסים,
מסתכלים ,מתפעלים ,מתעניינים ,הרבה אנשים באים לקנות מתנות
לאירועים".
לנה" :יש אנשים שהתנגדו לגלריתה ועם הזמן הם באים לראות,
ואפילו קונים יצירות .אני חושבת שהיה ואקום ואנחנו מילאנו אותו;

יטבתה

קיבלנו אמון מהקהילה".
הילה" :אני חושבת שאת האמון קיבלנו בזכות הקצב האיטי והשקט.
סיימנו שנה ,זה עובד  -אנשים באים לכאן וגם מביאים את האורחים
שלהם .אנחנו מרגישות שבנינו את הבסיס ויש לאן ללכת .ביקשתי
מהמזכירים של יטבתה לבוא לישיבה כאן ,הם באו ,התפעלו ,ישבו,
שתו תה וזה חלק מהמסר  -קבלת הפנים הזו  -כאן אתה רצוי ,כאן
אוהבים אותך ,אתה מוגן כאן .האנשים נכנסו ופשוט נותרו בפה פעור.
לדעתי ,בדוקטורט הבא על יחסי אומן וקהילה ,אנחנו כתבנו שורה".
שאלה אחרונה  -למה 'גלריתה'?
לנה והילה מספרות ביחד" :במסגרת הרצון לשתף את הקהילה ,נתנו
לציבור להחליט איך ייקרא המקום .שמנו קופסא בכניסה לחדר
האוכל ,כדי שכל מי שרוצה יכתוב שם ויכניס לקופסא .גם הבטחנו
פרס  -אחת מהעבודות המוצגות במקום ,אבל אנחנו בטוחות שלא
הפרס העסיק אותם .היו המון הצעות לשמות פיוטיים  -צבעי מדבר,
צל מדבר ,מדבריתה ,המון שמות והמון משחקי מלים .גם כ ל הי�ל
דים שמו פתקים והגיעו מעל מאה הצעות ,אבל היו הרבה שחזרו על
עצמן .היה לנו חשוב להיות צנועים  -אנחנו לא סטודיו ,או גלריה,
זה נשמע לנו חוצלארצי מדי .ישב צוות שהחל לצמצם את ההצעות.
גלריתה זה  -גלריה  +יטבתה וזו ההצעה שהתקבלה".
מילה לסיכום
הילה" :כשוועדת התרבות של הקהילה ,רואה את פיתוח התרבות
כמשימה חשובה ומרכזית בחיי הקהילה ,ואם אנחנו מבינים שיש
מטרה ליצירת תרבות ויש איזו ראיית על ,אז אנחנו מבינים ששכלול,
או דחיפה של האמנים  -היא מטרה נשגבת של חיי התרבות .אם
להשתמש בביטוי של נורית גורן (אילות) ' -כי חיינו צריכים אמנות'.
אנחנו חיים והאמנות היא הדרך שלנו לדבר עם עצמנו".
אם ההתפעלות שלי מהמפעל הזה ניכרת  -ולא רק בין השורות  -זה
מכיוון שהייתי שם .בואו גם אתם.

שישי חדש בפונדק יטבתה

מבחר עשיר של
מאפים טריים לשבת:
חלות ,חלות מתוקות ,עוגות
שמרים ,מאפים במשקל ועוד

חומוס ביטבתה,
לא ידעת?

חומוס ביתי וטרי ,מתכון מיוחד,
נעשה במקום ומוגש עם מגוון תוספות
כל שישי ,בין השעות  ,10:00-14:00בפונדק
???
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עוד לא תם קול פלאיו

 /גל נקדימון

יורם טהרלב הגיע לחבל אילות באמצע דצמבר ,לערב בקיבוץ גרופית .משורר ,סופר וסטנדאפיסט  -איש
של מילים שעשה וראה כל כך הרבה ,ועדיין מתפעל מהמדבר בכל פעם שמגיע אליו ,וגם מהתושבים
לא קל לגשת לראיון איתו .יודעים עליו את מה שיודעים ואז
שואלים את הדוד גוגל ומגלי ם שהוא כתב כל כך הרבה שירים מו�כ
רים ,שבהחלט אפשר לומר שהוא כתב את הפסקול של ארץ ישראל.
כדי ש  -כמוני  -גם אתם תאמרו לעצמכם "אה ,גם את זה הוא
כתב?" להלן רשימה מאד (מאד) חלקית ובקושי מייצגת :גבעת
התחמושת ,בפרדס ליד השוקת ,ברבאבא ,דלת הקסמים ,נח ,פשוט
שריונר ,עוד לא תמו כל פלאייך ,הדרך אל הכפר ,ההר הירוק תמיד,
ילדים משכונת חיים ,ישנן בנות ,כולם הלכו לג'מבו ,לא נעצור,
אין כבר דרך חזרה ,ארצנו הקטנטונת ,שירו של צנחן ,ציפיטפוט,
שהשמש תעבור עלי ...יכולתי לכתוב את כל יצירותיו ברשימה אחת
ארוכה ,שהיתה תופסת מקום של כתבה שלמה .הבנתם את המצב
 עושים צעד בתרבות הישראלית ,והנה הוא שם ,יליד הארץ ,בןקיבוץ יגור; עוד דקה הוא בן שמונים ,אבל יורם טהרלב לא נראה
יום מעל שבעים ,צלול כמו בן שלושים ואנרגטי כמו בן עשרים.
העברית השגורה בפיו מעוררת קנאה ,הוא ישיר מאד ,לא מבזבז זמן
ועם זאת ,מפליג בדברים על האהבות הגדולות שלו  -ארץ ישראל,
השפה ,התנ"ך.

הציונות  -תודה לאל  -אימצה את התנ"ך.
בתנ"ך נברו ,בתנ"ך מצאו גם את העקרונות
הסוציאליסטים שבנו את הקיבוץ; גם את
העקרונות שלי.
נורא קשה למצוא שאלות שעוד לא שאלו אותך.
"נכון".
אז אני אשתדל להיות מקורית  -איך היה הערב אתמול ,בגרופית?
"היה טוב מאד  -הקהל נהדר ,האנשים אינטליגנטים ,גיליתי אנשים
מדהימים עם השכלה גבוהה ,חשיבה מעניינת ,אלה אנשים שאתה
חושב שהם צריכים לשבת באקדמיה באיזה מקום ,אבל הם יושבים
כאן ויש מה לשמוע מהם; מעניין לדבר אתם".
נשמע שאנשי המדבר מרתקים אותך
"יש פה אנשים שהם  self made manואולי במקום אחר לא היה
להם את השקט הנפשי לעשות את מה שהם עושים .יש כנראה משהו
במדבר ,שנשאר כמו שהיה בימי קדם ,אז אנשים  -גם הפנאטים ,אבל
גם האנשים המשכילים שכתבו מגילות  -הלכו למדבר .כמו שבגליל
יש אוכלוסייה שונה ,ובמידה מסוימת יש אפיונים של החיים בגליל
שעברו מהדורות הקודמים לדורות האלה  -גם האנשים שהולכים
למדבר ,לדעתי ,יש בהם תכונות של האנשים שהיו הולכים למדבר
פעם .למשל מבחינת העיסוק בחיפוש האני וחיפוש האמת וחיפוש
דרכים חדשות לעשייה כלשהי  -אינטלקטואלית ,או מעשית".
אתה מבקר כאן בתדירות גבוהה?
"מדי פעם אני מגיע לאזור ,לצורך הופעות  -הייתי במהלך ה�ש
נתיים האחרונות ביטבתה ובאילות ויש לי חברים באזור .באילות
יצא לי לדבר עם כל מיני אנשים שגרים בסביבה הזאת ,ופגשתי שם
בחור מתל-אביב ,במאי תיאטרון ,שבא לעשות כאן תיאטרון אחר
לגמרי וזה ממש הדהים אותי( .שי פיטובסקי ,תיאטרון 'אלעד' .ג.נ).
מה כל כך הדהים אותך בזה?
"אני גדלתי בקיבו ץ יגור .אבא שלי היה איש תיאטרון ,עיסוקו ה�ח
שוב לו בחיים היה בימוי של הצגות והוא הקים ביגור חוג דרמתי,
שהפיק בין שלוש לארבע הצגות בשנה .פתאום אני רואה אנשים
שעזב ו את תל אביב ועברו הנה ,כדי ליצור תיאטרון אחר בתוך ה�מ
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דבר ,בתוך הבדידות ,בתוך ה 4,000-איש שחיים במועצה האזורית
הזאת .זה ריגש אותי והדהים אותי.
נסעתי גם לראות את המקום שהייתי מבקר בו כשהייתי בצבא -
באר אורה .היישוב שם הוא ענק ,אבל מאחוריו ישנה באר אורה
הישנה ויש שם מן ...מכללה? מכינה קדם צבאית .גם שם דיברתי
עם אנשים ...תשמעי ,אלה חיים אחרים".

אנחנו בעיניו
איך היית מגדיר את 'החיים האחרים' האלה?
"לדעתי ,החיים באזור הזה ,הם קודם כל ציונות ,חלוציות .אנשים
שדיברתי אתם אמרו לי ' -עזוב ,זה לא חלוציות .טוב לחיות כאן
ואנחנו אוהבים את המקום כי נוח לנו לחיות כאן '.אבל כשאתה בא,
כמוני ,עם המושגים של מרכז הארץ ,אז אתה רואה את ההתנסות,
שהיא לא רק התנסות עם נוף חדש ,אלא גם עם מקום שהוא שונה
לגמרי באקלים שלו  -גם מהגליל ,לא רק מתל אביב  .אם יש חל�ו

ציות בסגנון של פעם ,היא נמצאת פה .זה ממש מרגש אותי לראות
כל פעם מחדש".
ראית את הערבה גם בזמנים אחרים ,פחות מפותחים?
"נחשפתי לאזור הזה לפני שישים שנה ,בטיול של התנועה לפארק
תמנע ומצאתי שם מאובן יפהפה ,מעין שבלול לא גדול .החזקתי
אותו אצלי עד לפני ארבע-חמש שנים ואז נתתי אותו מתנה לאחד
הנכדים שלי (היחיד שיקבל אבן ויגיד לי תודה .)...בערך באותה
התקופה ,כשהייתי כתב של עיתון 'במחנה' ,היינו נוסעים לאילת
על הכביש הישן שחלקו היה קאולין ,בכלל לא היה אספלט ,וראיתי
אנשים  -גם חברים שלי  -שעברו כבר אז לאזור".

בכל פעם שאני בא לכאן אני מקנא .לא הייתי גר
כאן ,אבל אני מקנא באנשים שבאים לגור כאן
וחיים בתוך מדבר ,כי לאן שאתה לא פונה זה
מדבר ,וזה נשאר מדבר
אז למה לא תעבור לגור כאן?...
"האמת היא ,שכל פעם שאני בא לכאן אני מקנא .לא הייתי גר כאן,
אבל אני מקנא באנשים שבאים לגור כאן וחיים בתוך מדבר ,כי לאן
שאתה לא פונה זה מדבר ,וזה נשאר מדבר .אני נוסע כאן בדרכים,
בריק הזה ,בנופים הקדמונים וזה לא יאומן; יש איזה ניקיון בחיים
במקום כזה שמאפשר לאנשים ,דוחף אותם ,כנראה ,לעשות גם דבד
רים שונים ,לא רק לחיות .הם מוכנים להתנסות וזה מעורר קנאה
בעיניי .בכל פעם שאני מגיע הנה ,זה מתעורר בי מחדש".
אתה מתאר מקום אחר...
"כשאני בא הנה ,זה כמו לבוא לארץ אחרת".
זו באמת ארץ אחרת  -זה אזור אקלים שונה ומבחינת התנ"ך,
אנחנו לא בארץ ישראל.
"שמעתי על זה; אני עוד מהתקופה ההיא"...
ואני בסך הכל רציתי להראות שאני יודעת שאתה בקיא בתנ"ך.
"אני לא מאד בקיא בתנ"ך ,אבל אני מתעסק עם ארון הספרים
היהודי".
אתה מתעסק עם הטקסט התנ"כי ,עם השפה התנ"כית .יחסית
למה שיש היום בנוף החינוכי ,ערכי ,תרבותי  -אתה בקיא בתנ"ך.
למשל  -היום ,שיר כמו 'נח' ,יכול היה להיכתב?
"הרבה שירים שנכתבו פעם ,לא יכלו להיכתב היום .יש לי שיר
 "יעלה ויבוא" ,שמתאר ארבע דמויות תנ"כיות והשם שלהן לאכתוב ,כי בדור שלי היה ברור לכולם במי מדובר .אני גדלתי בדור
אחר ,דור שהתנ"ך היה בשבילו הספר הציוני .כשהיה אדם יוצא
למסעות בעולם ,או בארץ ,היה בתיק שלו תנ"ך".
אז אתה אומר שהתנ"ך לא היה מסמך דתי?
"עד היום הוא לא דתי; הדתיים לא לומדים את התנ"ך ,אבל הוא
היה הספר הציוני .בארון הספרים היהודי של הדור שלנו ,של הדור
הציוני ,החלוצי ,היו שלושה ספרים  -התנ"ך' ,ספר האגדה' של
ביאליק ואני הייתי אומר גם 'פרק י אבות' ,שלמדו בבית הספר( ,ל�פ
חות את כל הפתגמים של 'פרקי אבות') .מעבר לזה  -אף אחד לא
פתח את התלמוד ואף אחד לא פתח את המשנה  -אלה היו דברים
זרים לגמרי לרוח שאנחנו גדלנו בה ,אבל הציונות  -תודה לאל
 אימצה את התנ"ך .בתנ"ך נברו ,בתנ"ך מצאו גם את העקרונותהסוציאליסטים שבנו את הקיבוץ; גם את העקרונות שלי .המקור של
ההתיישבות בארץ וגם של השליחות שהציונות לקחה על עצמה -
הוא בתנ"ך .אז לשאלתך  -זה לא היה ספר דתי בדור שלי ,זה היה

ספר ציוני.
אז באמת רואים את ההשפעה של הלשון והטקסטים התנ"כיים
בתוך הכתיבה והשירה והנאומים של הדור ההוא ,שפה וטקסט שהיו
מוכרים לציונים ולא מוכרים לאחרים .מי קרא את ישעיהו? רק
הציונים".

לא נלחם .עוקב
ומה תאמר על השירה הנכתבת היום?
"ממה שאני רוא ה בשירים  -היום אנשים עוסקים יותר ב"אני" ,ו�כ
שבן אדם כותב על עצמו ,אז הוא בעיקר כותב שירי אהבה -עזבתי
אותה והיא חזרה אליי ולא חזרה אליו ...העיסוק בדברים אחרים,
שה ם מחוץ לאני  -כמו בנוף שאתה חי ,במשאלות שיש לך ,במק�ו
רות שעומדים לרשותך  -פחות קיים ופחות מיוצג בשירים".
ומה תאמר על העברית הדלה של הדור הצעיר?
"יש לי דאגות בנושא :ביום שישי האחרון האזנתי לרשת ג' ופתאום,
בתכנית "אגן הים התיכון" שמעתי שלושה שירים ברצף  -בערבית.
רשת ג' זו תחנה של מוזיקה עברית ,היא אמורה להיות של הזמר
העברי ופתאום טקסטים בערבית ,והם נחשבים למוזיקה ישראלית.
הנכדה שלי ,היא שרה וכותבת אבל רוב השירים שהיא כתבה עד
היום ,הם באנגלית .זאת אומרת שהעברית נמצאת ,מחדש ,במאבק
על הישרדות! אז אני חוש ב שכדאי שתהיה לנו דאגה רצינית לג�ו
רלה של השפה העברית ,כי זה ההישג הגדול ביותר של הציונות,
שעד היום לא ערערו עליו והעברית שישנה ,היא עברית  -כמו שאת
אומרת  -דלה ברובה.
עם כל זאת ,אני חושב שגם הדור של ההורים שלי התייחס ככה לדור
שלי .כשהייתי מבקר אצל הדוד שלי הוא היה מדבר אליי עברית,
אבל לא עברית שהיית יכול לדבר איתה בארץ .הוא היה אומר -
'אינני חפץ' ,ובעיניו העברית שלי היתה דלה כשאני אמרתי ' -אני
לא רוצה '.זה נכון מאד שבדור שלי ,השפה היתה יותר עשירה ויש
המון מלים שהדור הצעיר לא מבין אותן ,בוודאי לא משתמש בהן
בשפת היום-יום ,וגם בכתיבה של הספרות ושל השירה  -העברית
יורדת יותר לרחוב".
אתה רואה איזושהי תקומה לשפה העברית?
"מצד אחד ,בעברית החדשה יש דברים כל כך יפים וציוריים ,אבל
יש גם דלות של שגיאות ובורות שחוצות דורות  -אתה שומע אנשים
מכל הגילאים שמשתמשים בביטויים כמו "בסופו של יום" .מאיפה
הבאת את זה? זה בכלל מאנגלית! פתאום נעלם החיריק מהעברית -
אנשים אומרים 'הכנסתי אותו הביתה' ,במקום 'היכנסתי' ,או במקום
להגיד 'אמרתי' ,אומרים 'עשיתי' ' -נכנסתי למונית ועשיתי לנהג
קח אותי לשם ושם '.אז אני רואה ושומע את הדברים האלה והם
בעיניי בורות .לעומת זאת ,כשהבת שלי אומרת  -הילדים בבוקר
קמו שפוכים  -בעיניי זה נהדר ,זה ביטוי יפה".
אתה חושב שצריך להילחם על השפה?
"אני לא אעשה את המלחמות ,כי אין במי להילחם ,אבל אני עוקב
ובמעקב הזה אני רואה דברים גם מעניינים וגם מרגיזים ,אבל כנראה
שזה קורה לכל השפות  -הן מתפתחות ומשתנות כל הזמן ובעולם
של היום גם האנגלית כבר השתנתה .המון דברים הם אינטרנטיים,
הם כפופים לחוקים של השפות הקיימות .אז אני צופה בזה והייתי
אומר שאני די נהנה.
הדור של היום הוא דור של  - post truthהם טוקבקיסטים ,הם
יוצרים אמת משלהם והעולם משתנה .האמת היא לא דבר חשוב;
האמת היא דבר שמשתנה כל הזמן".
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החבל
הצעיר

הידעת?

חלק מהחרקים מסוגלים לחיות ללא
ראש כשבוע .הסיבה לכך היא שהמוח
משמש אצלם לתפקודים מאוד שוליים
ולא חיוניים לקיום חיים.

תמרה סתוי
(המידע נלקח ממכון דוידסון)

עורכת :יעל אלטשולר

מחזירים את מדור הנוער לערבה!
עיתון הוא דבר חשוב ,הלוקח חלק בלתי נפרד בחיינו היומיומיים ֿ,גם אם אנו לא שמים לב לכך .עיתון "קצה המדבר" מתייחס לאירועים
חשובים שקורים במועצה ,ומספר על מה שקורה בחבל ,אך אין לו התייחסות אישית לבני הנוער בערבה .לכן הגיע הזמן שנחזיר את מדור
הנוער בחזרה לעיתון קצה המדבר .מדור הנוער חוזר-ובגדול! הוא יעדכן ,ישעשע ואף ילמד אותנו על נושאים חדשים .המדור החדש יתייחס
למתבגרים שבינינו .שמי יעל אלטשולר ,תלמידת כיתה ח' ,ואני עורתכת המדור .בחרתי לעבוד ביום העבודה שלי דווקא בעיתון "קצה ה�מ
דבר" משום שאני חושבת שמגיע לנו  -לבני הנוער ,מדור משלנו ,שיפנה אלינו ויעניין אותנו בתחומים שמתאימים לגילנו .במדור יכללו
אירועים מיוחדים ,פרויקטים למיניהם ,ראיונות ,חידות ,כתבות ,חידושים ,ובעיקר חוויות מחיי בית הספר .שם המדור הוא ''החבל הצעיר'',
ויערכו אותו בני נוער ,שיחקרו ,יראיינו ויצלמו מהמתרחש בקרב המתבגרים.
אם גם אתם רוצים לתרום לעיתון ,הנכם מוזמנים להשאיר לי הודעה במייל yaela@m-shaharut.org.il :מקווה שתהנו מהמדור.

תלבושת אחידה  -גאווה או מרדנות

בית ספר משותף בערבה

 /יעל אלטשולר

האם התייחסתם פעם לכך שאנו צריכים ללבוש חולצה הנושאת סמל כאשר אנו הולכים לבית הספר?
אני בטוחה שכן ...מה אתכם? אתם בעד או נגד תלבושת אחידה?
לפני כשבע שנים ,הודיע שר החינוך (אז) גדעון סער ,שהחל משנת
הלימודים תשע"א תונהג תלבושת אחיד ה בבתי הספר היסודיים ו�ב
חטיבות הביניים .לאחר שהתייעץ השר סער עם נציגי נוער ,הורים
ואנשי חינוך ,אמר השר ש":במקומות שבהם קיימת תלבושת אחידה,
ניכרת תרומה לשיפור האקלים הבית ספרי" ,בנוסף" ":תלבושת אח�י
דה מביאה ליצירת גאווה בית ספרית ,שותפות ואחדות".
מועצת התלמידים והנוער הארצית תמכה והסכימה עם החלטה זו.
הם טענו ש"תלבושת אחידה היא סמל לצמצום פערים בין הילדים,
והוכח ה לכך שכולם שווים" .אך עם זאת ,התלבושת לא צריכה ל�ג
רום לביטול חופש הביטוי של הילדים.
תלבושת אחידה באה למנוע הבדלי מעמדות בין תלמידי בית הספר.
היא משתדלת לגרום לכך שלא נשפוט אחד את השני ע"פ בגדינו,
אלא לפי מי שאנחנו בלבד.
אך דבר זה קצת בעייתי  -מה בנוגע למכנסיים  ,לנעליים ,לסמ�א
רטפון ,כל שאר המותגים נשארים גלויים לעין למרות התלבושת
האחידה .אם כך ,מה הטעם בתלבושת אחידה מלכתחילה?

אם אנחנו כל כך רוצים שוויון ,אחדות וגאווה
אנחנו לא צריכים להתכסות בסמל משותף,
אנחנו צריכים להתחנך לזה מלכתחילה
דרור הניגמן ,מנהל החטיבה ,מספר" :אני נגד תלבושת אחידה ,משום
שאני מאמין בחופש הביטוי של הילדים בנושא הלבוש  -באישור
ההורים .אך עם זאת ,אני חושב שלתלבושת אחידה יש יתרונות :היא
תורמת קצת לביטול המעמדות ,היא גורמת לגאווה והתלמיד מגיע
מסודר ,לפחות בלבוש העליון .אני הולך עם תלבושת אחידה לבית
הספר ,משום שאני מזדהה עם הילדים בהחלטות שמשרד החינוך
מייצג .כשאני למדתי בבית הספר לא הייתה לנו תלבושת אחידה".
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לעומת דרור ,אסנת אביב י יועצת חטיבת הביניים ,דווקא בעד ת�ל
בושת אחידה" :אני חושבת שאצלנו בחטיבה כלל לא מחמירים עם
נושא זה ,לא חובה סמל על הקפוצ'ון ,או על חולצה ארוכה .הסמל
גורם ,לדעתי ,לאחדות בין התלמידים ,אין התעסקויות מיותרות עם
מותגים או חשיפה של מעמדות .אני מודעת לכך שיש עוד ביגוד
והסמארטפונים המשוכללים ,אך אין מה לעשות  -לא ניתן להביא
לשוויון מוחלט .התלבושת האחידה בכל זאת עוזרת לנו להסתכל
אחד על השני בגובה העיניים .כשאני למדתי בבית הספר לא הייתה
לנו תלבושת אחידה ,אך אם הייתה לנו אני הייתי מתנגדת לכך בתור
תלמידה ,כי הייתי רוצה לבטא את הייחודיות שלי".
דנה גומז ,רכזת שכבת ז' ,מספרת" :אני נגד תלבושת אחידה .זה יוצר
התעסקות רבה במשמעת ורדיפה אחרי תלמידים סרבניים .אנחנו לא
בצבא ,אנחנו בבית ספר ,אנחנו לא צריכים מדים .למרות זאת ,אני
לא חושבת שתלבושת אחידה שוללת את חופש הביטוי ש ל הת�ל
מידים  -מי שבאמת אוהב להתלבש בסטייל יצליח להתמודד עם
חולצת בית הספר התקנית .לדעתי ,מטרת התלבושת האחידה היא
משמעת".
רוב התלמידים ששאלתי אותם מה דעתם על תלבושת אחידה בבית
הספר ,ענו לי את אותה התשובה" :החולצה לא יפה ,אין צבעים יפים,
יש הרבה חולצות שהן לא של בית ספר ואין מספיק הזדמנויות ללכת
איתן ,מגביל בדברים שאפשר ללבוש ,החולצות לא נוחות ,מרגישים
כמו רובוטים שנראים אותו דבר ,אין אופנה ,כאשר מחפשים חולצות
חלקות ,יפות ונוחות יותר הן בדרך כלל מאוד יקרות".
התחושה שלי היא ,שהרוב הגדול של הילדים מרגישים ששוללים
להם את חופש הביטוי .אני חושבת שתלבושת אחידה היא מיותרת.
אם אנחנו כל כך רוצים שוויון ,אחדות וגאווה אנחנו לא צריכים
להתכסות בסמל משותף ,אנחנו צריכים להתחנך לזה מלכתחילה.

טיפל'ה

 /טיפים למתבגר המיואש

לא נכנעים לפצעונים!
גם לכם מפריעות הנקודות האדומות על
הפנים? הנה כמה טיפים כיצד להתמודד
איתם ולשמור על עור פנים בריא:
יוליה אלטשולר ,אחות במקצועה  ,מ�ס
בירה כיצד ניתן לשמור על עור הפנים
ולהתמודד עם פצעוני בגרות:
נגיעה בידיים מלוכלכות בעור הפנים
יכולה להחדיר זיהום לפצעים.
חשוב לשטוף פנים כל ערב עם חומר
מיוחד לניקוי פנים ולאחר מכן מומלץ
לנקות עם מי פנים .מ י שסובל מפ�צ
עונים בודדים יכול להשתמש במי פנים
מיוחדים לפצעונים ,עדיפות למי פנים
הכוללים את הצמח קלנדולה.
בשום אופן אל תפוצצו את הפצעונים -

חלק מהמוגלה הקיימת בפצעון לא תצא
החוצה ,אלא תיכנס פנימה לחלקים
עמוקים יותר בעור ,מה שיכול לגרום
לצלקת.
מי שסובל מבעיית פצעונים חמורה צריך
להתייעץ עם רופא עור; כיום קיים מגוון
רחב של טיפולים לבעיית האקנה (פצד
עונים).
לפני קניית איפור ,עדיף להתייעץ עם
קוסמטיקאית כדי שהאיפור יתאים לסוג
עור הפנים ולא יגרום להחמרת בעיית
האקנה.
חשוב לציין שברוב המקרים בעיית הפד
צעונים נעלמת עם הגיל.
בהצלחה

קומיקס/

מאיה שחם-חורש

מורה החודש
גיא זאבי ( ,)35מחנך כיתה ט' ,מורה ללשון,
עברית ותיאטרון עיוני במעלה שחרות
תמיד רצית להיות מורה?
"לא רציתי להיות דווקא מורה .למדתי תיאטרון,
הגעתי לכתיבה ואז נכנסתי להוראה".
ובמה עבדת לפני שהיית מורה?
"אחרי לימוד י התיאטרון עבדתי בתחומים קש�ו
רים ,כמו תאורה ,כתיבה ,בימוי והופעה .גם הייתי
סטנדאפיסט לזמן מה".
אתה חושב שאתה רוצה להיות מורה לתמיד?
"אני יודע שבשלב כלשהו בהמשך אני רוצה
להיכנס ללימוד י תואר שני וקצת לחקור את ה�ת
חום של הוראה ,ויש לי איזושהי אג'נדה חינוכית
שהייתי רוצה להמשיך ולקדם".
אם היית יכול לעבוד בכל מקצוע שהוא -במה
היית עובד?
"פחות או יותר אותו הדבר ,אולי הייתי ראש
ממשלה".
מה "קורץ" לך במקצוע שאתה מלמד (תיאטרון)?
"לעשות משהו שהוא כיף עבור הקהל .הרבה
אנשים מתיישבים באולם ומסתכלים עליך ויש
לך שעה וחצי לגרום להם ליהנות בצורה יוצאת
דופן .זה חשוב ,כמעט כמו לימודים".
בוא נדבר על התקופה שלך בבית הספר  -איך
היית מגדיר את ה"תפקיד" שלך בכוח הכיתתי
כשהיית בבית הספר?
"הייתי מאוד ביישן ומאוד "בצד" ,עד שהתחלתי
ללמוד במגמת תיאטרון וזה מאוד תרם לי .לא
הייתי הליצן של הכיתה ,אב ל בתור מישהו ש�ה
תעסק בהומור כבר אז התחלתי לנסות ולהצחיק,
אבל הייתי גרוע .חברים שלי קנו לי ליום הולדת
ספר בשם 'בדיחות -איך לספר ולא להרוס'"...
מה היה השיעור האהוב עלייך ולמה?
"תיאטרון ,כמובן .כי זה תיאטרון".
ומה היה השיעור השנוא עליך?
"לא ממש היה לי שיעור שנוא .אהבתי ללמוד
בתו ר תלמיד .אני חושב ,גם היום כמורה ,שת�ל
מידים אוהבים ללמוד .אי ן כזה דבר באמת 'ת�ל
מידים שלא אוהבים ללמוד'".
מה אתה אוהב לעשות בזמנך הפנוי (כשאתה לא
מלמד ,בודק מבחנים וכו')?
"מעבר לזה שאני איש משפחה ושיש לי ילד
בן שלוש  -בשנה הנוכחית אני מאוד משקיע
בללמוד גיטרה והולך לי לא רע".
אמרת שהיית סטנדאפיסט ,תוכל לשתף אותנו
בבדיחה שמצחיקה אותך?
"כשתלמיד אומר לי' :המורה ,תספר בדיחה' ,אני
משיב לו' :טוק ,טוק ,מי שם? בוחן פתע'".
ולסיום ,לו הייתה לך רק משאלה אחת מה היית
מבקש?
"שיהיה בסדר".
נעמה סכונפלד
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דרוש
כתב לענייני
אנרגיה נקייה
באזור.

אנרגיה מתחדשת

כנס אילת אילות הבינלאומי השביעי לאנרגיה מתחדשת ונקייה
בואו נתחיל מהתחלה – למה כנס?
כחלק מהתוכנית האסטרטגית אותה הובלנו ב ,2007-בנינו מכלול של
כלים שיקדמו את האזור להיות "ספינת הדגל " של נושא האנרגיה ה�מ
תחדשת בחבל אילות .מטרת המהלך הייתה למנף ולמתג את החבל,
להביא ולקדם פרויקטים ,לגייס כספים ממשרדי ממשלה וקרנות ,לפתח
עסקים קיימים וחדשים וליצור באזור הזדמנויות ,שלרוב נשארות במרכז
הארץ .כנס אילת-אילות הוא אחד מהכלים הללו.
אלו דברים טובים קרו לנו מהכנסים הקודמים ועד היום?
יש לנ ו נגישות מלאה לרגולטור ולפקידי הממשל הבכירים בתחום הא�נ
רגיה והכלכלה .הגענו למעמד שמסייע לנו מאד לפתור בעיות ,לקדם את
התכניות שלנו באזור ולשחרר חסמים:
הקמת שדות סולאריים ,הקמת תחנת הכוח בתמנע ,הקמת פרויקט אגירה
שאובה ,ניהול עצמי של רשת החשמל ,קידום ומימון מנגנון 'המנבטה'
להצמחת יזמויות מקומיות ,השקעות בחדשנות ופיילוטים .לא בכדי רוב
השדות הסולאריים הראשונים הוקמו בערבה.
קבלת כספים ומענקים לכנס עצמו ,המשאירים לרוב עודפים תפעוליים
עבורנו.
בניית קשרים ע ם קשת רחבה של יזמים ,יזמויות ומשקיעים פרטיים ו�מ
סחריים וקידום קשרי ם חדשים .לדוגמה :בכנס אילת אילות נוצר לר�א
שונה החיבור בין חבר ת ערבה פאוור לחברת סימנס ,מה שהוביל לא�ק
זיט ראוי של החברה יחד עם קיבוץ קטורה .דוגמה נוספת :בכנס פגשנו
לראשונה את הבעלים העסקיים של החממה הטכנולוגית ,וישנן כמובן
דוגמאות רבות נוספות.
קשרים בין לאומיים עם חברות ויזמים מחו"ל :מכון היצו א ומשרד ה�כ
לכלה מארגנים משלחות מהעולם שמגיעות לאזור שלנו .אנחנו מזמינים
אורחים רמי דרג מהעולם להרצות ויוצרים קשרים בינלאומיים ,שיכולים
לקדם אותנו בכל תחומי העשייה שלנו.
סיורים שאנחנו עורכים במסגרת הכנס לאורחים מהארץ ומחו"ל באזור
החושפים את יופיו ועוצמתו של האזור כגורם מקצועי משמעותי ,על אף
היותו מרוחק ממרכז הארץ.
הכנס מאפשר הזדמנות של חשיפת החבל כבעל עוצמה מקצועית וכשוד
תף ראוי לפעילויות כלכליות עתידיות .הוא מהווה עבורנו במה להציג
ולהגיד את כל מה שאנחנו רוצים מול שרים ,מנכ"לים ,שועי עולם ולא
ניתן להתחמק מדברים שנאמרים בפומבי.

ייחודו של הכנס השנה
אחרי שלוש שנים של 'מוות קליני' בשוק האנרגיה המתחדשת בארץ,
במהלכן הממשלה לא שחררה מכסות ,הייחוד היה בראש בראשונה –
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בעצם קיומו! הגיעו כ 500-משתתפים והאווירה הייתה מאד אופטימית!
היתה שם קהילה גדולה ,שעצם נוכחותה סימנה את הרצון והצורך לקדם
את הנושא.
שר האנרגיה קיבל במה להצהיר כ י  2017תהיה שנת האנרגיות המתח�ד
שות ,שבה ישוחררו  1000מגה מכסות.
יו"ר חברת חשמל הכריז ,לראשונה ,כי חברת חשמל נערכת לעידן של
ייצור חשמל מבוזר וכי הם מבינים שהייצור יוצא לטובת גורמים פרטיים.
הצהרנו כי האזור שואף לעצמאות אנרגטית מלאה בכל במה שהתאפד
שרה  ,מה שהוביל לפגישה מערכתית של מינהל החשמל ,רשות הח�ש
מל ,רשות מקרקעי ישראל ומשרד האנרגיה; פגישה שבה נמשיך לבדוק
"כיצד ומתי יהיה האזור שלנו עצמאי אנרגטית" .המשמעות :פרויקטים
פרטיים נוספים באזור שייצרו הכנסות לקיבוצים ומקורות תעסוקה.
מושבים והרצאות על היתכנות עסקית וטכנולוגית להטמעת אנרגיה
נקייה בארץ ובעולם באופן משמעותי .רעיונות חדשניים שהשאירו מקום
למחשבה ואולי יניעו תהליכים בעתיד.

ומה הלאה?
לוחצי ם בכל הכוח מול מינהל החשמל לקבל לוח זמנים להנחת קו ה�ח
שמל החדש במכתש (קו טמון) ,כדי לאפשר תחנות סולאריות נוספות
לכל הקיבוצים שמעוניינים :יהל ,אילות ,נאות סמדר ,לוטן ,נווה חריף,
יוטבתה ,גרופית.
מקדמים מול חברת חשמל ,יחד עם מינהל החשמל ,פרויקט של אגירה
שאובה באזור הר עיט ,שיעלה מים במהלך היום ממאגר תחתון לעליון
ובשעות החשיכה יפיל את המים וייצר חשמל הידרואלקטרי (הכל תת
קרקעי).
מעודדים אפשרות סלילת כביש חשמלי אלחוטי משדה התעופה החדש
לאילת עבור תחבורה חשמלית קלה – האם חלמנו חלום??
ממשיכים לפתח את מרכז ההכשרות הארצי לסטודנטים בנושאי אנרגיה
וקיימות ,את הרחבת תחום החדשנות במערכת החינוך האזורית וללוות
באופן צמוד ועיקש תושבים מהאזור בעולם של יזמות.
והכי חשוב  ,לא מפסיקים לקוות שנצליח להרחיב את גבולות הגזרה ש�ה
צבנו לעצמנו בקידום תחום האנרגיות המתחדשות ופיתוח כלכלי בחבל
אילות ,באילת ובמחוזות נוספים.
באתר שלנו www.eilateilot.org -ניתן למצוא את ההרצאות המוקלטות
של שר האנרגיה ,מנכ"ל משרד האנרגיה ,יו" ר חברת חשמל ,ראש המ�ו
עצה ,ראש העיר ומנכ"ל משרד המדע ,לצד מצגות מההרצאות וחומרים
נוספים.

תחרות וכנס נוער בינלאומיים לאנרגיות מתחדשות
/ SUSTAINERGY 4

מועד תחילת  SUSTAINERGY 4נקבע ,גם הפעם ,בצמידות לכנס
אילת-אילות הבינלאומי לאנרגיות מתחדשות .החיבור הטבעי בין
שני האירועים ובין משתתפי התחרו ת הצעירים ליזמים וקובעי ה�מ
דיניות של ההווה  -שיחק לטובתנו .למרות העומס העצום וקשיי
ההפקה שמתלווים לצמד האירועים ,בסופו של יום ,הערך המוסף
שווה את המאמצים ,הדאגות והלילות הלבנים .כנס אילת-אילות
מהווה פלטפורמה מצויינת ,באמצעותה ניתן לחשוף את הפרוייקטים
של הצוותי ם המתחרים ,תוך כדי חיבור בני הנוער המשתתפים ב�ת
חרות עם ההתרחשויו ת והחדשנות בתחום הרחב של האנרגיות ה�מ
תחדשות.
המטרות של הפקת תחרות נוער בינלאומית לאנרגיות מתחדשות
הן לעודד נערים ונערות ,מהארץ ומהעולם  ,מצטיינים בתחומי ה�מ
דעים ,להכיר בהזדמנות של פיתוח עתידי ,תוך שמירה על משאבי
כדור הארץ ,ולשאוף למציאת פתרונות לבעיות סביבתיות שעדיין
לא נמצאו להן פתרונות ,וכן קידום והרחבת תחום החינוך המדעי,
לצורך פיתוח עתודה מדעית ומקצועית בתחום האנרגיות המתחדד
שות בארץ ובעולם .מטרה נוספת  -חשיפת אזור הערבה ואילת בפני
נערים ונערות מארצות שונות ,כמו כן את המוסדות העוסקים בתחום
כפוטנציאל עתידי להגעתם לאזור (שיתוף פעולה עם נוער שוחר
מדע הבינלאומי – .)Network for youth excellenceזו התחרות
הרביעית ,ועל כן אנחנו כבר מרשים לעצמנו לקרוא לה 'מסורת'.
החברה לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות גאה להוביל מהלך זה ובכך
למתג  -לא רק את האזור הדרומי של ישראל כמוביל בתחומו ,אלא
גם לחזק את מעמדה ותדמיתה של ישראל כמובילה בתחומי ההזנק
והטכנולוגיה בעולם.

אז מה מה התחדש?
לראשונה הצטרפו אלינו נציגים מסין וקפריסין.
בתום תהליך מיון ארוך קיבלנו לתחרות שלושה תלמידים מבית
הספר 'גולדווטר ' באילת .הדבר ראוי לציון ,כי אין העניין מובן מ�א
ליו .מדוב ר מבחינתנו בהישג שמגיע לאחר תקופה של שיתוף פע�ו
לה עם אנשי חינוך באילת .תחרות וכנס הנוער התקיימו ,לראשונה,
בקיבוץ קטורה .נושא התחרות שנבחר הפעם היה מערכות/תשתיות
מנותקות מרשת החשמל וע ל כן הקירבה לכפר ההדגמה של ט�כ
נולוגיות מנותקות רשת ,הממוקם אף הוא בקטורה ,היווה תפאורה
הולמת לקיומה של התחרות.
גם הפעם קדמו להגעתם של משתתפי התחרות לערבה תהליך ארוך
של הפצת' 'קול קורא' לצורך קידום התחרות בארץ ,תהליך מיון וס�י
נון ,יצירת קשר עם נציגים מחו"ל לצורך בחירת משתתפים בארצות
השונות  ,חלוקת המשתתפים לצוותי עבודה ,הכנת תוכנית מפו�ר
טת יחד עם צוות היגוי שמלווה אותנו כבר כמה שנים ,והרכבת כל
חלקי הפאזל לתמונה אחת שתתאים עצמה לאירוע המיועד .עכשיו

נעמה אלוני
רכזת

SUSTAINERGY

כל שנותר הוא להמתין בסבלנות ולקוות שכל ההשקעה תישא פרי.
שכלם יינחתו בזמן ,שנצליח לעמוד בלוחות הזמנים ,שהכל יתקתק
עלפי התוכנית המורכבת ושתהיה כימיה בין המשתתפים.
ביום שלישי ,22.11 ,זה קרה .בזה אחר זה נחתו בנתב"ג המשתתפים
מחו"ל  -בני נוער שנבחרו לייצג את צ'כיה ,איטליה ,הונגריה,
קרואטיה ,גרמניה ,לטביה ,סין ,קפריסין והולנד בתחרות .בשדה
התעופה המתינו להם בר רמות (יטבתה) ומתן גנוסר (נאות סמדר),
האדמינסטרטורים הקבועים שלנו .למחרת התרחש מפגש מרגש בין
החו"ליניקים לישראלים ,אשר עד כה הכיר ו זה את זו באופן ווי�ר
טואלי בלבד .גם אני זכיתי להיות שותפה לחוויה המרגשת .המתח
והעייפות ,שהצטברו בחודשים האחרונים ,התחלפו לאיט ם בתח�ו
שות מעורבות של רוגע וציפיה .הם כאן! משתתפי תחרות הנוער
הבינלאומית הרביעית לאנרגיות מתחדשות .כימיה טובה ללא ספק
הייתה שם.
עשרה צוותים ,עשרה פרויקטים ,חמישה מנטורים שליוו אותנו
במהלך ימי התחרות ,חמיש ה ימים אינטנסיביים ,שבמסגרתם המ�ש
תתפים עבדו ,למדו ,סיירו באתרי האנרגיה המתחדשת ובפרויקטים
להתייעלות אנרגטית באילת ובחבל אילות ומעל הכל  -חוו עבודה
משותפת עם בני נוער ממדינות שונות ,עם תרבות שונה ומטרה אחת
לנגד עיניהם – לנצח בתחרות.
סיום מרגש ציפה למשתתפי התחרו ת בכנס אילת-אילות שה�ת
קיים גם הפעם במלון 'דן' באילת  -כל עשרת הצוותים זכו לחשוף
את הפרויקטים שלהם במתחם התערוכה של הכנס .במהלך מליאת
הפתיחה התקיים טקס חלוקת הפרסים לשלושת הצוותים הזוכים:
מקום ראשון :הפרויקט הציג קוצב לב המונע באמצעות שריר הלב,
על ידי שימוש בגביש פייזואלאקטרי (.)Piezoelectric
הזוכי:ם( Evyatar Cohen :ישראל)( Gilad Serper ,ישראל)Ele� ,
( onora Delfrateאיטליה).
מקום שני :הפרויקט הציג את  - MediCoolמנשא לקירור אינסולין
בתנאי חירום ,ללא חשמל.
הזוכי:ם( Shatha Bawakny :ישראל)( Stefanie Mrozinsky ,ג�ר
מניה)( Daniel Almasi ,הונגריה).
מקום שליש:י :הפרויקט הציג מערכת הנעה וחלוקת מיים ,מנ�ו
תקת ממערכת החשמל .הזוכים( Gal Gilat :ישראל) Simonas
( Petkevičiusלטביה)( Shahar Sivilia ,ישראל)
עדיין לא הגענו לשלב הסיכומים ,ולצורך תחילת תכנון התחרות
החמישית יש לאגור כוחות ומשאבים.
בינתיים ,משתתפי  SUSTAINERGY 4היטיבו לסכם עבורנו את
החוויה .קיבלנו לא מעט תגובות מרגשות ,בחרתי להביא את זו של
המשתתפת מאיטליה:
Dear Naama,
?I hope you are well. How does it feel to return to the normal routine
We miss your wake up call.
I landed safely, even if the plane was slightly late.
The tour was more than amazing; in a short time I'll send you a
detailed resume of our days and some very cool pictures.
I'll start thanking you now, for all your work, patience and passion.
This experience really changed me and the other guys, we spent nights
thinking and talking about how amazing it is to share the same feelings
and passions.
We are all from different parts of the world but we still feel connected
in some way now.
Thank you for making it all possible, you gave us a chance to meet
amazing people and for that I'm truly grateful.
Kind regards,

Eleonora
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נשות החבל ,שימו לב!
חוג משחקי כדור
לנשים

מתקיים בימי ראשון ב,20:30-
באולם הספורט ביטבתה.
אם את אוהבת לשחק ובא לך להזיז את הגוף,
לפגוש בנות בראש טוב
ולהעביר שעה וחצי בכיף,
את מוזמנת!
לפרטים והרשמה  -אורן אלמוג053-4244273 :

ליגה אזורית בכדורגל
ליגות לגילאי:

ד – ו | ז – ט | י – יב | בוגרים | ותיקים מעל  | 40נערות/נשים
• מינימום  4קבוצות
לפתיחת ליגה בקטגוריה
• מינימום  9רשומים בקבוצה
•  2שחקני חיזוק תושבי החבל
לא תושבי הישוב (רק במידה
ובישוב מגוריהם אין קבוצה)
• המשחקים יערכו בסופי שבוע
וחופשות ויתארחו במגרשי
הישובים המשתתפים.
• עלות לשחקן ₪ 500
כולל רישום ותלבושות

לפרטים והרשמה :עופר מזרחי ,רכז הליגה  | 054-6700527אורן 0534244273
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תחילת
משחקים:
ינואר 2017

אם אתם בסביבה

 /יניב גולן

ססגון :שעת ההכרעה
העצומה שפורסמה כאן בחודש שעבר אינה מותירה מקום לספק :רוב תושבי חבל אילות מקווים שלא
יקום מלון בעמק ססגון ,אלא במיקום פחות רגיש .חברי סבב"ע עברו מדלת לדלת כדי שקולנו יישמע ,רם
וצלול .כעת ראוי שמליאת המועצה תפעל כדי לשקף את עמדת הציבור באזור .הפעם האחרונה שהתקבלה
שם החלטה בסוגיה זו היתה לפני תריסר שנים (!) ,אך מוטב מאוחר מאשר מאוחר מדי
 7000מתושבי חבל אילות השמיעו כאן קול ברור וצלול ,כאשר צ�י
רפו את שמם לקריאה פומבית להגנה נמרצת על צפון בקעת תמנע.
החותמים על המודעה שפורסמה ב"קצה המדבר" בגיליון הקודם
מהווים כמחצית ממשתתפי הבחירות האחרונות (במונחים ארציים
זה בערך כמו עצומה שחתומים עליה שני מיליון אנשים) .כיוו ן ש�ע
תיד המרחב המדובר צפוי להיות מוכרע בחודשיים הקרובים במוד
עצה הארצית לתכנון ובנייה ,מתבקש שמליאת המועצה תקיים דיון
ותקבע סוף סוף את עמדת האזור בסוגיה זו .קשה להאמין ,אבל
חלפו תריסר שנים מאז הפעם הקודמת שבה התקבלה שם החלטה
כלשהי בנושא זה .הגיע הזמן ,לגמרי.

כדי להוכיח סופית שדעתנו חשובה ורלוונטית,
נצטט את מנכ"ל משרד התיירות ,אמיר הלוי .בעת
מפגש במבואת פארק תמנע אמר הלוי מפורשות:
"המלון לא יקום בעמק ססגון אם המועצה תתנגד
לכך" .עכשיו אנחנו רק צריכים לדאוג שעמדת
התושבים תהיה גם עמדת האזור
אפשר לקוות ולצפות שחברי המליאה ייטלו אחריות וייזמו מהלך
שכזה .רצוי גם שיתקיימו בירורים בתוך הישובים ,כדי שהנציג
יבטא עד כמה שאפשר את הלך הרוח של שותפיו .זה יכול וצריך
להיות תהליך דמוקרטי רחב ,שיערב מקסימום אנשים  -לא רק את
אלה שבדרך כלל מרגישים נוח לבטא את דעתם בפומבי.
הצעת ההחלטה עשויה להיות פשוטה מאוד :האם אנחנו תומכים
בהקמתו של המלון בעמק ססגון ,או שאנו מעדיפים שייבנה בחלופה
המובילה (בסמוך למבואת פארק תמנע) .זה הכל.
אגב ,כדי להסיר ספק ולהוכיח סופית שעמדתנו חשובה ורלוונטית
בהחלט ,נצטט את מנכ"ל משרד התיירות ,אמיר הלוי .בעת מפגש
שהתקיים באמצע נובמבר במיקומה המיועד של חלופת המבואה
אמר הלוי מפורשות" :המלון לא יקום בעמק ססגון אם המועצה
תתנגד לכך" .כזכור ,משרד התיירות הוא הגורם העיקרי שמונע את
יישום ההסדר לפתרו ן בהסכמה של הקונפליקט .אם הם נעתרים ו�מ

תחת המצללה :דיון בחלופת המבואה ,בהשתתפות מנכ"ל משרד התיירות

קבלים את החלופה ,הסיפור מסתיים מיד בהפי-אנד .היזם כבר נתן
את הסכמתו ,ואפילו מקור הפיצויים וגובהם ברורים פחות או יותר.
אף אחד לא יודע איך יתגלגל הדיון הגורלי במועצה הארצית לתכנון
ובנייה .אבל ראוי שקולם של התושבים יישמע שם כפי שהוא ,צלול
ובהיר .אם ישנם אנשים שמעוניינים שהמלון יוקם דווקא בעמק
ססגון ,כדא י שייזמו מהלך דומה לזה של סבב"ע ויצרפו רבים ל�ק
ריאתם .הדבר מתחייב מכובדה של הסוגיה :הקמת המיזם במיקומו
המקורי תחרוץ את גורלו של תא שטח בן אלפי דונמים ,המקיפים
את האתר המיועד .זו בדיוק המשמעות של בנייה בלבו של "נוף נדיר
ברמה הלאומית ,באזור שטרם הופר בפעילות אנושית” (כפי שנכתב
במסמך הבלתי תלוי שהזמינה הוועדה המחוזית).
שאלה מעניינת :האם רשאי נציג ישוב להצביע על פי צו מצפונו
ובניגוד לדעת רוב שולחיו? תהא התשובה המשפטית אשר תהא  -מי
שפועל ביודעין נגד רוב שותפיו צריך לדעת שהחוק אולי לצדו ,אבל
החברּות וההגינות ממנו והלאה.

בעד דמוקרטיה פעילה
בחינה מקרוב של רשימת החותמים היתה מסקרנת מאוד בעבור מי
שתהליכים חברתיים בחבל אילות מעניינים אותם .בלטה במיוחד
התגייסותם הנרחבת של תושבי באר אורה  135 -מהם צירפו את
שמותיהם למכתב שקרא לשר התיירות להימנע מפגיעה בעמק
ססגון .ובהתחשב בכך שההחתמה בוצעה מדלת לדלת ,בהיעדר לוח
מודעות ,התוצאה מרשימה עוד יותר.
גם שיעור התמיכה בנאות סמדר היה הפתעה נעימה .בעבר נטו
חברי הקיבוץ להסתייג מיוזמות שכאלה ,שמטיבן עוסקות בנושאים
השנויים במחלוקת ,ובודדים בלבד חתמו .הפעם הצטרפו לקריאה
 76תושבים .גם השכנים מנוה חריף ,שנפקדו לגמרי מההחתמות
הקודמות בססגון ובחולות סמר" ,שלחו" הפעם נציגות צנועה ,אך
חשובה.
שיעורי ההשתתפות תלויים גם בעניינים טכניים ובצירופי מקרים.
ההחתמה ארכה כשלושה שבועות ,אך באליפז וביהל היו חברים
שתפסו יוזמה רק ביום-יומיים האחרונים .הם הגיעו ,למרות האיחור
הכבד ,לתוצאות נאות(  ( 35באליפז 48 ,ביהל) .באילות ,שמסו�ר
תית מצטיינת בשיעורי תמיכה גבוהים ,חלה דווקא ירידה בהשד
וואה לעבר ,משום שהחברים היו תשושים מהבלגן סביב הטורבינות.
עצומות ומכתבים פומביים – אלה כמובן כלים מוגבלים ,אך בהיעדר
אלטרנטיבה הם אינדיקציה טובה לגבי עמדות הציבור .היו שתי הזד
דמנויות מצוינות לברר את דעתנו בסוגיה זו :תוכנית האב האזורית,
ולאחרונה ממש  -סקר עמדות התושבים בתחום השטחים הפתוחים.
בשני המקרים נמנעו מלהתייחס לנושא הקונקרטי ,וחבל.
לסיום :שלטון העם אין פירושו שאתה משלשל פתקה קטנה פעם
בכמה שנים וחוזר לנמנם ,בהנחה ש"אלה שיודעים מה נכון כבר
ידאגו לסדר את העניינים" .לכן יש במהלכים מן הסוג הנ"ל חשיבות
רחבה :הם מחזקים את אופיה הדמוקרטי של החברה שבה אנו חיים,
מזכירים לנו שיש בידינו אמצעים מגוונים להשפיע על המציאות -
ושהאחריות על כתפינו.
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המדור לשירותכם /

שרי ניצן

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

היחידה להתנדבות

במשך יותר מעשור ,מתפתחת ומתמקצעת היחידה להתנדבות של
המועצה.
התחום מהווה שירות של המחלקה לשירותים חברתיים ,במימון
המועצה ומשרד הרווחה .משרד הרווחה רואה בתחום ההתנדבות
משאב חשוב להענק ת שירות בתוך הקהילות בהן המתנדבים מתג�ו
ררים  -משאב התורם לפיתוח ובריאות החברה .המתנדבים נותנים
ערך נוסף לכל תכנית ועושים זאת מהלב ובאהבה.
בחבל אילות ,קרוב ל 400-מתנדבים המעניקים מזמנם החופשי בכל
שבוע ,על מנת לשפר את חיינו כאן בחבל ובעיר השכנה ,אילת.
בשנים האחרונות ,הצטרפו למערך ההתנדבות מכינות קדם צבאיות

מבאר אורה ומהערבה התיכונה ,בנוסף לגרעיני שנת השירות שכבר
פעלו באזור .צעירים אלו מכניסים אנרגיה מרעננת למסגרות כמו
המועדונית והמועדו ן לגיל השלישי .הם מתנדבים ,כולם יחד ,בנ�ו
סף למתנדבים מכל הגילאים ,במגוון רחב של מקומות נוספים.
עוד אוכלוסייה שמצטרפת לאחרונה למערך ההתנדבות ,היא ותיקי
חבל אילות .הגעת מספר מכובד של תושבי האזור לגיל הפנסיה,
פותחת עוד הזדמנויות לשילוב בהתנדבות .לותיקים ז ה פותח א�פ
שרויות חדשות לתעסוקה ,וחבל אילות ממשיכה להרוויח את הידע
והניסיון שאנשים אלו תורמים להצלחת התוכניות.
כמו מספר המתנדבים ,גם מגוון מקומות ההתנדבות גדל .למקומות
וותיקים כמו החווה לרכיבה טיפולית ,המועדונית ,מועדונית "בית
בערבה" ,צוותי רפואה וחירום ,לוחמי אש ,משטרת התנועה ועוד,
התווספו בית לחיים " -יחד בערבה" שנפתח בתחילת השנה  ,מ�ס
גרות יום ותוכניות שיקום באילת ,תכנית "אם לאם" ,תכנית "אח
בוגר" של המחלקה לשירותים חברתיים ועוד.
איך זה עובד? כדי להתאים את ההתנדבות הנכונה לכל אחד באופן
אישי וכדי לתת גם למקום התנדבות וגם למתנדב/ת ,את החוויה
הכי טובה  -כל מתנדב עובר ראיון אישי ,כדי להבין איפה הוא יכול
להשתלב על פי כישוריו ורצונו .כל מתנדב מבוטח ,ומלווה במעקב
לשביעות רצונו שלו ושל מקום ההתנדבות ממנו .באמצע השנה,
כאות הערכה ,המתנדבים מוזמנים לאירוע שנתי.
בכל מקום התנדבות נמצא רכ/ז/ת שהוא/היא הכתובת עבור המ�ת
נדב .הרכזים עברו הכשרה מיוחדת ומקצועית בשנה החולפת יחד
עם הרכזים מאילת והיום הם מעניקים מענה למתנדבים.
הגיוס למצטרפים חדשים מתקיים בחודשי הקיץ ,אך ניתן להצטרף
למערך לאורך כל השנה.
כל תושב מוזמן ליצור קשר עם טלי אלון ב 054-9799154-כדי
לבדוק עולם חדש של הזדמנויות ,כאן בחבל אילות.

תרבות בחבל אילות
"מקומי" – לקראת תערוכה בגלריה האזורית
לקראת פתיחה מחודשת של הגלריה האזורית
"כאן" ולאחר שנת פעילות ראשונה ,התקיימה
שיחה פתוחה לציבור ,כדי לסכם ולבדוק מכאן -
לאן .עלו מספר רעיונות ואפשרויות ובקשה אחת
שחזרה על עצמה :הגלריה צריכה להיות  -קודם
כל  -בית לאמני החבל.
על הרקע הזה הוזמנתי לעזור בהפקת תערוכה
שתיפתח ב .9.1-הוועדה המייעצת לגלריה בחרה
שהנושא יהיה – "מקומי".
"מקומי" הוא נושא פתוח מאד ,והמחשבה הייתה
שכך נקבל מספר רב של פניות מאמנים ויוצרים
מרחבי החבל .מן הפניות  -קיוויתי ולא התבדיתי
 אולי נוכל לייצר יותר מתערוכה אחת.התערוכה הקרובה ,כפי שאני רואה אותה ,היא
כעין לימוד נושא .הרי האמנות מגיבה לנושאים,
מציגה אותם ונותנת עליהם איזו פרשנות .כאשר
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מצרפים מסרפר עבודות של מספר יוצרים לת�ע
רוכה אחת  -נוצר מעין דף גמרא.
המשתתפים התייחסו לשאלה :מהו מקומי?
בתוך שאלה זו צצו ועלו שני כיוונים :האחד
בהקשר סביבתי ,בין אם חומרי או רעיוני  -מהו
היחס בין העבודות למקום? לסביבה? והשני
בהקשר האדם ומהו מקומו  -האם הוא שייך?
האם הוא חולף במקום בדרכו הלאה?
התערוכה מאגדת עבודות של שש יוצרות
הבאות מישובים שונים בחבל אילות ומביאות
תפיסות שונות של הנושא .אני מקווה שתיהנו
מביקורכם בתערוכה.

סנדי אוסמן

התערוכה תיפתח ביום שני ה 9.1.17-בשעה
 ,20.30כולם מוזמנים
בתמונה  -עבודה של שירה בן-יעקב

חוקרים פטריות עובש

ינואר

ציפור החודש

שעיר משורטט

צילום :איתי שני

זה אולי נשמע כמו שם שיצא מבית
מדרשו של חיזקי ,מדריך הטבע
האגדי ,הלא הוא  -טל פרידמן ,אך
מדובר ביצור מופלא ואמיתי .גוד
דלו אמנם אינו עולה על גודל של
צוצלת ,אך הוא אפוף מיסתורין
ומרתק צפרים כבר שנים רבות.
עד קיץ  ,2015נחשב לחולף וחורף
נדיר ,בעיקר בנחלים עם עצי שיטה
הנשפכים לערבה ובהרי אילת (נחל
קטורה ,נחל גרופית ,נחל שלמה
ועוד ,)...אך ביוני  2015נמצא גוזל
שנפל מהקן על ידי חקלאי במטע
תמרים במצפה שלם .סקירה מהירה
של מטעי תמרים לאורך בקעת
הירדן הביאה לתגלית מדהימה
של עשרות רבות של זוגות שדוגד
רים בכל אזור צפון ים המלח .נכון
להיום ,הוא אינו מוכר כמקנן גם
בערבה הדרומית ,אך בימים אלו,
כדאי לבדוק את עצי השיטה ולנסות
למצוא אותם יושבים מוסווים בין
פיצולי הענפים.

 /איתי שני

חוקרים פטריות עובש

צמח החודש

חיעד קנרי פורח (בצהוב חיוור) ומבשיל פירות (חומים)

 /בני שלמון

ינואר

חיעד כנרי
שמו של הצמח החד-שנתי הנובט בעקבות
הגשם ,מעניין" :חיעד" (חי לעולם ,כי השלד
היבש יכול להמשיך לפזר זרעים חיים ,משך
שנים רבות) .שם המין " -קנרי" ,מעיד על מקום
גילויו  -האיים הקנריים באוקיאנוס האטלנטי
ממערב לאפריקה ,והוא גד ל בכל מדבריות א�פ
ריקה ,כולל מדבר נמיב.
חיעד קנרי מתייבש בקיץ ואז קשה להבחין בו
על הקרקע  -שלד שרוע וצמוד ,אבל מפתיע
מאד כשיורד גשם חזק :תוך דקות נפתחים פיד
רותיו וטיפו ת הגשם מתיזות את הזרעים ה�ק
טנים והשחורים מבין קשוות הפרי  -לקרקע.
למדריכים מבין הקוראים אני מציע לשים את
השלד היבש כשפניו מטה ,בכלי זכוכית שקוף
ובו מים ,וליהנות מ"גשם" הזרעים היורד במים,
תוך דקות מהרטבת השלד .דרום הנגב מצטיין
בכמ ה צמחים מעניינים ,להם מנגנונים למד�י
דת הגשם ולפיזור הזרעים לאחר גשם מתאים
(היגרוכסטים) ,שהמפורסם בהם  -שושנת יריחו
אמיתית.
הנביטה מהירה וככל החד-שנתיים הוא מצמיח
תחילה שפע עלים ליצירת מזון בהטמעה ,ורק
אחר-כך ,פרחים צהובים ופירות מחומשים.
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מעבר לקצה

 /יניב גולן

הארון האחרון
גלישה חופשית בנושא הקנאביס ,מפאתי הגליל ועד לחממות שבערבה; מהגאווה על היותנו חלוצים
עולמיים בתחום – ועד לפגיעה האלימה באזרחים שלווים ,בחסות החוק .אין בחברה שלנו דבר מה קל
ערך ,שנזקו עשוי להיות כה גדול .אתה יכול להודות בניאוף בשידור חי ולהיחשב דמות מופת .אבל
שאכטה מזדמנת עדיין נותרה משהו שעדיף לשקר בנוגע אליו
לפני כמה ימים התקשר מכר ותיק וביקש עזרה באיתור קרקע לצורך
גידול קנאביס רפואי .הבחור שמע שבחממות של אליפז זה עובד נהדר,
ומסתבר שתיכף פותחים את השוק לייצוא ,ככה שהו א ועוד שותף מח�פ
שים משק שיסכים לחבור אליהם ליוזמה .עשיתי טלפונים וחיברתי כמה
קצוות ,כנגד הבטחה מעורפלת לעמלה (הכוונה לרווחים ,לא ליבול).
באותו ערב הלכתי עם חבר אחר לאכול חומוס ,אי שם בגליל המערבי.
היה נעים וטעים (מוזיקה של חוזרים בתשובה ברקע) ,אבל כשיצאנו עם
האוטו ,הבחו ר ביצע עצירה לא-לגמרי-מלאה ,וניידת שהמתינה בח�ש
כה יירטה אותנו .הבכיר מבין צמד השוטרים הסביר לידידי את חומרת
המצב .החבר התנצל קצרות ואמר שבדרך כלל הוא מקפיד .במקביל
האיר השוטר השני לתוך הרכב בפנס מפחיד ותחקר אותי" :מה אתה
עובד? אתה מעשן? יש עליך חומרים בלתי חוקיים?"
המממ ...אני זוכר שעשו עלי חיפושים בת"א ,אבל זה היה כאשר נראיתי
כמו חרגול עליז ,עם רעמה פרועה ואאורה של מוצ'ילר .עכשיו ,עם
המפרצים בשיער והקמטים בזוויות העיניים ,שקלתי לרגע אם לקבל את
הפלישה הזו לפרטיותי כמחמאה .היי ,חרף קשישותנו אנחנו עדיין יעד
מודיעיני למשטרת הגליל! מדינת ישראל ממתגת את עצמה כמעצמת
גראס עולמית (בודדנו את ה THC-לפני כולם!) ,השרים כבר מפנטזים
על כספי המיסוי הצפויים ,מיליארד ש"ח בשנה ,אך בינתיים מתעמרים
באזרחים.

השוטר תחקר אותי" :מה אתה עובד? אתה מעשן?
יש עליך חומרים בלתי חוקיים?" המממ ...אני
זוכר שעשו עלי חיפושים בת"א ,אבל זה היה
כאשר נראיתי כמו חרגול עליז ,עם רעמה פרועה
ואאורה של מוצ'ילר .עכשיו ,עם המפרצים בשיער
והקמטים בזוויות העיניים ,שקלתי לרגע אם לקבל
את הפלישה הזו לפרטיותי כמחמאה
בדומה לראשי השב"כ והמוסד  -שבעודם בתפקיד הם מפעילים ע ל ה�פ
לסטינים את מיטב אמצעי הדיכוי ,ורק לאחר שחרורם מסבירים למה
הפתרון הוא מדיני – כך גם המפכ"ל הקודם דנינו :שבועות אחדים בטרם
פשט מדים ,הצהיר כי "הגיע הזמן שמשטרת ישראל ,יחד עם מדינת
המולקולה האסורה
(עיבוד חופשי ,תחת השפעת תה ארל גריי)
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ישראל תבדוק ותבחן את העמדה המסורתית" בנוג ע למריחואנה .ש�נ
תיים קודם לכן הוא אמר "לא מעניין אותי מי שמעשן ג'וינט במרפסת";
אלא שמאז הוציא הארגון שלו בחישוב זהיר למעלה ממיליארד ש"ח על
אכיפה מיותרת ,סתם את בתי המעצר והעמיס על בתי המשפט .האנשים
שאמורים לשמור עלינו ,מיררו את חיינו ,בשם החוק ועל חשבוננו.
לא רק בהופעות רוק ,ולא רק בתל אביב ,גם בעת ניחום אבלים בקיבוץ
ותיק אתה נתקל בריח המתקתק הזה .הלומי הקרב מלבנון ומסמטאות
שכם מוצאים מפלט מה PTSD-בתפרחתו של הצמח ,וכמותם גם מי
שנאבקים בסרטן .איך אפשר להבין את הדיסוננס הזה?

לדמיין שאפשר אחרת
יאמרו האופטימיים כי אנחנו נמצאים במעבר מפאזה של הסתרה לעידן
של יתר שקיפות וכנות .הנה ,רק בשנ ת  1988בוטל הסעיף בחוק העו�נ
שין שקבע עשר שנות מאסר על יחסי מין הומוסקסואליים .היום ישראל
משווקת את עצמה כיעד נחש ק לתיירות להט"בית ,ויש אפילו גיי מ�ו
צהר בשורותיו של המחנה הלאומי .אך למרות זאת עדיין רווחת אפליה
נרחבת ,בין שהקורבנו ת מהווים רוב (נשים ,בתחום המעמד אישי) ו�ב
וודאי כשהם מיעוט (ערבים).
גם על רקע זה ,בולטת לעין הרדיפה הממוסדת אחר צרכני הקנאביס.
הסם הוא "הארון האחרון" :אין בחברה שלנו דבר מה כל כך מצוי וקל
ערך ,שנזקו עשוי להיות כה גדול .אתה יכול חלילה לדרוס זקנה במעבר
חצייה מבלי שתאבד את משרתך ,להודות בשידור חי שנאפת ועדיין
להיחשב דמות מופת לאומית ...אך שאכטה מג'וינט מקרי לפני שנות
דור נותרה משהו שעדיף לשקר בנוגע אליו (כך כנראה נהג יאיר לפיד).
ומדוע בעצם מתייחסים באופן כה חשדני כלפי סם זה ,בעוד שאלכוהול
וסיגריות הם חלק טבעי ומובן מהתפריט המקובל?
הנה שתי השערות :כידוע ,המריחואנה מקהה מעט את החשק לצאת
מהבית ולקחת חלק בפעילויות אשליתיות מקובלות ,דוגמת עבודה
משעממת ומלחמות מיותרות .בשביל חברה הישרדותית זה בהחלט
איום .אפשרות שנייה :כחומר משנה תודעה עלול הקנאביס לעורר בקרב
אוהדיו את התחושה שתיתכן גם מציאות אחרת.
חבר שלי השוויץ כיצד ראיין פעם את הצוות הבין-קיבוצ י למאבק ב�ס
מים תוך שהוא מעשן ג'וינט מול עיניהם הבוהות .הבעיה העיקרית עם
גישת השלילה הטוטאלית ,שהיא לא רק אידיוטית וצבועה ,אלא גם
בלתי יעילה .מי שהאזין לקמפיין האחרון ש ל הרשות למלחמה ב�ס
מים שמע שם כבר נימות חדשות .הקריין מעודד את ההורים לשוחח
עם צאצאיהם ,גם כי תקשורת חשובה כשלעצמה וגם משום שזה עשוי
לחשוף בעיה ספציפית ("העיניים של הבת שלכם אדומות ,אבל אולי זה
לא בגלל שהיא למדה כל הלילה") .כן ,שימוש לא אחראי בסמים עלול
להפוך לבעיה משמעותית ,אבל הסיכון בוודאי לא משתווה לנסיעה
בכבישים או גיוס לצבא.
אחת מתופעות הלוואי המפורסמות של גראס היא פרנויה .בעבור 20
אלף איש שהמדינה פותחת להם תיקים פלילים ,שנה אחר שנה ,ברור
לגמרי שיש מי שרודף אותם באמת .אם אנו מעוניינים שהאזרחים יראו
בשוטרים כלי חברתי חשוב ולא בריונים מטעמו של הממסד ,עלינו
לפטור את כחולי המדים מהמשימה הזו ,שראויה יותר לכלבי גישוש.

בא והולך

 /דובי גולדמן

הם התחילו!
לא איש כדובי גולדמן יישב באפס מעשה ,שעה שנדרשת פעולה נחרצת ,אמיצה ,כזו שאין ממנה
דרך חזרה .מורשת הקרב של עם ישראל נכתבת בחשיכה ,על ידי ד' שלנו ,ודברים שהשתיקה יפה
להם ממשיכים לקרות
אני חושב שאת גודל האירוע הבנו רק בשעה שגלגלי ההרקולס חרקו
בדממת הליל על מסלול הנחיתה באפריקה הרחוקה .ישבנו דרוכים
ותהינו בינינו לבין עצמנו – האם הם מחכים לנו? האם הם צופים את
בואנו? הייתה אוויר ה של מתח ,אולי אפילו פחד ,אבל יותר מכל ה�ר
גשנו צודקים.
עשרים וארבע שעות קודם צלצל הטלפון .מכל קצווי הארץ עשינו את
דרכנו לבור לקבל תדריך ראשוני .הפעם ,הבנו מהר מאוד ,לא מדובר
בפעולה פשוטה .הפעם מדובר בפעולה מעבר לקווי האויב .למעשה,
הרבה מעבר לקווי האויב  -באפריקה הרחוקה .נוכחותו של נתניהו כבר
בשלב התדריך הראשוני נסכה בנו בטחון .רגוע כתמיד ,הוא טפח על
שכמו של זה והתלוצץ עם זה כדי להפיג את המתח הנבנה ,אבל לא
המעיט בחשיבות האירוע" .בעוד מעט יותר מיום אתם תהיו הגיבורים
העלומים של העם הזה" ,אמר" .לא אוכל לדרוש מכם לצאת ,אפילו
לבקש מכם לא יהיה זה הוגן .יפעל איש לפי צו מצפונו ".הוא סיים
והצית את המצית הקטנה ביד ימינו.
בשעות הבאות עשינו חזרות אחרי חזרות .את המודיעין הראשוני הביאו
אנשי משרד החוץ שהכירו את המבנים במתחם לפני ולפנים .אחרי הכל,
היינו אנו אלה שתכננו ופיקחו על בניתם .במתקן סודי במרכז הארץ
הכנו מודל מדויק בגודל אמיתי ותרגלנו את המהלכים חזור ותרגל .את
נחיתת המטוסים ,את הנסיעה לשטח ברכב מקומי דומה לרכב בו נסע
בדרך הכלל הבכיר בשטח ,את הפריסה המדויקת ואת שלל הפעולות
עד הנסיגה.
במוצאי השבת הופיע לפתע אחד השרים (דומני היה זה שר החקלאות)
יחד עם נתניהו" .הם מוכנים?" שאל השר" .אנחנ ו מוכנים!" ענה נ�ת
ניהו .דקות ספורות אחר-כך כבר ישבנו בבטן ההרקולסים שהמריאו
מערבה .היינו שם  -שוצקר ,דור רביעי לחקלאי נהלל ,דנדן – מומחה
למים ,אברימו הגדול מהסיירת הירוקה ,אברימו הקטן מהלשכה של
השר ,ואני .האורות העמומים של ההרקולס הטילו צללים ארוכים  .א�ב
רימו הקטן ישב ומלמל את מילותיו האחרונות של נתניהו – "מי שיפעל
נגדנו בערמה וחוסר יושר – יצטער על כך!"
ועכשיו ,על המסלול באפריקה פעלנו כמו מכונות .לא היה זמן לחשוב.
שוצקר התישב מאחורי ההגה של הסופה ונסענו ישר לבית השטוצרים.
כמא ה מטרים לפני הבניין הראשון צעק לפתע אברימו הגדול לשו�צ
קר לעצור .הסופה נעצרה בחריקת בלמים ואברימו קפץ החוצה .שניות
אחר-כך שמענו אותו צועק "ידע יהודי לא יהיה הפקר!" וראינו אותו
מפיל את השלט הגדול עליו היה כתוב בשלל שפות – "חוות נסיונות
זאת הוקמה על-ידי ממשלת סנגל ובסיוע מדינת ישראל".
בבית השטוצרים התחלקנו לחוליות – דנדן ואני החלנו לטפל בעקיד
רת מחשבי ההשקיה תוצרת כחול לבן .שוצקר פרץ בריצה קלה לעבר
ערוגת הקישואים ואילו אברימו הגדול התמקם בצל עץ רימון ירוק עד.
אברימו הקטן התמקם במשרד הזעיר בבניין והחל לבשל קפה שחור על
פינג'אן .עברנו למצב המתנה.
כרבע שעה אחר כ ך נשמע אברימו לוחש – "נו?? איפה הם? שוב מ�א
חרים?" .שוצקר ,שנראה מתוח מאוד ,קירב כוס קפה שחור מהביל אל
פיו ולחש "הם יגיעו .הם יגיעו .הם חייבים להגיע" .ואכן ,אחרי דקה
קלה הבליחו אורות עמומים במרחק קצר מאיתנו  -הרכב עם הפועלים
התאילנדים שהיו בהרקולס השני הגיע.
לא היה הרבה זמן ,אבל היה הרבה לעשות .חתיכת חווה הקמנו להם
שם והיינו צריכים להרוס אותה בזמן קצר כל-כך" .חותך עץ למעלה

למטה  .אחר-כך הולך עץ כיוון תל אביב חותך .גומר בא לפה ".ש�מ
עתי את אברימו הגדול מתדרך קבוצת תאילנדים אחת" .רואה קישוא
זורק .טוב .לא טוב .לא חשוב! זורק!" צעק שוצקר בהתלהבות לקבוצת
תאילנדים שניה .דנדן ואני הובלנו קבוצה שלישית שעסקה בתלישת
טפטוף וניפוץ מחברים.

נוכחותו של נתניהו כבר בשלב התדריך הראשוני
נסכה בנו בטחון .רגוע כתמיד ,הוא טפח על שכמו
של זה והתלוצץ עם זה כדי להפיג את המתח
הנבנה
אחרי כשעה קלה המקום היה הרוס כמעט עד היסוד .אברימו הגדול
הפגין אומץ לב ניכר בשעה שאחד מהתאילנדים נחתך; מבלי להשתהות
לרגע הוא לקח את מזמרתו של הגוי והחל חותך עצי רימון כאילו נולד
הו א על גדות נהר המקונג (בהמשך הוא יזכה בעיטור העוז על פע�ו
לה זאת)" .צנונית מיובשת" הודיע אברימו הקטן בקשר – אות מוסכם
לסיום הפעולה.
דקות מועטות אחר-כך כבר ישבנו בבטן המטוסי ם שהמריאו חזרה מ�ז
רחה" .מעולם לא היו צודקים כל-כך חייבים הרבה כל-כך למעט כל-
כך" נשמע נתניהו בקשר מריץ פרפרזות על משפטי המדינאי הנערץ
עליו" .החזרתם את הכבוד לעם ישראל! מהיום ידע כל שגריר שמרים
אצבע נגדנו באו" ם כי גורל קישואי מדינתו לא יהיה בטוח עוד!" ה�ח
לפנו חיוכים של עייפות והתפרקות מהמתח הכבד .שוצקר ניצל את
הרגע לבדיחות על איכות הקפה של אברימו הקטן – "טוב שלא עשית
לנו מקיאטו עם נגיעות קינמון ,אברימו .שרפת את הקפה וכמעט דפקת
את המבצע".
שקעתי אל תוך נמנום של הקלה .מעל חופי סיני העיר אותי אברימו
הגדול עם הבשורה המרה שחמישה מהתאילנדים נשארו מאחור בטעות.
"לא נורא" ,נחמתי ספק אותו ספק אותי" ,לשניים מהם ממילא נגמרת
הויזה בסוף החודש" .על המסלול התקבלנו כגיבורים .שר החקלאות
לחץ את ידי ובירך אותי ברכת כוהנים או משהו כזה" .מקלחת ,ארוחה
טובה והביתה" – אמרתי לידידי בחיוך"  ".לא כל-כך מהר" ,טפח נ�ת
ניהו על שכמי בהפתעה" ,יש לכם פעולה מתוכננת במקשת אבטיחים
באוקראינה".
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מבנים ואתרים

מאוזן
 1סמל העיר הרומנטית
 3מקום מושבה של המונה ליזה
 7האחים נפלו ביחד
 8הכנסייה הגותית של ויקטור
 9הבית המוזיקלי הזה דומה לקונכייה
 15מעבר להרים ולמדבר
 16החצי השני של הנשיאות של מרטין שין
 18הבזיליקה של המדינה הקטנה בעולם ()6,2
 19בלית ברירה ,רוקדים בין הרפת
לבית הספר

2

1

4

3

5

6

7

8

9

מאונך
 1קופי ענק אוהבים לטפס על הבניין הזה ()5,6
 2עקום ,אבל יפה
 4כשהחומה נפלה ,העיר חוברה לה יחדיו
 5נפוליאון רצה אותו בשדות אליסיום ()7,3
 6כתר הארמון ההודי ()4,3
 10החלק הראשון של שדרות פנסילבניה 1600
 11כנסיה שהפכה למסגד שהפך למוזיאון ()5 ,3
 13מצודה עתיקה שהפכה מוזיאון הנין
של רות המואביה
 14הגנים של הנביא בהאא אוללה
 17הצימר המדברי של הורדוס ,שהפך
למיתוס היסטורי

11

10

13

12

14

15

16

17

18

19

פתרון התשבץ הקודם
צמחי מרפא
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