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למנצח  -שיר מזמור

עמ' 14

מכתבים

תוכן עניינים
על מצווה וסביבה
אנחנו על המפה?
ברינה
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מדורים
מכתבים
מהמתרחש בחבל
משולחנן
נוער
אנרגיה מתחדשת
שירותים חברתיים
קצת תרבות
ציפור החודש
צמח החודש
יניב גולן
דובי גולדמן
תשבץ

2
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16
19
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20
21
21
22
23
24

תשובת ביניים
בתגובה לכתבה מהגיליון הקודם ,על האופכ
טימיות של אנשי לוטן....
ראשית ,חשוב לי שהדברים שלי יישמרו בדיכ
סקרטיו ת ולא יהוו שיחות שבילים .כפי שנ�כ
תב  -ישנה הצעה ,ולא רק לגבי לוטן ,לבחון
שינוי למען צמיחה דמוגרפית לסיווג אחר
לישוב .ההצעה עוד קיימת והסיבות לכך הן,
כמובן ,האופי של האוכלוסיי ה שמגיעה ל�א
זור ,שהיא בעלת עולם פנימי רחב ומעוניינת
לבנות את הפנטזיה שלה בשטחים שונים.
בנוסף ,בניית בית בכמיליון "ש"ח בחבל א�ט
רקטיבי שאין בו דירה אחת פנויה ,כשהשטח
לא שלך  -זו אופציה פחות אטרקטיבית עבור
מי שבונה את ביתו ומגיע לאזור.
אני מאמינה שגם בנושא זה ההתלהמות סביב
אידאולוגיו ת גוברת על המהות ועל מה ש�ח
שוב לנו  -החדשנות ,עיקר הנכ ס שלנו והמ�י
תוג שלנו .וכיום גם חשובה לנו ההמשכיות
ולפי מקורות יודעי דבר "הילדים" נמצאים
בפוטנציאל חזרה עם הולדת הבן השני.
בתנועה הקיבוצית מצאו תשובת ביניים לא
מושלמת ,אבל טובה ,להחזר ת הבנים באמ�צ

עות הרחבות (שאני ,כמובן ,בעדן ,וגם מכירה
מקרוב את ההרחבה המוצלחת של הישוב של
המזכ"ל הקודם בגבת).
לכל מי שעדיין איתנו ,שעלה ארצה מתנועות
נוער וחלם וצייר קיבוץ   -נותר לנו להסת�ו
בב בשבילי יטבתה  /קטורה  /גרופית ,לבכ
כות ולהתרגש מהתפקוד והפינות הקיבוציות
המופלאות.
אני מצפה להתארגנות אזורית חדשנית בנושא
קליטה ובניית אסטרטגיות לגידול דמוגרפי;
בלוטן אין כרגע חברת ילדים ומצב זה אינו
יכול להמשך ..מהלכים יוצרי מציאות צריכים
להתקיים כאן ועכשיו.
ובעניין אחר  -אשמח לראות שגם בנושא המכ
לון בעמק ,ההתלהמות לא תגבר על המהות.
ערך האדם ויצירתו ופועלו אינו פחו ת משמ�י
רה על הסביבה ,ונכון להתקדם ולמנף בנייה
של המלון לצד העמק .עם יזם  /אדריכל
שיצירותיו הן מפעימות וערכיו נכונים לאכ
זור שלנו ,המלון ימנף את התיירות האזורית
באופן משמעותי .נתראה...

פרסם להזמנת פרסום
שיו
ופרטים:
ע כ המדבר"
קצה

ליסט סלע ,קיבוץ לוטן

החבל ברשת
אתר האינטרנט האזורי

ב"

nakdimon@eilot.org.il

עומר דבדה ,פיבוט מכבי ת"א בכדוריד
ו-ולדי קופמן ,מרכז מכבי רשל"צ ,הגיעו
למפגש עם חוג הכדוריד של חבל אילות.

"קצה המדבר",
ירחון המועצה האזורית חבל אילות.
מופץ חינם בישובי האזור
עורכת :גל נקדימון
עריכה גרפית :סטודיו יטבתה
כתובת המערכת :מ.א .חבל אילות88820 .
nakdimon@eilot.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
משתתפים :יעל אלטשולר ,דובי גולדמן,
יניב גולן ,חנן גינת ,רותם ג'קסון ,שרי ניצן,
נעמה סכונפלד ,קרן ספיר ,תמרה סתווי,
צוות המרפאה האזורית ,מאיה שחם-
חורש ,בני שלמון ,איתי שני
צילום השער :אילן מור
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מתעדכן מדי יום

www.eilot.org.il

יום ג׳13:30-15:30 21.3 ,

נמל התעופה הנבנה
סיור לתושבי החבל

בתוכנית:
התכנסות וכיבוד.
הרצאה בחדר ישיבות.
סיור רכוב באוטובוס ברחבי האתר.
יש להירשם ב ksapir19@gmail.com :עד ליום ד׳15.3 ,
לרשום את השם ,ישוב ,נייד ומספר ת.ז.
הסיור הוא ללא תשלום ,הסעה מהישובים ,מספר המקומות מוגבל.

מהמתרחש בחבל
ובשבט חמה הפציעה...

עוזרים לזהר
באמצע פברואר הגיעו לחבל
אילות ולכל מדינת ישראל,
החדשות הקודרות  -כי זהר
כץ ,בת משק יטבתה ,חלתה
במהלך טיול בפרו ואושפזה
במצב קריטי .יחד ע ם ה�ת
גייסות ישראלים רבים ששהו
בפרו ,נהרו אנשי חבל אילות
ליו ם התרמה שארגנה המ�ר
פאה האזורית ,יחד עם קיבוץ
יטבתה ומחלקת הבריאות.
בתאריך  19.2.17נערכה
התרמת דם במרפאה האזוכ
רית וההיענות הייתה יוצאת
מן הכלל! מכל רחבי החבל
הגיעו אנשים וחיכו בסבלנות
בתור הארוך.
בסך הכל נאספו  125מנות
דם ,אך מספר התורמי ם הפוטנציאליים היה גבוה בהרבה .ע�ש
רות נשלחו כלעומת שבאו ,פשוט מכיוון שלא היו מספיק שקיות
לאיסוף התרומות...
לאחר ימים ארוכים ש ל מתח ודאגה ,חלפה הסכנה וזהר שבה הב�י
תה בסוף השבוע הראשון של חודש מרץ!
אנו מודים לכל מי שנרתמו לעזור  -אנשי יוטבתה שאפו עוגות
ותיפקדו כסדרנים ,עובדי מועצה שסייעו במדידת לחץ דם ,בהגשת
המטעמים ניקוי ,פינוי ובכלל.
גאווה גדולה לראות את אנשי האזור נענים ,תומכים ועוזרים
למבצע חשוב זה .כה לחי!

צוות המרפאה האזורית

ובאמת ,כמובטח בשיר ,ט"ו בשבט היה שטוף שמש וגם על ההר,
בקיבוץ נווה-חריף ,נפגשו כולם ליד הערוגות לשתילת פרחים.
האירוע הצבעוני כלל  -בנוסף לשתילה  -גם שולחנות עמוסים
במאכלים מעשה ידיהם של התושבים ,ליד מחצלו ת וכיסאות שפ�ו
זרו על הדשא ואפשרו לכולם להשתרע בשמש הנעימה ,לצלילי
מוזיקה וצחוק הילדים.

לא שותקות

אירוע ה ,V DAY-שהתקיים בקטורה ,ב 14.2-אחר-הצהריים,
הביא לרחבת הפאב של הקיבוץ רבים מתושב י החבל ,שבאו ל�ה
שתתף ,לתמוך ,לרקוד וגם לצפות בתערוכה שהציגה את תוצרי
המפגשים שהתקיימו בשבועות שקדמו לאירוע  -ביישובי האזור.

האירוע המרגש כלל נאומים קצרים ונוקבים ,יחד עם ריקוד משותף
(פלאש-מוב) ,לצלילי השיר הישראלי של היום ,ריקוד שנלמד בו
במקום על ידי הנוכחים ,ששיתפו פעולה בנכונות והתכוונות.

גל נקדימון
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מהמתרחש בחבל
בשבילי הערבה

נולדו לרקוד

ביום שבת  25.2זכינו לפעילות קהילתית משובחת בחבל אילות.
בפעם השניה התקיים הפרויקט " -בשבילי בערבה" ,והפעם ,מעל
 250מאנשי חבל אילות זכו לביקור מודרך בישובים אליפז וסמר.
התחלקנו לשש קבוצות במסלולים בדרגות קושי שונות ונהנינו
מהדרכה על הסובב הטבעי והאנושי מהעבר וההווה באזור ,באווירה
מצוינת ואירוח למופ ת באליפז ובמטע בסמר .מיזם "בשבילי בע�ר
בה" הוא דרך מצוינת להכרות עם האנשים ,הישובים והנופים בחבל
אילות .מגיעה תודה ענקית לקר ן ספיר היוזמת והמובילה את ה�פ
רויקט ,לצוות ,למדריכים ,למארגנים ,למורים ולתלמידי בית ספר
שהשתתפו בהדרכות.

ביום רביעי  ,1.3 ,התקיים ערב עבודות גמר של ביה"ס מעלה ש�ח
רות .בנוסף לעבודה העיונית ,הגישו תלמידו ת המחול עבודת קו�מ
פוזיציה  -יצירת מחול מקורית משלהן כעיבוד לחלק העיוני ,אותו
הגישו יחד עם יתר תלמידי בית הספר .התלמידות חיבר ו את הכ�ו
ריאוגרפיה ,ערכו חזרות לרקדנים ,תפרו תלבושות והכינו אביזרים
והכל בכוחות עצמן .הנחיית העבודות המעשיות נעשתה על ידי ענת
מנור ,מנהלת "סופה" ,המרכז למחול ולתנועה של המרכז הקהילתי.
המופע היה מרגש ,עוצמתי ומיוחד .כישרון רב על הבמה ומאחורי
הקלעים ש ל כלל המשתתפים .לאחר חופשת פורים ייבחנו התלמ�י
דות בתל אביב על החלק המעשי ,אותו יבצעו מול בוחנים של משרד
החינוך -נאחל להן הצלחה רבה!

חנן גינת

הברוש והתמר
איתן ברושי ,לשעבר מזכיר התנועה הקיבוצית וכיום ח"כ מטעם
"המחנה הציוני" ,הגיע לביקור בחבל אילות ולרצף של ישיבות עם
הפורום המוביל את נושאי החקלאות באזור ,פורו ם בנושא הדמ�ו
גרפיה ומפגש מורחב עם רכזי משקים ,מנהלי תחומים ומחלקות
ועובדי מועצה.
ח"כ ברושי שמע על סוגיית המיכון לחקלאות ,קיבל הסבר על שיטת
האיסוף הממוכן של התמרים בעזרת המנערת ועל השאיפה לחזק
את הנושא וגם הציע את עזרתו בקידום התחום" :התמרים זה ענף
ענק ,בעל משקל משמעותי ויש לו עתיד גדול" ,אמר ברושי" .אני
חייל שלכם בעניין הזה ואני חושב שזה צריך להיות יעד לאומי".
עוד התייחס ברושי לסוגיית מקומות העבודה באזור וכיצד יש
להיעזר בכך על מנת לעודד את התחום הדמוגרפי .הוא הביע רצון
לסייע בהצבת נמל התעופה החדש כזרז קליטה לאזור וכמקדם
דמוגרפי ,באמצעות קידום חקיקות מעודדות ותומכות דמוגרפיה
אזורית ,שיתנו עדיפות למקומיים בהתמודדות על משרות בנמה"ת
רמון.

גל נקדימון
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חנן גינת

משולחנו של חנן
תוכנית עבודה לחבל אילות לשנתיים הקרובות2017–2018 :
/

ראש מועצה אזורית חבל אילות

בשנת  2017נציין בחבל אילות  60שנה להקמת היישוב הראשון בחבל .כאשר בירך דוד בן-גוריון את אנשי יטבתה באירוע הקמת היישוב,
אמר" :תעיזו ,תתמידו ,תצליחו" .מאז התפתח חבל אילות והוקמו עוד תשעה קיבוצים ושני יישובים קהילתיים .אוכלוסיית החבל בתחילת
שנת  2017מונה מעל  4,000איש .אנו מתחילים שנה אזרחית חדשה ולפנינו שורה ארוכה של יעדים .יעדים אלו נועדו לחזק את ההתיישבות
בחבל אילות ולאפשר המשך התפתחות וצמיחה.
אלו מפורטים בטבלה המצורפ,ת ,ומבחינתי ,כראש מועצה ,הם הקו המנחה לשנתיים הקרובות  2017 -ו .2018-יעדים אלו הם הבסיס לת�ו
כנית העבודה במועצה ,בחברה הכלכלית ,במתנ"ס ובכל הגופים הנוספים הפועלים במרחב.

היעד

עיקרי התוכנית למימוש היעד

צמיחה דמוגרפית נכונה ומתאימה
בכל ישובי חבל אילות :הקיבוצים
השיתופיים והמתחדשים ,שחרות
ובאר אורה

1 1.קידום מבנים חדשים מול משרד השיכון ,החטיבה להתיישבות ,קרן קיימת ,משרד
האוצר ונגב גליל
2 2.קידום התב"ע של הישובים
3 3.בחירת רכז קליטה במועצה האזורית
4 4.קשר בין הישובים בנושא צמיחה דמוגרפית וזיהוי חסמים מעכבי צמיחה

צמיחה כלכלית שתלווה את ביסוס
הישובים ותאפשר את הצמיחה
הדמוגרפית

גיבוש תוכנית אסטרטגית לנושאים הבאים:
1 1.גדיד מכני ומיכון של ענף התמרים (במשותף עם ערדום)
2 2.קידום התיירות (עם החברה הכלכלית)
3 3.חקלאות ימית ביבשה (יחד עם אילת ומשרד החקלאות)
4 4.חדשנות בתחום האנרגיות (ביחד עם מנהלת האנרגיה)
5 5.תעסוקה מותאמת לקליטה (יזמות פרטית ,עסקים קטנים ,מקצועות חופשיים)

קידום יוזמות הקשורות במבני ציבור

1 1.העברת המחלקה לשירותים חברתיים והתחנה הפסיכולוגית לאזור המועצה
2 2.הקמת מבנה תעסוקה לאוכלוסיות מוגבלות (החטיבה להתיישבות)
3 3.הקמת מבנה תעסוקה לתעשיה קלה באזור יטבתה

גיוס משאבים לפרויקטים "הגדולים"
(באמצעות רכז כספים ופעילות
נמרצת של ראש המועצה וצוות
המועצה)

בחירת גייס כספים לחבל אילות לטובת:
1 1.הקמת מבנה ומעבדות למו"פ החקלאי
2 2.בית ספר יסודי חדש  +אולם ספורט  +תחנה פסיכולוגית
3 3.קמפינג משולב בתמנע באזור האגם
4 4.מבנה רב תכליתי בבאר אורה לקהילה ולחינוך
5 5.השבת מים לחקלאות בפרויקט המט"ש האזורי
6 6.ועוד...

חיזוק הקשר בין הקהילות בחבל
אילות וחיזוק הקשר בין המועצה
לישובים

.1הקמת מעבדה לחדשנות קהילתית-חינוכית בחבל אילות (בהנחיית יעקוב הכט ו"ערי
חינוך")
 .2חיזוק הקשר בין בתי הספר והחינוך הלא פורמלי  -לבין הישובים
 .3מפגשים של מנהלי הקהילות בחבל אילות יחד עם ראש והמועצה ומנכ"ל המועצה
 .4עדכון שוטף על הנעשה במועצה באמצעות ניוזלטר וכתבות בעיתון קצה המדבר

השלמת הפרוגרמה החקלאית וקידום
תוכנית אב לשטחים פתוחים

1 1.סנכרון בין תוכניות הפיתוח של התחומים השונים – חקלאות ,תיירות ,שמורות
טבע ,תשתיות ועוד
2 2.ליווי הפרויקטים התחבורתיים הגדולים :שדה התעופה בבאר אורה ,הרחבת כביש
 90והרכבת לאילת

הידוק הקשר עם באר אורה

1 1.הידוק הקשר עם אנשי באר אורה כחלק מחבל אילות
2 2.הרחבת המפגשים בין אנשי באר אורה והקיבוצים בחבל אילות

חיזוק גאוות היחידה של עובדי
המועצה

1 1.חיזוק הקשר בין העובדים למנהלי המחלקות
2 2.הרחבת אפשרויות המפגשים במועצה

האתגרים העומדים לפנינו גדולים!! תוכנית העבודה המוצגת להלן נרחבת מאוד וכוללת קשת רחבה מאוד של פעילויות.
בכוחות משותפים בחבל אילות נמשיך להאמין ,לתכנן ,לפעול וגם להצליח.
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מה הקשר?

 /גל נקדימון

בשקט בשקט ,כלומר  -בנימוס רב ,התחיל והסתיים לו כנס "אקו-יהדות" השני בערבה .עם כותרת לא
סקסית בעליל ,כלל הכנס שפע של תכנים ,דיונים שגם הגיעו לטונים גבוהים מהרגיל (אבל עדיין מאד
מנומסים) וגם הופעה אחת לא לגמרי רגילה

הרב מלכיאור

מוריה קור

שלוש ה ימים של הרצאות ,שיעורים ושיחות על הקשר שבין אק�ו
לוגיה ויהדות( (או כמו שהבן שלי אומר  -יש לך את זה ביותר מ�ש
עמם?) ,לא נשמעים כמו דרך קסומה להעביר בה את סוף השבוע,
אבל  -ונתחיל מהסוף  -זה היה אחד האירועים היותר מוצלחים
שהתקיימו באזורנו.
את התמהיל של המשתתפים הרכיבו כמה וכמה שמות  -ידועים
יותר ופחות ,מהאזור ומחוצה לו .הסופרת יוכי ברנדס ,שבחרה
בכובע המורה לתנ"ך שהיא ,והעבירה שיעור מרתק ל 200-איש,
הרב מיכאל מלכיאור ,שתהה האמנם היהדות אכן "ירוקה" ,וגם ד"ר
לגיאולוגיה בשם חנן גינת ,שבחר גם הוא בכובע המור ה והמ�ר
צה והסביר כיצד ניתן להבין לא מעט התרחשויות תנ"כיות באופן
טבעי.

"אנחנו בהחלט דת של מדבר ,הכל קורה במדבר,
כל המיתולוגיה שלנו ,כל הדת שלנו ,כל ההשקפה,
או האי-השקפה הסביבתית של היהדות שלא
קיימת כמעט (ככה שמעתי אתמול בשיעור
המעולה של יוכי ברנדס)" (דרור פויר)
בכלל ,מעטות ההתכנסויות בארצנו השסועה והמפולגת ,הנהנות
ממגוון כזה של זרמים ,דעות ושוויון מגדרי .כמחצית ממשתתפי
הכנס היו נשים ,כמחצית מהמשתתפים  -אקדמאים בעלי תואר שני
ומעלה ,רב אורתודוכסי ,כמה רבנים רפורמים ואפילו רב חילוני
אחד .בת של אדמו"ר ,בת של אבשלום קור ושני ראשי מועצה.
הגיוון הזה התבטא היטב בתוכנייה הצפופה (אולי מדי) של הכנס
ואיפשר לכל אחד לטעום קצת ממשהו.
את הפלפל לכנס יצק הזוג המוזר  -מוריה קור ודרור פויר .היא
מנהלת המחלקה לתרבות יהודית בערוץ הראשון ,מגישה בגל"צ,
חרדית ,תושבת ההתנחלות אפרת ובחורה מוכשרת באופן כללי .הוא
עיתונאי של גלובס ,מוזיקאי מחונן ,חילוני ,שמאלני מוצהר ובחור
מוכשר באופן כללי .הכותרת לדיון שלהם אמנם היתה" "למה האק�ו
לוגיה היא של השמאל והיהדות של הימין" ,אבל הדיאלוג ביניהם
 הרצוף שנינויות ,הומור והרבה התנגחויות באווירה ידידותית -הכניס אותנו לעולמם של השניים ,העמוס  -לא רק בפחי מיחזור
ובערימות קומפוסט ,אלא גם באידיאולוגיה שלמה העומדת מאחורי
אורח החיים שבחרו בו.
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יוכי ברנדס

זה היה המושב היחיד שחרג ממתכונת ההרצאה/שיעור והתנהל
כשיח דינאמי ,שגם איפשר שאלות ותגובות מהקהל .להלן טעימה
מהדיון:
דרור" :מוריה באה מההר ואני באתי מתל-אביב ובאנו הנה ,למדבר.
והמדבר  -גם בהרצאות ששמעתי אתמול ,זה הרבה כוח ,הרבה עוכ
צמה .אנחנו בעצם דת של מדבר ,כמו כל הדתות .באנו מהמדבר".
מוריה" :אנחנו לא דת של מדבר ,אנחנו הלכנו במדבר ,בעיניי ם ה�ש
טחיות שלנו  -כל המסביב כאן ,זה מדבר".
דרור" :אנחנו בהחל ט דת של מדבר ,הכל קורה במדבר ,כל המית�ו
לוגיה שלנו ,כ ל הדת שלנו ,כל ההשקפה ,או האי-השקפה הסבי�ב
תית של היהדות שלא קיימת כמעט (ככה שמעתי אתמול בשיעור
המעולה של יוכי ברנדס) .מדבר זה מקום נורא דרמטי  -ביום נורא
חם ,בלילה נורא קר ,מקום מלא שניות וקונפליקטים".
מוריה" :אני חושבת שהמדבר בהיסטוריה שלנו הוא לא מקום  -הוא
אמצעי .הרי בני ישראל הלכו במדבר  40שנה וכשאנחנו מסתכלים
על המפה ולוקחים זמן אנחנו מבינים שלהגיע ממצרים לירושלים
 זה לא לוקח  40שנה .כשמחפשים סיבה ,הפרשנים (ואני הרי לאבוגרת החינוך הדתי ,אבל אתה כן) המדבר היה אמצעי כדי לעבור
תהליך .בני ישראל הלכו כל השנים האלה כדי להיות מוכנים".
דרור" :ואני אומר ,כמי שקרא את מרקס  -ההוויה יוצרת את ההכרה.
המדבר הוא סימבולי ,אבל כל הסימבוליזם שלך בא מהסיבה שאתה
חי בו".

קשה עליה ההפרדה
מוריה" :אני גדלתי בת"א ,ממש קרוב למקום שדרור גר היום
(באותם ימים הוא חבש את מסלולי הישיבה התיכונית אי-שם).
היום אני גרה בהר ,בגוש-עציון ,ואני לא זוכרת שהיה בכלל דבר
כזה  -אקולוגיה .כשהיינו קטנים ,בת"א ,היה אוטו ,היה דלק ,היה
פח אשפה אחד  -הכל היה מאד מאד פשוט .גם היום ,בגוש עציון,
קשה לי להתרגל לאווירה האקולוגית שיש.
אם בזמנו הדתיים שמ ו בצד את כל האקולוגיה ,כי הם בדיוק נ�ל
חמים עכשיו ע ל ארץ ישראל ,אז מה שאני רואה היום זה שאצ�ל
נו כל הפחים מופרדים .לפעמים ,כדי לעשות לי חיים קלים ,אני
פשוט לוקחת את האשפה וזורקת אותה בפח בירושלים ,כי קשה
עליי ההפרדה"...
"...אני לא חושבת שיש סתירה בין יהדות ואקולוגיה .כשמסתכלים

על התורה ועל ההלכה כהווייתה (בלי פרשנות של הממסד הדתי
שמתערב) רואים יחס מאד מכבד לאדמה .למשל ,אין דבר יות ר יד�י
דותי לאדמה ממצוות השמיטה .אני לא חושבת שיש משהו יותר
מכבד אדמה וטבע מהיהדות .אם היו מלמדים תורה כהווייתה ,היו
מבינים שאלוהים לא הרשה לאכול בע"ח .כשאלוהים ברא א ת הע�ו
לם ,לא אכלנו בע"ח ,חיינו ממה שצומח".
דרור" :אולי היחס לאדמה מכבד ,אבל את יודעת שטבעונים קמים
בלילה בצרחו ת כשהם חולמים על בית המקדש? זה הסיוט של ה�ט
בעונים ...בעצם ,אולי הם קמים מרעב...
אבל ,אני גדלתי בחינוך דתי ,כיפה סרוגה ,זאת היהדות שאני מכיר,
שהרב אברהם יצחק קוק זה האדמו"ר שלה".
מוריה" :דוגמא לירידת הדורות ,שמעולם לא היתה תלולה יותר -
דיברנו על הרב קוק ,בוא נמשיך עם הרב קוק  -אני חושבת שמה
שהרחיק את הימין ,המתנחלים ,הדתיים ,מהאקולוגיה ,מהטבע
ומהאדמה ,זה דווקא תפיסת הכיבוש שהנחיל הרב צבי יהודה קוק.
זה שקידשנו את האדמה בתור משהו ששייך לנו ,זה שהתחלנו לריב
על האדמה ,גרם לנו לשכוח שהאדמה שייכת לאלוהים .וברגע שאתה
חייב לכבוש וברגע שאתה חושב שהאדמה שייכת לך ,אתה כבר לא
מכבד אותה; היא מובנת מאליה ואתה עושה בה מה שאתה רוצה.
הדבר שהתחדש ,לדעתי ,בדור האחרון ביהודה ושומרון וגם בציבור
הדתי  -הוא יחס אחר לקרקע ואני חושבת שבאופן כמעט מתקן,
דווקא הבשורה החברתית האקולוגית  -אפילו המניינים השוויוניים
שכאן המציאו את זה כבר מזמן ,אבל עכשיו זה קיים גם אצלנו  -יש
בה תיקון ,ולכן אני חושבת שהתפיסה לפיה האקולוגיה בשמאל
והיהדות בימין  -היא כבר לא נכונה; אם זה מפני שהאקולוגיה היא
כבר חזק מאד בימין ואם זה בגלל שגם אתם  -השמאל והחילוניים
 הבנתם היום שארון הספרים היהודי הוא לא משהו פרטי שהמציאואיפשהו בירושלים ,אלא נכס לאומי ,שאפשר להשתמש בו".
וכך זה נמשך ,אבל הייתם צריכים להיות שם  .אחרי שאפשרתי ל�ש
ניים לצלם "סלפי" כשגבם לצוקי שיירות ,הושבתי אותם לענות על
כמה שאלות.
למה ציפיתם לפני שהגעתם לכנס ,מבחינ ת תנאי האירוח ,התנ�ה
לות הכנס והתכנים השונים שלו? (הופעה ,סיור ,שיעורים וכו').
מוריה לא ידעה למה לצפות" ,אז הופתעתי לטובה".
דרו ר מפרט" :האירוח היה עילאי ,הסיור (בתמנע) היה מעניין ,הי�ל
דים נהנו מההפעלות ,וההרצאות שהייתי בהן היו ממש מעניינות,
גם ההופעה ש ל הגרובטרון היתה כיפית מאוד .לא הייתי אומר שצ�י
פיתי לפחות – אבל קיבלתי מעל ומעבר".
האם נראה לכם נכון להקדיש סופשבוע ארוך לנושא הקשר בין
האקולוגיה והיהדות?
השניים ,שאולי חלוקים בדעותיהם בהרבה דברים ,תמימי דעים
בסוגיה הזו" :נראה לי נכון ,אמיץ ומרתק" אומרת מוריה ,ודרור
קובע " -בהחלט!"
מה חשבתם על התכנים של הכנס השנה?
מוריה" :הפתיעו אותי; היו מושגים וסוגיות שלא נתקלתי בהן עד
הכנס".
"להתרשמותי" ,אומר דרור "(ולא הייתי בכל ההרצאות ,כמובן) ,היה
הרבה יותר יהדות מאקולוגיה .למעשה ,זה היה כנס יהדות .שמעתי
פחות מדי תכנים על האתגרים הסביבתיים העכשוויים".
מ ה הייתם משנה/מוסיף/מוריד בכנס ,מבחינת תכנים ,כמות מ�פ
גשים ,הפעלות וסיורים?
"לא הייתי משנה ולא מורידה" ,אומרת מוריה" ,אבל הייתי בהחלט
מגוונת בנושא הדגל של הכנס – מתרחבת קצת לתחומים חברתיים
ואזרחיים ,ספרותיים ותרבותיים .לא רק אקולוגיה כפשוטה".
דרור חושב אחרת " -כאמור ,אני דווקא התרשמתי שהיתה הרבה
יותר יהדות מאקולוגיה ,וגם שרבים מהדוברים היו קצת ,איך לומר
 דומים מדי ...הייתי מוסיף יותר חילונים ,יותר חרדים ,אולי גםערבים .הייתי מוסיף יותר שיחות כמו שהייתה לי ולמוריה וגם
התייחסות לדברים שקורים במרחב בימים אלה – משדה התעופה,
דרך המלון בססגון ועד הזיהום בעברונה (לדוגמה) ,זה היה עוזר

לקשר בין הכנס והמקום בו הוא נערך".
התגובה של השניים לשאלה הבאה ,מוכיחה שכנס כזה ,מקבל
משקל אחר לגמרי כאשר הוא מתקיים בחבל אילות:
מה המשמעות  -מבחינתכם  -של קיום כנס בנושא הזה בערבה
הדרומית ,במידבר?
מוריה"  ":היכולת להתנתק משאון סולמות הערכים המקובלים ול�ב
חור נקודות חדשות להתעלות בהן  -בעיני זו גולת הכותרת .הדבר
הכי מרהיב בסופשבוע הזה היה לצאת מהחדר בקטורה ,להסתכל על
ההרים ,על השמיים ,על הדקלים ,על האנשים בשבילים"...
דרור" :הו ,משמעות רבה מאוד! אני מת על המדבר  -מדבר הוא
מקום טוב לדבר בו על סביבה .הריקות ממלאת אותך"...
האם זו הפעם הראשונה שלכם באזור כמשתתפים בכנס ,ולא רק
כתיירים? מה ההתרשמות שלכם מהחוויה?
מוריה" :פעם ראשונה שלי כמשתתפת וגם כתיירת ...לא בטוחה
איזו מהחוויות מסעירה יותר .למשל ,את ההרצאה של מיכאל ביטון
"הלא פרוס לרעב לחמך" אני זוכרת מילה במילה ועדיין מעבדת
עם עצמי".
דרור" :לא ראשונה  -הייתי באזור גם כתייר ,גם במסגרת עבודה וגם
בכנסים .כאמור ,החוויה יותר מחיובית".

"הדבר שהתחדש ,לדעתי ,בדור האחרון ביהודה
ושומרון וגם בציבור הדתי  -הוא יחס אחר לקרקע
ואני חושבת שבאופן כמעט מתקן ,דווקא הבשורה
החברתית האקולוגית  -יש בה תיקון" (מוריה קור)
המושב שהשתתפתם בו  -התקיי ם כמו שתיארתם לעצמכם? בד�י
עבד ,הייתם עושה משהו אחר? מנהלים אחרת את הדיון?
"התקיים כפי שתיארתי לעצמי" ,אומרת מוריה ,עם הרבה מודעות
עצמית " -צמד פסיכים שביקשו מהם לייצג ימין ושמאל .היינו די
מדוייקים לטייפקאסט"
"היה הרבה יותר כיף ממה שציפיתי ".מודה דרור" .הייתי נותן לנו
יותר זמן ,גם לשאלות של הקהל .כמובן שהייתי עושה הכל אחרת
 מספר בדיחות מצחיקות יותר ,אומר דברים חכמים יותר ,לובשבגדים יפים יותר ובכלל ,בדיעבד הייתי יכול להיות אדם הרבה יותר
טוב".
האם ,לדעתכם ,הפוטנציאל התיירותי של האזור ממומש ,או שיש
עוד מה לעשות ואיך להביא אורחים לאזור? האם הייתם ממליצה
לאנשים להגיע לאזור (במקום ,או בנוסף לאילת ,למשל)?
מוריה" :השילוב של הערבה עם אילת מוצלח בעיני ,שני חבלי ארץ
משלימים .הערבה יפהפיה וזועקת קמפיין תיירות דחוף ,כל כך
הרבה יופי וכל כך מעט מודעות לאזור"...
דרור" :פוטנציאל לא ממומש! אני תמיד ממליץ לאנשים לבוא לעכ
רבה .אבל אני לא איש תיירות מקצועי ואין לי ממש טיפים".
תרצו לחזור לכנס הזה גם בשנה הבאה?
מוריה" :בתי הקברות מלאים באנשים שלא הזמינו אותי לכנס
הבא ...או בקיצור ,שלא תעיזי לוותר עלי!"

המשך בעמוד הבא

להקת הגרובטרון מפעילה את הקהל
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דרור" :כן".

דרך הערבה

"השילוב של הערבה עם אילת מוצלח בעיני ,שני
חבלי ארץ משלימים .הערבה יפהפיה וזועקת
קמפיין תיירות דחוף ,כל כך הרבה יופי וכל כך
מעט מודעות לאזור( "...מוריה קור)
אחד המאפיינים הבולטים ש ל כנס "אקו-יהדות" ,הוא היותו מ�ו
תאם לשומרי שבת ,כך שמהרג ע שנכנסה השבת ,התקיימו שיע�ו
רים והפעלות ביישובים המארחים  -לוטן ,קטורה ,יהל  -כל יישוב
ולוח הזמנים שלו .זה גם מה שקבע (כמו בשנה שעברה) את המופע
המוזיקלי של הכנס ,לערב היום הראשון שלו  -יום חמישי .השנה,
המופע שפתח את שלושת הימים הללו ,הרגיש דווקא כמו סוג של
שיא ,שכן להקת הגרובטרון (שכבר ביקרה כאן ,ביום העצמאות
לפני חמש שנים) ,גרמה לכל הבאי ם לאולם האזורי לקום על ר�ג
ליהם ולפצוח בהורה שכמותה לא נראתה מאז נובמבר .1947
עם כל התכנונים וההכנות ,נותר הכנס השנה עם מעט מאד אורחים
מהצפון ,הרבה משתתפים מקומיים בהרצאות ול א הרבה קהל במ�ו
פע .בעוד שהנתון הראשון אכן מאכזב ודורש היערכות אחרת ,אולי,
לקראת השנה הבאה ,הרי שהנתון האחרון הוכיח עצמו כחיובי ,שכן
אם היה האולם מלא במופע ,לא היה מקום לכל הבאים לרקוד במכ
עברים ועל המדרגות...
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מיועד לתלמידי ח’ עד בוגרים בני 70
תלמידי כתה ז' בליווי הורים

 3ימים בגליל תחתון

ים בשב

לי
י

חשיבותו ש ל הכנס נחשפה בדיעבד ,עם ההודעות ,המיילים וה�ט
לפונים שהגיעו מהמשתתפים ,שהתפעלו  -יותר מהכל  -מהאזור.
רובם ככולם ,מכירים את הערבה הדרומית בתור הדרך לאילת ולא
בתור חבל ארץ שלם ,העומד בפני עצמו .בהחלט נוצר כאן אפקט
של אבן המושלכת לנהר ,שכן מדובר בבעלי דעה ,הנהנים מאוזן
קשבת בקרב מגזרים מגוונים והם יפיצ ו את הבשורה שיצאה מ�ק
טורה  -יש חיים במדבר ,והם אפילו מעניינים.
היומיים הראשונים של הכנס התקיימו בקיבוץ קטורה ,במרכ ז שבת�ו
כו נמצא בית הכנסת  -היכול לתפקד גם כאולם הרצאות ,ושלוש
כיתות מרווחות .אורחי הכנס שמרחוק באו ,לנו בקטורה ,לוטן ויהל
וזכו לחוות יום אחד של חורף קר ואפור ויומיים של חורף מדברי
כהלכתו  -שטוף שמש (שקרנית לפעמים ,אבל עדיין שמש) ,עם
תצפית לעבר הרי אדום המושלגים.מכיוון שאחת ממטרות הכנס היא
גם לחשוף את הבאים לנפלאות האזור ,נהנו האורחים גם מסיורים
בקיבוצים המארחים ומסיור מודרך לתמנע עם הארכיאולוג אסף
הולצר (סמר) ,סיור שהיה מוצלח מאד ,קצר מאד והשאיר את כולם
עם טעם של עוד.
בקרב המרצים היו לא מעט כאלה הרגילים לקבל שכר מרצה בגובה
של כמה אלפי שקלים ולמעלה מזה .במקום זאת ,הוצע להם אירוח
מלא בחדרים של שלושת הקיבוצים בהם התקיים הכנס ,לבחירתם.
כך ,כל מרצה העביר את השיעור ,א ו ההרצאה שהכין והתפנה ל�ס
קור את הסביבה .מאד קל לנו ,הגרים כאן ,לשכוח שהרי אדום מזה
וצוקי שחרות מזה ,מספקים תפאורה עוצרת נשימה .שרכיבה על
אופניים בתוך העוצמה הבראשיתית הזו ,מהווה חוויה מפעימה למי
שלא רגילים בכך .שאוויר המדבר שאך אתמול נשטף בגשם ועכשיו
הוא מואר בשמש של פברואר  -הוא הנקי ביותר שאורחינו יכולים
לשאוף אליו ,תרתי משמע.
קשה מאד להעביר את האווירה ואת החוויות מהכנס רק במילים
וגם התמונות לא באמת משקפות את האירוע .נכון הדבר שעצם
קיום המושבים המרכזיי ם בקיבוץ קטורה הקל על המקומיים וא�פ
שר לרבים מהם להגיע להרצאות ולשיעורים ,אבל נרשמה נציגות
גם ליישובים אחרים בחבל ,בעיקר במופע של הגרובטרון (שראוי
לכתבה בפני עצמו).

פוסעים בשביל ישראל+
טיול מס' 6
לזכרו של אלעד דן ,אפריל 2017
פו
סע

המשך מהעמוד הקודם

ש ראל

אלעדדןדן
שלאלעד
לזכרו של
לזכרו

יציאה ביום חמישי ה ,27.4.17-בבוקר

יום חמישי – 27.4

יציאה מהערבה .נסיעה של כ 400-ק"מ עד לתחילת
המסלול בשיבלי .עליה לפסגת הר תבור ,ביקור בכנסיות
הר תבור והקפת ההר .ירידה מההר ליער בית קשת ,הליכה
ביער בית קשת וביער נצרת .המשך להר דבורה ,עלייה
וירידה מההר עד לעין מאהל .מפגש וביקור קצר בכפר.
משם הקפצה למקום הלינה "שירת גן עדן" בכעביה -
שירותים ומקלחות במקום 15( .דקות נסיעה).
אורך 14 :ק"מ בדרגת קושי קשה.

יום שישי – 28.4

הקפצה לגן לאומי ציפורי ,ממצפה ריש לקיש ויער ציפורי,
המשך מצומת המוביל ליער אלון הגליל .ביקור במעיין
הסוסים (רחצה בהתאם למפלס המים) ,סיום בכעביה.
חזרה למקום הלינה "שירת גן עדן" .מפגש עם ראש
המועצה זידאן כעביה.
אורך 20 :ק"מ בדרגת קושי בינונית.

יום שבת – 29.4

הליכה ליער קרית אתא ,נחל ציפורי עד לכפר חסידים.
אורך 12 :ק"מ בדרגת קושי בינונית .סיום משוער ב14:00-
נסיעה חזרה הביתה.

עלות למטייל 450 :ש"ח
המחיר כולל נסיעות ,לינה ,הדרכה ,אוכל ולוגיסטיקה
ביטול השתתפות ללא חיוב :עד  3ימים לפני היציאה
ההרשמה נסגרת ביום ראשון ה23.4.17-

ההרשמה דרך אתר האינטרנט

matnas.ardom.co.il
לפרטים נוספים:
קרן ספיר ksapir19@gmail.com 054-9797946

המשרד להגנת הסביבה
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זה (לא) רק ספורט

 /רותם ג'קסון

תחום הספורט בחבל אילות עבר מהפכה בשנים האחרונות  -יש הטוענים כי ענפי הספורט החזקים כמו
הכדורסל והכדוריד אינם כתמול שלשום ומאידך מסבירים במועצה כי השינוי נעשה במטרה לקדם ולפתח
את הספורט התחרותי באזורנו .רותם ג'קסון יצאה למגרש הביתי כדי לברר מי נגד מי ,ולאן מוסרים את
הכדור עכשיו

תמחונת ארכיון

אם יש תחום ספורטיבי חזק במועצה שלנו ,הרי שזה ספורט משחקי
הכדור  .מועצה אזורית חבל אילות מחזיקה תחת כנפיה שתי קב�ו
צות ספורט תחרותי  -כדורסל וכדוריד ועוד מספר לא מבוטל של
ענפי ספורט שונים תחת רשת המתנ"ס ,כשהגדול ביניהם  -מבחינת
מספר משתתפים  -הוא ענף הכדורגל.

מירב התקציבים תמיד הלכו לכדורסל .כשהתרחש
האיחוד של ענפי הספורט לעמותה אחת היינו
בטוחים שהתקציבים יהיו מאוזנים ,אבל זה לא
קרה
מיד אחריו ,ממוקם חוג משחקי הכדור החד ש שנכנס לאחרונה ונ�ו
שא עימו אג'נדה שלמה של חינוך ספורטיבי לבניית ספורטאים
עתידיים .לעומת זאת ,ההיסטוריה המקומית מתארת קרבות ומאבכ
קים לא ספורטיביים בעליל בין שני ענפי הספורט התחרותי בחבל,
עד שלפני כארבע שנים ניחתה המכה המכרעת שגרמה לשניהם
להתאחד תחת גג אחד .מאז נדמה שחוסר בהירות אפף את תחום
הספורט במועצה ותלונות מצד הורים לספורטאים מצטיינים ועוד
אנשים הקשורים לתחום החלו להישמע בתאי ההלבשה שבאולם
האזורי .מה היה אותו שינוי? מה גרם לכך והאם הוא היה לטובה או
לא? כל זאת ועוד בכתבה שלפניכם.
מבחינת מיקום בטבלה והישגים ,ניתן לומ ר ששתי הקבוצות מ�ח
זיקות בתארים לא מבוטלים ושואפות להמשיך להעפיל קדימה.
קבוצת הבוגרים בענף הכדוריד משחקת בליגה הארצית של איגוד
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הכדוריד  .הקבוצה ממוקמת בחלק העליון של הטבלה ,ולאור הת�ו
צאות הטובות ,היא תשחק בפלייאוף העליון ,לקביעת העולה לליגה
השנייה.
את קבוצת הבוגרים ,הנוער והנערים מאמן סרדג'אן רונדיץ ,מאמן
סרבי בכיר .השחקנים בקבוצת הבוגרים והנוער הם תושבי הערבה
ואילת .את קבוצת הילדים ואת חוגי בית הספר מאמן רפי ייבדייב,
בעל תעודת מאמן כדוריד ושחקן בקבוצת הבוגרים.
במחלקת הכדורסל יש קבוצת בוגרים המשחקת בליגה הארצית של
איגוד הכדורסל (השלישית ברמתה מתוך חמש ליגות) ,שזו ליגה
חצי מקצוענית .הקבוצה ממוקמת במרכז הטבלה ומציגה יכולת
גבוהה.
בקבוצה משחקים שחקנים מאילת ומחבל אילות .מאמן את קבוכ
צת הבוגרים והילדים גוראן מילייביץ  -מאמן סרבי בעל ניסיון רב
באימון נבחרות לאומיות .ארז לוי ,בן קיבוץ אילות ,מאמן בכיר
שהתמקצע במרכז באימון וחזר לחבל אילות ,מאמן את הנוער ואת
ילדי החוגים ומכהן גם כעוזר מאמן בקבוצת הבוגרים .את קבוצת
הילדים גילאי א׳-ו׳  ,מאמן יוני שולמן ,שחקן קבוצת הבוגרים.

מה לא
"הבעייתיות בתחום הספורט במועצה התחילה לפני כארבע שנים,
לפני כן היו פה חמש קבוצות מלאות בכדוריד בכל הגילאים ובכל
קיץ התקיימו כאן מחנות קיץ של כדוריד באולם האזורי״ ,מונה את
טענותיו הורה שילדיו משחקים כדוריד" .בכל חופש גדול הייתה
רשימת המתנה של  65ילדים מחבל אילות בלבד ,וזה חוץ מהעובדה

שהיו מתקשרים הורים מצפון הארץ בבקשה לשלוח אלינו קבוצות
של ילדים למחנות הקיץ .בשנתיים האחרונות זה כבר לא קורה כי
הפכו את זה לקייטנת משחקי כדור.
לדעתי ,יש בתחום הספורט בחבל אילות כמה בעיות  -קודם כל יש
בעיה עם תקציבים .תמיד היה בעיניי חוסר איזון בין ענפי הספורט
השונים כאשר מירב התקציבים הלכו לכדורסל .כשהתרחש האיחוד
של ענפי הספורט לעמותה אחת היינו בטוחים שהתקציבים יהיו
מאוזנים ,אבל זה לא קרה .אני ממש לא רוצה שיהיה עימות בין
הענפים ,כי למעשה שניהם נדפקו .למיטב הבנתי ,אי ן תחושה ש�ע
נפי הספורט  -שלשמם בעצם קמה העמותה  -פורחים פה בתקופה
האחרונה.
בעיה שנייה ,מבחינתי ,היא מידור ההורים החוצה מהקבוצות המקכ
צועיות ,וזה אחרי שהיינו מאוד מעורבים".
לצד טענות אלו ,עלו עוד טענות מאנשים נוספים בחבל שהעדיפו
להישאר בעילום שם .כמה מהן התייחסו להפסקת המימון לחוגי
השיט במועדון השיט באילת כפי שהיה בעבר ,וחלקן עסקו בשיפוץ
האולם והרחבתו ,כפ י שהובטח שיעשה לפני כמה שנים ,בשעה ש�ה
חלופה הייתה לעדכן את האולם בתשתיות בסיסיות שלא התרחשו,
לטענתם.

מה כן
"ההחלטה על השינוי שבחרנו להנהיג בתחום הספורט במועצה לפני
כארבע שנים ,התקבלה מתוך הבנה שהמתנ"ס לא מסוגל להתמודד
עם ניהול של ספורט תחרותי לצד חוגי פנאי כמו ציור וקרמיקה  -הן
מבחינת משאבים והן מבחינת שיקולים מקצועיים" ,מסביר אודי גת,
לשעבר ראש מועצת חבל אילות ,שהנהיג את המהלך לפני ארבע
שנים" .בחברה למתנ"סים ברחבי הארץ לא יודעים לעסוק בספורט
תחרותי וזה היה השינוי הגדול  -לא רצינו שהמתנ"ס יעשה את זה
אלא גוף אחר ולכן הקמנו עמותה .מבחינתנו זה היה יישור קו מול
כל המתנ"סים האחרים בארץ שעברו את אותו שינוי ,מתוך מטרה
לקדם את הספורט התחרותי באזורם ולהקצות לו משאבים.
הכוונה הייתה ,ועודנה ,שהספורט התחרותי יינתן במסגרת תכנית
אב לספורט ומכאן יתפתח ויקבל תנופה .לכן אני ממש לא מסכים
עם ההנחה של חלק מתושבי החבל שהספורט הלך אחורה ,נהפוך
הוא  -אני חושב שדרמות אכן קרו בתחום התחרותי ,אבל בטח שלא
אחורה .אני מודה שכשהייתה קפיצה משמעותית בספור ט הכד�ו
ריד ,הכדורסל איבד קצת ממעמדו הבלתי מעורער עד אז .צריך
להבין שלחבל אילות יש איקס ילדים והשאלה תמיד הייתה אם יש
מקום לעוד ענף ספורט קבוצתי .זה תמיד קשור ,בהכרח ,גם לאנשים
שמובילים את זה .האנשים התחלפו וכל אחד עם האופי שלו  -מי
דוחף יותר ומי פחות.
למשל ,את תחום הכדוריד דחף במרץ סילביו קוגן ,חבר יטבתה,
שהגיע מארגנטינה עם עבר מקצועי של שחקן ,מאמן ובעל מועדון
כדוריד בארגנטינה .הוא הפך את זה למה שזה היום בזכות ההתמדה
האמונה והנחישות שלו".
בינתיים עובד אורן אלמוג ,מנהל עמותת הספורט בחבל אילות ,על
הפנמת השינוי הערכי–חינוכי שעובר תחום הספורט כתפיסת עולם,
מנסה לגשר על הפער בין שתי הקבוצות ונותן במה לענף כדור
שלישי  -הכדורגל.
"ההיסטוריה של הספורט במועצה אזורית חבל אילו ת אכן מש�ת
רעת על יריעה רחבה ,והיא מורכבת ברובה משיקולים מקצועיים
רשותיים מחד ,ומתחושות אמוציונאליות של האנשים המעורבים
בתחום מאידך" ,טוען אורן מנגד.
"אני יודע שהיו בעבר שני מחנות  -של כדורס ל וכדוריד ,ומ�ע
צם ההחלטה לאחד אותם תחת עמותה אחת ,המחלוקות הי ו אמ�ו
רות להיפתר .לצערי ,אני עדיין שומע תלונות משני עברי המתרס,
ויחד עם יתר חברי הוועד המנהל של העמותה אנחנו מנסים לעשות
סדר מקצועי במערכת .זה ברור לי ולכל האנשים הנוגעים בדבר
שההחלטה להפריד את הספורט התחרותי נבעה מתוך המטרה לקדם

את הספורט התחרותי בחבל ,לצד שיקולים כלכליים של המועצה".
למה לא מתקיימים יותר מחנות הקיץ של הכדורסל והכדוריד?
"מחנה הכדורסל התקיים בניהולו של גדי קידר בשיתוף העמותה
לכדורסל לזכרו של אודי סגל .בשנת  - 2014מפאת העובדה שגדי
קידר לא העביר רישוי עסק למחנה כנדרש  -אודי גת החליט לא
לאפשר את קיום המחנה ומאז ניתק הקשר עם גדי .אז השנה כבר
קיימנו מחנה אחד לשני המקצועות ,עם חלוקה לקבוצות של כדוריד
לחוד וכדורסל לחוד".
מה בנוגע לטענה על מידור ההורים?
"מעולם לא מידרנו הורים ,רק הצבנו גבול בין מעורבות והתערבות.
צריך לזכור שהורים ,עם כל הרצון הטוב שלהם ,יכולים להפריע,
כי הם באים ממקום רגשי ולא תמיד מסוגלים להבין את השיקולים
המקצועיים של המאמנים ,או של המערכת כולה .מאידך ,כל הורה
שרוצה לתרום מוזמן להצטרף ,כי אנחנו צריכי ם את עזרתם בעב�ו
דה השוטפת  -אם זה כמנהלי קבוצות ,בארגון גיבושים חברתיים,
בליווי למשחקים ובכל התמיכה הארגונית מסביב ,אבל בשום אופן
לא בפן המקצועי".
מה הגישה בתקצוב הענפים השונים?
"הדיון ע ל חלוקת התקציבים בין הקבוצות נמצא כל הזמן על הש�ו
לחן  -במ ה משקיעים וכמה .אנחנו לא עושים איפה ואיפה  -העמ�ו
תה תוקצבה בסכום מסוים והכסף מופרד בין הקבוצות לפי הרמה.
כל מערכת מקבל ת את כל הנדרש בצד המקצועי כדי להצליח ול�ה
תפתח .קבוצת הבוגרים בכדורסל משחקת בליגה ארצית שזו ליגה
חצי מקצוענית (הליגה השלישית מתוך חמש ובה רוב השחקנים
מקבלים שכר) .תקציב השכר בקבוצה שלנו הוא מהנמוכים בליגה.
קבוצת הבוגרים בכדוריד משחקת בליגה הארצי ת שזו הליגה ה�ש
לישית והאחרונה ,וזו ליגה חובבנית שבה אין שחקנים המקבלים
שכר".

צריך לזכור שהורים ,עם כל הרצון הטוב שלהם,
יכולים להפריע ,כי הם באים ממקום רגשי
ולא תמיד הם מסוגלים להבין את השיקולים
המקצועיים של המאמנים
אז מה בעצם "תוקע" את הכדוריד?
"מצד אחד  ,השחקנים והקבוצה מצליחים מאד ,וההתקדמות במ�ע
רכת הכדוריד ניכרת ומתבטאת בתוצאות .אמנם יש פחות שחקנים
ומאמנים אבל הרבה יותר קל להצליח ,ואכן הגענו לחצי גמר ארצי
בכדוריד כשהפסדנו למכבי תל אביב( .בכדוריד הארצי יש פחות
שחקנים מאשר בכדורסל ואצלנו זה דווקא הפוך).
מצד שני ,כל עוד אין אולם תקני לכדוריד ,קשה לנו מאד להמשיך
להתפתח ,כי הגענו למצב שאנחנו לא יכולים לעלות ליגה כי האולם
שלנו לא מאושר למשחקים .אני בטוח שאם היה לנו אולם מתאים
היינו מגיעים לאותה רמה ארצית כמו בכדורסל".
למה הסבסוד בכדורסל  -פר ילד  -גבוה יותר?
" ז ה קשור לקבוצה הבוגרת" ,מסביר אודי גת" .חלק מתפיסת ה�ס
פורט אומרת שצריכה להיות כל שרשרת הגילאים כחלק מתפיסת
עולם  -הילדים מסתכלי ם על הנערים שמסתכלים על הקבוצה הב�ו
גרת .בכדורסל חלק גדול משחקני הקבוצה הבוגרת הם המאמנים
של הקבוצות הצעירות ,אבל כדי שבכלל תהיה קבוצה בוגרת צריך
להביא שחקנים ממקומות אחרים ולשלם להם שכר.
לעומת זאת ,בכדוריד מצאנו מדריכים מהאזור  -אם יש שחקני עבר
או מאמנים באזור ,כמובן שעדיף לקחת אותם ,וזה משליך גם על
ההוצאות".

הבירוקרטיה של הספורט
כיצד מתנהל כיום תחום הספורט בחבל אילות?
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המשך מהעמוד הקודם
"התחרות בין הקבוצות כבר הפכה לחלק מהווי החיים המקומי
וההתנהלות החדשה אמורה לשים סוף לזה  -המערכות עובדות
בשילוב ,המאמנים יושבים לישיבות עבודה משותפות והצד המכ
קצועי משלב בתוכו עבודה משותפת בתחומים כמו הכושר הגופני
ועוד".
אורן ממשי ך ומפרט" :לפני כארבע שנים החליטו במועצה ל�ב
נות תכנית אב חדשה לתחום הספורט בחבל אילות ,לצורך הפרדת
הספורט התחרותי מהספורט העממי ,שנמצאו שניהם תחת הנהלת
המתנ"ס .זאת כדי לאחד את כל ענפי הספורט התחרותי במועצה
תחת עמותה רשותית בשליטת המועצה ,כאשר בפועל הוועד המנהל
קובע את המדיניות .יו"ר הדירקטוריון הוא ראש הרשות ,כיום ,ד"ר
חנן גינת .הוועד המנהל של העמותה מורכב מתשעה חברים ,ביניהם
חברי מועצה ,חברי מליא ת מועצה ונציגי הישובים .אני נכנסתי ל�ת
פקיד מנכ"ל העמותה ומתוק ף תפקידי אני מנהל גם את מחלקת ה�ס
פורט במתנ"ס ואחראי גם על החלק הטכני כמו בניית מתקני ספורט
ועבודה מול גופים חיצוניים ,כשבגדול אני בעצם עובד של העמותה.
ההבדל המהותי שיצר השינוי הוא שיש אדם אחד שמנהל את הכל,
כד י שלא יהיו ניגודי אינטרסים בין ענפי הספורט השונים כמו ת�ח
רות על תקציבים ,מקום אימונים וכו'".

המטרה היא לייצר ספורטאים יותר טובים בעלי
מגוון תנועתי רחב ,שכולל קואורדינציה ,כוח,
סיבולת ,זריזות ,מהירות תגובה ,עבודת צוות ורוח
לחימה
אילו שינויים הורגשו בשטח?
אודי" :בזמנו התחלנו גם לתת דגש לענפי ספורט חדשים ,בגלל
הבעייתיו ת של מספר המשתתפים .לדוגמה ,אי אפשר לפתוח קב�ו
צת כדורגל בגילאים שונים שתשתתף בליגה ארצית כזו או אחרת,
מהסיבה הפשוטה שאין מספיק ילדים שיכולים להשתתף בספורט
תחרותי בכל שכבת גיל בשלושת המקצועות .אולי בעתיד יהיו,
ולכן התחלנו בניסיון לפתוח עוד ענפים כמו טניס שולחן או חץ
וקשת ,שלא דורשים קבוצה גדולה משכבת גיל אחת כדי לקיים
אותה באופן תחרותי.
הדבר היחידי שהשתנה "לרעה" בספורט ,אם בכלל ,הוא שלפני
כעשר שנים החלטנו להפסיק לממן את חוגי השיט באילת לילדי
חבל אילות .ההחלטה הזו נבעה מהעובדה הפשוטה שבחבל אילות
אין ים ומועדון שיט ,כמו עוד הרבה דברים אחרים שאין לנו .השנה,
מתוך כוונה לעזור לאלו שכן מעוניינים בחוג הזה ,החליטו לתת
סיוע בהסעות".
איך מתבצעת חלוקת מלגות למצטיינים?
אודי גת" :הייתה תקופה שחילקנ ו מלגות למצטיינים בתחומי ה�ס
פורט השונים במסגרת המתנ"ס (ולמרות שהפסקנ ו את המימון לח�ו
גי השיט זה לא מנע מאיתנו להכניס את ענפי הספורט התחרותיים
שלא קיימים בחבל לסל המלגות שבחרנו ליישם) .כשקמה העמותה,
אורן לקח מודלים קיימים ממקומות אחרים ,המגדירים מ י זכאי ל�מ
לגה ולמי מגיע ,וזו השנה השלישית שזה מתקיים בהצלחה גדולה".
אורן אלמוג" :בנינו תוכנית קריטריונים ודרך תגמול ויש קריטריון
ניקוד לכל הישג .המועצה מממנת מהתקציב של העמותה בשיתוף
עם מחלקת נוער של המתנ"ס .י ש  10-12ספורטאים שעמדו ב�ק
ריטריונים הללו בחבל אילות וקיבלו מאיתנו סכום מלגות מכובד".
הא ם הספורט הוא רק נחלתם של הצעירים ושל השואפים ל�מ
צויינות?
"לצערי ,ספורט עדיין נתפס כפעילות פנאי ולא כאורח חיים ,בעיקר
בקרב הוותיקים שבינינו ,ולפיכך זה גם יהיה הדבר הראשון שידרשו
לקצץ בו .לעומת זאת ,הדור הצעיר כבר מכניס את זה לשגרת אורח
החיים שלו והמודעות רק הולכת וגוברת ".מסביר אורן.
״עם זאת ,לילדים היום בכלל ,לא רק בחבל אילות ,יש מעט מאוד
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דברים בחיים שדורשים מהם לתת משהו שהם לא רוצים לתת ,או
שקשה להם לתת .בשעה שהספורט הוא כן מקום כזה ודווקא בגלל
התחרותיות שמאתגרת אותך להתאמץ עד קצה גבול היכולת  -זה
משהו שכבר כמעט לא קורה בעידן שלנו ,בו הכל בא כל כך בקלות.
לכן ,הספורט בעיניי הוא דרך חינוכית להשיג דברים שקשה להשיג
במקומות אחרים.
בנוסף ,פעם הילדים היו משחקים בחוץ כל הזמן ,אז היה מגוון של
פעילויות ספורטיביות ותחרותיות מאתגרות ואילו החוגים היו רק
ממקדים יכולות .היום החוג הוא הפעילות הספורטיבית היחידה של
הילד.
היום ,הילדים מזלזלים ביכולות הספורטיביות האלה ,והרבה גם
בגלל משחקים כמו פלייסטיישן .ל א קשה להבקיע גול או סל ב�פ
לייסטיישן ,הכל נראה כל כך פשוט וזה לגמרי מספק אותם .צריך
להבין שהספורט חשוב  -לא רק מבחינה גופנית אלא גם ובעיקר
מבחינה נפשית וכמובן חינוכית".
אורן ,איך "יוצרים" ספורטאים?
"אם לוקחים מאמן של ילדים ,לא משנה באיזה ענף ,ושואלים אותו
מה הוא מעדיף  -ספורטאי מוכש ר או כדורגלן מקצוען  -הוא י�ע
דיף את הספורטאי המוכשר ,כי הפוטנציאל שלו הרבה יותר גבוה.
אם אתה מלמד ילד רק טכניקה מסוימת של ענף מסוים הוא יהיה
הרבה פחות מוכשר בעבודה עם חלקים אחרים בגוף .המטרה היא
לייצר ספורטאים יותר טובים בעלי מגוון תנועתי רחב ,שכולל
קואורדינציה ,כוח ,סיבולת ,זריזות ,מהירות תגובה ,עבודת צוות
ורוח לחימה.
זו הסיבה שבחרנו להכניס את חוג משחקי הכדור הכללי לרשימת
חוגי הספורט בגילאים הצעירים  -יש בזה שיפור יכולות כלליות
ומשם הם יכולים לצאת לענפים השונים עם פוטנציאל הרבה יותר
גבוה .זו גם הסיבה שהבאתי מדריכ ת יוגה לקבוצות הבוגרים בכד�ו
רסל ובכדוריד ,שתעשה להם סטים לאימונים ותלמד אותם תרגילים
נכונים .כל הקבוצות הנחשבות בעולם היום מתרגלות יוגה  ,פיל�א
טיס ושאר אימונים מתחומים שונים כדי להעשיר את הכישורים
הספורטיביים שלהם".
היום ,עם העבודה שאנחנו עושים בתשתית של משחקי כדור ,אני
מאמין שיותר ילדים יהיו ספורטאים טובים יותר .ברמת התיאוריה
כולם מדברים על זה ,אני החלטתי להוריד אותה לביצוע".
יש לך יעד מוגדר?
"החלום שלי הוא שיצאו מפה ספורטאים טובי ם שישחקו גם כד�ו
רסל וגם כדוריד ברמה מעולה ,ובשלב הנכון הם יוכלו לבחור במה
להתמקצע".

הכדורגל  -כוכב המגרש
נדמה כ י דווקא הענפים החזקים והתחרותיים של החבל  -כמו ה�כ
דורסל והכדוריד ,ירדו מגדולתם השיווקית-חברתית באזורנו ,בעוד
שהכדורגל נכנס בבעיטה חזקה ללב האנשים ,עד כי טורניר פיני
השנתי יהפוך בקרוב לטורניר דו שבועי עם ליגה אזורית .מה גרם
לשינוי הזה?
"הכדורגל נכנס מאוד חזק ברמה החברתית בגלל השיווק האגרסיבי
העולמי .זה משחק פופולארי והישראלים גם מתאימים למשחק הזה
מבחינת נתוני גוף וג ם ברמה המנטאלית .עופר מזרחי ,מאמן הכד�ו
רגל לכתות א'-ו' ברשת המתנ"ס הצליח להרים אצלנו חוג לתפארת
שממשיך להתפתח.
הכדורסל לעומת זאת ,התחיל לרדת מגדולתו ,כי עד לא מזמן זה
היה הענף היחיד במועצה אז רוב הילדים שרצו ספורט תחרותי הלכו
לכדורסל .בשלב מסוים ,הכדוריד התחיל להתרומם והמשוגעים
לדבר הרימו פה ענף משגשג .אחרי הכל ,זה גם עניין של טרנדים
ספורטיביים.
לאור ההצלחה וההיענות הגדולה לטורניר פיני השנתי בכדורגל,
שתמיד היה גם אירוע קהילתי מגבש  -החלטנו לנסות לבנות ליגה
אזורית בין היישובים השונים .הרעיון הוא שכל יישוב (שיש בו

שהיום אנחנו בדרך הנכונה".
איך אתה מרגיש לגבי העובדה שענף הכדוריד צריך להתחרות עם
עוד ענפי כדור באזור ,על ליבם של מעט ילדים ואנשים (יחסית)?
"אני חושב שהעמותה עדיין צריכה ללמוד איך לעבוד עם כל ענפי
הספורט ,ואני מאמין שאורן עובד על זה .אני גם תומך בהחלטה שלו
לקדם את חוג משחקי הכדור  -למרות שבהתחלה התנגדתי ,הבנתי
שלילדים צריכות להיות אפשרויות של כמה סוגי ספורט ,ולכן צריך
לעבוד ביחד שיהיה מקום לכולם .כך שאם יש שנה שיש בכדוריד
פחות ילדים אבל נוספו  100ילדים לכדורגל ,זה אומר שיש מספיק
ילדים לכמה סוגי ספורט וזה משמח ומוכיח שהשיטה עובדת.
אם עוד כמה שנים יהיה שוב באזז לכדורסל ,שילכו על זה .אם יהיו
חבר'ה שירצ ו גולף אולי צריך לחשוב על בניית מגרש גולף .המס�ק
נה שלי היא שצריך לזרום עם השינויים ועם רצון הילדים.״
תמחונת ארכיון

מגרש) יארח את המשחקים בתורו ,וכך הקהילות השונות שבחבל
יפגשו בכ ל פעם ב"מגרש ביתי" אחר .המשחקים יתקיימו בקטג�ו
ריות הגיל השונות שיהיו בהן מספיק קבוצות מילדים ועד ותיקים,
כולל נשים ונערות".
בשביל עופר מזרחי ,מאמן בית הספר לכדורגל של חבל אילו ת ומ�ו
רה ומחנך בבית הספר "מעלה שחרות" ,הפיכת טורניר פיני לאירוע
דו-שבועי בקהילה הוא סוג של סגירת מעגל.
"התחלתי עם שמונה או עשרה ילדים רשומים בקבוצות הגילאים
א'-ו'" ,נזכר מזרחי" ,וביקשתי שיתנו לי להרים את הפרויקט הזה
כמו שאני מכיר ויודע .אחרי חמש שנים הגענו לשיא של  117ילדים
רשומים בשנה שעברה ,בכל חבל אילות .הכדורגל תפס תאוצה ויש
היענות גדולה בקרב ילדי בית הספר שמתייחסים לזה כאל מסגרת
חברתית והעצמה אישית .חבל לי שאין לילדים האלה המשכיות
בתחום אחרי כיתה ו' ,וזה בהחלט קשה לראות איך "בני אילת"
קוצרים את הפירות שלנו .לצערנו ,יש עם זה קושי ,כי כדי לפתוח
ליגה משלנו צריך מספר גדול יותר של משתתפים .אולי בעתיד
תגיע איזה קבוצה בכירה ונעשה שיתוף פעולה ע ם ילדי אילת ,ב�י
נתיים אנחנו ממשיכים להתאמן הכי טוב שאפשר ,כשהמטרה שלי
היא לעורר את המודעות הספורטיבית למשחקי כדור בכלל ולכדוכ
רגל בפרט כבר בגילאי הגן".
מה צופן העתיד לכדורגל בחבל אילות?
"בעקבות טורניר פיני ,אנחנו הולכים להקים ליגה מקומית וזה ,ללא
ספק ,יביא לשאיפה לתחרותיות ומצוינות בקרב ישובי החבל .מעבר
לגיבוש הקהילתי בין הישובים זה יכניס יותר עניין לכדורגל עצמו,
במיוחד שהליגה תהיה בנויה גם למבוגרים וגם לנשים .אורן ואני
נרכז את זה בשיתוף פעולה עם המתנ"ס וזו הזדמנות טובה לקרוא
לקבוצות בישובים השונים להתארגן ולהירשם.
ומה קורה עם הכדוריד?
"אם יש משהו שכרגע באמת חסר לענף ,זה יצירת העניין הקהילתי",
אומר סילביו קוגן ,יוזם פרויקט הכדוריד בחבל ,שחקן הבוגרים ואב
לארבעה ספורטאים מצטיינים בכדוריד.
"אחרי שנים בהן אימנתי את שתי הקבוצות ועברתי עם הענף הזה
דרך ארוכה ,אני יודע שכרגע חסרה לנו דחיפה נוספת כדי להגדיל
את הקבוצות ,וזה לא רק תלוי תקציבים ,אלא מושפע גם מהעידוד
במשחקים".
מה המצב כיום?
"אנחנו ממוקמים בליגה שלישית בין ארבע-חמש קבוצות בארץ,
וכל קבוצת הבוגרים מכיתה י"א עד גיל  50+הם אנשים מהחבל וזה
וואו רציני.
כדוריד זה משחק שכיף לראות אותו וצריכ ה להיות לזה יותר מ�ו
דעות .הוא גם מתאים לאזור שלנו כי הוא משחק חברתי קבוצתי
והדגש בו הוא על עבודת צוות  -כולם משחקים וכולם חשובים.
זה נכון שהיו לנו תקופות טובות יותר וטובות פחות ,אבל אני חושב

שאלה של מיגדר
מה לגבי השקעה בספורט מקצועי לנשים?
אורן" :אני יודע שיש תלונות בנושא והשאלה טובה ,אבל בשביל
להניע את התחום ,יש צורך בהחלטה מדינית של הוועד המנהל ,עם
תקציב מאחוריה .לצערנו  ,אין ספורט נשים כי יש הבדל גדול ב�כ
מויות הנרשמים בין בנים לבנות .חוגי הספורט שמצליחים בחבל הם
בתחומי המחול והכושר הגופני ,שם למשל יש  20בנות ובן אחד .יש
בחב ל שתי ספורטאיות מצטיינות  -אופיר בנט בכדורסל ורז גל ב�כ
דוריד ,ושתיהן נאלצו לעבור לשחק מקצועית במקום אחר .זו בעיה
ידועה במקומות קטנים; גם באילת אין קבוצה תחרותית לבנות.
השנה פתחנו חו ג לנשים במשחקי הכדור שמצליח מאוד ,אבל מ�ת
קיים ,כאמור ,כספורט עממי במסגרת המתנ"ס .כמו כן ,אנו שוקדים
על תכנית לפיתוח ספורט נשים בתחום מסוים כשהדבר תלוי בעיקר
במאמן איכותי שנוכ ל להעסיק כדי לתת מענה לבנות שרוצות ל�ה
תפתח בספורט".

יש בחבל שתי ספורטאיות מצטיינות  -אופיר בנט
בכדורסל ורז גל בכדוריד ,ושתיהן נאלצו לעבור
לשחק מקצועית במקום אחר .זו בעיה ידועה
במקומות קטנים; גם באילת אין קבוצה תחרותית
לבנות
מה החזון המקצועי של עמותת הספורט במועצה אזורית חבל
אילות בנוגע לקבוצות התחרותיות ובכלל?
אורן" :צריך למצות את הפוטנציאל שיש לנו פה ולצאת מנקודת
הנחה שאנחנו אף פעם לא נהיה מכבי תל אבביב .מה שכן ,צריך ל�ח
שוב במה אנחנו כן טובים .המטרה היא לייצר פה מערכות איכותיות
מקצועיות ,חינוכיות וערכיות ברמה הכי גבוהה שיש .מצוינות זו לא
מילה גסה מבחינתי ,וחשוב שהילדי ם יראו פה ספורטאים שמצל�י
חים בשביל שיוכלו להצליח בעתיד.
כל הספורטאים המקצועיים שלנו משתלבים כסייעים חונכים בבית
הספר .מאוד חשוב לנו שהם ישולבו בקהילה ,אחרת לא נשיג את
המטרה .צריך לזכור שדווקא בגלל שאנחנו גרים במקום קטן ,הידע
נשאר סגור ומוגבל כך שאם אתה לא יוצא החוצה ומביא דברים
חדשים ,או אנשים מבחוץ  -אתה לא מתקדם".
אז מה יהיו החידושים?
"אנחנו כל הזמן מחפשים נישות ספורט נוספות כדי להתפתח לעוד
מגוו ן תחומים  -עכשיו החלטנו להשקיע בנישה של האופניים .ה�מ
טרה היא לפתוח קבוצות רכיבה לשטח ולכביש.
השלב הבא הוא בניית אולם כדורי ד חדש .בשנים האחרונות ,הש�ק
ענו באולם מיליוני שקלים ,אבל הוא נבנה לפני  30שנה והוא מיועד
לכדורסל .עשינו עליו סימוני כדוריד אבל הם לא תקניים .מתוכנן
להיבנות אולם כדוריד מקצועי ,שיהיה מוכן עד ספטמבר ."2019
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גדעון אפרתי (צילום :אילן מור)

סרבן להקה

 /גל נקדימון

מי לא מכיר את "רנות"? אחרי עוד מופע מוצלח ואחרי למעלה משלושים שנה שגדעון אפרתי מנצח
 תרתי משמע  -ביד רמה על ההרכב הקולי המשובח ואחרי הרבה מילים שנשפכו על ההופעותוהכישרונות ,הגיע הזמן (מזמן) להכיר את גדעון
אם אין פסנתר  -יקנו אקורדיון .הכישרון המוזיקלי של גדעון הילד
היה חייב להתממש בדרך כלשהי ,ומכיוון שהוריו לא יכלו לקנות לו
את הפסנתר שרצה  -הוא קיבל אקורדיון .מפתח-תקווה של שנות
החמישים ועד לחבל אילות של שנות האלפיים ,נוגנו ,בוודאי ,מאות
אלפי תווים ועוד הדרך מתנגנת.
"לקחתי את האקורדיון ,שלא נחשב לכל י קלאסי  -לכיוון הקל�א
סי ,למדתי בקונסרבטוריון בת"א וניגנתי שבע-שמונה שעות ביום.
בכלל ,לקחתי את זה מאד ברצינות וזה מה שאפשר לי גם לעבוד
בתחום כבר מכיתה ז' ,כשליוויתי להקות מחול בנגינה".
למי שלא הבין עדיין ,דרך הופעות 'רנות' במהלך השנים ,שגדעון
אפרתי הוא עילוי מוזיקלי ,יבוא הראיון הזה  -במהלכו נגלה שהוא
מלחין ,שר ,מנגן ומעבד כבר מהיותו תלמיד יסודי  -ויאיר את מי
שנמצא מאחורי הקלעים ולפניהם.
"אחרי שנה אחת בתיכון ,החלטתי שלא מתאים לי לשבת בכיתה כל
הזמן ועברתי להיות ילד חוץ בקיבוץ עינת  -שם יכולתי גם לעבוד
בשדה ,גם ללמוד וגם לנגן שבע שעות ביום .בסביבות שישית-
שביעית קניתי אורגן כנסייתי והתחלתי לנגן גם עליו .כבר אז ,בתור
נער ,ניהלתי את המקהלה בקיבוץ ,כתבתי להם עיבודים ועבדתי עם
האנשים".

"יום אחרי השחרור קניתי פסנתר והחלטתי
לעשות מעשה ולסגור פער של  20שנה ,כי רציתי
להיות פסנתרן קונצרטים ,אז גרתי אצל ההורים
והתאמנתי עשר שעות ביום".
והתחנה המתבקשת הבאה  -להקה צבאית?
"לא! כשהגעתי לצבא ,מייד לקחו אותי לשתי להקות צבאיות שרצו
אותי כאקורדיוניסט  -הושיבו אות י בקריה ,אמרו לי שיקנו לי אק�ו
רדיון חשמלי (שהיה אז מאד באופנה) ,אבל אני אמרתי שאני רוצה
להיות קרבי .ואכן ,הייתי סרבן להקה .עד היום אני זוכר אותי יושב
במשרדים בקריה ,כמעט בוכה ואומר  -לא רוצה".
קיבלת את מה שרצית?
"בסוף קיבלתי יותר ממה שרציתי ,כי התגייסתי בפברואר 1972
ואנחנו יודעים מה בא אחר כך ...סיימתי מסלול בצנחנים ,יצאתי
לקורס קציני חי"ר ואז פרצה המלחמה .אנחנו בדיוק יצאנו לשבת
בבית ועד שחזרנו לבסיס כבר נהרגו הרבה חבר'ה...
התקבלה החלט ת מטכ"ל שאת הקורס שלנו כולו ,כמו שהוא ,ש�ו
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מרים בצד ועושים לו הסבה מיידית לשריון - ,מבחינת מי שעשה
מסע לכומתה האדומה  -זה היה בלתי אפשרי .מלבד גאוות היחידה,
במלחמה הזו ,נהרגו בקו הראשון הרבה שריונרים .מפה לשם ,בתור
קצין שריון בזמן המלחמה ואחריה( ,כשלכל מקום הולך איתי גם
אקורדיון) הייתי בסיני ואז התאהבתי במדבר וזאת אחת הסיבות
שאני פה".
איך מ"מ בשריון הופך למנהל ומנצח מקהלה?
"יום אחרי השחרור קניתי פסנתר והחלטתי לעשות מעשה ולסגור
פער של  20שנה ,כי רציתי להיות פסנתרן קונצרטים ,אז גרתי אצל
ההורים והתאמנת י עשר שעות ביום .היתה לי מורה מדהימה ל�פ
סנתר והגעתי למצב של הכנת תוכנית לבחינה לאקדמיה כפסנתרן
 זה לא היה הגיוני ,נורמאלי ,או נכון ,אבל עשיתי את זה.החלטתי להמציא כל מיני תרגילים ליד שמאל שהיתה סגורה יותר
בגלל שנים של נגינה על האקורדיון ובמסגרת המצאת התרגילים
הללו עשיתי דברים שאסור לעשות  -וקרעתי גיד .בדיעבד ,טוב
מאד שזה קרה ,משום שאי אפשר להחליט להיות פסנתרן קונצרטים
בגי ל  ,23צריך להתחיל בגיל שש ,אבל זה נתן לי את הפסנתר כ�ב
סיס להמשך .לניצוח ולקומפוזיציה".
מתי אמרת לעצמך  -זה מה שאני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול?
"מאז התיכון ,כשעבדתי עם המקהלה בקיבוץ עינת ,אבל נגעתי
קצת גם בחקלאות וגם בסינית".
סינית???
"הגעתי לאוניברסיטת ירושלים  ,דפקתי על הדלת של מנהל המוז�י
קולוגיה בגבעת רם ,נכנסתי ואמרתי ' -שלום ,אני חוזר הביתה' .הוא
עשה לי בחינה על המקום ,בע"פ ,והכניס אותי למוזיקולוגיה באופן
מיידי .במשך השנה הראשונה הייתי דו-חוגי  -עם מזרח אסיה ,אז
למדתי סינית לצד מוזיקולוגיה .בשנה השנייה ללימודים הוקפצתי
לאקדמיה בתל-אביב ישר לשנ ה שנייה ונרשמתי לניצוח ,קומפוז�י
ציה ומוזיקולוגיה .בשנה זו ,בעצם ,התחלתי גם לשיר".

טנור טבעי
רק אז התחלת לשיר?
"באופן מסודר ומודרך  -כן .אחד משיעורי החובה לכל הסטודנטים
באקדמיה ,היה שיעור מקהלה של שלוש שעות ,בכל יום ראשון
וכולם היו חייבים להתנסות בשירה .המנצח רצה לראות עם מי יש
לו עסק ,אז שרתי לו אריה של באך .עד אז ,בעיקר ניגנתי והלחנתי,

אבל הוא שמע אותי ואמר לי משהו שלא אשכח לעולם " -אתה -
לשיווק" .מסתבר שיש לי קול טנור נדיר ,טבעי .אצל גברים ,זה קול
שנלמד בטכניקה מסוימת ולי היה טנור טבעי  -מוצארט .בעקבות
המפגש הזה ,קיבלתי מהאקדמיה את המחלקה הקולי ת כצ'ופר( .ב�מ
חלקה הקולית למדו סטודנטים שנרשמו מלכתחילה ,לזמר ה או�מ
נותית) .הוא גם הכניס אותי למקהלה המקצועית היחידה שהיתה
אז בארץ " -זמרי קאמרן" ,בניצוחו של אבנר איתי ,עם סדרות של
תוכניות למוזיאון ישראל ,נסיעות לחו"ל וכולי".
צריך אדם לשבת מול גדעון ולא רק לשמוע אותו מדבר בהתלהבות
רבת שנים על כל הקשור למוזיקה  -אלא גם לראות .הוא אוהב את
זה  -את הנגינה ,ההלחנה ,השירה ,ההאזנה והוא מצליח להעביר
במילים את התחושות שלו ואת הכוונה" :מאד אהבתי את השירה ,כי
הקול  -הוא בפנים"...
בניגוד ל?...
"כשאני מוציא כינור  -אני מכוון  ,אני נוגע במשהו .אני לוקח ק�ל
רינט  -אני מחבר שלושה חלקים ואני מחזיק משהו .אני פותח את
הפסנתר  -יש לי מצב רוח או אין לי מצב רוח  -אני לוחץ ויוצא
צליל .אלה כלים שאני מחזיק באופן חיצוני .הקול  -הוא בפנים,
לחיוב ולשלילה".
מה היה שלילי?
"הכל היה בסדר ,אבל כשבאתי לבצע קטעי סולו במהלך קונצרטים
 משהו לא עבד ,כי לא היה לי את הבסיס וחוויתי תסכול רב ,בגללהפער בין הקול שיוצא בשיעור והתחושה שאני באמת פורח ושט עם
הצלילים ,לבין רגע האמת  -לעמוד על הבמה לפני תזמורת .בלי
בסיס ,א י אפשר וזה מה שאני משתדל לתת היום לתלמידים שלו�מ
דים איתי  -את הדברים הבסיסיים האלה".
מן הסתם ,היו גם שיעורי פיתוח קול באקדמיה?
"מה זה בעצם פיתוח קול? מבחינתי ,זה בעצם הביטחון שלך בכלי
הנגינה של עצמך .ברגע שאתה מקבל את ארגז הכלים ואתה אדון
למה שאתה רוצה להביע דרך הקול  -שיא התענוג הוא שאתה מוביל
ולא הקול מוביל אותך .אם אתה רוצה לתת ניואנס כזה ,או צבעים
כאלה  -אתה שולט בזה ולא הוא שולט בך ,כי זה מה שקורה בדרך
כלל ,כשאין לך את הכלים".
איך התמודדת עם התסכול הזה?
"לא ויתרתי ומצאתי מורה בגרמניה שהוא אשף טנורים וגם מצאתי
פה בארץ עוד מורה שהיא מומחית בעניין של הבסיס  -לקחתי את
השיעורים האלה (כן ,נסעתי לגרמניה) ,וברגע שעשיתי את החיבור
בין המוזיקה ,הקול ,ההישגים ,המלגות והיכולת לעמוד בפני תזמורת
ולבוא בביטחון ולדעת מה לעשות  -חוויתי אושר גדול!"
איך עברת מתפקיד הזמר למדריך והמורה?
"עבודה עם אנשים מאד מרתקת אותי ,כי קול ואישיות ואדם  -אלה
דברים שאי אפשר להפריד ביניהם .אני אוהב לעבוד עם אנשים וכל
מה שלמדתי ועברתי ,מאפשר לי היום לקחת זמרים ,או קבוצות,
ממקום מסוים ולהביא אותם למקום אחר וזה סיפוק עצום.
בכלל ,תמיד עשיתי כמה דברים במקביל   -עם המעבר לת"א התח�ל
תי לעבוד כזמר בהצגות תיאטרון ובפרויקטים( .כמו "הוצאה להורג"
של חנוך לוין) וגם התחלתי לעבוד עם הרכב קולי בגבעת-חיים
איחוד ,שם עשיתי גם את כל החגים והאירועים".

מולטי-טאסקינג ,מולטי קוואלפייד
באילו תחומים נוספים נגעת?
"כשהתחלתי לעבוד בגבעת-חיים ,התחלתי גם לעבוד בתחו ם הט�י
פולי של אמנות ומוזיקה ויש לי את האינסטינקט לעבודה הזו ואני
נהנה ממנה ,אבל אני מוריד את הכובע בפני מורה שמגיע לביה"ס
ומלמד שבע ,שמונה שעות; אני מעריץ מורים ובטח שאני מעריץ
מורים טובים .הוראה מבחינתי זה קודש קודשים.
באקדמיה שרתי קלאסי ,מן הסתם ,אבל היו לי גם הקשרים של ג'ז
ומוזיקה פופולארית וכבר אז ,מאד אהבתי לעשות עיבודים לחומרים
ישראליים".

וככה אנחנו מגיעים לרנות...
"כשלמדתי בת"א ,הכרתי את טוביה נאור ,ששלח אותי לחבל אילות
והוזמנתי לפה ,להקים חבורת זמר אזורית ,זה היה בשנת ".1976
היו חגיגות השלושים בשנה שעברה? פיספסתי?
גדעון" :וואוו"...
"שכחתם ..שכחתם לעשות חגיגות השלושים".
"אני אגיד לך למה  -כנראה משום שההרכב משנה את צורתו תדיר;
הוא כל הזמן דינאמי ,אז אין נקודת התחלה מובהקת של ההרכב
במתכונתו הנוכחית  -היתה חבורת זמר ומהר מאד זיהיתי שיש פה
קולות גדולים ,קולות אחרים ,אז שלפתי מתוך הקבוצה הגדולה 15
בנות ,שהפכה להיות להקת נשים 'רנות' (היו אז פחות בנים) .אגב,
השם 'רנות' הוא רעיון של הילה אילן.
בהמשך ,למופע שהיה כולו שירים של נורית זרחי ,צירפתי שלושה
בנים ולאט לאט התחלתי להוסיף עוד והגענו למצב ש ל  13-14ג�ב
רים בהרכב.
בהתחלה הופענו בעיקר באירועים פנימיים ,כנסים ,חגים ,אבל היום
'רנות' נחשבת להרכב בינ"ל ,במיוחד אחרי שבועיים של קונצרטים
בגרמניה ,עם הצלחה מסחררת".

"מה זה בעצם פיתוח קול? מבחינתי ,זה בעצם
הביטחון שלך בכלי הנגינה של עצמך .ברגע שאתה
מקבל את ארגז הכלים ואתה אדון למה שאתה
רוצה להביע דרך הקול  -שיא התענוג הוא כשאתה
מוביל ולא הקול מוביל אותך".
איך אתה מסביר א ת ההצלחה הזו? הרי יש עוד חבורות זמר ,מק�ה
לות והרכבים .למה דווקא 'רנות'?
"רנות זה אנסמבל קולי (הרכב) ,משהו קצת יותר רך ויותר פתוח
מ"חבורת זמר" ,או מ"מקהלה" .בזכו ת האנשים שמרכיבים את ה�ק
בוצה והיכולות שלהם ,אפשר לעשות תוכניות מאד מאד קיצוניות
בסגנונות שונים .ולא כל הרכב יש לו את היכולת לעשות את זה
 קלאסי מצד אחד וגוספל ג' ז מהצד השני .יש קבוצות שהן מק�הלה קלאסית  -באים ,עומדים עם הקלסרים ,לא זזים ימינה שמאלה
ושרים ,אבל אנחנו הראשונים שלקחנו חומרים קלאסיים והוצאנו
אותם מהפורמט של עמידה בשתי שורות ופה גם יש הרבה פתיחות
של החבר'ה ללכת למחוזות אחרים ולא לפחד".
איך מקדמים הרכב כזה?
"בלי משרדי פרסום ועם מדינה נורא קטנה ,שבה כולם מכירים את
כולם .ההרכב באמת הוכיח את עצמו וקיבל פידבקים מכל מי שרק
אפשר ,ואנחנו יודעים שיש לנו משהו מאד מאד מיוחד .יש גם משהו
בזה שהם מפה ולא מהמרכז ובלי טייטל כזה או אחר ,ויחד עם זה הם
באמת טובים ויש להם מה להציע .זה חלק מהקסם".
אתה אומר שיש משקל למקום שההרכב בא ממנו?
"בהחלט .אני יכול להקים הרכבים כאלה מהבית ,אבל אני לא רוצה,
אלה אנשים אחרים .התאהבתי במקום ובאנשים".
היית מגדיר את רנות כסוג של מפעל חיים שלך?
"כן .חד-משמעית".
אתה אומר שאתה אוהב את מדבר ,אתה אוהב את האנשים ,עיקר
העבודה שלך הוא כאן  -למה אתה לא עובר לפה?
" יש מחשבות ואף פעם לא מאוחר מדי ,אבל  -בנוסף לכך שאני
עושה דברים במרכז  -יש יתרון מסוים בזה שגם אם אני נמצא פה
חמישה ימים בשבוע ,אני גם עוזב ולא רואים אותי".
עד מתי תמשיך עם זה?
"כל זמן שיסכימו שאני אעבוד איתם ...בשניה שלא יהיה לי מה
לתרום  -אני אגיד את זה ,אבל יש לי עוד הרבה מה לתת".

קצה המדבר | גיליון מס | 189 .מרץ 15 2017

החבל
הצעיר

הידעת?
מטר הוא החלק ה 40,000-של היקף כדור הארץ

יעל אלטשולר

עורכת :יעל אלטשולר

המסע לפולין (ולמה אני לא יוצאת)
 /נעמה בן עמי סכונפלד

דרך ההתמודדות שלי עם מצבים לא נעימים או קשים היא הומור .אני לא מוכנה לקחת איתי את דרך
ההתמודדות הזאת למקום הכי רציני והכי חשוב שכנראה אי פעם אבקר .אני לא מוכנה לעשות צחוק
מהשואה ,רק כי לא נוח ולא נעים.
התגובה הראשונית של כל מי ששומע שאני לא יוצאת לפולין היא
תמיד "אבל ...למה?" וזאת שאלה מצויינת .זה לא סוד שאנ י פע�י
לה חברתית ומאוד קולנית לגבי הדעות שלי (ואני אודה בעצמי,
לפעמים יותר מדי); אז למה אני לא מוכנה לפעול וללכת ולראות
את מה שקרה שם?
קודם כל ,ברמה הכי שטחית ,המסע יוצא השנה על יום ההולדת
שלי .ברור שזאת סיבה לא כל כך נהדרת אבל אני מאוד רוצה
להיות עם המשפחה שלי .הרי זה לא אחד המסרים הגדולים של
השואה? אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר ,ולכן אנחנו צריכים
להיות כמה שיותר בחברת אהובים.

זה שונה מהסקרנות המורבידית של צפייה
בסרטי שואה דוקומנטריים ועלילתיים ,וזה שונה
מקריאת מאמרים בויקיפדיה וזה שונה מספרים
על גבי ספרים על הסבל .זה ממש מול העיניים.
אבל זה יכול גם להתפרש כתירוץ .אחרי הכל ,החבר הכי טוב שלי
(שהוא בכלל כמו א ח בשבילי) יוצא למסע .אז מה הסיבה האמ�י
תית?
אני אהיה כנה בצורה מוחלטת  -אני לא מוכנה .אולי אומרים לי
שיש לי "רגישות רגשית" וכל מיני צירופי מילים דומים ,אבל אני
לא חושבת שאני מוכנה לצאת ולראות את הזוועות במו עיני .זה
שונה מהסקרנות המורבידית של צפייה בסרטי שואה דוקומנטריים
ועליליתיים ,וז ה שונה מקריאת מאמרים בויקיפדיה וזה שונה מ�ס
פרים על גבי ספרים על הסבל .זה ממש מול העיניים.
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ההורים של אבא שלי (ואבא שלי עצמו) נולדו באירופה .הסיפורים
של סבתא וסבא על תקופת השואה מרתקים ומעניינים אותי .יש
לי קשר משפחתי ,אישי ודתי אל השואה ,אך אני חושבת שחסר לי
משהו ,והבנתי אותו רק כשהמחנך שלי שאל "מי יוצא לפולין?"
מה שחסר לי זה בגרות .אולי יש לי מספיק בגרות כדי לדבר
ברהיטות על ספרות והיסטוריה (ואולי גם תנ"ך ,אם יש לי מזל)
בצורה ביקורתית ,אבל אני לא רואה את הבגרות שלי כמספיקה
כדי לעשות משהו כמו המסע לפולין .הא ם אני אסע יום אחד לפ�ו
לין? וודאי ,בלי שום שאלה .האם זה יקרה השנה? לא.
דרך ההתמודדות שלי עם מצבים לא נעימים או קשים היא הומור.
זאת דרך התמודדות לא משהו ,ואני עובדת עליה ,אבל זאת דרך.
אני לא מוכנה לקחת איתי את דרך ההתמודדות הזאת למקום הכי
רציני והכי חשוב שכנראה אי פעם אבקר .אני לא מוכנה לעשות
צחוק מהשואה ,רק כי לא נוח ולא נעים.
זה קשה לראות את כל החברים שלי לכיתה מתרגשים מהמסע
וממה שהם ילמדו ויראו ,אבל האמת הפשוטה היא :הם מוכנים
לזה .או לפחות הם מוכנים לומר שהם מוכנים לזה .בכל מקרה ,אני
לא מוכנה ,ומי יודע מתי אהיה מוכנה .העיקר הוא שאני מתכוונת
לזכור ,כל עוד אני יכולה ,את מה שקרה ,ואני עומדת לפעול כדי
לוודא שזה לא יקרה שוב לעולם .אני חושבת שזה מספיק לבינכ
תיים.

טיפל'ה

יוליה אלטשולר ,אחות בית ספר,
מסבירה כיצד ניתן לשמור על תזונה
בריאה ונכונה:
הסוד האמיתי בתזונה בריאה ,הוא לאכ
כול הכל ,במינונים נכונים .את תפריט
היום צריך להרכיב לפי פירמידת המכ
זון  .לכל מדינה יש את פירמידת ה�מ
זון שלה; לישראל גם הוגדרה פירמידת
מזון :בתחתית נמצאים המים ,שתייה
מרובה חשובה מאוד בישראל ,במיוחד
משום שאנחנו ארץ חמה .כל יום צריך
להקפיד לשתות שמונה כוסות מים לפכ
חות .לאחר מכן יש את מלבן הדגנים,
שהוא החלק העיקרי בפירמידת המזון.
מעל לדגנים נמצאי ם הפירות ,המ�ק
נים לנו אנרגיה רבה .הבאים בתור הם
המזונות העשירים בחלבון  -לצמחונים
מאוד חשוב לאכול מוצרים בעלי חלבון,
כדי לכפ ר על החלבון שיש בבשר .א�ח

 /טיפים למתבגר המיואש

ריהם יש את המזונות העשירים בשומן,
כגון שקדים וחמאה .בראש הפירמידה
נמצאים הממתקים ,החטיפים והשתייה
המתוקה  ,חלק זה מנותק משאר הפי�ר
מידה משום שאלה המאכלים שאנחנו
צריכים לאכול הכי פחות במהלך היום.
רצוי מאוד לאכול במקום הממתקים
פירות או פירות יבשים.
לטבעונים מומלץ להתייעץ עם
דיאטנית שתרכיב להם את תפריט היום,
כך שיחפה על המזונות החסרים להם
בגוף .אסור לבנות לעצמכם דיאטה! אם
הנכם מעוניינים לחולל שינויים במשקל
הגוף ,חובה  -ללכת לדיאטנית או לרוכ
פא ילדים .חשוב ל י לציין שפעילות ג�ו
פנית היא חלק אינטגרלי בתזונה נכונה.
כמובן ,חשוב ורצוי מדי פעם להיבדק
אצל רופא".

קומיקס/

מאיה שחם-חורש

מורה
החודש

טלי קאהן-ביטון ,מורה לתנ"ך ,מורה לגיאוגרפיה
מוגבר  5יח"ל ,ומרכזת מקצוע גיאוגרפיה.
תמיד רצית להיות מורה?
לא .אם היית אומרת לי בתיכון שאני אהיה מורה
הייתי מתעלפת במקום ...אבל עם השנים זה
הפך להיות הכיוון הנכון בשבילי.
ובמה עבדת לפני שהיית מורה?
עבדתי הרבה שנים בקק"ל  -הדרכתי נוער,
והייתי מדריכת טיולים.
את חושבת שתמיד תרצי להיות מורה?
כן .אני מורה כי אני אוהבת להיות מורה ,לא כי
יצא לי להיות מורה .אני באה בשמחה ללמד,
נהנית לערוך דיונים בכיתה ולהיפגש עם זוית
הראייה המיוחדת של בני הנוער .אני קמה עם
חיוך בכל בוקר וזה הכי שווה.
חשבתי בעבר על ניהול פרוייקטים אבל זאת
עבודה עם אנשים יותר מבוגרים .העבודה שלי
עכשיו היא עבודה שמשלבת הרבה מקצועות
יחד ויש בה חזון -עבודה שיש בה מגע עם דור
העתיד ואני חושבת שיש בזה הרבה משמעות.
מה "קורץ" לך במקצוע שאת מלמדת (תנ"ך
וגיאוגרפיה)?
גיאוגרפיה הוא מקצוע שכולל את כל מה שיש
מסביבנו .זה הכל מהכל  -מה שאנחנו לובשים
בבוקר ,הסיבה שאנחנו גרים איפה שאנחנו גרים,
הסיבה שאנחנו אוכלים א ת האוכל שאנחנו או�כ
לים ,הסיבה שאנחנו טסים לחו"ל לנופש לנוח
קצת ,זו הסיבה לפיתוח מסביבנו ,מזג האויר -
הכל .ותנ"ך  -זה לנשמה.
בואי נדבר על התקופה שלך בבית הספר -איך
היית מגדירה את ה"תפקיד" שלך בכוח הכיה
תתי כשהיית בבית הספר?
הייתי "הכוח השקט" .כל ענייני החברתיים
הופנו לתנועות הנוער  -הצופים ,נוער לנוער
וצופי תל"ם ,שם נשארתי .החברים שלי היו
בעיקר מהתנועה .פחות השקעתי זמן בחלק החכ
ברתי של הכיתה.
מה היה השיעור האהוב עלייך ולמה?
בואי נשאל מי היו המורים האהובים עליי -
המורה הכי מוצלחת שהייתה לי הייתה המורה
למתמטיקה ,כי היא הייתה בין המורים המעטים
בבית הספר שהיה לה אכפת.
ומה היה השיעור השנוא עלייך?
השיעור הכי נוראי היה תנ"ך ,היה קשה ללמוד
עם המורה שלנו ולקראת הבגרות למדתי לבד
וגיליתי שהתנ"ך יכול להיות מאוד מעניין  .וב�ג
לל זה החלטתי ללמד תנ"ך.
ולסיום ,לו הייתה לך משאלה אחת ,רק אחת,
מה היית מבקשת?
אני אשמע ממש סבתא עכשיו ואני אומר -
"בריאות".
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את הפינה...

תנו ל"דידי" לסגור לכם

פינת סקארלט | החל מ 2500-ש"ח

פינת זולה קומפלט

| החל מ 1500-ש"ח

פינת מאג | החל מ 2500-ש"ח

פינת ישיבה עם ידיות

אילת  -רח' המסגר  1א.ת טל08-6378138 .
א'  -ה' 9:00 :עד  | 19:00ו' 9:00 :עד 14:00

*תמונות להמחשה בלבד

| החל מ 2200-ש"ח

1-700-505-800
www.didi.co.il

didi

מוצרי סיני

אנרגיה מתחדשת
קורס אקדמי באנרגיה מתחדשת!
 /אביטל נוסינוב

במהלך שנת  2016קיימנו פיילוט להכנסת תכנית אקדמית בתחום
'טכנולוגיות מנותקות רשת לעולם המתפתח' ,כחלק מלימודי הנדסה
לתואר ראשון ושני במכללת אפקה להנדסה .מטרת התכנית הייתה
להעניק לסטודנטים חשיפה ,הצצה ודריסת רגל בסקטור העולה של
פיתוח טכנולוגיות עבור העולם המתפתח .הפיילוט נועד להכין את
הקרק ע לפני כניסה למוסדות אקדמיים נוספים בארץ ולתוכניות ל�י
מודים במגוון מקצועות והתמחויות ,בתחום של אנרגיה מתחדשת.
אולי נכון לעצור לרגע ולשאול  -מדוע צריך לפתח טכנולוגיות
לעולם המתפתח?
נתחיל במספרים :כמיליארד וחצי איש חיים ללא גישה זמינה לחשכ
מל ומעל  2.5מיליארד איש חיים ללא גישה למים נקיים ובטוחים.
מיליונים נוספים חיים במקומות בהם יש רשת חשמל ,מים וביוב,
אך היא לא מספקת את השירות .בעולם מבינים כי הסיכוי לחבר את
מילארדי הצרכנים הללו לרשת חשמל או מים ארצית הוא אפסי.
התשתיות יקרות מדי ולכן יש צורך להתמודד עם השלכות הניתוק,
שהן היעדר אספקת מי ם לשתייה וחקלאות ,קושי לבשל ,חוסר יכ�ו
לת לקרר מזון ותרופות ,קושי להטעין מכשירים בסיסיים כטלפונים,
מחשבים ועוד.
פיתוח מקיים יקטין א ת המתחים והמלחמות במדינות אלו וכן י�ק
טין הגירה למדינות המערב .העולם תומך כלכלית במדינות אלו
בבניית שוק מקומי ,ויזמים מישראל בהחלט יכולים למצוא מקום
בכל הנוגע לחדשנות (כפי שישראל מובילה חדשנו ת בעולם המע�ר
בי) .כשהקמנו את כפר ההדגמה לטכנולוגיות מנותקות רשת בקטוכ
רה ,הבנו שמצאי הטכנולוגיות הישראלי קטן ,כי בארץ לא מודעים
מספיק לצורך.
בנינו סילבוסים למחלקות הנדסה ומדיניות ציבורית ,ובכל האוניבכ
רסיטאות הבינו מיד את ההזדמנות ושמחו מאד על החידוש והחוויה

צילומים :אריאל אבני

שהאזור שלנ ו יכול להעניק ,ובכך לפתוח הזדמנויות חדשות לסט�ו
דנטים ולכלכלה הישראלית.
מדובר בשוק חדש יחסית בעל התפתחויות מהירות ולכן מוסדות
אקדמיים רבים מתקשים להביא את התכנים העדכניים ביותר עבור
הסטודנטים שלהם ,על מנת להכין אותם לשוק העבודה.
אז מה ניתן להציע בערבה?
במערך האזורי המקומי שלנו כבר נוצרה האקוסיסטמה לקידום חדכ
שנות במהלך העשור האחרון :הקמת שדות סולאריים ,הקמת וניהול
המנבטה ,קיומה של קרן הון סיכון  -הון הטבע (,)Capital Nature
מרכז אימות ושדה הניסויים וכפר ההדגמה לטכנולוגיות מנותקות
רשת ,שהוקם בקטורה בשותפות ע ם מכון הערבה ,ומשמש גם כ�מ
רכז הכשרות בתחום.
שאל אותנו ראש המחלקה להנדסה בטכניון  -מה תוכלו ללמד
אותי על הנדסה? הרי הטכניון הוא חוד החנית בארץ ...התשובה:
הטכניון ילמד את הסטודנטים הנדסה ,אנחנו נלמד את הצרכים
של העולם המתפתח .בעזרת הפיילו ט במכללת אפקה הבנו ש�ס
טודנטים מחפשים גם משמעות ותכנים לכלים אותם הם רוכשים
באוניברסיטה .צעירים רוצים להיות בחזית של "הראשוניות" ומכ
חפשים משמעות .הקורס הזה נותן משמעות ערכית ולכן החשיבות
שלו עצומה.
התוצאה של התהליך מדהימה! אוניברסיטת בן גוריון ,העברית,
ת"א  ,אפקה ,והטכניון אישרו נתינת קרדיט אקדמי – שלוש נק�ו
דות זכות ,הישג שאנו גאים בו מאוד.
בשבוע האחרון של ינוא ר  2017קיימנו את הקורס הראשון עם סט�ו
דנטים להנדסה ומדיניות ציבורית לתואר שני מאונ' ת"א וממכללת
אפקה .השילוב של סטודנטים מתחומי לימוד שונים יצר זווית מבט
מוצלחת ,שהסטודנטים אינם רגילים לקבל .בנוסף ,רשת הקשרים
שלנו מאפשרת הבאת מרצים מ"השטח" ,והם נתנו חוויית לימוד
חיובית ושונה לסטודנטים.
אנו נתקלים באתגרים רבים בפיתוח התחום הטכנולוגי מנותק הרשת
בארץ  -החל בחוסר מודעות וכלה בקשיים טכנולוגיים ותרבותיים,
אשר צריך לגשר עליהם בכדי לפרוץ לשו ק הגדל של מדינות מת�פ
תחות ואזורים מנותקי רשת .אנו חושבים שקורסים מסוג זה יסייעו
ליצור מודעות ולצלול פנימה לתחום של פתרונות מנותקי רשת דרך
האתגרים ההנדסיים ,התפעוליים ,הטכנולוגיים והסוציאליים ,שנדכ
רשים לפיתוח בר-קיימא המכבד את התושבים במדינות היעד.
הצלחה בקידום מרכז ההכשרות תסייע גם לכלכלה המקומית שלנו
בקיבוצי הערבה  -אירוח תיירותי של סטודנטים ,הדרכות ,הוראה
וחשיפה של צעירים אלו לאורח החיים המיוחד בערבה ,ותקווה כי
כמה מהם אף יחליטו לחזור לכאן עם משפחותיהם כבוגרים.
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המדור לשירותכם /

שרי ניצן

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

פיתוח שירותים לאנשים עם צרכים מיוחדים
כל אחד מאיתנו מיוחד .אם זו תכונה פיזית ,קסם אישי ,ידע מיוחד
– האפשרויות הן בלי סוף .לפעמים הן בולטות ולפעמים בלתי
נראות .לפעמםים אנחנו רואים את השוני שלנו כחיובי ולפעמים כ�פ
חות רצוי; זה תלוי גם בתפיסת הסביבה אותנו.
החברה בה אנחנו חיים בחבל אילות גאה בקבלת האחר ומעניקה
לכך מקום חיובי בחינוך וביטוי במגוון האפשרויות לפיתוח אישי,
לתעסוקה ,ולכל תחומי החיים.
גיהשה זו פותחת דלת לפיתוח שירותים לילדים ומבוגרים שמ�ת
מודדים עם צרכםים מיוחדים מעל הממוצע ומאפשרת שילוב מי�ט
בי .המחלקה לשירותים חברתיים לקחה על עצמה  -כבר בתחילת
הדרך  -את המנדט לזהות צרכים אלו ולפתח מענה ,כדי לאפשר
לכולם להיות חלק מהקהילה ,עוד לפיני שחוק הנגישות הוחל במ�ו
עצה  -החוק שמטרתו למנות קצין נגישות  -המועהצה תמכה בפ�י
תוח שירותים שיאפשרו לכולם לפרוח.
פיתוח שירותים בדרך כלל מתייחס לפרויקטים כמו אלו שכבר
הוזכרו על גבי עיתון זה ,ובמשך השנים הפכו לחלק מחיינו כאן
בחבל .שירות פחות ידוע הוא ליווי ותכניות אישיות לכל אחד עם
מגבלות ,המבקש סיוע לממש את הפוטנציאל שלו ,או את זכויותיו
דרך המדינה .הליווי מתרחש באמצעות עובד סוציאלי במחלקה,
הבודק יחד עם אותו אדם את הצרכים ואת האפשרות למלא אותם.
לפעמים הצרכים של מספר אנשים משתלבים ,ואנו כצוות רואים

הזדמנות לקדם שירות נוסף שנחוץ באזור.
דוגמה אחת תיראה בקרוב אצלנו בכביש הערבה :מדובר בפרויקט
משותף  -של המחלקה לשירותים חברתיים ומחלקת תחבורה -
שישרת את כל האזור .זהו מיניבוס נכים ,עם מעלון ומקום להסיע
אדם בכיסא גלגלים .הצורך במיניבוס זוהה לפני מספר שנים עם
פתיחת המועדןון לגיל השלישי ,ועם הזמן יותר ויותר אנשים הצ�ט
רפו למעגל לשל התושבים הזקוקים לדרך מותאמת להתנייד .המ�י
ניבוס הקודם (שגם הוא גויס בזמנו) ,כבר מבלה המון במוסך ,לכן
החלטנו להחליפו .לאחר תהליך ארוך ,שכלל גיוס כספים  -הגענו
ליום המסירה ,במימון המועצה ובסיעוע קרן עיזבונות לטובת המד�י
נה לזכר מולי בורג מארה"ב ,דרך משרד הרווחה.
מאחלים לכולם נסיעה טובה ,בטוחה ונגישה!

תרבות בחבל אילות
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חוקרים פטריות עובש

מרץ

ציפור החודש

קטה הודית

 /איתי שני
צילום :יעל שיף

הקטנה מבין חמשת מיני הקטות
שבארץ.
נפוצה מהסהרה המערבית דרך צפון-
מרכז אפריקה ,המזרח התיכון ועד
לצפון מערב הודו עם חדירה דרומית
למזרח אפריקה .בישראל היא מקננת
רק בחבל אילות ובהרי אילת באזורים
הרריים וסלעיים.
הקטה ההודית היא המין היחידי מבין
חמשת מיני הקטות בארץ ,אשר שותה
בשעו ת הערב המאוחרות ,ולכן הת�צ
פית בה קשה .עד שנת  2000אפשר
היה לחזות בקטות הודיות בבריכת
שתייה קטנה בפאתי העיר אילת -
צפרים מכל העולם התכנסו במקום
לקראת חשיכה וחיכו לקטות ,שהגיעו
לעתים במספרים גבוהים ביותר (עד
 1400פרטים) .מאז שהבריכה נס�ג
רה התמעטו התצפיות במין זה לאין
שיעור והיום מוגדרת הקטה ההודית
כמין בסכנת הכחדה חמורה וכל תצכ
פית בה היא מעניינת ומרגשת.

חוקרים פטריות עובש

צמח החודש

 /בני שלמון

מרץ

עכנאי זיפני
לצמח החד-שנתי עכנאי זיפני פריחה מרהיבה בצבע כחול-
ורוד ,הבולטת בין פרחי המדבר שרובם צהובים ,לבנים או
ורודים .פרח הוא איבר תקשורת בין המאביק (בדרך כלל-
חרק) לצמח :בעכנאי הפרח מותאם בעיקר לדבורי בר שהן
מהמאביקות החשובות ביותר בטבע .הדבורה רוצה לאסוף
מהר ,צוף איכות י ורב ואבקה  -מהם היא מכינה מזון ל�ז
חליה .הצמח מחפש מאביק נאמן שיעביר אבקה (המכילה
את הגנטיקה הזכרית) מפרח אחד לצלקת שבראש עמוד עלי
(חלק ממרכיבי המערכת הנקבית) .בפרח העכנאי בולטים
"קווי-צוף" המנחים את הדבורה לצוף המופרש מצופן ליד
השחלה  -עמוק בצינור הכותרת .צינור הכותרת ,ההולך וצר,
מסנן חרקים גדולים מדי ,או כאלה שאינם בעלי חדק ארוך.
צבע הכותרת משתנה כאיתות לדבורה :פרח ורוד = בואי
להאביק ,יש צוף .לאחר האבקה תכולת תאי הפרח הופכת
בסיסית והצבען (פיגמנט) אנתוציאן הופך כחול .כך הדבורה
חוסכת זמן ומבקרת רק בפרחים שיש להם צוף והצמ ח מ�ר
וויח האבקה יעילה יותר .אפשר להדגים בשדה איך חומצה
(מגבעול י חומעה ורודה) ,משנה את צבע הפרח הנבול -ה�כ
חול  -לאדום ,כשמועכים אותם יחד ,באצבעות ובציפורן.
שמו של הסוג עכנאי (עכן פירושו "נחש") מקורו בצורת
הכותרת הנראית כראש נחש פעור-פה ממנה בולטת לשונו.
הזיפים הדוקרניים על הגבעולים והעלים מזכירים שהעכנאי
הוא בן למשפחת הזיפניים.
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מעבר לקצה

 /יניב גולן

תודה ולהת'
בתום עשור בשורות העיתון האזורי ,מחצית ראשונה כעורך ומחצית שניה ככותב מן המניין ,הגיע הזמן
להיפרד .לא בלב קל ,אלא מתוך עייפות מצטברת – וגם תחושת מיאוס גוברת .הטרחן הירוק אינו מסוגל
להעמיד פנים שביכולתו להתמודד עם המהלכים להשתלטות על המרחב הפיזי והתודעתי .זה מה יש
(אפשר לתקן ,אם רוצים)
במקום לטרוק את הדלת באופן דרמטי ,רומז
בוכים ,ודנו בשאלה כיצד לנהוג .אמר הרב:
לי ידידי הצעיר ,מוטב שאשמור על קור רוחי
"זה כסף טמא ,אסור לנו לגעת בו" .אחריו
ואתפוגג באופן אלגנטי לענייני .הוא צודק,
דיבר הגבאי" :רבותיי ,עם כל הכבוד לעכ
לכל הרוחות .בסופו של דבר ,צריך להיפגש
קרונות ,גג בית הכנסת דולף ושיפוץ נדרש
עם כולם ,אם לא על המדרכה בקיבוץ כי אז
בדחיפות" .לאחר ויכוח ארוך קם לבסוף
באול ם האזורי או בתור לאחיות .וגם אם ה�ש
איזה הרשל ואמר" :אבל רגע ,חבר'ה ,הלא
ביל הקטן שלי מסתיים כאן ,הנה הדרך עודנה
זה בעצם הכסף שלנו!"
ארוכה .מי יודע מה ממתין לנו במעלה הגבעה
הפליא אותי שאפילו מי שמוביל שינויים
ובמורד הנחל.
תודעתיים מרחיקי לכת בישראל ,עדיין
סבור שכספי הציבור הם "של ראש המוכ
אם כן ,בתום כעשור ,מחציתו כעורך העיתון
עצה" .לשמחתי ,זה לא המצב אצלנו (אם
הזה ומחציתו ככותב מן השורה ,הבנתי שהדבר
כי באחרונה ניכרת שחיקה ברורה ודפי
הטוב ביותר לעשותו הוא לתלות את הנעליים.
העיתון נמסרים בזה אחר זה לבעלי עניין,
ההגיגים הקיבוציים הרופפים שלי וההמלצות
איש איש ומטרותיו הראויות .רק שהדיון
על תרבות אלטרנטיבית ,אתם בוודאי תסתדרו
מידלדל כאשר בעלי התפקידים "מעבירים
היטב גם בלעדיהם .אשר לענייני הסביבה ,ובכן
– עלי להודות כי תש כוחי מלהיאבק באותו הצילום באדיבות מוזיאון הפוחלצים של לונדון.
מידע" ואין מי שישאל אותם שאלות).
Courtesy London Taxidermy Ltd
מדוע ,אם כן ,להיפרד? לא רק מחמת
מטריקס של הון-שלטון-קלשון ,שבמסגרתו
מסרנו את גורלנו בידיהם של חצי תריסר מרכזי משקים ,שקובעים העייפות ,אלא בעיקר משום שאיני יכול עוד לספק את הסחורה.
המיאוס הכריע אותי .כך למשל אין לי מסוגלות רגשית לשבת
הלכה למעשה את מה שמתרחש בחבל אילות.
המושגים שלנו שונים מאוד ,בכך אין ספק  .בעבורי ,הכניעה ל�ד בדיונים על הפרוגרמה החקלאית.
חפורים בחולות סמר לא היתה "הפסד" ,כי אם מאמץ ראוי ונצחון
האכפתיות על האדישות .חלפו שלוש שנים ובסוף כולם עברו לצד כמחצית ממשתתפי הבחירות המקומית הרימו
הנכון :המועצה (שדרשה שני מיליון טון חול למען החקלאות שלנו) ,קול צלול למען ההגנה על עמק ססגון .למרבה
המדינה (שנלחמה בנו עד בג"צ ובסוף שילמה מיליון ש"ח סתם כך) הצער ,זה לא עשה רושם על הנהלת המועצה .אבל
ואפילו הקבלן שרק רצה להתפרנס.
כחודש ,לאחר תריסר שנים שבהן לא האם המהלך היעיל של מרכזי המשקים וקודקודי
הנה מה ששבר את גבי :לפני
התקיים בחבל אילות אפילו דיון רשמי אח ד בפרשת המלונות בת�מ האזור ,שבמסגרתו מנעו דיון ציבורי והשתיקו את
נע ,החליטה סוף סוף הנהלת המועצה שדיון כז ה גם לא יתקיים א�צ קולותיהם של התושבים יכול להיחשב "הצלחה"?
לנו בעתיד ...ארגון סבב"ע (סביבה בריאה בערבה) ,אסף כמעט  700ממש לא .זהו כישלון מוסרי וניצחון שכולו הפסד
חתימות של בוגרי החבל ,כמחצית ממשתתפי הבחירות לראשות
המועצה ,שהשמיעו קול צלול למען ההגנה על עמק ססגון .למרבה מדובר בעשרו ת קילומטרים רבועים שאנחנו תובעים להוסיף לנ�ח
הצער ,זה לא עשה רושם על הנהלת המועצה .אבל האם המהלך לותינו ,על אף שברוב קיבוצי הערבה אין מספר החברים העוסקים
היעיל של מרכזי המשקים וקודקודי האזור ,שבמסגרתו מנעו דיון בחקלאות עולה על חצי תריסר .במחצית מהקיבוצים נמסרו השדות
ציבורי והשתיקו את התושבים יכול להיחשב "הצלחה"? ממש לא .לקבלני עיבוד ולחברות סולאריות .רוב צאצאינו ,בדומה לבני גילם
הנבונים ,אינם מגלים עניין גדול בתחום .אבל אנחנו רוצים להכפיל
זהו כישלון מוסרי וניצחון שכולו הפסד.
את השטחים.
מי יכול לסכור רגשותיו למשמע סיסמאות שלא נס ליחן (הביטחון
זה הכסף שלנו ,בעצם
עדיין במקום הראשון!) ומול הלובי החקלאי הנחוש  .עם כל הח�י
לפני כשבועיי ם פגשתי במקרה ברכבת לנהרייה פרופסור ידוע ומכ�ו בה האובססיבית של הח"מ לצפון בקעת תמנע ,מדובר במהלך בעל
בד ,שמכיר את הערבה מקרוב .הוא שאל מה מתחדש בססגון ועניתי השפעה נרחבת בכמה סדרי גודל .ועל כן מונף כאן דגל לבן :מי
מה שעניתי .בהמשך העיר כי יש להעריך את אודי גת על ִ
שאפשר יודע ,אולי תחליט מישהי צעירה ורעננה לעמוס את הטור הסביבתי
המועצה.
את הופעתו של עיתון מקומי ובו ביקורת על התנהלות
על כתפיה .מיחושי בטן וכאב לב מובטחים מראש.
"אחרי הכל ,זה הוא שמממן את העיתון" ,אמר ,ומיד הוסיף" :קשה יש דברים טובים שמתרחשים בתוך המערכת האזורית ,למשל
לי לראות דבר כזה קורה ברשות מקומית אחרת".
תוכנית האב לשטחים פתוחים ,והקמת ועדה ייעודית לנושא זה.
אני יודע ,סחתי לו ,שאתה גבאי בבית הכנסת ביישובך .אספר לך מחוץ למערכת כדאי לציין את התגייסותם של חברי יטבתה להכ
בדיחה (ותסלחנה לי הנשים על המיזוגניה הטבועה בה) :בעיירה צלת הדיונה הסמוכה למו"פ ,ואת עמידתם של חברי אילות בעניין
יהודית קטנה בפולין נפטרה הזונה המקומית ,ובצוואתה ביקשה הטורבינות .כמו שאומר שי טחנאי ,מהחברה להגנת הטבע" :אסור
להוריש א ת חסכונותיה – לבית הכנסת דווקא .נתכנסו הגברים ה�נ לאבד את הייאוש".
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בא והולך

 /דובי גולדמן

לפעמים ,אלימות היא כן התשובה
הפוטבול האמריקאי נותן לדובי גולדמן רעיונות יצירתיים (מדי) לפיתרון קונפליקטים בחבל אילות.
בינתיים ,הוא מתאפק ומסתפק בלילה אחד בפברואר
מי שיפתח את היומן האלקטרוני שלי לא
ימצא שם הרבה עקביות .אני לא רושם
ימי הולדת של הילדות שלי ,לא של
אשתי ואין לי מושג מתי יום הנישואין של
ההורים שלי .אבל דבר אחד אני מקדש -
יום שני הראשו ן בכל חודש פברואר מס�ו
מן כחופש .עד קץ הדורות.
באדיקות אמריקאי ת המקדשת ז�מ
נים ומועדים ,כל שנה ביום הזה ,בשעה
אחת וחצי לפנות בוקר ,נערך הסופרבול
– משחק הגמר של ליגת הפוטבול .אם
נתעלם לרגע מהמוזרות של לשחק באמכ
צע הלילה ,הרי שאני חייב להודות שאני
סוגד לתרבות האמריקאית .הם עושים
הכל נכון .אנחנו – חיקוי עלוב .לנו יש
כנסת – להם גם בית נבחרים וגם סנאט .לנו יש את הערבה – להם
את אריזונה .לנו יש ראש ממשלה מביך – להם יש את טראמפ .הכל
בגדול .אנחנו המצאנו את המושל הצבאי ביהודה ושומרון  -הם
מינו את שוורצנגר למושל קליפורניה .מה הפלא שאותנו הבריחו
באבנים וצמיגים בוערים? נראה ילד מרים אבן בלוס אנג'לס ...אבל
בעיקר  -להם יש ספורט לאומי ענק ,כזה שממלא אצטדיונים ושכל
קבוצה בו מוערכת ביותר ממיליארד דולר .לנו יש מטקות.

הם עושים הכל נכון .אנחנו – חיקוי עלוב .לנו יש
כנסת – להם גם בית נבחרים וגם סנאט .לנו יש את
הערבה – להם את אריזונה .לנו יש ראש ממשלה
מביך – להם יש את טראמפ .הכל בגדול
אני סוגד לפוטבול .יש משהו באלימות המזוככת הזאת שמשוחקת
על-ידי גלאדיטורים מודרניים ,שמוציא ממני את כל הרוע ומשאיר
אותי כמו טלה רך אחר-כך .מוטציות אנושיות שלובשות מגינים
וקסדות ומכות זו בזו במשך שישים דקות להנאת הצופים .הילוך
חוזר של תיקול ממוצע בליגה אינו שונה מאוד מצילום של תאונת
דרכים; הכל שם – הרעש ,האנרגיות ,הפצועים ...רק שבמקרה של
הפוטבול זה ב HD-ומלווה בפרשנות ובירה.
האוסטרלים  – עם מבולבל על פי רוב ,טוען שרוגבי הוא הוא ה�מ
שחק של הגברים .אני לא חולק עליהם .ברור מאליו שפוטבול לא
משוחק על-ידי גברים .קחו לדוגמה את אחד ממשחקי הגמר האזוכ
ריים השנה  -למשחק עלו שחקן אחד עם צלעות שבורות ,אחד עם
שבר בקרסול ושלישי עם שבר ביד .שניים אחרים עלו לשחק שבוע
אחרי שחטפו זעזוע מוח .אלה לא גברים .גברים חולים -ב 37.2-מ�ע
לות ונאנקים מכאב-גב כאילו הם עם צירי לידה.
הישראלים ,טיפה פחות מבולבלים מהאוסטרלים ,אבל עצלנים
מכדי ללמוד א ת החוקים ,חוקים בכלל – מה זו דמוקרטיה ,מה ת�פ
קיד בית המשפט העליון וגם מה הם החוקים של הפוטבול .חובב
ספורט ישראלי מצוי חושב שהבנת ההבדל בין נבדל לנבדל פסיבי,
או בין יד ליד צמודה היא פסגת האינטליגנציה .לכן ,רוב הישראלים
ל א משקיעים את המאמץ הקטן הכרוך בהבנת חוקי הפוטבול ו�מ
כתירים אותו כ"מסובך מדי" .אבל זה רחוק מהאמת .אני מבין שזה

קצת יותר מורכב ממשהו שאבי רצון יכול
לפרשן ,אבל מה לא?
האמת היא ,שחוקי הפוטבול הבסיסיים פשוכ
טים מאוד  -יש לכל קבוצה ארבעה נסיונות
להעביר את הכדור האובאלי למרחק עשרה
יארד .אפשר למסור אותו קדימה ,בתנאים
מסוימים ,או לרוץ איתו .המטרה הסופית היא
להגיע לצד השני של המגרש .זה פשוט .מה
שנראה שמסבך את העניין זו התחושה שכוכ
לם מרביצים לכולם כל הזמן ,אבל רק לחלק
שורקים עבירות .גם זה לא צריך לבלבל -
מותר לדחוף בלבד עד חמישה יארד מהכדור,
אחר-כך אסור לגעת אלא רק להפריע לתכ
פיסה ,ובשום פנים ואופן אסור לתפוס שחקן
בלי כדור או לדחוף בגב .לא מסובך ,נכון? גם
לא אלים במיוחד .לפחות ,כל עוד אתה לא עם הכדור.
ברגע ששחקן מסוים מקבל את הכדור – שערי הגיהנום נפתחים
בפניו .למעשה ,מרגע זה מותר לעשות לו כמעט הכל .מותר להפיל
אותו לקרקע ,מותר להדוף אותו החוצה ,מותר לתקל אותו מתחת
לברך ,מותר לתקל אותו מעל הברך ,מותר לדחוף אותו מאחור,
מותר להכשיל אותו ,מותר (אם הוא באויר) לתקל אותו משני כיוונים
שונים ולחזות בגוף שלו מתפוצץ לשני יציעים מקבילים באצטדיון,
מותר לעשות עליו "ערימת ילדים" (אם אתם מחשיבים בחור צעיר
במשקל  180ק"ג כילד) ומותר לתפוס אותו בשעה שחבריך לקבוצה
עושים קומבינציות של כל מה שנאמר לעיל .רק לקלל אותו אסור –
זו עברה חמורה של התנהגות בלתי ספורטיבית.
אז כן ,גם השנה נפגשנו ,חבורה ש ל דפוקים בראש ,להילולה ה�ש
נתית במועדון יטבתה .נאמנים למסורת האנדרדוג הקפדנו לעודד
את מאט ראיין וחבריו מאטלנטה ,שהפתיעו את כולם בעצם הגעתם
לשחק נגד הפטריוטים מניו אינגלנד .זאת האחרונה היא המקביכ
לה האמריקאית למכבי תל-אביב ,כשרוברט קראפט ,חבר קרוב של
טראמפ ,משחק בתפקיד שמעון מזרחי .בתפקיד מיקי ברקוביץ –
טום בריידי ,אולי הספורטאי הגדול בעולם ,אחד שכל אמא יהודיה
תרצה כחתן לבנה ,אלמלא העובדה הנוראית שגם הוא ,איך לא ,חבר
אישי של טראמפ.
לשמחתנו ,אטלנטה שיטחה את ניו-אינגלנד ,ובפוטבול יש לפועל
הזה משמעויות פיזיות ולא רק מטאפוריות .באמצע הרבע השלישי
המשחק כבר היה גמור .החלטנו לנקות את המועדון וללכת לישון.
אבל ממש כמו ב,99-כשהלכנו לישון עם האחד וקמנו עם האחר,
גם כאן קרה הלא ייאמן  -רגע לפני שניתקנו את המחשב מהמקרן,
התחיל מה שנראה כמו נסיון קאמבק חסר סיכוי של ניו-אינגלנד.
רבע וחצי אחר-כך ועוד כמה דקות בהארכה הם סיימו כמנצחים
באחד המשחקים המדהימים שנראו אי-פעם .אי שם ביציע ,שמעון
מזרחי ,סליחה  -רוברט קראפט ,אפילו העז לחייך.
יום שני הראשון של חודש פברואר הוא תמיד יום חופש אצלי .אבל
זה ביומן .במציאות נאלצתי ללכת לדיונים על תוכני ת האב לח�ק
לאות בחבל .היה הרבה מתח בדיון  -שימור מול פיתוח ,חקלאות
מול טבע .הרבה מתח ,הרבה אמוציות .חבל שאי אפשר לפתור את
כל זה בתיקול חד מתחת לברך.
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התשבץ החודשי
זמן משחק  -משחקי לוח ושולחן ,מכל הסוגים ,מכל התקופות ,מכמה יבשות ואולי הילדים יקבלו כמה רעיונות
עדיפים על משחקי מחשב...
פתרונות נא לשלוח ל"קצה המדבר" ,ד.נ .חבל אילות ,מועצה אזורית חבל אילות ,או למיילnakdimon@eilot.org.il :

בהצלחה .גל נקדימון
נושא:
זמן משחק

מאוזן
 2רק לא להזיז את הדקים והארוכים
 5משחק לוח מלא בחדרים ורצח אחד
 6הקמע של משחקי התפקידים
 8החלק השני של  15מאוזן ,הוא הצבע הנכון אבל
לא במקום
 9מקורו באפריקה ,מצריך רק כמה גומות ואבנים
או זרעים
 12את התשבץ הזה השחקנים בונים ולכל אות יש
ערך ()2,3
 14שו"ת בכתיב מלא
 15נדבק למעטפה ומדייק (חלק ראשון משניים)
 16סדרו לבד את הקלפים בכתיב מלא מאד
מאונך
 1מסתבר שבעברית הוא נקרא "הנשיאה" והגיע
ממצרים
 2משחק עם אפקט מפיל
 3משחק לוח עם שליטה בלעדית על התחום
 4לא רק למלכים
 7אסטרטגיה שלוקחת צ'אנס
 10משחק מצרי עם כוכב תורכי ()2,2
 11משחק פופולארי של קלפים באבנים
 13לפעמים צריך דווקא להטביע את הרכש החדש
של ביבי
 14הכי טוב של חיים שפיר
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פתרון התשבץ הקודם
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