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"קצה המדבר",
ירחון המועצה האזורית חבל אילות.
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למה יש צורך באתר חדש?
שרון ארובס  ,מנהל השירותים הדיגיט�א
ליים של המועצה ,שניהל את המהלך ופיא
קח עליו ,מסביר שהסיבה העיקרית היא
החוק להנגשת אתרים.
"אבל האתר הוקם גם במטרה לספק מענה
לשינויים הטכנולוגיים הרבים שחלו בסביא
בה הדינמית שאנו חיים בה" ,מוסיף שרון,
"ולכן הוא זמין לגלישה בכל האמצעים
הדיגיטליים ,כמו מחשב נייח ,טאבלטים
וסמארטפונים .כמובן ,מידותיו מתאימות
לכל רזולוציית מסך".
מה המשמעות של הנגשת אתר?
"באתר מופיע אייקון נגישות  -הקלקה ,או
מגע באייקון פותחים סרגל כלים המאפשר
להגדיל את הפונטים ,לשנות ניגודיות צבא
עים ,להדגיש קישורים ועוד .זה מקל על
מוגבלי ראייה ,למשל .אבל ההנגשה היא
לא רק לבעלי מוגבלויות; החלטנו שהגיע
הזמן להנגיש גם שירותים כגון תשלומים,
ולכן ניתן מהיום לשלם את הארנונה ובקא
רוב גם את אגרות החינוך".
האם אפשר גם למלא טפסים ובקשות
אתר?
"נכון לעכשיו יש טפסים של בקשת מידע
של הוועדה לתכנון ובנייה שאפשר למלא,
ובעתיד יהיו נוספים ,כמובן".
אילו עוד שירותים קיימים היום?

"יש אפשרות לבתי עסק לפרסם את עצמם
במנגנון לוחות מודעות  -יד ,2לוחות
עסקים ,מודעות דרושים וכן הלאה .יש
גם אפשרות לפנייה ישירה לראש המועא
צה ,באמצעות מייל וכן גישה לניוזלטרים
שהופצו והרשמה לרשימת התפוצה.
קיימים ,כמובן ,כל השירותים שהיו באתר
הישן :תשלומים ,כרטיס תושב ,מרפאה,
ידיעון תרבות ,עיתון קצה המדבר ,ספריה,
פרוטוקולים ,מכרזים ,טפסים ומסמכים
להורדה ,מתנ"ס וכל השאר.
חשוב להזכיר שלמועצה יש גם דף פייסבוק
פעיל ,המשמ ש צינור להעברת מידע ול�פ
רסום אירועים".
כמה זמן לקח התהליך?
"כשלוש ה חודשים .את הצד הטכני  -כל�ו
מר בניית האתר  -ביצעה חברת א.ש.בינה".
מה עלה בגורל המידע שהיה באתר הישן?
"רוב המידע שהיה באתר הישן  -קיים גם
באתר החדש ,למעט קבצי ם לא נגישים ו�כ
תבות מאד ישנות .האתר הישן נשמר בארא
כיון ,על כל תכולתו ,והכי חשוב  -כתובת
האתר  -נשארה אותה הכתובת:
".www.eilot.org.il
ניתן ליצור קשר עם מנהלי האתר בכל נושא
בכתובת הדוא"ל:
webadmin@eilot.org.il

גל נקדימון

מכתבים
מה אם?...
ביום העיון (המעניין והמקיף) על הפרוגרמה החקלאית ,שנערך
באחד מימי שישי האחרונים ,דובר בין השאר על "הפיל בחדר".
אני חיפשתי פיל בחדר .הוא לא היה מתחת לספסלים  ,גם לא מ�א
חורי הבמה .הפיל נשאר בחוץ .הוא פשוט היה גדול מכדי להיכנס.
הוא גם היה רטוב מאוד ,וקרן ספיר לא מרשה להכניס נוזלים
לאודיטוריום.
כן ,הפיל שכולנו לא מדברים עליו כשאנו מדברים על פיתוח כלכלי
בחבל אילות הוא נושא המים .קרקע ,בלי עין הרע יש ,אבל מאין
יגיעו המים? אם נייצר דרישה ,המדינה תדע לספק מים – זאת התיזה
לפיה אנחנו עובדים כבר שנים .המדהים הוא שזה נכון .כלומר – זה
באמת קורה .כך קרה בערבה תיכונה בגדול וכך גם קורה לאט לאט
אצלנו .אבל האם זה נכון? אני ל א משוכנע .האם זה נכון לנו כתו�ש
בי חבל אילות? האם זה נכון לנו כאזרחי מדינת ישראל? אני חושב
שלכל הפחות  -אנחנו צריכים להסתכל על האלטרנטיבות.
הבעיה היא ,כמובן ,לא המים  ,אלא עלות המים .תוכנית האב לא�ס
פקת מים בערבה הדרומית תעלה הרבה ,הרבה מאוד .אני לא יודע
בדיוק כמה ,אני בספ ק אם יש מישהו שבאמת יודע ,אבל מעל למ�י
ליארד שקל .לצורך הדיון ,בואו נדבר על מיליארד; זה מספיק גבוה.
ברור מאליו שדרישתנו שהמדינה תשקיע את הכסף הזה היא צודקת
לחלוטין  -אנחנו לא אורחים בערבה ,אלא אזרחים שווי זכויות
שזכאים לקבל מ ה שכל חקלאי בארץ מקבל .ודוק – גם אחרי הה�ש
קעה האדירה הזאת עדיין נקבל מחצית מכמות המים שאנו זכאים
לה על פי דין ובאיכות פחותה מאשר ברוב חלקי הארץ ,כך שאם
אתם מסכימים איתי שהמדינה אחראית לתשתיות בפריפריה ,נוכל
לעבור לשלב הבא ולשחק במשחק הדמיוני שאני מכנה "מה אם?"
מה אם אנחנו היינו צריכים להחליט מה לעשות במיליארד שקלים?
לא ,התשובה לחל ק אותו בין כולם (מיליון שקל לבית אב למי ש�מ
תקשה לחשב) היא לא תשובה טובה .המדינה לא מחלקת מתנות
לאזרחים ומעבירה להם כסף לחשבון הבנק (לפחות לא לאזרחים
שגרים בצד הלא נכון של הקו הירוק) .למשחק ה"מה אם?" יש
עוד כלל אחד קטן – השימוש בכסף צריך להיעשות בכלי הסיוע
הרגילים של המדינה.
כדי לדעת מה נרצה ,ראשית אנחנו צריכים לשאול את עצמנו -
מה נקבל באזור תמורת אותם מיליארד שקלים שיועברו באמצעות
תשתיות מים? נניח שבעזרת המים האלה נכפיל את מטעי התמרים
ונניח שהמחיר בדרך נס לא ירד .מבחינת רווח לתושבי החבל מדובר
בתוספת חשובה של למעלה מארבעים מיליון ש״ח בשנה .מבחינת
תעסוקה היתרון קטן יותר :עוד כ 300-מועסקים בני האזור במקרה
הטוב (כל המספרים הם פרי מוחי הקודח ומתבססים על הערכות
אצבע בלתי אחראיות בעליל) .כעת ,אם נניח כי אין מקום לכל כך
הרבה תמרים בשוק ונשקיע את המים האלה בכ 20,000-דונם של
חקלאות אחרת – הרווח יצלול לאזור העשרה ,אולי עשרים מיליון
שקלים בלבד .אלה לא מספרים שיש לזלזל בהם .אבל מה אם?
מה אם יכולנו להשתמש בכסף הז ה לעידוד תעשיה בערבה? מ�י
ליארד שקל זה הרבה מאוד תמיכה לתעשיה  .לצורך העניין ,זהו ה�ס
כום שמדינת ישראל תשלם בקרוב לאינטל עבור הרחבת הפעילות
שלה בקרית גת בשישה מיליארד שקלים .צאו וחישבו ,מה יקרה
בחבל אם יקום כאן מפעל עוגן כתוצאה מהטבה ממשלתית כזאת.
לא עוד אינטל כמובן ,אלא מפעל בעשירית מהגודל של אינטל.
חישבו על היקף התעסוקה ,על מגוון העיסוקים ,על שפע המשכורות
שיזרמו לחבל; הרבה יותר מכמה עשרות מיליונים בשנה.
אפשר גם לחשוב בקטן יותר  -לא מפעל עוגן ,אלא עשרה מפעלים
קטנים ,אחד בכל ישוב ,שיקבלו סיוע בהקמה מהמדינה בהיקף של,
נניח .50% ,בסיוע כזה אפשר למשוך לכאן משקיעים .נעשה שוב
קצת מתמטיקה – אם כל ישוב "יקבל" סיוע בסדר גודל של 100

מליון שקלים הוא יוכל להקים ,בממוצע ,תעשיה בהשקעה של 200
מיליון .שוב – מדובר כאן על הרבה יותר עובדים ועל הרבה יותר
משכורות .בסופו של יום – מדובר כאן על הרבה יותר כסף שיכנס
לכיסם של תושבי החבל מכל השקעה דומה בחקלאות.
ומה עם סולארי? ימי השדות הסולאריים בחבל כמע ט ונגמרו ,בע�י
קר כי נגמר מלאי הקרקעות ונגמר המקום בקו החשמל .מה אם
נצליח לשכנע את המדינה להחריג את הערבה ממגבלת  250דונם
לישוב ובמקביל נפתור את המחלוקת על הטמנת ק ו החשמל במ�כ
תש שתוקעת את האזור לעוד שנים קדימה? לחפור את הקו במכתש
עולה רק  150מיליון שקל .כסף קטן למי שיש בכיס הוירטואלי שלו
מיליארד.
ומה עם חקלאות ימית? המעבר משלב הפיילוט לפיילוט מסחרי
בערדג נפל בגלל שהמדינה לא הצליחה למצוא  80מיליון שקלים
שהיא הבטיחה שתמצא .אולי ,רק אולי ,בהשקעה של כמה מאות
מטעם המדינה ,יכולנו להחיות את אחד המפעלים היפים והרווחיים
שהקמנו כאן במשך השנים?
אני לא אמשיך .יש עוד הרבה "מה אם" שאפשר לשאול .אני גם
מודע לתשובות הרגילות – אי אפשר לסמוך על המדינה ,אם נוותר
על המים לא נקבל סיוע בדברים אחרים ,מדובר בתקציבים אחרים,
בשרים אחרים ובפקידי אוצר אחרים .מה גם שכסף זה לא הכל בחיים
– לא פשוט בכלל להביא לדרום תעשיה .יש כמובן גם את שאלת
העובדים  -האם יש לנו עובדים המתאימים למפעלי תעשי ה מוד�ר
ניים? לכך ,כמובן ,אפשר להשיב בדרך היהודית של שאלה על שאלה
– האם באמת יש לנו תושבים בחבל שרוצים לעסוק בחקלאות?
אין לי תשובות לרוב השאלות ,מה שיש לי זה רק עוד יותר שאלות,
אבל בדבר אחד אני די משוכנע – לא בדקנו את כל האפשרויות.
נכון ,היו יוזמות כאלה ואחרות להקמת תעשיה ממין זה או אחר
בחבל ורובן נכשלו .ברם ,אנ י לא זוכר מתי ישבנו וחשבנו על ת�ה
ליך מאורגן ומסודר של הבאת תעשיה מסוג כלשהו לאזור .ברוב
המקרים ,כשדיברנו על פיתוח כלכלי  -דיברנו על פיתוח חקלאי.
אולי הגיע הזמן לערבב את הקלפים מחדש .אולי הגיע הזמן לדבר
בקולות אחרים .כן ,אנחנו רוצים הגדלת אמצעי יצור ,אבל אמצעי
יצור הם לא בהכרח מים ,קרקע ומכסות חלב.
לבסוף ,צריך לבודד מקרה חריג אחד שדווקא יותר מכל מעיד על
הפוטנציאל  -המקרה של אנרגיה מתחדשת .בהובלת ראש המועצה
הקמנו יש מאין מקור הכנסה משמעותי לישובי המועצה – אנרגיה
מתחדשת .את זה עשינו בכמה מיליונים בודדים ש ל סיוע מהמד�י
נה .מה אם היינו משכנעים אותה לתמוך יותר ,על חשבון התמיכה
בחקלאות? מה אם היינו מעתיקים את המודל לתחומים אחרים עם
תמיכה יותר גדולה? מה אם?...
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מהמתרחש בחבל
מתנדבים חיים יותר
אפשר לקרוא על האג'נדה שמאחורי" "יום מעשים טובים" באתר הנ�ו
שא את אותו השם ,אבל זה לא יסביר דבר על הנעשה במסגרת וסביב
היום הזה בחב ל אילות .מי שרוצה לדבר עם בן-אדם המאמין לחל�ו
טין בחשיבות ההתנדבות לחיינו כפרטים וכקהילה ,מוזמן לשוחח עם
טלי אלון ,מנהלת תחום ההתנדבות במועצה האזורית חבל אילות.
מה זה ,מבחינתך" ,יום מעשים טובים"?
"עד לא מזמן ,לא התקיים שיתוף פעולה עם העמותה של שרי אריסון
(עמותת 'רוח טובה') ,כי באו אלינו מלמעלה ואמרו 'תעשו' ולא כל
כך הבנו מה הם רוצים מאיתנו ,כי אנחנו עושים כל השנה .לא מזמן
הם הבינו שאנחנו יודעים את העבודה ואנחנו מקיימים כאן ,בחבל
פעילות במסגרת היום הזה ,שמבחינתנו מהווה הזדמנות להראות
לכל אחד שהוא יכול להתנדב בכל מקום".
בעצם ,את מה שהם הפכו לפרויקט גדול וחד-פעמי ,אתם עושים
בשוטף ,כל השנה...
"ממש כך .אנחנו ראינו בזה פלטפורמה לכל המעשים שיש לנו במשך
השנה  -אם אנחנו רוצים לגייס מתנדבים ,אנחנו יכולים לכוון ליום
הזה ,שייתן לנו ,בסופו של דבר ,עוד אנשים חדשים שייכנסו למערך
ההתנדבות".
זה בעצם כמו שיעור התנסות בחוג  -באים פעם אחת ,ואם זה מוצא
חן ,אז ממשיכים?
"בדיוק! בשנה שעברה חשפנו הרב ה מאד אנשים לאפשרויות ההת�נ
דבות באזור ונוספו לנו  20-30מתנדבים ,שרובם נשארו לפחות שנה
וחלקם גם למעלה מזה .הפרסום מתחיל כמ ה שבועות לפני כן והה�ת
מקדות ביום אחד מסייעת להעלאת המודעות לנושא".
באילו תחומים התנסו השנה בחבל ,במסגרת היום?

"השנה אפשר היה'  'לטעום' התנדבות בארבעה תחומים ,מתוך הא�ר
בעה-עשר הקיימים באזור  -איסוף מזון ,רכיבה טיפולית ,בית לחיים
בקטורה ,מועדון הגיל השלישי".
מי לקחו חלק?
"השנה ,ראש המועצה חנן גינת החליט שהוא מפנ ה לעובדי המו�ע
צה זמן בבוקר ,כדי שיוכלו להתנסות בהתנדבות בתחום נבחר .גם
חיילים מבסיס עובדה השתתפו ,וכל אנשי מחלקת תחבורה  -כל
נהגי האוטובוס לבשו את החולצות של יום המעשים הטובים וחילקו
פרחים לנוסעים .הרעיון הזה היה של אסף ,מנהל מחלקת התחבורה".
מה עם התלמידים?
"תלמידי בית הספר היסודי עברו פעילות בנושא ביום שישי שלפני
כן ,ה .17.3-מיכל בדיל ,שאחראית על היום הזה בבית הספר היסודי,
היא בן-אדם מעורר השראה ,והיא דאגה שהכל יהיה מתוקתק ,כך
שהילדים באו והבינו מה הם עושים ולמה .כל התחנות היו בנויות
ברמה גבוהה ,לפי הקונספט של נגישות ישראל  -תחנות בהן אפשר
לנסות ולהבין איך מרגיש אדם שלא רואה ,או שמוגבל בתחושות
האיברים ובתנועתם ועוד ,כמו בניית מגדל עם יד אחת מאחורי הגב
והיד השניה מכוסה בכפפת מטבח .זה היה מאד מאד קשה ,והילדים
פשוט הבינו מה מרגיש אדם שלא יכול לעשות דברים".
למה ,בעצם כדאי לאנשים להתנדב?
"החברה כולה הופכת להיות בריאה כשהיא חברה מתנדבת .כשבן-
אדם מרגיש טוב עם עצמו ומרגיש שהוא עוזר לאחר  -הוא פשוט
מרגיש טוב ,נקודה .יש מחקרים שמוכיחים שמתנדבים חיים יותר".

גל נקדימון

מהמתרחש במכינה
בסוף השבוע של ה 3-4.3.17-התארחו במכינה הקדם-צבאית המאומצים על ידי תושבי הישוב באר אורה ,שותפים בסדנאות בתא
בבאר-אורה המשפחות של  26החניכים ,שהגיעו מכל רחבי הארץ .מנע ,עוטף עזה ועוד ועוד.
חנן גינת
השנה הגיעו למבחני המיון מעל  500מועמדים ובשנה הבאה יהיו
במכינה -כ 35-חניכים ,והיא תקבל הכרה רשמית על ידי משרד הח�י
נוך ומשרד הביטחון.
אין ספק שלמכינת באר אורה שם מצוין בזכות הפעילות המיוחדת
והאיכותית מאוד ,ותודה לשמעו ן ביטון ושרית גורן המובילים בנח�י
שות ותמיד ברגישות את המכינה.
מכינ ת באר אורה החלה לפעול לפני כשנה וחצי והיא פועלת כמ�ד
רשה למנהיגות ,וכוללת פעילות שדה לימודית להיכרות גיאולוגית,
ארכיאולוגית ,אנתרופולוגית ,ביולוגי ת וחקלאית עם האזור .המכ�י
נה מעורבת בעשייה החברתית בחבל אילות בתחומי חינוך ,חקלאות
ועוד ,ופועלת דרך המתנ"ס ובתיאום עם המועצה .החניכים במכינה,
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מהמתרחש בחבל
עישון מסוכן

דברים שכדאי לדעת
באופן מאד לא מקורי ,וכמו רבים מתושבי האזור ,הבן שלי החליט
שהגיע זמן וירוס הקאות .אחרי שהשאיר כמה ארוחות בשירותים
של בית הספר ,הגעתי איתו בצהרים למרפאה האזורית והמתנו
בתור לרופאה .בחדר הצמוד ישבה רותם ג'קסון  -הומיאופאתית
ואשה נחמדה באופן כללי .מתוך נימוס ,שאלה רות ם מה המצב ו�מ
תוך מצוקה עניתי לה והיא מייד שלפה רמדי ,נתנה לילד (שבדיוק
חזר מהקאה נוספת בשירותים) וחזרה לשבת.
אנחנו נכנסנו לרופאה המקסימה ,ש  -כצפוי  -אמרה שאין הרבה
מה לעשות ,רק לחכות שזה יעבור ,לשתות ואם חלילה יש סימני
התייבשות  -לחזור מייד למרפאה.
עכשיו ,חשוב להבין שהגישה שלי כלפי ההומיאופתי ה היא בח�ז
קת  -אם לא יועיל ,בטח גם לא יזיק .אחרי שזה ברור ,אתאר את
המשך היום.
עזבתי את המרפאה ע ם ילד סחוט ,מותש ,שצבעו הכללי נוטה ל�א
פרפר .עד הבית ( 20דקות) כבר חזר לו הצבע ללחיים .השכבתי
אותו במיטה והוא התחיל לשיר .כעבור עשר דקות הוא כבר יצא
מהמיטה ,הודיע שהוא רעב וגם התעקש לרקוד קצת .הוא לא הקיא
יותר ,גם לא אחרי שחיסל סיר אורז.
התקשרתי לרותם עם השאלה המתבקשת -מה נתת לילד? והיא
השיבה  -כשזה עובד ,אז זה עובד.
כל מטרת הסיפור הזה היא להבהיר שרק במקרה חיכינו ליד הדלת
של רותם ,שרק במקרה היתה פתוחה .לא ידעתי(  (או שלא זכ�ר
תי) שבכל יום שלישי היא נמצאת במרפאה ,ונותנת עזרה ראשונה,
כחלק מהשירות שהמרפאה מציעה למטופלים.
מה עוד כדאי לדעת?
עזרה ראשונה במצבים אקוטיים ניתנת חינם ויכולה להתאים במא
קרים של שפעת ,שיעולים ,שלשולים והקאות ,חבלות ופציעות,
שוק פיסי ונפשי ,עקיצות והכשות ,התקפי אלרגיה ,דלקות אוזניים/
גרון/ריאות/שד/דרכי שתן ועוד..
צוות המטפלים בתחום הרפואה המשלימה עובד בתיאום ובשיתוף
פעולה ובהנחיית הצוות הרפואי במרפאה ומציע מגוון טיפולים
בכמה תחומים  -רפואה סינית ,דיקור ,רפואה טבעית ,ייעוץ הנקה
וכמובן  -הומיאופתיה.

מבנה העץ שעמד שנים רבות בכניסה לקיבוץ קטורה ,וקיבל את פני
הנכנסים בשער ,עלה בלהבות ונשרף תו ך זמן קצר ,כנראה כת�ו
צאה מסיגריה ששרפה מזרן .בית העץ הגבוה שימש צעירים שנהגו
לעלות אליו למטרות ....פרטיות .סיגריה שלא כובתה הבעירה את
המקום הדליק ורק במזל לא נפגע אף אחד.
תוך דקות התגברה האש והתפשטה לדקלים שמצידי המבנה ,שנא
שרפו גם הם .למקום הגיעו במהירות כבאיות והשריפה כובתה ,לא
לפני שכילתה לחלוטין את הצריף ואת העצים.

גל נקדימון
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יום שישי | 12.5.17
מרכז תרבות ואמנות חבל אילות

מועצה אזורית חבל-אילות שמה לה כיעד מרכזי את קליטתן של משפחות
צעירות בישובי החבל .אנו פועלים להרחבת אפשרויות הדיור ,פיתוח מקורות התעסוקה
והשבחת החינוך והקהילה בחבל אילות.
ראש המועצה ,היחידה לקליטה ולצמיחה דמוגרפית ומתנ"ס חבל אילות
מזמינים אתכם ,בני ובנות חבל אילות ומשפחותיהם

ל"כנס בנים ובנות" הראשון

בכנס נציג "על קצה המזלג" את אשר מתרחש ומתחדש כיום בחבל.

מפגש

בוקר | במרכז התרבות האזורי

 - 09:30הגעה והתכנסות
 - 09:50פאנל עם ראש המועצה ד"ר חנן גינת
ובני ובנות חבל אילות
 – 11:30סיור ב"כפר מנותק הרשת" בקטורה
 - 13:00חזרה משוערת מהסיור וסיום
במהלך המפגש:
מעגלי/דוכני מידע :חינוך ,תעסוקה ,חוגים
כיבוד קל ,שתייה חמה וקרה
פינות יצירה ,הפעלה לילדים ,סרט באולם

מפגש

ערב | בחוות הסוסים ביטבתה

 – 21:00פתיחת שערים
 - 21:30הופעה של להקת
"אנא אערף"
 – 23:00מסיבת ריקודים
האירוע פתוח לכל
תושבי חבל אילות
מחיר כרטיס להופעה
 +משקה ראשון ₪40 -
*ההגעה לפעילויות עצמאית
לפרטים נוספים והרשמה:
שרון ארובס ,רכז קליטה וצמיחה דמוגרפית
klita@eilot.org.il | 052-7411081
(ניתן לעדכן גם את רכז/ת הקליטה היישובי).
טלפון מח' תרבות מתנ"ס חבל אילות – 054-5640108
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חנן גינת

משולחנו של חנן
הפרוגרמה החקלאית בחבל אילות
/

החקלאות היא הענף הכלכלי המרכזי בחבל אילות והיא הבסיס
ההתיישבותי של האזור .החל משנת  1957ולאורך  60שנה של
התיישבות עוסקים בקיבוצים באזור ברפתות ,גידול תמרים ,ירקות
ופירות .גם התעשייה בקיבוצים בחבל אילות היא בעיקרה תעשיית
מזון (מחלבת יטבתה ,אלגאטכנולוגיס) .על מנת לפתח חקלאות יש
צורך במים ,קרקע ,תשתיות ,ידע וטכנולוגיות מתאימות.
בימים אלו אנו מגישים פרוגרמה חקלאית למשרד החקלאות .מטרת
הפרוגרמה היא להא
ציג תכנון של שטחים
עתידיים לחקלאות.
התכנון הוא ל15-20-
השנים הבאות ולכן
עלינו לסמן שטחים
הרחבת
שיאפשרו
בישובים
החקלאות
שהולכים וגדלים וכן
לאפשר הקמת שלושה
ישובים חדשים (בהא
תאם לתוכנית האב).
הקריטריונים על פיהם
סומנו הפוליגונים של
המיועדים
השטחים
לחקלאות הם :התאא
מת השטח לגידולים
חקלאים ,זמינות של
תשתיות מים ,קרבה
לישובים ,אי פגיעה
בשטחים בעלי רגישות
נופית ואקולוגית ועוד.
מתוך "בנק קרקעות"
שסומן ,מוצע להגדיר
שטח של  54,000דונם
לטובת חקלאות עתיא
דית באזור.
על פי תוכנית אב חבל
אילות ,בשנת 2030
יהיו בחבל -כ 11,000-תושבים .הפרוגרמה החקלאית מציגה את הג�י
דול האפשרי ,בהתאמה לעתודות הקרקע והמים בחבל .בשנת 2020
יבוצע מעקב ועדכון הפרוגרמה.
במסגרת הכנת הפרוגרמה (על ידי אבי רמות ,ינאי שלומי ואנוכי)
אותרו כ 60 -תאי שטח (פוליגונים) שמתאימים לחקלאות .גודל
"בנק הקרקעות" שאותר הוא  84,000דונם בחבל אילות ,מרביתם
בערבה ומקצתם לאור ך כביש  .40במסגרת הכנת הפרוגרמה גו�ב
שה וועדת שטחים פתוחים לדיון בשטחים שסומנו בבנק הקרקעות
והתאמתם לפרוגרמה .וועדת השטחים הפתוחים כללה  11אנשים
 אסף הולצר ,אלון שמי ,יוני פרג'ון ,גיא מרקמן ,דורית בנט ,יפתחהופמן ,אבי רמות ,איתי שני ,אסף אדמון ,עידית גרפונקל ועבדכם
הנאמן .הוועדה בחנה כל אחד מהפוליגונים בהתאמתו לחקלאות
וברגישות האקולוגית והנופית .בעבודה זו לקחו חלק גם הצוות של
לרמן ,שביחד איתנו מכינים את תוכנית האב לשטחים פתוחים.
הפרוגרמה החקלאית שגובשה כוללת  54,000דונם .מהם 32,000
דונם שטחים פתוחים ללא ייעוד כלשהו ושאר השטח  22,000 -דונם
 שמורות טבע ו/או שטחי אש.מה המשמעות של  54,000דונם עבורנו?

ראש מועצה אזורית חבל אילות

כיום ישנם  36,000דונם חכורים .מהם נמצאים בשימוש חקלאי
 22,000דונם ועוד  8,000דונם הם שטחי המחנה של הישובים עצמם.
בקיבוצי הערב ה  955נחלות .הגדלת שטח הנחלה על ידי משרד ה�ח
קלאות מאפשרת הגדלה -מ 40-ל 80-דונם .משמעות הדבר שלקיב�ו
צים יהיו עוד  38,000דונם.
צמיחה דמוגרפית היא יעד מספר אחד של חבל אילות .צמיחה כזו
מחייבת הגדלת אמצעי הייצור בקיבוצים .כמו כן ,מתוכננים שלושה
ישובים חדשים בחבל
אילות ונכון יהיה לייעד
להם שטחים חקלאיים.
איתור השטחים החקא
לאיים יאפשר הרחבת
החקלאות ,וזאת תבוצע
בהתאמה לצרכי הקיא
בוצים .שטחי ם שיסו�מ
נו ולא ינוצלו  -יישארו
שטחים פתוחים .בחיא
שוב כולל של חבל
אילות ,מדובר בשטח
הגדול פי שניים וחצי
מגודל השטח הנוכחי
שבו משתמשים לחקא
לאות.
האם יש לנו מספיק
מים על מנת להגדיל
את החקלאות? בתקוא
פה הקרובה הקיבוצים
הדרומיים (אילות ,סמר
ואליפז) יקבלו כשישה
מליון קוב מים מוא
תפלים .בעוד כחמש
שנים מתוכנני ם לה�ת
ווסף עוד  22מליון קוב
מים ממתפיל השלום; כלומר כמות המים הכוללת תוכפל בהשוואה
לכמות הנוכחית .איכות המים תהיה טובה יותר ותתאפשר הגדלת
השטחים החקלאיים .כל זאת ,במידה ונהיה מעונייני ם בהגדלת ה�ח
קלאות.
לקראת אישור הפרוגרמה ,נערכו דיונים מקדימים בהנהלת המועא
צה ובהנהלת ערדום; בכל המפגשים היתה הסכמה מלאה לאישור
הפרוגרמה שגובשה .הפרוגרמה אושרה פה אחד ב 19.3.2017-על
ידי מליאת המועצה ותוגש בתקופה הקרובה למשרד החקלאות ,שם
היא תידון בוועדה העליונה של המשרד .אישורה יאפשר את המשך
פיתוח החקלאות והכשרת שטחים חדשים בחבל אילות.
תהיה שלביות בפרוגרמה החקלאית :א .תינתן עדיפו ת לשטחים ה�מ
תאימים מאוד לפיתוח חקלאי והרגישות האקולוגית והנופית שלהם
נמוכה.
ב .פוליגונים שיוצעו עבורם שימושי קרקע אחרים (כמו למשל
לתיירות) יועלו לדיון.
ג .דיון יערך בטווח הקרוב בעניין השטחים שמסומנים כתב"ע לחא
להקת הגרובטרון מפעילה את הקהל
קלאות בעברונה.
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קול קורא

להצעת מועמדים
למדליקי משואות
יום העצמאות  2017בחבל אילות
לקראת אירועי יום העצמאות ה 69-למדינת ישראל בחבל אילות
הנכם מוזמנים להציע מועמדים לטקס הדלקת המשואות
ביום העצמאות האזורי ,שיתקיים השנה בסימן  60שנה להתיישבות בערבה.
על המועמדים להיות תושבי חבל אילות,
אשר לעשייתם ופעילותם תרומה לגיבוש אופיו ,הווייתו ודמותו של החבל
מאז הקמתו ועד היום בתחומים הבאים:

דור המייסדים חינוך אנרגיה סביבה רפואה
חקלאות תיירות התיישבות תרבות ואמנות
לטופס הבקשה:
ניתן להגיש מועמדויות באמצעות הטפסים המצורפים ונימוקי הממליץ/ה ,עד ליום ד' ,ט"ז בניסן12.4.17 ,
במייל ,Shoshi@ardomnet.co.il :בפקס,08-6355903 :
במסירה ידנית בדואר פנימי למתנ"ס או באתר המועצה בקישורים:
החברה הכלכלית
לפיתוח חבל אילות
https://goo.gl/uWpQZg https://goo.gl/tOVXZY
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בעיניים אחרות

 /צפי אופיר ,דוברות התנועה הקיבוצית

מדי שבוע יוצא מטה התנועה הקיבוצית לביקור בשני קיבוצים ברחבי הארץ .השבוע הרחיקו אנשי המטה
לקיבוצי חבל אילות שבערבה ,ליומיים מרוכזים .אותנו הם מתארים כ"-אנשים מלאי אהבה וחיבור למקום
מגוריהם ,נוף משגע וקצב אחר של חיים"
הדיווח על הביקור הופיע בתחילה כאייטם קצרצר ב"מהמתרחש
בחבל" ,עד שהגיע אליי הניוזלטר של התנועה ובו מאמר מקיף.
על אף שתיאר את היישובים והנופים המוכרים כל כך ,קראתי
אותו בעניין והבנתי שהרבה יותר מעניין לקרוא איך אנחנו נראים
בעיניי האורחים ולא מה אנחנו חושבים על עצמנו.

גל נקדימון

***
ביקור בערבה תמיד מעורר השראה ומחשבה .קיבוצים מיוחדים
במינם שלכל אחד מהם אופי ייחודי משלו .אנשים הגרים רחוק
ממרכז הארץ ,מפתחים גאוות יחידה ,מוטיבציה ורצון לעצ ב ול�ה
שקיע במקום מגוריהם באופן שנדיר כבר למצוא במחוזותינו .השא
ראה שמעוררת גם את כל הסובבים אותה והשפיעה גם עלינו אנשי
מטה התנועה ,שחזרנו קצת יותר חדורי אמונה ומוטיבציה לעשייה
היומיומית בתנועה.
הסיור בניצוחו של הרכז האזורי מטעם התנועה יהודה סלומון מקיא
בוץ צובה ,החל במפגש במועצה ,שם שמענו מראש המועצה ד"ר
חנן גינת מקיבוץ סמר וממלאי התפקידים השונים על האתגרים
שניצבים בפני המועצה המרוחקת בתחומי הקליטה ובנייה בקיבוא
צים ,בתחומ י הרפואה וההתמודדות עם מחסור ברופאי משפחה ור�ו
פאים מקצועיים ,בתחומי התעסוקה במועצה ,פיתוח שדה התעופה
שעתיד להיפתח בשנה הבאה ועוד.
לאחר מכן עברנו לביה"ס האיזורי 'מעלה שחרות' ,שנמצא על גבעה
רמה הצופה על יישובי הערבה .שם שוכנים ביחד בתי הספר היסודי
והתיכון ולומדים בו כל תלמידי המועצה מא' עד י"ב .מנהלת בית
הספר היסודי ,עליזה כהן סיפרה כי הגבעה כבר צפופה ואין יותר
היכן להוסיף כיתות ,מה שמאלץ למשל את שתי כיתות ו' ללמוד
במבנים יבילים זמניים בגלל המחסור במקום .בשל כך החלו כבר
בתוכניות להעתיק א ת ביה"ס היסודי בצמוד למועצה על מנת ש�ב
עוד כמה שנים יוכלו לעבור לשם וללמוד ברווחה.

זהו ביה"ס היחיד בארץ בו נשמרת עדיין מסורת
"יום העבודה" וכל תלמידי התיכון מקדישים
יום אחד לעבודה ,ולכל אחד נמצאת המסגרת
המתאימה גם אם איננו מאחד הקיבוצים
מטה התנועה נפגש גם עם מנהלו ת בתי הספר ,צוות המורות והמ�ו
רים ושלוש תלמידות כיתה י' מקסימות .המכנה המשותף של כולם
היה האהבה הגדולה לביה"ס ולמעשה המשותף והמיוחד המתרחש
בו .המורות סיפרו בהתלהבות על המגמות הרבות( ( 17במספר) ש�מ
ציע ביה"ס ,על למידה משמעותית שמלווה ביציאה לעתים קרובות
לטיולים וסיורים בכל הארץ ועל קשר קרוב לכל תלמיד ותלמיד.
התלמידות סיפרו בפרגון ואהבה ,לא מובנים מאליהם ,ע ל העיס�ו
קים הרבים שלהן בביה"ס ,על תרומה לקהילה הסובבת אותן ,על
ההדרכה בתנועת הנוער "מחנות העולים" הפועלת באזור ועל יום
העבודה בקיבוץ או ביישוב בו הן גרות  -זהו ביה"ס היחיד בארץ בו
נשמרת עדיין מסורת "יום העבודה" ,וכל תלמידי התיכון מקדישים
יום אחד לעבודה ,ולכל אחד נמצאת המסגרת המתאימה גם אם
איננו מאחד הקיבוצים .ביקרנו במגמות השונות ,במגמת האופנה,
במגמת התקשורת ותחנת הרדיו "שמעמה" בה אפיל ו שידרו בה�ת
להבות ,בסדנת הנגרות המיוחדת בהדרכתו של האמן דדה מקיבוץ
נאות סמדר ועוד ועוד" .נדבקנו כולנו בשמחת המקום ואיחלנו להם

המפגש במועדון גרופית

שרק ימשיכו באותה חדוות יצירה ,מקצועיות ומסירות שנראו מכל
פינה בבית הספר" ,סיפרו הפעילים.
בהמשך היום החל הביקור בקיבוצי האזור  -סבב הביקורים החל
בקיבוץ גרופית ,שם נערך סיור מיוחד בחוות הסוסים הטיפולית
שמרכזת אליה ילדים ונערים מכל הסביבה שמגיעים אלי ה לטיפ�ו
לים ייחודיים .לאחר מכן נפגשנו עם הנהלת הקיבו ץ והחברים ו�ש
מענו על ההצלחות ,ההתלבטויות והאתגרים העומדים בפני הקיבוץ
שמונה  90חברים ,אך סובל מחוסר במקום על הגבעה עליה הוא
ממוקם .לאחר מכן המשכנו לקיבוץ אילות המונה  106חברים .גם
שם נפגשנו עם ממלאי התפקידים השונים בהנהלת הקיבוץ וחברי
קיבוץ רבים שסיפרו על החלטת הקיבוץ לדבוק בבחירה להישאר
קיבוץ שיתופי ,על קליטת חברים חדשים ,על פנימיית נעל" ה ש�נ
מצאת במקום ובה כ 40-נערים ועוד ועוד .בערב היום הראשון
התקיים מפגש פתוח עם חברי ותושבי המועצה ,בו סיפר מזכ"ל
התנועה ניר מאיר על הנעשה בתנועה ,על היעדים  ,האתגרים והיו�ז
מות לשנה הקרובה ,וגיל לין ,המשנה למזכ"ל הוסיף וסיפר על אגף
הצעירים והמעורבות בחברה הישראלית שרוקם עור וגידים בימים
אלו .החברים הביעו התעניינות רבה והוסיפו שאלות רבות המעסיא
קות את האזור ואת התנועה בכלל והיה מפגש פורה ומרתק.
היו ם השני נפתח בביקור בקיבוץ נאות סמדר ,בו התארחנו לאר�ו
חת בוקר מגידולי המקום וכנהוג במקום  -באכילה בשתיקה בחדר
האוכל .משם המשכנו לביקור במדרשה בקיבוץ שנפתחת בימים
אלו ומאפשרת מקום מפגש לקבוצות ויחידים לסמינרים בהדרכת
אנשי המקום ול"טעימה" מהשקט והאופי הייחודי שמציע הקיבוץ.
בנאות סמדר נערך מפגש עם ממלאי התפקידים בקיבוץ ,בו עלו
בעיקר דברים שמעסיקים היום את הקיבוץ הצעיר (הוקם ב)1989-
המונה  84חברים  -התמודדויות עם מציאת מקורות פרנסה נוספים
למטע התמרים הגדול ,מחסור במבני מגורים לחברים ,הסדרי פנסיה
לחברים המתבגרים ועוד.
היום השני נמשך בקיבוץ נווה חריף ,אף הוא קיבוץ צעיר יחסית
(הוקם ב )1989-המונה  68חברים ,גם בו נערך מפגש עם ממלאי
התפקידים ,שסיפר ו על קליטת חברים חדשים מבסיס "עובדה" ה�ס
מוך ,על הרחבת הלו ל והרפת שם נערך גם סיור מקיף ,ועל ת�ו
כניות הבנייה החדשות .הביקור הסתיים בקיבוץ לוטן ,המונה 41
חברים ונמנה כחלק מהקהילה הרפורמית .חברי הקיבוץ סיפרו על
ההתגייסות המחודשת בקיבוץ לקלוט חברים חדשים ועל המאמצים
והמוטיבציה ליצירת קהילה מגובשת וחזקה.
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שלמה המלך וגללי החמורים

 /גל נקדימון

בפעם הבאה שאתם מבקרים בתמנע ,שימו לב לגבעת העבדים .לא מן הנמנע כי האתר הקטן ,בחצר
האחורית שלנו ,יכריע בשאלת היקף ממלכתו של שלמה .ההוא מהתנ"ך
סצנת הארכיאולוגיה והמקרא בארץ סוערת כבר עשרות שנים ולפא
עמים אפילו מצליחה להגיע לכותרות בתקשורת הארצית ,אבל רוב
הזמן מדובר בויכוח שאולי יש לו פוטנציאל להקזת דם ,רק שאין מי
שישים לב .הסוגיה המרכזית  -הממלכה המאוחדת -היתה ,או לא?
חבל אילות ,וליתר דיוק  -פארק תמנע ,משמש גם הוא משקל על
המאזניים המתנדנדים.

הממצאים בשטח לא מעידים על כך שרגלו של
שלמה בן דוד אי-פעם דרכה באזורנו .מצד שני ,הם
גם לא מעידים על כך שהיא לא ,מה שמביא אותנו
לאחת הגישות בחקר המקרא ,שגורסת (למרבה
הנוחיות) שהיעדר עדות ,איננו בהכרח עדות
להיעדר
ראשית  -מה זה "הממלכה המאוחדת"? לטובת מי שחקר המקרא
לא נמצא בראש מעייניהם ,אסביר כי זהו הכינוי לממלכה של דוד
ושלמה ,אחרי ימי שאול ולפני שרחבעם עשה דווקא לעם ואיבד
את התמיכה שלו וירבעם עשה לו פוטש וכך נולדו שתי ממלכות
נפרדות ושונות  -ישראל ויהודה ,שלא שבו להתאחד לעולם ,עד
חורבנן המוחלט( .אגב ,שאול אכן מלך גם הוא על כל  12השבטים,
אבל :א .אחרי מותו חל פילוג בעם .ב .שלא כמו בית דוד בממלכת
יהודה  -לא היה רצף שושלתי).
הזמן  -המאה העשירית לפנה"ס .המקום  -ירושלים ועוד .הדמויות
 היו ,או לא .הממלכה גדולה ועצומה  -כן ,או סביר שלא .מאזועד היום  3,000 ,שנה פלוס-מינוס ,נכתבו מיליוני מילים על איר�ו
עי התקופה ,חלקן בטקסטים קאנוניים כמו התנ"ך וחלקן במחקרים
אקדמיים ארוכים כמו התנ"ך.

אסף הולצר בגבעת העבדים
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אפשר לראות דיווחים הנמסרים לתקשורת בניסוחים שניתן להבין
מהם גדולות ונצורות ,כמו "ממצאים מימ י שלמה ,"...אבל אין ה�כ
וונה שיש ממצאים של ממלכת שלמה ,אלא מהזמן שבו התקיימה
הממלכה .לצורך העניין ,אפשר לנסח באותו האופן משפט שייכתב
גם על חפירות בסין ויחשוף אתר מהמאה העשירית לפנה"ס.
נכון שיש לנו את "עמודי שלמה" ונכון שאלן קווטרמיין גילה את
"מכרות המלך שלמה" ,אבל הממצאים בשטח לא מעידים על כך
שרגלו של שלמה בן דוד אי-פעם דרכה באזורנו .מצד שני ,הם גם
לא מעידים על כך שהיא לא ,מה שמביא אותנו לאחת הגישות בחקר
המקרא ,שגורסת (למרבה הנוחיות) שהיעדר עדות ,איננו בהכרח
עדות להיעדר (באנגלית זה נשמע קצת יותר משכנעabsence of :
.)evidence is not evidence of absence
כיום ,גם האסכולה התומכת בקיומה של הממלכה המאוחדת תחת
שלטון בית דוד ,מסכימה שאותה ממלכה לא דמתה לזו המתוארת
לנו במקרא  -לא בכוח ,לא בעושר ולא בשטח .ממלכה כזו ,אם
היתה ,התאפיינה בשטחים מצומצמים בהרבה מאלה המצוינים
בספר מלכים ולכן  -טוענים מרבית החוקרים  -לא ייתכן שהגיעה
עד תמנע  .למעשה ,אחת הטענות ששרדה זמן רב היתה ,שלא ה�ת
קיים קש ר בין דרום הנגב ללב הממלכה בירושלים ולאזורים שמ�צ
פונה לה .כאן נכנסו לתמונה גללי החמורים מהכותרת.

עתיקות חדשות
אז מה לתמנע שבפאתי הערבה הדרומית ולמאבקים הפוליטיים של
המאה העשירית לפנה"ס? אסף הולצר ,מקיבוץ סמר ,מסביר את
הקשר וגם מספר מה מצאו ב"גבעת העבדים" (שבכלל לא היו בה
עבדים) ,איפה התגלו ממצאים דומים מאד לאלה שנחשפו בתמנע,
ולמה  -מטר מהים האדום ,אכלו דגים שהגיעו דווקא מהים התיכון?

אסף ,האוחז בתואר ראשון ושני בארכיאולוגיה ותרבויות המזרח
הקדום מאוניברסיטת ת-ל-אביב ,עבד מספר שנים ברשות העת�י
קות ,ובעבר וגם היום משתדל להיות שותף במחקרים ובפעילות
ארכיאולוגית מדעית באזור .בפועל ,לצד היותו מרכז משק קיבוץ
סמר ,העיסוק המקצועי שלו הוא בתיירות תוכן באופן כללי והסבת
חומר מדעי ,ארכיאולוגי ואחר ,לתוכן תיירותי .במסגרת עבודתו זו
הוא מלווה את פארק תמנע.
"אחת הטענות המרכזיות נגד ההיקף התנ"כי של הממלכה
המאוחדת ,היא שהאזור לא היה בשל  -כלומר שבמזרח הקדום
עדיין לא התפתחו ממלכות עם מוסדות מדיניים ,דתיים וכלכליים
כמו אלה שמיוחסים לימי שלמה ".מסביר אסף" .המחקרים בפונון
(אתר בירדן) ובתמנע מראים לנו שדווקא התקיימו במרחב תרבויות
מאורגנות וממוסדות מהמאה העשירית ,אבל לא מצאו שום דבר
שמזוהה עם התרבות החומרית של הממלכה המאוחדת של דו ד ו�ש
למה ,כמו ממצאים מהאתרים של עיר דוד והשפלה .מצד שני ,כן
מוצאים יותר ויותר עדויות לקשרים שהיו לאזור עם 'הצפון' – מרכז
ארץ ישראל בתקופה הנדונה".
מי זה "מוצאים"?
"משלחת של אוניברסיטת תל-אביב ,בראשותו של ד"ר ארז בן-
יוסף ,החלה לעבוד בתמנע לפני כחמש-שש שנים .עיקר המחקר
הקוד ם של בן-יוסף ,היה באתר הפקת נחושת במזרח הערבה ב�י
רדן  -חירבת נחס (חורבת הנחושת) באזור פונון .במהלך העבודה
נחשף אתר הפקת נחושת מבוצר ,גדול ומאורגן להפליא ,בעל אופי
ממלכתי ,מהמאה העשירית לפנה"ס ,שמשויך לשלבים הראשונים
של ממלכת אדום .כבר אז ביצע בן-יוסף כמה בדיקות ראשוניות
בתמנע ,כדי לבדוק את האפשרות של קשר בין האתרים".
ומה מצאו?
"כידוע ,בתמנ ע נחשפו עדויות רבות לכרייה והפקה של נחושת ב�ת
קופות הקדומות ,לפנ י למעלה מ  6,000 -שנה .כבר החוקרים הס�ו
קרים הראשונים במקום זיהו פעילות נרחבת בתחום ,בת כ 3,000 -
שנה .המשלחת של פרופ .בנו רותנברג ז"ל,שחקרה את תמנע ,אמנם
מצאה עדויו ת לפעילות גם במאה ה 10-לפנה"ס ,אבל מרבית ה�ת
גליות שלה היו מתקופה מעט מוקדמת יותר  -סוף המאה ה ,14 -
עד אמצע המאה ה  12 -לפנה"ס".
את מי מצאו?
"ב  1969 -נחשף אתר פולחני ליד עמודי שלמה  -מקדש הכורים,
ובו ממצא מצרי עשיר ,הכולל גם כתובת מצרית ממלכתית מימי
רעמסס השלישי (המחצית הראשונה של המאה ה  12 -לפנה"ס).
בחרוטת הסלע רואים את רעמסס מגיש מנחה לאלה חתחור ולמא
טה מצוין שמו של הפקיד הבכיר שעמד כנראה בראש המשלחת
 'המשרת המלכותי בעל הצדק רמסספרה' .הממצא הזה והעובדהשמרבית החפירות של רותנברג באתר היו מאותה התקופה ,ביססו
את התפיסה שמרבית הכרייה הקדומה בתמנע היתה בתקופה הזו
ושיש רק מעט מאד ממצאים מהמאה ה  10לפנה"ס".

ותודה על הדגים...
מה חידשה המשלחת של ד"ר ארז בן-יוסף?
"המשלחת של אונ' ת"א מיקדה את החפירות באתר שלא נחפר עד
אז ,בשם גבעת העבדים (מול עמודי שלמה) .האתר מבוצר על גבעה
ומטיילים נטו לייחס את המקום למגורי העבדים שחפרו במכרות
וכך השתרש השם .במהלך העבודה של המשלחת ,התברר שזה היה
למעשה אתר הפקת נחושת מבוצר ,מאורגן ,הזהה בטכנולוגיה ובתא
רבות החומרית שלו לאתר חרבת נחס שבפונון .נראים שרידי חומה
שרוחבה המקורי כמטר והמקיפה את פסגת הגבעה .בחומה שער
בראש השביל היחיד שמטפס לגבעה .בן-יוסף מציע שזוהי שלוחה
דרומית של מפעל הכרייה וההפקה האדומי שבפונון( .פונון נמצא
בירדן ,בערך מול עין-יהב ,כ  100 -ק"מ צפונית לתמנע .אותן
שכבות המכילות נחושת בתמנע ,חשופות גם שם)".
למה אתר באמצע המדבר (שבאותה התקופה היה עוד פחות נגיש

מאשר היום) צריך להיות כל כך מבוצר?
"נחושת היא מוצר יקר ערך ,ועל סוד הפקת הנחושת ,שהיווה ידע
טכנולוגי חשוב  -רצו לשמור .בגלל הערך הגבוה  ,היה חשש מנ�י
סיונות שוד ולכן הגיוני למצוא ביצורים במקום".
תעש ה לנו סדר בתקופות  -מתי ,אם כן ,התקיימה פעילות ב�ת
מנע?
"כנראה ששיא הפעילות היה במאה ה  10 -לפנה"ס ,ימי הממלכה
המאוחדת של דוד ושלמה  -כפי שידוע לנו מהעדויות החדשות .זה
לא מבטל את הפעילות המצרית שקדמה לה ב-כ 200-שנה והמש�מ
עות היא שהיו לפחות שתי תקופות של פעילות משמעותית באזור".
אז מה הקשר לממלכה המאוחדת של דוד ושלמה?
"מי שמסתמך על התנ"ך כמקור היסטורי מדויק ,מצטט את מה
שנאמר על כך שדוד כבש את אדום ,ושבימי שלמה היא העלתה מס
ליהודה ,ועל סמך זה מציע שהמכרות היו שייכים ל ,או לפחות העלו
מס לממלכתו של שלמה בירושלים .לכן תמנע ,בעקיפין ,תורמת
לויכוח על קיומה והיקפה של הממלכה המאוחדת".
איך הפכה "גבעת העבדים" ל"מעוז השומרים"?
"בחפירות מוצאים  -ל א רק כלים ומבנים ,אלא גם חומרים אור�ג
ניים וכך לומדים על התזונה של האנשים .ממצאים מהסוג האחרון
מעידים שדווקא ב'גבעת העבדים' אכלו מזון משובח כמו החלקים
הקדמיים של העז והכבש ,שנשמרו לבעלי תפקידים ובוודאי לא
ניתנו לעבדים .נמצאו גם עצמות דגים ,ככל הנראה דגים מיובשים
שהגיעו מהים התיכון (ולא ממפר ץ אילת ,הקרוב יותר .סביר ש�ה
סיבה היא שממלכת אדום לא הגיעה עד לים סוף ,או לא פעלה שם.
המשמעות היא שהתקיימו קשרים עם יישובים לחופי הים התיכון).
בגללים שנשארו במקום בו חנו שיירות חמורים נמצאו חרצני ענבים
שמקורן ב'גפת' ששימשה מזון מרוכז בדרך( .גפת  -מה שנשאר
לאחר מיצוי שמן מזיתים ,או מיץ מענבים וניתן כמאכל לבהמות)".

"מצד אחד ,הקונטקסט הארכיאולוגי מדבר על
המאה ה  10 -לפנה"ס ,מצד שני ,לא נמצאה שום
עדות לנוכחות יהודאית במקום".
מה כל כך מעניין במה שנתנו לחמורים לאכול?
"מדובר בעדות מיוחדת שנמצאה במקום החניי ה של שיירות החמ�ו
רים (כמשוער לפי גללי החמורים) שהגיעו לגבעת העבדים .מצאו
גרעינים של ענבים בגללים  -זה כנראה היה סוג של מזון מרוכז
שהוכן מהגפת של הענבים ,ושימש להאכלה .המזון הזה יכול היה
להגיע רק ממרכז ארץ ישראל ,כי רק שם(  (במרחק הובלה) היו ג�פ
נים .האזור הדרומי ביותר שתוצרי גפנים יכלו להגיע ממנו בתקופה
ההיא היה השפלה ,או החלק הגבוה ביותר של הר הנגב .אם כריית
הנחושת באותה תקופה התבצעה על ידי אדומים ,המשמעות היא
שהיה להם קשר עם יישובים במרכז שהיו חלק ממלכת שלמה ואולי
אפילו עם ירושלים עצמה".
אז מה אנחנו אומרים  -המלך שלמה  -כן ,או לא? בהקשר תיירותי
אפשר לומר לתיירים שהממצאים הם מתקופת הממלכה המאוחדת.
זה לא לא נכון .בהקשר מחקרי ,הממצאים יכולים להעיד על קיומה
של ממלכה אזורית עם מוסדות רשמיים ,או לפחות עם שטח גדול
משהעריכו עד עתה ,אבל הכל ב'אולי'" .מצד אחד" ,אומר אסף,
"הקונטקסט הארכיאולוגי מדבר על המאה ה  10 -לפנה"ס .מצד
שני ,לא נמצאה שום עדות לנוכחות יהודאית במקום .הטכנולוגיה
של כלי העבודה והבישול ,כמו תנורים וכלים ,היא אדומית".
מה צופן לנו העתיד של העבר?
"כל הזמן מוצאים הרבה מא ד אינפורמציה ,ובכלים המדעיים ה�מ
דויקים של היום ,אפשר ללמוד על הטכנולוגיה ועל חיי היום יום
של האנשים שהיו כאן וגם לתאר ך כמעט במדויק את תקופות ה�פ
עילות .בתמנע יש עוד כשבעה-שמונה אתרי הפקת נחושת שטרם
נחפרו  -והחפירה עשויה לחזק ולבסס את ידיעותינו ולהוסיף גם
עדויות על תקופות נוספות".
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מזרח תיכון חדש

 /יורם הופמן

"רעיונות שעלו עד כה כוללים – הקמת מרכז מבקרים בצפון ים המלח שיהיה מותאם לבני נוער ופתוח
לכולם (ישראלים ,פלסטינים וירדנים) ,ובו יקבלו הקבוצות הסברים על המתרחש בים המלח מבחינות
שונות ,אולי גם מחקר על בולענים ,או מבצע ניקיון תת ימי בים האדום "...רינה קדם בונה לנו מזרח תיכון
חדש .מעוניינים לעזור?
את רינה קדם פגשתי בפע ם הראשונה כש�ה
גיעה לקטורה במסגרת מכון ערבה AKA
 ,AIESלפני שנים רבות ,כסטודנטית מן
המניין .מאז ועד היו ם היא הספיקה להת�ק
דם ולהשאיר חותמה בעולם שמירת הסביא
בה ושיתוף הפעולה חוצה הגבולות .הסיבה
שבחרתי לראיין אותה דווקא עכשיו – היא
ממלאת תפקיד מרכזי במערכת שהקים פה
חנן גינת ,ודקה לפני שהיא יוצאת לחופשת
לידה ,נראה לי זמן טוב לעשות סיכום ביניים.
רינה קדם נולדה בארצות הברית בשם רינה
אביגיל קדם ,לאימא יהודיה ילידת סוריה,
רינה קדם
ולאב אמריקני מדרום ארצות הברית ,שהא
תגייר לאחר שהכיר את האם .כשמלאו לה
שש שנים עלתה המשפחה לישראל והתיישבה בעומר .אחרי כמה
שנים חזר האב לארה"ב ,ומאז היא על הקו בין פה ושם .העובדה
שגדלה חשופה לשתי תרבויות שונות השפיעה עליה מאד – מצד
אחד התרבות הסורית-ישראלית של אימה שעבדה כמורה לערבית
(היום בפנסיה) ,ומצד שני התרבות האמריקנית של הדרום שייצג
האב .התוצאה – "גדלתי עם ידיעה שיש יותר מתרבות אחת ויותר
מנרטיב אחד" ,מעידה על עצמה רינה" .מה שהוליד אצלי סקרנות
לתרבויות שונות כבר מאז היותי ילדה  ,וספציפית לנושא הקונפל�י
קט במזרח התיכון".

הכוונה היא שבכל הפרויקטים יהיה פן סביבתי
ופן קהילתי ,כך שנוכל לפתח ולקדם את רווחת
התושבים ,ויחד עם זה לשמור על האופי המדברי
המיוחד של האזור
רינה הגיעה לערבה הדרומית בשנת  ,2006כשבאמתחתה כמה
שנות ניסיון בתחום החינוך הסביבתי  -בארץ ובחו"ל .היא הדריכה
טיולים ,ניהלה צוותים ופרויקטים ,טיילה בעולם ,נגעה גם בשיתופי
פעולה של ישראלים ופלסטינים וחלמה על הקמת כפ ר נוער ישר�א
לי-פלסטיני-בינלאומי.
מאיפה הרעיון לכפר הנוער?
"הרעיון נולד כשביקרתי בהודו ושמעתי על ארגון ""Global Eco
 – Village Networkרשת כפרים אקולוגיים בינלאומית .מאז ,בכל
מקום אליו הגעתי – הודו ,אוסטרליה  ,ניו-זילנד ,ארגנטינה – ב�י
קרתי בקהילות אקולוגיות במטרה ללמוד איך עושים את זה .הייתי
יושבת עם מייסדי הקהילה ומראיינת אותם איך התנהל תהליך
ההקמה ,אילו בעיות היו עם השלטונות ,מה היו הקשיים בהם נתקלו
ודרכי התמודדות ,פתרון בעיות ועוד".
זה חלום מאד שאפתני .איך מעבירים כזה דבר מהלכה למעשה?
"בכל קיץ הייתי חוזרת לארצות הברית ועובדת בפרויקט אקולוגי
משותף לישראלים ,אמריקני ם ופלסטינים שלמדו ביחד חינוך סב�י
בתי ,פתרון בעיות ומיומנויות תקשורת .שם שמעתי על מכון ערבה
ופגשתי בוגרים שהמליצו לי על המקום .כתבתי לאנשי המכון על
החלום שלי להקמת כפר הנוער ,וכך הגעתי  -בתחילה כסטודנטית
ואז כמתמחה וחברת צוות לתקופה ארוכה ,הנמשכת למעשה עד
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היום דרך לימוד קורס מנהיגות סביבתית,
הרצאות אורח ושיתוף פעולה בפרויקטים
שונים .הכפר עדיין לא קם ,אבל אנחנו בדרך
הנכונה".

בדרך אל הכפר
מה את עושה בדרך?
בשלב מסוים עזבנו את האזור לתקופה
מסוימת ,לטובת מגורים ליד צומת אלמוג,
שם הקמנו את פרויקט "אקו-מי" בצפון ים-
המלח.
השטח שם הוא שטח  ,Cפתוח לישראלים
ולפלסטינאים .הקמנו שם מרכז אירוח מאד
פשוט ובו יכולות קבוצות מישראל ,מהרשות ומחו"ל ללמוד ביחד
על אקולוגיה ועל שיתוף פעולה .הפרויקט עדיין ממשיך ,זו השנה
השישית .שם נולד נבו (הבן הבכור) ושם התחלתי לימודי תואר שני
באוניברסיטה העברית".
גרת גם תקופה בסכנין ,אם אני לא טועה?...
"נכון ,זה היה חלק מהשלמת התואר השני שלי  -כל סטודנט
צריך לעשות עבודה על ארגון שעוסק בפיתוח בר-קיימא ובחיזוק
הקהילה ,ולאחר התלבטות בין פרויקט בהודו לבין אחד בישראל,
בחרתי בארגון שפועל בעיירה סכנין " -איגוד ערים סכנין לאיכות
הסביבה" שאותו הכרתי עוד בזמן שהייתי במכון ערבה .הארגון הזה
עוסק בפיתוח סביבתי וקהילתי בקרב ערביי ישראל ,ועושה את זה
בצורה מאד מיוחדת – כל הפעילות נעשית על ידי צוות יהודי-ערבי
שחי בתוך הקהילה ,ומכיוון שרציתי להכי ר קהילה ערבית ישר�א
לית יותר לעומק ,הגעתי לעבוד בארגון למשך חצי שנה וגם לגור
במקום".
ואז חזרתם לערבה?
"בסוף התקופה בסכנין החלטנו לחזור לערבה – יאיר ואלה ,בן-זוגי,
החל לעבוד בחי-בר (בינתיים עבר לעבוד עם ד"ר איליין סולווי,
בקטורה ) ואני למרכז המדע ,יחד עם הבן שלנו ,נבו בן החמש וה�ל
חמנייה שעומדת לצאת מהתנור בזמן הקרוב.
מבחינתי ,אין כמעט שאלה לגבי המגורים בערבה הדרומית  -זה
האזור שאני הכי אוהבת בארץ .הנוף ,המדבר והאנשים – הם בית".
בין הלימודים שלך כסטודנטית במכון ערבה ,לחזרה לאזור ,עברו
כמה שנים .איך  -בין כל העיסוקים והמקומות  -הצלחת לשמור
על קשר עם חבל אילות?
"כשהגעתי לראשונ ה למכון ערבה ,חנן גינת היה המרצה שלי לח�י
נוך סביבתי ולמדעי כדור הארץ ,ואני הבנתי שיש פה מנטור לחיים,
וחברתי אלי ו בעיקר בתחום החינוך הסביבתי .הוא שיתף אותי ב�פ
רויקטים שעשה בבית הספר עם בני נוער ישראלים וירדנים וביחד
המשכנו לפתח תוכניות רבות .הקשר נשמר גם בשנים שלא הייתי
פה ,ובינתיים חנ ן הוביל את שיתוף הפעולה המדעי עם חוקרים י�ר
דנים במרכז מדע .הבנו שיש רצון והרבה עבודה לקידום בתחום ואז
הגעתי (או חזרתי) לכאן".
במה את עוסקת במרכז מדע ים המלח והערבה?
"אני מרכזת את מחלקת 'שיתוף פעולה סביבתי חוצה גבולות' מטעם
המרכז ,באזור שבו הוא פועל – ממועצה אזורית מגילות בצפון ים

המלח ,דרך מועצה אזורית תמר ,ערבה תיכונה וערבה דרומית ,ועד
אילת בדרום ,ומצפה רמון במערב.
אנחנו בודקים הצעות לכל מינ י פרויקטים הנוגעים לקהילות ול�ס
ביבה ,אשר בהם מתקיים שיתוף פעולה בי ן הצדדים – הירדני הי�ש
ראלי והפלסטיני ,ומחליטים אילו מהם אנחנו רוצים לקדם ולכוון
אליהם את המשאבים שלרשותנו .אחר-כך אנחנו כותבים הצעות
ופונים לקרנות השונות .הכוונה היא שבכל הפרויקטים יהיה פן
סביבתי ופן קהילתי ,כך שנוכל לפתח ולקדם את רווחת התושבים,
ויחד עם זה לשמור על האופי המדברי המיוחד של האזור".
מי זה 'אנחנו'?
"איתי במחלקה עוד שלושה אנשים שעובדים על הפרויקטי ם הש�ו
נים :ויליאם מאילת (שמחליף אותי במשך חופשת לידה בניהול
פרויקט  USAIDושאר ענייני המחלקה) ,רוני מאילות  -המנהלת
האדמיניסטרטיבית של  ,USAIDונועה ,בוגרת מכון ערבה ,אשר
גרה עכשיו בסמר ומרכזת א ת פרויקט התיירות הסביבתית והמת�א
מת הישראלית של פרויקט ".USAID

מונח המפתח  -שיתוף פעולה
יש תחומים ספציפיים שבולטים בין ההצעות שמגיעות אליכם?
"מסתבר כי אחד הנושאים העיקריים שמעניין רבים מתושבי האזור
שלנו ,הוא פיתוח של תיירות סביבתית שאמורה לקדם משרות והכא
נסות ,ולכן חלק גדול מהמשאבים שלנו מופנים לנושא הזה".
במה עוד עוסק מרכז המדע ים המלח והערבה?
"מלבד ההתעסקות העיקרית בקידום מחקר ומדע אקדמי ,מרכז מדע
ים המלח והערבה מחשיב מדע יישומי ,חיבור קהילה למדע דרך
פרויקטים וחינוך וחיזוק הפריפריה ,וכא ן נכנסת העבודה של ה�מ
חלקה שלנו .מרכז המדע שם דגש רב על שיתוף פעולה אזורי עם
פעילי סביבה ירדנים ופלסטינאים ,מכיוון שאנו חולקים את רצועת
הגבול המשותפת .השת"פ האזורי נהיה חלק מהחזון ומטרות של
המרכז מאז הקמתו על ידי חנן גינת".
את מזכירה הרבה את המונח "שיתוף פעולה"; עם מי זה מתקיים?
"כל העבודה שאנחנו עושים בצד הישראלי של הגבו ל נעשית ב�מ
קביל עם שותפינו הירדנים ,שבראשם עומד סולימאן חלאסה (שגר
בקיבוץ קטורה) ובוגרים נוספים של מכון ערבה שגרים בירדן.
שיט ת העבודה שלנו מתבססת על ביצוע פרויקטים בכוחות מק�ו
מיים – אנחנו לא באים מלמעלה ולא עם מומחים חיצוניים רבים,
אלא עובדים יחד עם תושבי האזור המעוניינים  -בהתאם לצרכים
וליכולות שלהם  -בניסיון להגבי ר את יכולתנו לשלוט על מה שק�ו
רה לנו בטווח הארוך".
אז השותפים הם לא רק המקבילים שלכם בצד הירדני ,אלא גם
הקהילה עצמה?
"פיתוח קהילתי בימינו עבר מזמן הגדרות כלכליות גרידא וכיום
צורת העבודה הכי מעניינת וחדשנית בתחום מגדירה פיתוח קהילתי
כיכולת של קהילה לשלוט בעתיד שלה ,ולשם אנו מכוונים בפא
רויקטים שלנו .יחד עם הקהילות עימן אנו עובדים ,בוחרים את
האסטרטגיו ת הכי מתאימות בכדי לעצב את המצב העכשווי וה�ע
תידי .אלה יכולים להיות פרויקטים בתחום חינוך ,תיירות ,מים,
טכנולוגיות ירוקות למיניהן וכן הלאה  -על פי הבחירה ,היכולת
והרצון של הקהילה".
את יכולה לתת דוגמא לפרויקט כזה?
"אחד הפרויקטים המעניינים הוא עם הכפר רחמה ,המוכר בחבל
אילות מהעבודה הרבה שעשו אמנון גרינברג ונוספי ם לקידום הח�ק
לאות בכפר .אנחנו עובדים עימם על פרויקט של תיירות סביבתית,
שבו כל קהילה עוברת מפגשים והכשרה בנפרד (חבל אילות ורחמה)
ומתקיימות גם שתי סדנאות משותפות .המטרה היא לקדם חביא
לות תיירות חוצות גבולות ומיזמים תיירותיים בכל קהילה בנפרד.
הפרויקט נתמך על ידי קרן אירופאית והוא מתקדם יפה ,על אף
הפערים שקיימים בין רחמה וחבל אילות".
במה באים לידי ביטוי הפערים הללו?

"האוכלוסייה ברחמה מאד שונה מהמקבילה לה בערבה הדרומית
 היא בעיקרה בדואית ומאד מסורתית ואין שם אווירה של יזמות.הם מעדיפים שיתנו להם כסף ויבנו להם חקלאות או פרויקט של
תיירות מדברית מהיום למחר ,אבל אנחנו רואים את תפקידנו בעיא
קר בללמוד קודם כול את הצרכים ,החוזקות ,החולשות והיכולות
של האוכלוסיי ה ואז לעודד יזמות מקומית ,כך שיוכלו להקים ו�ל
נהל פרויקטים בכוחות עצמם שיחזיקו לאורך זמן .בסופו של דבר,
האחריות לפיתוח המקום תהיה שלהם ואת המסר הזה אנחנו מנסים
להעביר".

יחד עם הקהילות עימן אנו עובדים ,בוחרים את
האסטרטגיות הכי מתאימות בכדי לעצב את המצב
העכשווי והעתידי .אלה יכולים להיות פרויקטים
בתחום חינוך ,תיירות ,מים ,טכנולוגיות ירוקות
למיניהן וכן הלאה
ממה נובע הפער בתפיסה ואיך אתם מגשרים עליו?
"הבעיה היא ,שקשה להסביר לאדם במצב של מחסור למה הוא
צריך ללמוד ולהשתלם ולתכנן לטווח הארוך ,כי הוא רוצה קודם
כל למלא את המחסור ,בעוד שאנחנו דורשים ממנו לכתוב תכנית
עסקית לפיתוח בר קיימא...
צוות ירדני מנוסה עובד עם הקהילה ברחמה ובהתאם לרצונות של
המשתתפים ,וזה גם עיקרון משמעותי בכל הפרויקטים שלנו  -מה
שקור ה בצד הירדני ,מנוהל על ידי צוות ירדני .למשל ,כשהמ�ש
תתפים בפרויקט ביקשו לעבור הכשרה של מדריכי תיירות בנינו,
את הפרויקט בהתא ם והצוות הירדני מעביר להם את התוכן והה�כ
שרה שהם ביקשו".
מאין מגיע המימון לפרויקטים?
"אנחנו מגישים בקשות לכל מיני קרנות ,בעזרת אנשי מקצוע.
לדוגמא ,קרן הסיוע האמריקאית  USAIDמוציאה בכל שנה מכרז
להגשת הצעות ,ואנחנו קיבלנו מענק של מיליון דולר לשלוש שנים
לפרויקט העוסק בפיתוח של תיירות סביבתית ,ביזמות ומנהיגות,
במיומנויות תקשורת ופתרון קונפליקטים ,וכל מה שקשור לנושא
של מים וניהול של משאבי טבע חוצה גבולות.
זה הפרויקט הכי גדול שלנו עד היום ופועלים בו במקביל צוותים
מישראל ,ירדן ומהרשות הפלסטינית  ,ובהנהלתו שותפים גם ארג�ו
נים אחרים כמו מכון ערבה וארגון פלסטינאי מצפון ים המלח.
הפרויקט נעשה תוך שיתוף של חמש קהילות :יריחו ,האזור של
מועצות אזוריות תמר וערבה תיכונה ,אזור סאפי בירדן ,אזור רחמה
עקבה בירדן ,ואזור ערבה דרומית ואילת .העבודה מתבצעת בצורה
של מעגלים וכוללת מפגשים מקומיים ,מפגשים בין משתתפי ם י�ש
ראלים ופלסטינים ,ובין כל משתתפי הפרויקט".
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גדעון אפרתי (צילום :אילן מור)

על הגל

 /גל נקדימון

ביום שלישי ,14.3 ,התקיים טקס הסיום של קורס חובלים .בין שורותיו עמד גם גל חרמוני מבאר-אורה.
אז נכון ,כותרת כמו "על הגל" היא מדי מתבקשת ,אבל איך אפשר שלא?

מעמק-חפר לאילת ומאילת  -לפני כשמונה שנים  -לבאר-אורה,
עם אבא ואחות בחיל הים ,בחר גל דווקא במגמת תיאטרון ב"מעלה-
שחרות" ,ובראיון איתו הוא כל כך מלא במילי ם טובות להכל ו�ל
כולם ,עד שאפילו הצליח להסביר איך התיאטרון עזר לו בקורס
החובלים.
תמיד רצית להגיע בצבא לקורס חובלים?
"תמיד ידעתי שאני רוצה לעשות משהו שיהיה גם מאתגר וגם
שונה ,שאני אסתכל אחורה על התקופה הזו ואגיד  -וואוו .חיל הים
שזור אצלי במשפחה ,ואני יכול להגיד בלב שלם שזה ענה על כל
השאיפות והרצונות שלי".
אבל התחלת בכלל בקורס טיס...
"כן ,בעיקר בגלל שאם כבר התקבלת לקורס טיס ,אתה מרגיש
שאתה חייב לנסות ,ואני באמת לא מתחרט שניסיתי .נכון שהייתי
שם רק שלושה חודשים ,אבל זכיתי להטיס מטוס ובסך הכל היה לי
מעניין".

יש אתגרים שפוגשים רק בים ,והמשמעות
היא לשרת על קרקע לא יציבה ,אבל משרתים
במשפחתיות מאד גדולה ומהתחלה מחנכים אותנו
לזה
איך הגיבה המשפחה על הבחירה באוויר ולא בים?
"הדבר החשוב היה ,שאני אעשה שירות משמעותי .אגב ,העובדה
שהם עשו שירות משמעותי ,דחפה אותי לכיוון .לא משנה לאן הייתי
הולך בסופו של דבר ,אני בטוח שההורים של י היו תומכים בי ונו�ת
נים לי גב ,ותמיד שמעתי מהם כמה הם גאים בי".
ומשם לים?
"עוד קודם לכן  -עשיתי גדנ"ע חובלים ,שם מקבלים טעימה מחיל
הים והתאהבתי בזה .ידעתי שאני רוצה להגיע למסלול בחיל הים -
ואם לחיל הים אז רק קורס חובלים ,מכיוון שיש שילוב של פיקוד
ושל אתגרי ם פיזיים ומנטאליים .המשכתי לגיבוש של הקורס וע�ב
רתי אותו (בין לבין גם עברתי את המיונים לקורס טיס)".
עד כמה היה קורס החובלים קשה?

 14קצה המדבר | גיליון מס 190 .אפריל 2017

"ציפיתי שיהיה קשה ובאמת היה כך  -אבל במובן חיובי  -אם זה לא
היה ככה ,אז אני בטוח שהייתי מוצא פחות עניין בקורס .בשבילי,
הקושי העיקרי היה דווקא בתחום הלימודים ,כי נחשפתי לאתגרים
שאתה לא חווה לפני הצבא  -לפני שמסיימים י"ב יש בגרויות,
לומדים לבחינה שעתיים לפני ועוברים  ,אבל פה זה לא משהו שא�פ
שר לעשות .בנוסף ,כל חומר מקצועי שאתה לומד במסגרת הקורס,
אתה תצטרך לאורך כל השירות ,ומתישהו גם תצטרך להעביר אותו
ללוחמים .אז אתה לומד הכל ביתר מוטיבציה ,גם כי מדובר בתכנים
מעניינים וחשובים ,ולפני מבחנים היו לי לא מעט לילות לבנים".
היתה לך נקודת שבירה?
"כן ומי שיגיד שלא היתה לו  -משקר .אי אפשר לעבור שנתיים
וחצי אינטנסיביות כאלה בלי נקודת שבירה .אצלי ,המשברים שלי
לא הגיעו מכיוון הבית ,או מכיוון החברים; אלה היו משברי ם ל�י
מודיים .אחרי השלב הראשון בקורס כבר מדובר בדרישות לימודים
תובעניות מאד ,במיוחד למישהו עם בעיות של קשב וריכוז כמוני.
יש חבר'ה שיושבים בבית לפני שמתחיל הקורס ויודעים שמחכה
להם אתגר חריג ברמה הפיזית ,ואני פשוט ישבתי בבית וחשבתי -
אילו אתגרים לימודיים יעמדו בפניי? מה אם אצטרך לקחת ריטלין
ומה יחשבו על זה?"

תיאטרון רלוונטי
ובאמת ,מה חשבו על זה?
"אני יכול להגיד לך שזה לא מטריד אף אחד  -מי שצריך ריטלין -
מקבל .חשוב לי שחבר'ה ידעו ,שג ם עם בעיות קשב וריכוז ועם ל�י
קויי למידה ,אפשר להצליח בקורס חובלים וגם בתחומים תובעניים
אחרים בצבא .היום אני יכול לומר שהאתגרים האלה במהלך הקורס
הקנו לי כישורים של ריכוז ולמידה שלא היו לי לפני כן".
והניסיון הלימודי מהתיכון לא הכין אותך לזה?
"דווקא חמש יחידות בתיאטרון נתנו לי כלים רלוונטיים לקורס ,כמו
יכולות רטוריות ,עמידה מול קהל ,כי אלה דברים שאנחנו עושים
בשירות שלנו  -עומדים מול אנשים .הרבה פעמים יוצא לי להעביר
הרצאות ,או תדרוכים מקצועיים ויש לי את הכלים לבצע את זה,

בעוד שיש חבר'ה שלומדים את זה בקורס".
ומה עם מחלת ים? אני יודעת שיש לא מעט חבר'ה שמשרתים על
כלי שיט וסובלים ממחלת ים (כי ,בניגוד למה שחושבים ,לא כולם
מתרגלים לתנודות הספינה ,גם אחרי זמן רב).
"אני לא סובל ממחלת ים ,אבל יש הרבה חבר'ה שכן ,והם צריכים
להתמודד עם זה ולדעתי הם הגיבורים האמיתיים ,כי הם מתמודדים
עם הבחילות וההקאות ועדיין ממשיכים לתפקד .אני מאד תופס
מהם ויש לזה אפילו כינוי בחיל הים ' -קילרים'".

חשוב לי שחבר'ה ידעו ,שגם עם בעיות קשב וריכוז
ועם ליקויי למידה ,אפשר להצליח בקורס חובלים
וגם בתחומים תובעניים אחרים בצבא.
מה אתה יכול לומר על הקשרים שיצרת?
"תראי ,אנחנו עושים הכל ביחד  -מתקלחים ,אוכלים ,ישנים .כשלי
יש משבר עם החברה אז אני מקבל כתף מההוא וכשלהוא קצת קשה
בלימודים אז אני עוזר לו .קשה לתאר את התמיכה שאתה מקבל פה
מהחברים ומן הסתם זה ממשיך גם באזרחות .למשל ,ברגילה אנחנו
טסים ביחד לסקי בצרפת .יש לי כאן שניים-שלושה חברים טובים
מאד (וכמובן ,כל הקורס זה חבר'ה) ,ואני מאמין שיצרתי קשרים
לכל החיים".
יש משמעו ת לכך שאתה מחבל אילות? בכל זאת ,לא הרבה מג�י
עים מכאן...
"רק מבחינת המרחק  -בגלל שרוב הזמן היינו בצפון ,אז לא באו
הרבה חברים לבקר ,אבל ההורים שלי היו מגיעים לבק ר אותי ב�ש
בתות והם הכי מדהימים .היו פעמים שביקשתי בקורס שיכבדו את
המרחק ,וכשהתאפשר נתנו לי לצאת יותר מוקדם ,או להגיע קצת
יותר מאוחר .הנסיעה הארוכה עצמה אף פעם לא הפריעה לי; זו
נסיעה נחמדה ,ואתה רואה הרבה נוף בדרך".
היית ממליץ לבני נוער מהאזור לבחור במסלול כמו שלך ,או דומה
לו?
"אני מקווה שיבואו עוד חבר'ה מחבל אילות לקורס חובלים ולכל
מקצועות הלחימה בחיל הים  -צוללות ,סטי"לים ,שייטת  .13יש
אתגרים שפוגשים רק בים ,והמשמעות היא לשרת על קרקע לא
יציבה ,אבל משרתים במשפחתיות מאד גדולה ומהתחלה מחנכים
אותנו לזה .למפקד בחי"ר יש את האינטימיות שלו כשהוא צריך
אותה ,אבל אנחנו חיים עם הלוחמים וחשוב גם להיות החברים הכי
טובים שלהם ,אחרת זה לא יעבוד( .זו ,לפחות ,הגישה שלי ,יש
כאלה שיחלקו עליי) .מבאר-אורה אני יודע לפחות על עוד שני
חבר'ה שמשרתים בחיל הים  -דבורים וגוררות  -ויש עוד הרבה
תפקידים מעניינים בחיל הים ,וחשוב להגיע אליהם ולאייש אותם".
נראה לך שהיית רוצה להישאר ע ל הים אחרי שתשתחרר ,גם ב�א
זרחות?
"לא .כבר יש לי תוכניות במגירה והיעד הבא הוא בתחום העסקי -
אני רוצה ללמוד מנהל עסקים .אני גם לא מתכנן להישאר בצבא,
כקריירה ,או להמשיך בתיאטרון .למגמת התיאטרון הלכתי כי זה
היה נראה לי כיף ,והגישה שלי היתה שחשוב ליהנות בתקופה הזו
ולעשות דברים שלא תמיד אפשר לעשות במסגרות אחרות .זה אחד
הדברים היפים שבית הספר שלנו מציע  -נגרות ,אופנה ,תיאטרון
 אני מאד בעד המקצועות האלה שפותחים את הראש לכיווניםנוספים ומאפשרים עיסוק פחות שיגרתי בלימודים".
אתה נשמע לי בחור לא שגרתי ,גם בלי קשר ללימודים
"כמו שסיפרתי ,תמיד היתה לי נגיעה לים ,לא רק דרך המשפחה,
אלא גם בגלל שאנחנו גרים יחסית קרוב לים .זה נכון שיוצא לעבור
חוויות לא שגרתיות ומעניינות ,אבל יש אפשרות גם לעשות דברים
שלא קשורים לצבא ,למשל ,אני מאד אוהב לבשל ואחד הדברים
הכי טובים בשירות שלי ,זה שיוצא לי לבשל ,והרבה פעמים הגעתי
לחבר'ה דרך הבטן".

המשך מעמוד 13

עם קצת עזרה מהמתורגמנים
איך מתבצעת העבודה על מיזם מקיף כל כך ,הלכה למעשה,
בשטח?
"בכל קהילה עובדים בשלושה מעגלים של אנשי האזור :מעגל של
נוער ,מעגל של מובילים קהילתיים ומעגל של יזמי תיירות .כל
קבוצה עוברת תהליך של שלוש שנים שבמהלכן לומדים כישורים
ומיומנויות בתחומים השונים .בשנה השנייה מתכננים פרויקטים
 כל קבוצה בכיוונים המתאימים לה ,ונערכים ליצירת הפרויקט,מוציאים את התכניות המאושרות (והמתוקצבות) לפועל ובשנה
השלישית עושים להם הערכה .הפרויקטים של מעגל יזמי התיירות
יכללו חבילות תיירות חוצות גבולות ,התפורות למידת המזמינים
 בעיקר קבוצות של סטודנטים ומעוניינים אחרים  -והם יכללואלמנטים מהאזורים השונים בהם פרוסים האנשים שלנו".
והמעגלים האחרים?
"קבוצות הנוער ומובילי הקהילה אמורות לפתח פרויקטים מתאימים
לעניין שלהם ולקהילות .רעיונות שעלו עד כה כוללים – הקמת
מרכז מבקרים בצפון ים המלח שיהי ה מותאם לבני נוער ופתוח לכ�ו
לם (ישראלים ,פלסטינים וירדנים) ,ובו יקבלו הקבוצות הסברים על
המתרחש בים המלח מבחינות שונות ,אולי גם מחקר על בולענים,
או מבצע ניקיון תת ימי בים האדום ,או כל נושא שמעניין אותם,
למעשה".
המעגלים עוסקים בנושאים שונים  -יש מכנה משותף ,מעבר
לשיטת העבודה?
"כמובן .כל הפרויקטים יקדמו את הקהילה ויכילו אלמנט של פיתוח
חוצה גבולות ,כשכל קבוצ ה מגדירה לעצמה את הבעיות וביחד ל�ו
מדים את הנושא ,ביחד מחפשים פתרונות מתאימים ,וביחד מציעים
דרכים לפתרון הבעיה".
על כמה מיזמים כאלה אתם עובדים כרגע?
"נכון לעכשיו ,יש כמה פרויקטים שכבר הוחלט עליהם  -אחד לאזור
רחמה (ועקבה) וחבל אילות ,שני פרויקטי ם למעגל הישראלי פל�ס
טיני -של יריחו ,מועצה אזורית תמר ,ערבה תיכונה ואילות ,ואחד
לאזור צפון ים המלח .משתתפי הפרויקטים הם אנשים מהאזור –
אילת ,הקיבוצים ,באר-אורה וכמובן מירדן ומהרשות הפלסטינית.
הם שיחליטו במשותף על הנושאים בהם יעסקו ועל דרכי הפעולה
לפתרון הבעיות .האנשים האלה אמורים להעביר את הידע לקהילות
שלהם; אנחנו רוצים שלא יהיה יותר צורך להביא לכל דבר יועצים
מהצפון ,אלא שהידע יהיה מרוכז באזור שלנו".
השפה המשותפת היא אנגלית ,אני מניח?
"אנגלית ויש גם תרגום לערבית ועברית .יש לנ ו מתורגמנים מקצ�ו
עיים כחלק מהצוות של הפרויקט".
מילות סיכום לפני חופשת הלידה?
"העבודה עם הקהילה שלנו בחבל אילות היא מיוחדת ונהדרת  .ת�כ
נון והפקת פרויקטים שעובדים עם הקהילה בה אנו גרים ולא רק
עם קהילות מרוחקות ,מהווים הזדמנות להיכרות ושיתוף פעולה
משמעותי .אני מאד נהנית מאופי העבודה הזה והמטרה היא באמת
לקדם את האזור שלנו דרך מנהיגות קהילתית מגוונת והסתכלות על
הסביבה המדברית שלנו כייחוד ,יתרון וחוזק ,עליהם יש לשמור.
בנוסף ,אני עובדת עם מועצות שונות ורמת שיתוף הפעולה בין
ארגונים שונים גבוהה מאד ויוצאת מן הכלל .זו צורת עבודה שאני
מאמינה בה וגם נהנית ממנה מאד.
יש הזדמנויות רבות למעורבות בפרויקטי ם שהמחלקה שלנו מ�ק
דמת ,כמו ה USAID-ופרויקט התיירות הסביבתית ואני מקווה
שתושבים מקומיים שמעוניינים ועדיין לא מכירים את הפעילות
שלנו ,יחשפו אליה באמצעות הכתבה ויפנו אלינו".
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החבל
הצעיר

הידעת?
בעשרים השנים האחרונות ,נרשמו עשר השנים החמות
ביותר על פני כדור הארץ ,מאז תחילת המדידות.

עורכת :יעל אלטשולר

תמרה סתוי

אז מה שלומכם?
אחרי כל פעילויות ומסיבות פורים ,הטיולים השנתיים ,המסע לפולין וטורניר פיני ,אפשר להגיד שהיה לנו חודש מרץ
לא קל והגיע הזמן לצאת לחופשת פסח .אני מציעה לכם לעשות רק מה שכיף לכם בחופש  -אם זה אומר ללכת לים,
לבריכה ,לעבוד ,לטייל בטבע ,לנסוע למשפחה או סתם לנוח .תאגרו הרבה כוחות חדשים בשביל החזרה לשגרה ,ואל
תשכחו למצוא את האפיקומן!

המסע לפולין (ולמה בחרתי לצאת אליו)
 /נאור אלעני

השואה היא מרכיב בלתי נפרד ביהדות והישראליות .העם היהודי סבל בשואה והעם הישראלי נוצר -
בין היתר  -בעקבותיה .אולי היציאה למסע תעזור לי להבין ולגבש את הזהות שלי בצורה טובה יותר
היציאה למסע לפולין תמיד נראתה לי מובנת מאליה .כאשר ניצבה
בפניי הבחירה לא היו לי ספקות שג ם אני ,כמו שלושת אחיי הגד�ו
לים ,אצא למסע .בשנה האחרונה ,כשהתחלנו לעסוק בבית הספר
בשאלות על מטרות המסע ומדוע בעצם אנחנ ו מקיימים אותו ,ה�ב
נתי לפתע שזה ממש לא שחור ולבן ,וכדאי לי לחשוב קצת מעבר
על כל הסיפור הזה .הרי יש לא מעט סיבות הגיוניות ולגיטימיות
להישאר בבית .את חלקן הביאה לנו חברתי הטובה נעמה בגיליון
הקודם .אז מה לעשות? במה לבחור?

אני לא יודע אם כל המטרות שלי במסע הזה
תתגשמנה בסופו של דבר .מי יודע? אולי
כשאחזור ,המגדל של ה"נגד" יעלה על ה"בעד",
אבל עד שאצא למסע לא אוכל לדעת
בשביל לענות על השאלה הזאת התחלתי מעין תהליך ש ל התל�ב
טות פנימית; תהליך שאני נמצא בו גם היום (שורות אלה נכתבות
שבוע לפני המסע) .בשביל לדמיין את התהליך הזה דמיינ ו שע�ו
מדות מולכם כל מיני קוביות בגבהים שונים :על חלק מהקוביות
כתוב "בעד" ועל חלקן "נגד" .כל קובייה מייצגת סיבה לצאת
או לא לצאת למסע ,הקוביות הגבוהות מייצגות את הסיבות המא
שמעותיו ת והנמוכות מייצגות את הסיבות הזניחות .כך התח�ל
תי לבנות את המגדלים שלי .בסוף המגדל של ה"בעד" גבר על
ה"נגד" .חמש קוביות מרכיבות את המגדל המנצח  -חמש סיבות
בעד היציאה למסע:
הסיבה הראשונה שלי הייתה הסקרנות  -לראות בעיניי את מה
ששמעתי עליו כה רבות .סקרן לבקר במקומות בעלי חשיבות היסא
טורית כל כך גדולה (במיוחד לעם שלי ,אבל לזה אגיע בהמשך).
אני גם מאמין שהיציאה למסע יכולה לענות לי על הרבה שאלות.
הסיבה השנייה היא היותו של המסע אקט של בגרות  -אני כבר
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בן  ,18גר בדירה נפרדת מההורים ובעוד חמישה חודשים אצא
לשנת שירות .לכן ,אני חושב שאני בוגר מספיק בכדי להתמודד
עם הרגשות שיצופו ,עם הסיפורים הקשים שאשמע במסע ועם
רמת הרצינות המצופה ממני.
הסיבה השלישית היא התהליך הבית ספרי  -כמו רוב התלמידים,
גם אני מבקר לפעמים את מערכת החינוך ,אבל אני מוכרח להודות
בלי שמץ של ציניות כי בית הספר שלנו " -מעלה שחרות" ,עושה
עבודה מצוינת בהכנה שלנו למסע :מציג לנו את התמונה המלאה,
עוסק בשאלות אוניברסאליות ,ויותר מהכל ,מדגיש בפנינו את
הצורך שלא לגלוש ללאומנות.
הסיבה הרביעית היא הזהות היהודית והישראלית שלי  -השואה
היא מרכיב בלתי נפרד ביהדות והישראליות .העם היהודי סבל
בשואה והעם הישראלי נוצר  -בין היתר  -בעקבותיה .אולי היציאה
למסע תעזור לי להבין ולגבש את הזהות שלי בצורה טובה יותר.
זה מתקשר לסיבה החמישית והחשוב ה מכולן -הבנת הלקח האונ�י
ברסלי .השואה התחוללה בידי בני אדם ,על ידי חברה פאשיסטית
ומסוכנת שרמסה את הדמוקרטיה וזכויות האדם .היום אני מפחד
שלא למדנו את המסר ,שגם אנחנו כחברה נתדרד ר למקומות ה�מ
סוכנים האלה .למסע הזה אלך כדי להבין מה גרם להתדרדרות
המוסרית הזאת ,כיצד ניתן לעצור אותה ובעיקר כדי לשקף לחבריי
את המסר האוניברסאלי שעלינו ללמוד מהשואה לטעמי :כל בני
האדם נבראו בצלם.
הייתי רוצה לציין גם את ההיבט החברתי .לדעתי אסור שזאת תהיה
הסיבה העיקרית לצאת למסע ,אבל אין ספק ששהייה של שבוע
במחיצת חבריי לשכבה מהווה קרקע הרבה יותר נוחה ליציאה
למסע שכזה.
אני לא יודע אם כל המטרות שלי במסע הזה תתגשמנה בסופו
של דבר .מי יודע? אולי כשאחזור ,המגדל של ה"נגד" יעלה על
ה"בעד" ,אבל עד שאצא למסע לא אוכל לדעת .זאת הבחירה שלי.
אני מאחל לכולנו מסע חוויתי ,מעניין ,משמעותי ,מרגש ומיוחד.

טיפל'ה

טיפים להצלחה בלימודים

כל אחד יכול להצליח בלימודים ,אך אי
אפשר לקוות שזה יקרה סתם ככה .צריך
להשקיע ולתת מעצמכם ,כי אם זה לא
יבוא מכם ,זה לא יבוא מאף אחד אחר.
דחיינות :בכל פעם שאתם מחליטים
לדחות פעילות לימודית קשה ו/או
משעממת ,חישבו לעצמכם :מה גורם
לכם לדחות את ביצוע המשימה? חשבו
ע ל כך ומצאו דרכים להתמודד עם הח�ו
לשות שלכם .אם מדובר בפעילות מאד
קשה או משעממת ,חשבו על ההרגשה
הטובה שלכם כשתסיימו עם המשימה.
הבטיחו לעצמכם שלאחר ביצוע המא
שימה תעשו דבר שכיף לכם לעשות -
ועשו זאת!
סדר עדיפויות  :אם יש לכם הרבה מש�י
מות ומבחנים קרבים ,אני מציעה לכם
להכין סדר עדיפויות שלהם לפי לוח
הזמנים .אם יש לכם עבודה להגשה
בעוד יומיים ,היא תהייה מהפעולות

מורה
החודש

 /טיפים למתבגר המיואש

הדחופות יותר ,ואם יש לכם עבודה
לעוד שבועיים תוכלו להתחיל אותה
לאחר סיום העבודה הראשונה.
מבחנםים :ארגנו את החומר שלכם ל�ב
חינה מבעוד מועד .חבריי לכיתה כבר
יודעים  -כאשר אנו מתבקשים לזכור
מידע רב למבחן בעל פה ,השיטה שלי
היא להכין מהמידע שיר .אני לוקחת
שיר שאני אוהבת ומחליפה לו את המיא
לים במידע הדרוש .מוזמנים לנסות .נסו
להשיג ולפתור מבחנים משנים קודמות.
בנוסף ,בזמן הלמידה כתבו לעצמכם
שאלות עליהן תענו בתום הלמידה .כך
תדעו אם אתם מבינים היטב את החומר.
שיעורי בית  :כל יום הקציבו לעצ�מ
כם כשעה לשיעורי בית .אם תזדקקו
לפחות  -מצוין .אחרי שאתם מגיעים
הביתה ,אוכלים ונחים ,עשו את שיעורי
הבית ותסיימו עם זה ,אם תדחו אותם
יצטברו לכם המון שיעורים ויהיה לכם
קשה להתמודד עם העומס.

קומיקס/

מאיה שחם-חורש

 /יעל אלטשולר

דרו
מורה לר הניגמן

ג
ומנהל אוגרפיה
הב חטיבת
יניים.

איך הגעת ל"מעלה שחרות"?
נולדתי וגדלתי בעמק הירד ן בקיבוץ מסדה ו�ל
מדתי בבית ספר אזורי בבית-ירח .אחרי הצבא
עברתי לקיבוץ גבעת חיים מאוחד ,שם למדתי
והתחלתי לעבוד בבית הספר שחר בעין החורש.
בהמשך עזבתי את הקיבוץ ועברתי לאילת ,שם
לימדתי בתיכון ולאחר מספר שנים הגעתי לפה.
תמיד רצית להיות מורה?
לא .נכנסתי לזה לאחר הצבא כשהתחלתי לעבוד
עם נוער בקיבוץ  -אהבתי מאד את התחום וגם
הצלחתי בו .כשהייתי צריך להחליט מה ללמוד
בחרתי להיות מורה ומורה דרך.
במה עבדת לפני שהיית מורה?
ברפת וגם הייתי מדריך נוער בקיבוץ גבעת חיים
מאוחד.
אתה חושב שתמיד תרצה להיות מורה?
כן .אני לא רואה שום סיבה לשנות את מה שאני
אוהב.
אם היית יכל לעבוד בכל מקצוע שהוא  -במה
היית עובד?
אחרי שהתנסיתי בעבודה של מורה ,אני די בטוח
שאני לא רוצה להיות משהו אחר .כשאני קם
בבוקר אני לא מרגיש שאני הולך לעבודה ,אלא
לבית ספר.
מה "קורץ" לך בתפקידך ובמקצוע שאתה מל
מד?
התפקיד שלי בבית הספר הוא ניהול חטיבת
הביניים ואני מלמד גיאוגרפיה  -הגיאוגרפיה
הוא מקצוע שעוסק בתהליכים  -בעיק ר א�ק
טואליים  -שקורים בעולם היום ,והדיון עם התא
למידים בנושאים האלה מעניין מאוד .זה מקצוע
מאתגר ואני מאוד נהנה לעבוד בו".
מה היה השיעור האהוב עליך כשהיית תלמיד
ולמה?
אני מצליח לזכור רק את שיעורי הגאוגרפיה,
מאוד אהבתי ללמוד את זה .תמיד עניינו אותי
דברים שקורים בעולם והסיבות שבגללן הם קוא
רים.
מה אתה אוהב לעשות בזמנך הפנוי?
בעיקר לעשות ספורט ולבלות עם ילדי הקטן
מחוץ לבית.
ולסיום ,לו הייתה לך משאלה אחת ,רק אחת,
מה היית מבקש?
הרבה בריאות לכל מי שאני מכיר.

קצה המדבר | גיליון מס | 190 .אפריל 17 2017

רוכבים באופניים
סינגלים בגליל

פוסעים בשביל ישראל+
טיול מס' 6
לזכרו של אלעד דן ,אפריל 2017
לי
י

 3ימים בגליל תחתון

ים בשב

פו
סע

מיועד לתלמידי ח’ עד בוגרים בני 70
תלמידי כתה ז' בליווי הורים

בשביל ישראל+
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 ,מקלחות ומזרנים במקום 15( .דקות נסיעה).
אורך 14 :ק"מ בדרגת קושי קשה.

"סמר בייק" יעברו בין הישובים ויאספו את האופניים
של המטיילים.

יום שישי – 28.4

יום חמישי 27.4 -

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.

יום רביעי 26.4 -

יציאה מהערבה ,נסיעה של כ 400-ק"מ עד לתחילת
המסלול .מקום הלינה "שירת גן עדן" בכעביה -
שירותים ,מקלחות ומזרונים במקום.

יום שישי 28.4 -

רכיבה וחזרה למקום הלינה " -שירת גן עדן".

יום שבת 29.4 -
רכיבה ,סיום משוער ב .14:00-איסוף האופניים ופיזורם
בישובים .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-

*כל פעילויות הערב והבוקר משותפת עם ההולכים ברגל
בשביל ישראל.+
*הובלת האופניים ,מסלולי הרכיבה ,דרגת הקושי ואזורי
הרכיבה הינם באחריות סמר בייק.

ההרשמה דרך אתר האינטרנט

קיום הפעילות ומחירה מותנה במספר הנרשמים.
עלות למטייל :בין  ₪ 650ל₪ 850-
(המחיר כולל נסיעות ,לינה ,הדרכה ,אוכל,
הובלת האופניים ולוגיסטיקה)
ביטול השתתפות ללא חיוב :עד  3ימים לפני היציאה
ההרשמה נסגרת ביום ראשון ה23.4.17-

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

הרשמה ופרטים נוספים:
יאיר סלע 052-5518904 -
המשרד להגנת הסביבה
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אנרגיה מתחדשת
קלישאה ,אבל נכונה  -כל המצאה גדולה מתחילה ברעיון אחד קטן
קחו דקה ,נסו לחשוב על ההמצאות ששינו את העולם שאתם חיים בו ,הרעיונות פורצי הדרך שהשפיעו
על המציאות שלכם יותר מכל דבר אחר .עכשיו קחו עוד כמה דקות ובידקו האם גם לכם מתרוצץ
במחשבות רעיון מקורי להמצאה חדשה ,רעיון שמדיר שינה מעיניכם  ...רעיון שהוא בגדר פנטזיה  ...אחד
כזה שהייתם מעוניינים לפתח ולממש אבל אינכם יודעים איך לעשות זאת?
כאן אנחנו ,צוות החברה לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות ,נכנסים
לתמונה עם - ClimateLaunchpd
תחרות רעיונות בתחום הקלינטק ,מייסודו של האיחוד האירופי .תחא
רות שהיא למעשה תהליך המאפשר לכם לבחון את הרעיון שלכם
בפריזמה רחבה ,לבדוק את הפוטנציאל העסקי והכלכלי שלו ,לשתף
אנשי מקצוע ,לקבל הדרכה והכוונה ,להבין את השוק ואת המגמות
ובעיקר להשתלב ולהתפתח בתחום היזמות המורכב והמרתק.
מדובר על תחרות אשר במסגרתה יוגשו מאות הצעות למיזמים בעלי
תועלת סביבתית ,ב-כ 35-מדינות במקביל .בכל אחת מהמדינות ה�מ
שתתפות בפרויקט יש גוף המוביל ומרכז את התחרות באופן מקומי
והתחרות כוללת מספר שלבים:
תהליך הגשה ,מיון ,סינון ובחירת המיזמים המובילים.
'מחנה אימון' של יומיים אינטנסיביים ,שהוא למעשה סמינר יזמות
עסקי המתוכנן להתקיים בקיבוץ לוטן ,עם מנטו ר מנוסה בתחום הי�ז
מות ,שיגיע מחו"ל במיוחד לרגל הסמינר (.)26-27/6
מפגשי הנחיה בהם ילמדו המועמדים כיצד להגדיר מבנה עסקי לחא
בר ה שיקימו ,איך לנתח את אופיו של השוק אליו הם מכוונים וכ�י
צד לבחור אסטרטגיית פעולה מושכלת .כמו כן יוענקו להם כלים
לאיתור שותפים ,הפיכת רעיון לעסק ודרכים לפתח יכולות הצגת

הרעיון בצורה מקצועית ומעניינת מול חבר שופטים ארצי ,באירוע
סיום התחרות שיתקיים במרכז הארץ.
לשלושת הצוותים הזוכים בתחרות הישראלית יוענקו טיסות עבור
שני אנשי צוות שישתתפו באירוע הגמר העולמי של התחרות  ,ה�מ
תוכנן להתקיים בקפריסין ב 17-18-באוקטובר.
הצוותים שיגיעו ל 10-המקומות הראשונים באירוע הגמר העולמי
יזכו לגישה אל המאיץ של ה Climate-KIC-ויקבלו תמיכה וליווי
עסקי ומקצועי ארוך טווח .שלושת הזוכים במקומות הראשונים
בגמר הגדול בקפריסין יזכו ,בנוסף ,בפרס כספי נדיב  .
זו הפעם השלישית שהחברה לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות
מייצגת את ישראל ומרכזת את התחרות.
מבחינתנו מדובר על הזדמנות מדליקה ,נכונה ובעיקר מקומית לסייע
בקידום פרויקטים ורעיונות שעדיין לא בשלו לכדי תוצר או שירות.
מיזמים בתחילת דרכם ,שטרם הגיעו לשלבי ביצוע .בשתי התחרויות
הקודמות לקחו חלק יזמים מקומיים  ,חלקם מוקמו בין שלושת ה�צ
וותים הישראלים הזוכים ועל כן קיבלו את ההזדמנות לחוות גם את
אירוע הגמר העולמי .זו גאווה גדולה לרכז את התחרות וללוות את
המשתתפים בה .יש לנו תקווה שגם השנה נזכה להצטרפותם של
יזמים מהערבה .פרטים נוספים באתרwww.eilateilot.org :
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המדור לשירותכם /

שרי ניצן

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

עבודה קהילתית
בשנים האחרונות ,חבל אילות מתקדם בהצלחה ע ם תוכנית האב ל�צ
מיחת דמוגראפית .לפני עשור ומחצה ,היו יישובי המועצ ה ואוכל�ו
סייתם הומוגניים יותר ,כאשר רוב התושבים היו חברי קיבוצים שיא
תופיים ,וההחלטות שהתקבלו באזור התבססו על מערכות כלכליות
דומות .היום ,קיים מגוון אפשרויות לבניית חיים בחבל.
עם גידול וגיוון האוכלוסייה ,יחד עם הקמת והתפתחות ישובים
קהילתיים  -אתגרים חדשים עומדים בפני מחלקות המועצה בליווי,
תוך מתן שירות לכל התושבים בהתאם לצרכים החדשים.
בשנים האחרונות ,המחלקה לשירותים חברתיים עסוקה בלמידת הנוא
שא של ליווי מערכות לא שיתופיות .כמעט חצי מהקיבוצים בחבל
אילות התחדשו ,ואחרים קיבלו החלטות המפקידות בידי החברים
יותר אחריות כלכלית מאשר בעבר .ישובים קהילתיים מתפקדים
בדרך שונה מקיבוצים ,כולל האחריות והסמכות של הקהילה כלפי
הפרט .לעובדות אלו השלכות על עבודת המחלקה בתוך הקהילות
בעידן החדש.
כבר כתבתי על תפקיד העובד הסוציאלי המרחבי ,כאשר אותו איש/ת
מקצוע נותנים מענה למערכת הקיבוצית וגם לפרט/משפחה בתוך
הקהילה .עבודה בישוב קהילתי היא אחרת מזו שבמערכת הקיבוצית
 ביישוב כזה יש עובד סוציאלי העובד עם המערכת ועו"ס המקבלתפניות פרטניות ממשפחות.
הליווי של באר-אורה מימיו הראשונים ,הדגיש לנו את הצורך להוסיף

עובד סוציאלי קהילתי לצוות כדי ללמוד את הצרכים ,במטרה לתת
מענה מתאים לישוב המגדיל את אוכלוסייתו מידי שבוע .משמעות
הדבר עבודה קהילתית שמתרחשת באווירה של דינאמיות שמאפשרת
חידוש ,וגם דורשת תיאום ציפיות וקביעת מטרות באופן שוטף.
התחום העיקרי של עבודה קהילתי ת דרך המחלקה לשירותים ח�ב
רתיים הוא ייעוץ מערכתי לישובים קהילתיים (סיו ע בבניית ות�פ
קוד ועדות ,ליווי לבעלי תפקידים) וליווי והשתתפות בתהליכים
קהילתיים המתרחשים בישוב ,כמו פיתוח קהילתי .העבודה מבוססת
על מיפוי צרכים .כניסת עובד/ת סוציאלי/ת היא על פי בקשה וחוזה
עבודה ,כדי לקבוע יעדים .העבודה כוללת עידוד מנהיגות מקומית
וסיוע בהקמת שירותים ,הקמת צוותים בין-מקצועיים ליצירת תיאום
בתכנון ופעולות קהילתיות.
בנוסף ,לעו"ס הקהילתי תפקיד נוסף בתוך המחלקה ,בסיוע בהקמת
והפעלת פרויקטים של המחלקה ברמה האזורית ,כגון קידום והכשרת
צוותי חירום בישובים (צח"י).
בנימה אישית ,אני רוצה לאחל בהצלחה לנחמיה פריאל ,עו"ס
קהילתי בבאר אורה בחמש השנים האחרונות ,שמסיים את תפקידו.
נחמיה הביא אנרגיה ורצון לסייע עם התפתחות הישוב והתמודדות
עם נושאים קהילתיים שונים .המחלקה תמשיך להיות שותפה לישוב
בבדיקת הצרכים הקהילתיים וקביעת המשך העבודה בישוב ,כדי לתא
מוך בתהליכים המתרחשים שם.

תרבות בחבל אילות
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אפריל

עקב (חורף) מזרחי

חוקרים פטריות עובש

ציפור החודש

 /איתי שני
צילום :ליאור כסלו

עוף דורס בינוני ,שכאשר רואים אותו
מחוץ לעונת הנדידה ,על פי רוב הוא לבד
על עץ ,או דואה באוויר ,מחפש אחרי טרף.
קיימים ויכוחים ארוכי שנים בין החוקרים
בשאלה  -האם הוא מין בפני עצמו ,או
תת-מין של עקב חורף?
אוכלוסייתו מקננת בערבות מרכז אסיה
וחורפת במזרח אפריקה ודרומה .בישראל
חולפים במספרים מרשימים בעונות הנא
דידה ,בעיקר באביב  -כחצי מיליון פרטים
(!) עוברים באביב מעל אילת כל שנה ,אך
למעשה ,כשמשווים למספרים מהעבר ולא
מגמות באזורי הקינון ,העקב המזרחי נמצא
בירידה משמעותית (יש הערכות שמדובר
בכ 70% -ירידה בגודל האוכלוסייה).
לעקב חורף מגוון רחב של מופעים ,החל
מפרטים בהירים שצבעם כמעט לבן ועד
לפרטים בצבעי שוקולד ,אבל כמעט בכל
מופע ניתן לזהות אותו על פי דגם הסהרון
הבהיר ע ל החזה בעמידה ,ובמעוף במס�ג
רת הכהה סביב כנפיו וחלונות לבנים ובוא
לטים בתת הכנף וגוונים אדמדמים בזנבו.

חוקרים פטריות עובש

צמח החודש

 /בני שלמון

אפריל

לוטוס מדברי
כל השנה הלוטוס המדברי נראה כגוש קפוץ
יבש ,אך השורש חי ועובר את הקיץ .עם
גשמי הסתיו והחורף ,הלוטוס ממהר להצמיח
ענפים נושאי עלים רבים ועליה ם שפע פ�ר
חים בצבע אדום עמוק .הפרח הגדול מושך
בעיקר דבורי בר ממינים שונים .חלקי כותרת
הפרח הפרפרני נקראים על שם חלקי סירה:
ה"מפרש" הוא עלה כותרת גדול המושך את
המאביקים מרחוק .שני ה"משוטים" חופים
על השחלה הארוכה -שתבשי ל ותהפך ל�ת
רמיל ,ואת השחלה עוטף עלה כותרת הנקא
רא "סירה" .הדבורה המחפשת צוף ,החבוי
עמוק בלוע הכותרת ,נוחתת על ה"סירה"
תוך הפשלת ה"משוטים" לצדדים ולחיצה
על ה"סירה" .לחיצה זו גורמת לדחיקת אבקה
מקצה ה"סירה" (כמו משחת שיניי ם משפו�פ
רת -נסו לדמות דבורה) .האבקה נדבקת לגא
חון הדבורה ,ואבקה זו תאביק את הפרח הבא
אליו תגיע .הלוטוס המדברי נפוץ במדבר
הצחיח הקיצוני ,בעיקר בנחלים לאורך כביש
 .40רוב מיני הלוטוס בארץ ובעולם צהובים
והצבע האדום של פרחיו מרהיב ויוצא דופן.
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עמק ססגון :משעבוד לחירות
המועצה הארצית לתכנון ובנייה תדון בשבועות הקרובים בדרישה להגן
על צפון בקעת תמנע ולהעתיק את מיזם המלונאות למוקד פיתוח סמוך.
במהלך חול המועד פסח יתקיימו בעמק ססגון סיורים מודרכים ללא
תשלום ,ביוזמה משותפת של החברה להגנת הטבע ,סבב"ע (סביבה בריאה
בערבה) והעמותה להצלת עמק ססגון.
תוואי המסלול על "שביל ישראל" ואורכו כשלושה ק"מ (מתחילים
ומסיימים במבואת פארק תמנע) .משך הפעילות כשעתיים,
דרגת הקושי קלה.

מועדי הסיורים:
ימים חמישי ,שישי ,שבת ()13-15.4
יציאה בשעות 16:00 ,10:00
לפרטים052-3907371 |naamaf@spni.org.il :

בא והולך

 /דובי גולדמן

שיר שמח שרה שרי
דובי גולדמן ,בהיותו הצדיק שהוא ,לא מבין איך יום המעשים הטובים הגיע לו בהפתעה ואיך זה שלא
עדכנו אותו ...שרי אריסון  -לתשומת ליבך
יום המעשים הטובים תפס אותי השבוע כמעט בלי הכנה .מישהו
צריך לבדוק את העניין  -איך בדיוק עושים יום מעשים טובים בלי
להודיע מראש? מה עם איזו פרסומת בטלויזיה? שיחה טרנ ס א�ט
לנטית עם ראש הממשלה בביקורו בביג'ינג ,אוסטרליה ,הונג קונג,
וושינגטון ,מעשיהו או איפה שהוא לא יהיה באותו יום? לא מקובל
עלי.
אני מאוד אוהב את יום המעשים הטובים .אני חושב שזהו אחד
הימים הטובים בשנה .כמו שיש את יום השואה ויום הזכרון ,שהם
ימים עצובים בתוך ים של שמחת חיים שאנחנו זורמים בה ביומיום,
מזל שיש את יום המעשים הטובים שמאפשר לנו להיות חארות
במשך  364הימים הנותרים .המצאה גאונית.

אני שומר על קדושת יום המעשים הטובים
ומקפיד על קלה כחמורה .במשך כל השנה אני
מקפיד למשוך ידי מכל מעשה טוב ,קטן כגדול,
שומר ומכין את עצמי ליום המיוחד הזה.
אני ,כידוע ,אדוק במילוי מצוות  -אם זו הקפדה על אכילת חמץ
כל השנה ,הפרדת חלב מבשר על-ידי שימוש מושכל במיצי קיבה,
שפיכת חמותי על הגויים ועוד כהנה וכהנא תרי"ג מצוות .אין זה
מפתיע איפה ,שאני שומר ע ל קדושת יום המעשים הטובים ומ�ק
פיד על קלה כחמורה .במשך כל השנה אני מקפיד למשוך ידי מכל
מעשה טוב ,קטן כגדול ,שומר ומכין את עצמי ליום המיוחד הזה.
אל תטעו ,גם את הפטנט הזה אני מעתיק מאחרים .הרי כל עוד
ההעתק ה אינה נעשית ביום עצמו  -זה מותר .לא סתם מעתיק; מ�ע
תי ק מהאחת והיחידה ,הרבנית הקדושה הצדיקה ,מיסדת יום ה�מ
עשים הטובים ועמותת רוח טובה ,הלא היא חסידת אומות העולם
– הגברת שרי אריסון.
אכן ,אין כשרי כדי להראות לנו כמה יפה יכול להיות יום המעשים
הטובים ,וכמה הוא יכול להסתיר את כל המעשים הרעים שאנחנו
עושים כל השנה .כן ,זוהי אותה שרי שלפני הרבה זמן פיטרה 900
עובדים מהבנק שלה כי הרווחים לא היו משהו ,ואז נפגעה עד עמקי
נשמתה כשהם לא קיבלו את זה בהבנה .אבל למה? הרי היא לא
עשתה את זה ביום המעשים הטובים! נכון ,זו אותה שרי שהגנה
בחירוף שיניים על יו"ר הבנק שלה כאשר נגיד בנק ישראל דרש
להדיחו (אותו יו"ר בנק שאחר כך נכנס לכלא על מעלליו והיום
הוא מלין על כך שעולמו חרב עליו)  .וכן ,זו אותה שרי שהגנה בח�י
רוף נפש על האשמת בעלה השלישי במעשים טובים בעוזרת הבית
שלהם .בית המשפט לא התרשם ושלח אותו למאסר .לא בפעם
הראשונה מסתבר שמה שהוא בגדר מעשים טובים לשרי ,הוא בגדר
מעשים מגונים לאחרים.
אני מאוד אוהב את הסיסמה של העמותה של שרי – "השלום מתחיל
בתוכי" .אמנם ,עברו כמה שנים עד שירד לי האסימון .עד אז היה
לי תוכי בבית שהיה מנקר את היד שלי בכל פעם שהתקרבתי אליו,
ולא הבנתי כל-כך מה לתוכים ולשלום .רק לאחר מותו הבנתי שאין
באמת קשר לבעלי כנף .זה קרה כשיצא לי לשמוע את שרי בטלויזיה
מסבירה שכל אחד יכול למצוא בפנים אצלו את השלום ,אם הוא רק
יחפש .הכל מתחיל מבפנים ולא מהבלי העולם הזה.
אני חושב שז ה נכון מאוד .זה בוודאי נכון יותר כשיש לך  5.1מ�י

ליאר ד דולר מאשר אם פיטרו אותך מעבודתך ,או הטרידו אותך מ�י
נית ,אבל בכל זאת – זה בטוח נכון .זה בטוח נכון ,כי מי שאמרה את
זה זאת שרי ,שמעידה על עצמה (ונשבע שלא שיניתי מלה) – "כבר
הרבה שנים אני רואה דברים לפני שהם קורים ,והתשובה שקיבלתי
ממי שמעביר לי מסרים זה ללכת עם האמת".
אז זהו ,ממבקר חריף הפכתי לתומך נלהב ,שמקפי ד לעשות ד�ב
רים מחורבנים כל השנה למעט יום אחד .אבל זה לא מספיק .צריך
גם לדברר את זה החוצה – "שששש ,"...לחשתי לזקנה שדחפתי
בתור לאוטובוס" ,תפסיקי ליבב ,תמצאי את השלום בתוכך" .כך גם
היה המסר שלי לאותו נהג סיטרואן שמעכתי לו את הפגוש האחורי
בחניה ,בפתק שהצמדתי לו על הזכוכית .לא ,לא השארתי לו את
הפרטים שלי חס וחלילה ,אבל ניצלתי את החלון האחורי השבור
וכתבתי לו שיחפש את הפתרונות והשלמו ת בפנים .במקרה זה ה�ת
כוונתי לאגזוז השבור שלו שזרקתי לו על הספסל האחורי.
אז מה אני אעשה השנה ביום הקדוש? טרם החלטתי .אני מחכה
לתקשור משרי .אולי אלבש חולצה של יום המעשים הטובים ,אצעד
לסניף בנק הפועלים הקרוב ואסגור את החשבון שלי .לא יודע.
נראה.

?
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התשבץ החודשי
אנחנו קוראים את ההגדה של פסח ,בנוסחיה השונים ,גם כדי לזכור את יציאת מצרים ,את העבדות ,את המן (זה
שירד מהשמים ,לא זה של פורים) ועוד .אז אתם מוזמנים לרענן את הזיכרון עם הגדרות כשרות לחג .פתרונות נא
לשלוח ל"קצה המדבר" ,ד.נ .חבל אילות ,מועצה אזורית חבל אילות ,או למיילnakdimon@eilot.org.il :

בהצלחה .גל נקדימון
נושא:
פסח

מאוזן
 2יש לו קורבן ,יש לו ערב ויש לו שביעי
 5תוסיפו לחיטה ,שעורה ,שיפון ,שיבולת
שועל וכוסמין  -מים ,ותקבלו את מה שאסור
 8ההצדקה הקולינרית לקיומה היא ממרח שוקולד
השחר
 9שולחן לא מבולגן
 10המגפה
 11או הוא ,או מרנפתח
 12יש כזה לקוסם ,ללחמו ולמשה
 14הרביעית יכולה להיות גם חיות טרף וגם
מזיקים
 15ארבע לצעירים ביותר
 16אוכלים ממנו כזית ,לזכר השיעבוד
 17נתיב נחל ומאכל שמימי מוסתרים בליל הסדר

1
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5

4

6

7
9

8

10
11

מאונך
 1עפר שנופל במשך כמה ימים ()5,3
 2שור ואל השמש הם מלך קשה עורף
 3טיט מתוק
 4י' חבטות
 6החיפושית שברפת ()4,3
 7השפה של הנהר
 13היחיד שמוזמן לכל ארוחות הסדר
 14ראשית הקציר ותחילת הספירה
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