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מבט על גבעת העבדים ורכס עמודי שלמה ,פארק תמנע
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תוכן עניינים
בואנה בואנה הבנות (והבנים)
יש צריף מוכר...
איפה אודי
להיות אנושיים
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מדורים
מכתבים
מהמתרחש בחבל
משולחנן
נוער
אנרגיה מתחדשת
שירותים חברתיים
קצת תרבות
ציפור החודש
צמח החודש
עכבר העיר
לא דובי גולדמן
תשבץ
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12
15
16
16
17
17
18
19
20

בעד רפתות ברחבי הארץ נסגרות בזו
אחר זו ,ביטבתה בונים בימים אלה סככות
חדשות ברפת.

"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 ,נורית גורן,
חנן גינת ,זוהר כהנא ,שרי ניצן ,נעמה
סכונפלד ,תמרה סתווי ,מאיה שחם-
חורש ,נוי קוגמן ,בני שלמון ,איתי שני
צילום השער :חגית גל
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דבר העורכת
יש לכם מילה טובה?
נכון שיש לנו מיליוני דונם של שקט,
חול ואוויר טוב (רוב הזמן) ,אב ל כשא�נ
חנו רוצים ים ,קניות ,MRI ,בנק ,פחחות
לרכב ,או חוטי מקרמה  -אנחנו שמים
פעמינו דרומה ,לעיר הגדולה אילת.
השכנה מדרום היא ,למעשה ,נותנת
השירותים שלנו ואלה רבים ומגוונים.
קשה להגדיר את אופי היחסים בין חבל-
אילות לאילת ,וודאי שמימי מאיר יצחק
הלוי ואודי גת הם השתפרו ברמת ראשי
הרשויות ,אבל רובנו די אמביוולנטים
בנושא .דבר אחד ברור  -אנחנו צריכים
א ת אילת ואת השירותים שיש לה ל�ה
ציע.
מדור חדש בעיתון יציג ,מדי חודש ,בית

עסק ,מפעל ,או אדם ,המציעים שירותים
שאי-אפשר להשיג בחבל-אילות ,או
שמציעים אותם באופן שונה ,מבל י ל�פ
גוע בעסקים של האזור.
המטרה  -להכיר לתושבי חבל אילות
מקומות ועסקים שאפשר ליהנות מהם,
או להיעזר בהם ועל הדרך גם לפרגן
לשכנים.
החודש ,באווירה קיצית וכיפית ,אני
מפרגנת למקום נעי ם במיוחד והחל מ�ה
חודש הבא אשמח לקבל מכם המלצות
על נותנ י שירותים ועסקים שיכולים ל�ה
תאים למדור החדש.
ומילה קצת פחות טובה :אין החודש
דובי .ככה זה .דפדפו לסוף ותבינו.

מכתבים
הבלון והסיכה
תגובה לדובי גולדמן (קצה המדבר גיליון מס' .)190
לא השתתפתי ביום העיון על הפרוגרמה החקלאית של חבל אילות,
אבל קראתי את הדוח שפרסם חנן על אותו יום העיון.
פעם ראשונה ,לפי דעתי ,שראש המועצה תופס את השור בקרניו.
וכל כך למה? אני קורא אותו כותב ש"החקלאות היא הענף הכלכלי
המרכזי בחבל אילות והיא הבסיס ההתיישבותי של האזור" ודוק .אין
הצדקה אחרת לקיום המועצה האזורית כזרוע של השלטון המרכזי
וכרשות נפרדת מאילת ,אלא בהיותה רשות המאגדת בתוכה ישובים
חקלאיים ,על כל המשתמע מכך .כתבתי על כך כבר רבות .כדי
לקרוא לדבר בשמו  -מדובר על פרוגרמה יישובית או התיישבותית.
עכשיו מגיח דובי ממאורת הדובים שלו כדי לערער על חשיבות
החקלאות ,בנימוק שאין בה לספק תעסוקה והכנסה לישובים ,ויש
תחליפים .קודם כל ,פיתוח התעשייה ,אח"כ שדות סולאריים וגם
חקלאות ימית .כל אלה יביאו להרבה תעסוקה והכנסה ראויה .אני
מרגיש שיש צורך בסיכה כדי להוציא את האוויר מהבלון שדובי
מנסה לנפח ,אבל אקדים בדברים על החקלאות.
כבר שנים שאנחנו עוסקים בסוגיית איכות המים ,לא בכמותם.
מים באיכות נאותה עשויים לשנות את כל הממשק החקלאי שלנו:
מטעים ,גידולי שדה וגידול בעלי חיים .הפרוגראמה המוצעת היא
קודם כל החלטה  -בפעם הראשוהנה  -ליצור מקורות למים איכ�ו
תיים לחקלאות בערבה .למרות הספקנות והביקורת של דובי ,יש
לחקלאות פוטנציאל אנושי  -גם בין הותיקים יותר וםגם מבין הנק�ל
טים .שיפור תנאי החקלאות יביא לביקוש חדש לתעסוקה בחקלאות,
במידה מסוימת ,יותר מזה הצפוי לתעשייה החלומית שדובי מדבר
עליה.
מה נגיד על התעשייה שלא אמרנו עד כה? כסף ומשקיעים לא היו
אף פעם מכשול לפיתוח המפעלים שהוקמו בערבה .חסהרה לנו ת�ש
תית אנושית התלויה במנופים אנושיים .אחרת אנחנו מדברים על
תעשיה שתתמוך באילת ,ואין בזה שום רע ,אלא שגם איתלת לא מ�צ
ליחה לחרוג מהתעסוקה של שרותי תיירות  -שירותים שלא נכללים
ברשימה של דובי ,אבל הם מקור הכנסה גם לקיבוצים ובעיקר כאשר
מדובר על תיירות חקלאית.
נחזור אל הפרוגרמה החקלאית .משק החלב והרפתות כמשל -
במשך שנים היו הרפתות מקור הכנסה מכובד וגם מקור תעסוקה.
התנאים המיוחדים של הערבה מקשים על רווחיות הענף ,אלא שכאן
דווקא הכסף היה מועיל ביותר .חידוש התשתיות ברפתות באזור -
ולאו דווקא תוספת מכסה  -תוך אימוץ שיטות צינון חדשות ,עשוי
לשנות את תחשיב הרפתות.
גם גידולים חדשים יכולים לשנות את התמונה .היו כבר ניסיונות
רבים שלא צלחו להבאת גידולים חדשים ,אבל התוחלת להצליח
במקום שלא הצלחנו עד כה אינה פחותה מכישלונות להביא יש
מאין תעשיה חדשה לאזור ולאילת .תמיד תעמוד השאלה  -למה
אנחנו מכוונים את צעדינו? כאן המקום להזכיר את נושא המחקר
הדרוש לפתוח האזור שלנו .אמנם ,המו"פ החקלאי המסורתי שלנו
לא הניב עד כה תשובות לחקלאתות  -לפחות ברמה של המו"פ בע�ר
בה תיכונה  -אבל יש התפתחות מרשימה של המחקר הנישא על גבי
מכונים חדשים ויוזמה משותפת עם הסביבה; מחקר זה הוא נדבך
חשוב בתמהיל הפתוח הכללי של האזור.
כאשר מדובר בפרוגרמה התיישבותית ,השאלה הדמוגרפית עומדת
בפנינו כשאלת המפתח .בעוד תכנית האב של המועצה מדברת על
תוספת של שלושה ישובים חדשים ,כל הישובים שלנו היום סובלים
מתתת-אכלוס קשה .הטענה הנפוצה היא שהבעיה היא בנייה למג�ו
רים בעבור נקלטים חדשים ,ושוב אנחנו מדברים על כסף והקצבות
ממשלתיות .אם כבר להציע אלטרנטיבה להשקעות ממשלתיות
בעידוד הצמיחה של החבל ,הרי שנושא הבנייה לדיור צריך לעמוד
באמת בראש הרשימה

לצורך הדיון ,מעניינת הגישה של קיבוץ יהל המבקש לצרף
מתיישבים חדשים דווקא על בסיס חקלאי.
אנרגיה מתחדשת  -המקבלת מקום ראוי ברשימה של דובי  -היא
מקור הכנסה חשוב ככל שיהיה ,אבל ללא פתוח תעסוקתי ראוי,
אפילו לא בממדים של החקלאות.
למרות המחמאות שנתתי בראשית רשימתי זו  -ובצדק  -לראש
המועצה ,אינני סבור שעד כה דילגנו על דיון בנושא הכלכלי וכאילו
כל הדיונים נסבו על חקלאות ומים בלבד .יחד עם זאת ,יש תמיד
לחזור ולבחון מגוון אפשרויות על בסיס שלשה נדבכים :הבנת
הייחוד שלנו מנקודת הראות הלאומית כגורם מיישב ומתיישב,
הבנת היתרונות והחסרונות של צורת החיים שלנו ושוב  -מנקודת
הראות של העניין הלאומי ,גידול מסיבי של אוכלוסיית הישובים גם
על בסיס התעסוקה הקיימת.
לא באתי ברשימתי זו להציע משהו שלא ידוע במסדרונות המועצה
האזורית ,אלא בעיקר כדי להגיב על הניסיון/ניסיונות לגדוע את
הענף החקלאי בשל טענות על רמת הרווחיות שלו ,או על צמצום
מספר העוסקים בו.

דובי הלמן

טכניקת אמת עבורך
טכניקת אמת היא טיפול ייחודי באמצעות לחץ אצבע עדין
לשחרור מהיר ויעיל שמטרתו להקל על שרירים כואבים,
לשפר את גמישות השרירים ולייצב שיווי משקל ואיזון
תסמינים הניתנים לטיפול בעזרת אמת:
* כאבי גב ומותן
* תנועתיות כתפיים וסיבוב ראש
* ברך וקרסול מוגבלי תנועה
* כאב עקב וכאבי רגליים
* גודש לימפטי וסינוסי
* מיגרנות וכאבי ראש
* קוצר נשימה
* אי נוחות בזמן הריון
* אצירת נוזלים בגוף ועוד...

לסלי . 0522395299 .

emmett4 uil@gmail.com

החבל ברשת
אתר האינטרנט האזורי
מתעדכן מדי יום

www.eilot.org.il
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מהמתרחש בחבל
הילד בן 40
קיבוץ יהל חגג בחודש שעבר  40שנה וציין את המאורע החשוב בשלל אירועים ,מופעים ,הרבה שמחה וכמובן  -טיול משק מדברי.

פסטיבל חדש נולד
בקיבוץ סמר עומלים בימים אלה על הקמתו של מרכז למוזיקה
ושלום (ועל כך בהרחבה בגיליון הבא של "קצה המדבר") .כחלק
מפעילויות המרכז המגוונות יתקיימו גם סדנאות מרוכזות ,כמו זו
שהתקיימה בסוף השבוע האחרון של אפריל  -פסטיבל בלאדי .היו
אלה שלושה ימים של מחול אתני בליווי מוזיקה חיה שנוגנה על ידי
נגנים שהגיעו במיוחד לאירוע ,שהתקיים באשרם במדבר .על תחום
המוזיקה היה מופקד יאיר דלאל  -שבונה בימים אלה את תוכנית
הלימודים של המרכז החדש ,ומיטב המורות בתחו ם המחול הא�ת
ני ,מזרחי ,פלמנקו וטרייבל פיוז'ן ,כמו סיגל זיו  -שלימדה ,רקדה,
נהנתה וגם היתה אמונה על ההפקה האמנותית  -העבירו שיעורים
וסדנאות לשישים נשים שבאו מכל הארץ ונשארו עם טעם של עוד.

סיגל זיו בתנועה

מוזיקאים ורקדניות בשילוב מאולתר

בית קטן וחדש בערבה
צמיחה דמוגרפית היא יעד מספר  1של חבל אילות .על מנת לאפשר
אותה ולהצליח ,י ש צורך בבתים בישובים השונים בחבל אילות ש�א
ליהם יגיעו מצטרפים חדשים.
בתיאום עם ראשי המועצות בערבה ,משרד השיכון ומשרד האוצר
החליטו להקצות  30מליון ש״ח לטובת בנייה של בתים ,במטרה
לחזק את ההתיישבות בדרום מזרח ישראל .בשבועות הקרובים ייצא
קול קורא של משרד השיכון ולישובי מועצה האזורית חבל אילות

 4קצה המדבר | גיליון מס 191 .מאי 2017

נקבל  35מבנים יבילים!! גודל המבנים כ 75-מ"ר והם כוללים גם
ממ"ד ופיתוח שטח .התמיכה הניתנת על ידי משרדי האוצר והשיכון
היא של  306,000לכל אחד מהבתים ויתרת התשלום תתבצע על
ידי היישובים ,בעלות של  200,000ש״ח לכל מבנה .אנו ,במועצה,
מברכים מאוד על מהלך זה שיעזור לנו בצמיחה הדמוגרפית ויעזור
מאוד לחיזוק ההתיישבות בחבל אילות.

חנן גינת

חנן גינת

משולחנו של חנן
אוצרות גיאולוגים בחבל אילות
/

ראש מועצה אזורית חבל אילות וד"ר לגיאולוגיה

בגיאוספירה ,שהיא המעטפת המוצקה ש ל כדור הארץ ,קיימים מש�א
בי טבע רבים .האדם גילה משאבי טבע אלו ומנצל חלק מהם לצרכיו
כבר יותר משני מליון שנה .לאורך מרבית התקופות הפרהיסטוריות
נעזר האדם בחומרי כדור הארץ לייצור כלים ולבניה .רק בתקופות
מאוחרות הרבה יותר החל שימוש באוצרות הטבע לקישוט ולפולחן
דתי ובהמשך לייצור מתכות .הנחושת היא הראשונה בהן  -לפני
יותר מ 7,000 -שנה.
בעולם בו חיים כיום מעל שבעה מיליארד אנשים ,נעשה שימוש רב
מאוד באוצרות הטבע  -הן המוצקים והן הנוזלים (מים ,נפט).
באזור חבל אילות התברכנו במספר קטן יחסית של אוצרות טבע
שבהם אנו משתמשים לצרכינו .מתוך החומרים המוצקים חשוב
לציין את המתכות ואת חומרי הבנייה:
נחושת מצויה בשלוש יחידות סלע שונות ,החשופות בעיקר באזור
תמנ ע ועמרם כסלע ירוק ,אותה למד האדם לנצל כבר בתקופה ה�כ
לכוליתית וחלק ממכרות הנחושת המצויים בתמנע הם מהעתיקים
בעולם .פעילות כרייה רבה התקיימה בשנים  1980 - 1955במכרות
תמנע ,אבל ריכוז הנחוש ת הממוצע בסלע היה בסביבות  .1%המ�כ
רות הפכו לא רווחיים ונסגרו בגלל ירידה במחירי הנחושת .העלייה
במחירים בתחילת המאה ה 21-הובילה לרכישת אתר המכרות על
ידי חברת "אהמסה" המקסיקנית .בחברה עובדים כיום כ 200-איש
והם מקווים להתחיל בקרוב בתהליכי כרייה והפקה.

חתך עמודי – נגב
משקעי חוואר הלשון (תצ .ליסאן)

חבורות
יבשה

ים המלח
טבריה/סקייה

גיל
מיליון
שנה

23
38

כשראש המועצה הוא גם יו"ר החברה

55

במהלך השנה האחרונה זכיתי לחוויה גיאולוגית אישית מעניינת
ומאתגרת  -בשנת  2015נבחרתי להיות יו"ר של החברה הגיאולוגית
הישראלית ,לתקופה של ינואר  2016עד אפריל  .2017התפקיד הוא
וולונטארי וטומן בחובו עניין רב .חברים בחברה מרבית הגיאולוגים
בישראל והיא מקיימת ימי עיון ,קשר עם גורמי אקדמיה וחינוך
בארץ וכנס שנתי .השנה קיימנו את הכנס במצפה רמון ,בהשתתפות
 320גיאולוגים ,מהם  100סטודנטים העוסקים במחקר .במהלך שני
ימי הרצאות ומוש ב פוסטרים בו הוצגו המחקרים החדשים המת�ב
צעים בארץ ,זכיתי לשאת את ״הרצאת יו"ר החברה הגיאולוגית״,
שכותרתה "גופי מים קדומים בדרום ישראל וירדן" .ביום השלישי
של הכנס התקיימו במקביל שישה סיורים באתרי מפתח בעלי עניין
גיאולוגי כמו המכתש ,נחל חווה ,הר הנגב ונוספים.
השנה גם ארגנו מרכז מדע ים המלח והערבה והחברה הגיאולוגית -
כנס בנושא" :הגיאופארק בארץ המכתשים" .כנס הגיאופארק (אשר
התקיים בימים חמישי ושישי  )23-24.3.2017העלה על נס את חזון
הפיכת ארץ המכתשים לגיאופארק בין לאומי .תכנית הכנס כללה
הרצאות בנושאי גיאולוגיה ,חינוך ,תיירות וחשיפה לחזון "גיאופארק
ארץ המכתשים" וכ ן יריד בו הוצגו יוזמות בתחום גיאו-תיירות וח�י
נוך מדעי ,עזרי הוראה והדרכה בגיאולוגיה והתקיימו הפעלות לקהל
להקת הגרובטרון מפעילה את הקהל
כללי ולמשפחות.

עבדת
הר משאר (תצ .מנוחה ומישאש)

ים

הר הצופים

צור משאש

88
הר ארדון (מצוק משוכב וחול צבעוני)

יהודה

113
כורנוב

סלעים פלוטוניים בהרי אילת

יבשה

ערד

VVVVVVVV

רמון
ים סוף

בסלעי היסוד בהרי אילת יש גם זהב ,אולם הוא מצוי בכמויות מאוד
קטנות ולא מסחריות .ובכל זאת ,אנו מוצאים בהר ידידיה (הממוקם
ליד הר שלמה) אתר ארכיאולוגי שכולל גם אבני כתישה ולדעת
הארכיאולוגים יועד לייצור זהב .גם במישורי חיון  -בסמוך לאשרם
במדבר  -נמצאו סימנים לזהב בכמויות מזעריות.
חומרים טבעיים ובמיוחד חולות ,חלוקים וגם סלעי גיר משמשים
לחלק מחומרי הבנייה בחבל אילות ומנוצלים לבניית בתים מחומרים
טבעיים ,לבניית מגרשי משחקים ועוד.
משאב הטבע העיקרי בעל זיקה כלכלית שיש לנו בחבל ,הוא מי-
תהום ,שחלקם משמש לחקלאות .מי תהום אלו מאפשרים לגדל
תמרים בהיקפים גדולים יחסית .המים מצויים בעומקים שוני ם וב�מ
ליחויות שונות .חלק מהמים הם שארית מתקופות בהן היה האקלים
באזורנו לח יותר .האקוויפר הרדוד ,שאיכות המים בו טובה לרוב,
מתחדש עם זרימת וחלחול מי השיטפונות .שימוש האדם במי-תהום
בחבל אילות מגיע ל 20-מליון קוב לשנה.
ההיסטוריה הגיאולוגית מגוונת ,ובשלביה האחרונים פעילה לאורך
בקע ים המלח (החלק הדרומי של השבר הסורי אפריקאי) היא הגורם
העיקרי למגוון הנופי המיוחד באזורנו .כיוון שאנו חיים במדבר צחיח
קיצון ,מרבית יחידות הסלע העתיקות חשופות .הנוף המיוחד הוא
גורם חשוב מאוד בתיירות המדברית.
עיסוק בגיאולוגיה במרחב שלנו מחייב גם לימוד של נושאי רעידות
אדמה ,שיטפונות ותופעות נוספות.
החוכמה שלנו היא בשימוש וניצול נכון של משאבי הטבע באזור,
כך שישמשו אותנו לצרכים שלנו .השימוש צריך להיות מושכל
ועם פגיעה מינימאלית בנוף ובאתרים הייחודיים .שימוש נכון כולל
גם הדרכה והוראה של תחום הגיאולוגיה בפרט ומדעי כדור הארץ
בכלל.

200
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תשתית
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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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בואו הביתה

 /גל נקדימון

ב 12-במאי יתקיים כנס ראשון מסוגו בחבל אילות  -כנס בנים-בנות ,שמטרתו להציג בפני הצעירים יוצאי
האזור את מה שיש לנו להציע ואולי לגרום להם לחשוב על חזרה לאזור .אם אתם מתגעגעים לילדים -
ספרו להם
שרון ארובס ,רכז צמיחה דמוגרפית בחבל אילות ,למה כנס?
"במהלך כנס מרוכז אפשר להביא לידיעת הבאי ם הרבה מידע ר�ל
וונטי בבת-אחת ,במקום אחד וגם לתת טעימ ה ממה שהתחדש ב�א
זור בשנים האחרונות ,שבמהלכן רובם לא התגוררו בחבל".
למה לפנות דווקא לצעירים יוצאי האזור?
"אני חושב שהחבר'ה הללו הם יורשים טבעיים למפעל חייהם של
הוריהם ,מקימי וותיקי היישובים ,שגדלו כאן ויודעים מה יש לאזור
להציע ואיזו עדיפות יש לו על פני מקומות אחרים בארץ".
אז קהל היעד הוא כל מי שגדל בחבל אילות?
"רווקים ,זוגות ומשפחות ע ם ילדים ,בני ובנות משק של כל הייש�ו
בים  -גם הקיבוצים שהופרטו לחלוטין ,צעירי שחרות ובאר-אורה
(למרות שבגלל שהיישוב מאד צעיר ,עדיין מוקדם לדבר על 'דור
שני') .פנינו דרך רכזי קליטה ומזכירויות טכניות ביישובים .פרסמנו
בדף הפייסבוק ובאתר המועצה וכמובן גם בעיתון האזורי ,בתקווה
להגיע לכמה שיותר אנשים".
לכמה אנשים אתם מצפים?
" 150-200איש (כולל ילדים)".
מה יהיה בכנס?
"יהיה פאנל עם ראש המועצה חנן גינת ,הם ישמעו על האפשרויות
שקיימות כרגע בחבל ,על מהלכים בנושא הדיור ,יוזמות אחרונות,
וגם בני משק שחזרו לגור בחבל ויספרו את הסיפור האישי שלהם
 אילון גינסבורג מקיבוץ אילות ,עמית בן-ציון (צפריר) מקטורהואיתי אשחר מגרופית".

"אני חושב שהחבר'ה הללו הם יורשים טבעיים
למפעל חייהם של הוריהם ,מקימי וותיקי
היישובים ,שגדלו כאן ויודעים מה יש לאזור להציע
ואיזו עדיפות יש לו על פני מקומות אחרים בארץ"
אתה מאמין שהכנס ישכנע מישהו לעבור לחבל?
"אני מאמין שמי ששוקל לעשות שינוי כזה ,הכנס יכול לעזור
ולהוות חלק או נדבך נוסף ,בשיקולים למעבר לחבל אילות .הכנס
הוא חלק מתהליך שנעשה בחבל ,עם אמירה חד-משמעית וברורה
שהצמיחה הדמוגרפית היא בראש סדר העדיפויות של המועצה ,לה
שותפים כל היישובים".
תהיה פעילות לילדים?
"יהיו דוכני הפעלה ,שיועברו על ידי כוחות מקומיים ורדיו שמעמה
ישדר חי מהשטח".
מה אתה מצפה שיקרה בעקבות הכנס?
"אני מצפה שבני ובנות הכנס ישקלו את המעבר בחזרה לאזור
ויביאו אתם כוחות חדשים ורעננים ליישובים ולאזור כולו".
מה ייחשב מבחינתך הצלחה?
"זה לא עניין של מספרים .אני רוצה שייווצר שיח סביב העניין
ורצון לחזור הביתה".
בתור מי שנשוי לבת-משק אילות ,מה אתה יכול לומר לבאים
לכנס?
"הייתי  20שנה בתחום הטכנולוגיה והתקשורת בחברת היי-טק ,חי
את שגרת חיי עם כל המשתמע מכך .גרנו במודיעין עם פקקים,
רעש ,להספיק לקחת את הילדים מהגן  -סוג של מרוץ בלתי פוסק.
באיזשהו שלב שאלתי את עצמי  -מה עכשיו? מה יש מעבר? איפה
עוד אני יכול להשפיע  -למעט וועד הבית? בביקורים באילות עלתה

השאלה  -האם אנחנו נשארים ,או שזה סתם עוד ביקור? ביום אביבי
אחד ,הבנו  -עינב ואני  -שהגיע הזמן לעשות שינוי ,וזה היה לנו
טבעי שנבחר להגיע לקיבוץ אילות".
אתה לא מפחד שיבואו בני משק שלא ממש הצליחו בחוץ ויראו
בקיבוץ השיתופי פיתרון קל?
"קודם כל  -יש הרב ה קיבוצים שעושים היום בדיקת היתכנות כ�ל
כלית .אבל אני לא חושב שזה נכון להגיע מהמקום הזה ,וכל אחד
בוחר ,בסופו של דבר ,להגיע מהמקום שלו  -מקום מאד אישי,
עם הסיבות שלו והרצונות .יש פה כר מדהים להתפתחות אישית,
קהילתית ,יזמית ,עסקית .המקום מאפשר  -כיוון שהוא אינטימי -
להתנסות ולקחת חלק בנושאים ובפעילויות שאדם בעיר לא חושב
בכלל להגיע אליהם".
ומה בעתיד?
"זה הכנס הראשון בנושא הזה שמתקיים בחבל אילות ,ולכן אנחנו
גם מסתכלים עליו כמשהו ללמוד ממנו ,סוג של פיילוט .מתוכנן
כנס נוסף ,במהלך חוה"מ סוכות תשע"ח".

ליצור מומנטום
כבר במהלך ההתמודדות לראשות המועצה ,הודיע חנן גינת כי ישים
את הבעיה הדמוגרפית בראש סדר העדיפויות .אמר  -ועשה .הכנס,
כך מסתבר ,הוא אחד מהרעיונות שהגה ,על מנת להצעיד קדימה את
חבל אילות ,לקראת יעד של  5,000תושבים בשנת .2018
חנן ,מחזירים את בני המשקים הביתה?
"הכנס לא פונה רק לבני המשקים ואפילו לא רק למי שגדלו באזור,
אלא לכל מי שגרו כאן ואולי ירצו לחזור ולהשתקע .מוזמנים גם
מי שנמצאים כרגע בהסדר ,גם החבר'ה של 'עבודה עברית' ,הבנים
והבנות שבתהליך קליטה ,צעירי סמר  -חבר'ה שהיו בערבה ויש
סיכוי שהם יראו את ביתם בערבה .במסגרת הצמיחה הדמוגרפית
עשינו 'זום-אין' על הבנים והבנות והתמקדנו בזה; אנחנו יוצרים פה
קבוצה עם המסר  -אנחנו רוצים אתכם".
מה ,מבחינתך ,מטרת הכנס?
"אנחנו רוצים לייצר מומנטום חיובי ובאזז שאומר  -חבר'ה ,קורה
פ ה משהו טוב ,בואו תצטרפו אליו .זה לא חייב לקרות בשנה הקר�ו
בה ,אבל בואו תצטרפו".
בעיה קשה בחבל היא מצוקת המגורים .איפה יגורו כולם?
"בעקבות עבודה אינטנסיבית שביצענו בתחום ,כמו שזה נראה
כרגע ,תוך שנה יהיו כאן עוד  33מבנים ,ועוד  35בתים מהמבצע של
משרד האוצר ומשרד השיכון ליישוב הערבה .הבתים האלה יוצבו
בקיבוצים ויהיו מיועדים לקליטה ,לא לתושבות (וזה לא כולל את
באר-אורה ,שם יש כל חודש שני בתים חדשים ,כלומר ששם יהיו
עוד כ 50-בתים חדשים בעוד שנתיים)".
מה ייחשב כהצלחה מבחינתך?
"כמו שאמרתי  -שייווצר מזה מומנטום חיובי .אני ל א מצפה ש�ב
עקבות הכנס ,בספטמבר  2017יצטרפו עוד  20ילדים לבית הספר.
אפשר יהיה לראות מה קורה בעוד שנה וחצי ,בספטמבר ".2018
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מבנה שוקק חיים

 /נורית גורן

משפט של קרלו סקרפה ,אדריכל על זמני ,מדהים ברגישותו לפרטים ,לאור ולחומר ,אותו כתב לאחד
מעשירי ונציה שהיה מעוניין בשימור ושיפוץ מבנה שברשותו" :היה זה מבנה שוקק חיים מרבית ימי
השבוע וכך יש לחדשו"

חוסנה של חברה שיתופית נמדד ,לא אחת ,על פי יכולתה לעמוד
במצבים שאינם נוחים; חוסר במשאבים ,ריחוק ממוקדים מרכזיים
ומיעוט חברים בקבוצה יכולים בהחלט להשפיע על קיומה .חוסנם
הרוחני והערכי של חברי הקבוצה יכול להיות מנוף מאחד ומשמעותי
גם בזמנים קשים.
חברי קיבוץ אילות ידעו  -מאז הקמת הישוב  -זמנים קשים של
עזיבת חברים ,בידוד וניתוק ממשפחות הגרות במרכז הארץ ,קשיים
כלכליים עקב העובדה שעיקר פרנסתם בעבר הייתה חקלאית וחובות
שצברו בשל ניהול לא מושכל.
בשנים האחרונות כיסה הקיבוץ את חוובו ,לאחר שיצר מספר מק�ו
רות פרנסה נוספים ,החל מגדיל את מספר חברי הקיבוץ ובהדרגה גם
החלו בניו לשוב לביתם .חוסנם לשל אנשי אילות הוא ביחסים שב�י
ניהם ובחיי התרבות העצמית והמסורות אותם הם מקיימים במשותף.

הצריף
צריף המזכירות הישן של אילות היה מבנה שוקק חיים במשך שנים
רבות.
הצריף השבדי הובא לאילות במקביל לבניית חדר האכילה ושימש
כחדר האוכל והמטבח ,המועדון ,הספרייה והתקליטיהיה  -עד שה�ס
תיימה בניית חדר האוכל (שבאילות קוראים לו חדר האוכל השני..
ולמען הדיוק אנו אוכלים כיום בחדר האוכל השלישי) .למעשה ,היו
אלה שני צריפים שחוברו זה לזה באלתור יפה.
תאת חג החנוכה הראשון בנקודה החדשה חגגו בחדר האכילה שב�צ
ריף ,אותיות יפות צרפו למשפט " -כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור
איתן" ,ועם סיום בניית המטבח וחדר האוכל קיבל הצריף את תפקידיו
החדשים :בחלקו המזרחי היה חדר ריכוז משק ,חדר ישיבות ,עמדת
סדרן העבודה ,חדרון המזכיר ,חדר המזכירה הטכנית ,עמדת הטלפון
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הציבורי ותיבת הדואר היוצא .בחלקו המערבי ישבו אנשי הנהלת
חשבונות הגזבר ,רכז ועדת תרבות ,חדר ארכיון הנהלת חשבונות...
וגם מכונת שיכפול סטנסילים לעורך העלון.
העבודה על חדר האכילה השלישי כללה גם התייחסות למבנה הצריף.
ידענו שלא נהרוס ,ידענו שהמקום נפלא ...לא ידענו מה לעשות;
אולי כי היינו מרביתנו צעירים ,הורים לילדים קטנים והשימור והערך
ההיסטורי לא נכנסו לסדר היום.

כערך קהילתי חשוב הציבו חברי הקיבוץ את
אתגר השיפוץ כעשייה התנדבותית שלהם .צוות
נבחר של חברי אילות נפגש אחת לשבוע במטרה
לגייס כספים ולדבר על תכני הצריף ואופיו
שימור הצריף כפעולה משותפת לכלל הקהילה הגיע כנושא לאסיפה
מיוחדת וזהכה בהסכמה רחבה של החברים ,להוות מוקד לפעילות ח�ב
רתית-ערכית לדורתות  -מוקד שיספר על עשייתם הברוכה של הוות�י
קים מחד ועל תכניות העתיד מאידך .מבנה  -בראש ובראשונה עבור
אנשי המקום וכרובד נוסף גם לאורחי הישוב.
בתום שנת החמישים לישוב ,שהייתה שנה מלאה בפעילות חברתית
ותכנית בה לקחו חלק כל חברי הישוב בכל הגילאים ,היה ברור כי
חשוב להמשיך ביצירת עניין תרבותי-חברתי מאחד.
כערך קהילתי חשוב ,הציבו חברי הקיבוץ את אתגר השיפוץ כעשייה
התנדבותית שלהם .צוות נבחר של חברי אילות נפגש אחת לשבוע,
במטרה לגייס כספים ולדבר על תכני הצריף ואופיו.
בימים אלה החל פרויקט תיעוד וותיקי אילות ,כפרויקט רב שנים,
בו יראיינו אנשי אילות מדי שנה כ 15-איש .החומר שיערך יהווה
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שנה (ושבועיים) לאחר שעזב את כסא ראש המועצה ,אודי גת מספר איך זה לא להיות ראש המועצה,
לאן הוא מפנה את כל המרץ עכשיו ולמה זה תמיד יהיה קשור לחבל אילות
אודי ,מה שלומך?
"אני? מעולה .באמת טוב".
שנה מאז הפרישה...
"שנה ושבועיים מאז הפרישה ושנה וחצי מאז שהודעתי על כך".
מתגעגע?
"לפעמים מדגדג קצת באצבעות ,מתגעגע לדברים שקורים ואני
שמח שאני בעניינים מהבחינה הזאת ושעדיין מתייעצים איתי".
לאילו אספקטים בעבודה אתה מתגעגע?
"להיות בעניינים במה שקורה בחבל  -פרויקטים שנעשים לטובת
החבל  ,התקדמות עם פרויקטים שלחלקם אני התחלתי בגיוס התר�ו
מות ,כמו האמפי בתמנע ,הליזימטר ,כסף להשבת מי הקולחין  -כל
מיני דברים שאת הקשרים יצרנו בזמני ואני מתעניין בהם עד היום".
לא חבל לך לפעמים שמישהו אחר יגיע לקו הגמר? יקצור את
הפירות של העבודה?
"לא ,להיפך .אני שמח שזה חנן שממשיך את העבודה ,גם כי אנחנו
חברים טובים וגם כי אני חושב שהוא יכול .זה תמיד ככה  -אין
נקודת חיתוך בתפקידים ציבוריים כאלה ,לא קורה שאומרים  -מה
שהיה עד עכשיו נגמר ומעכשיו...

"מדובר בניסיון למגנט לאזור הזה את מי שעוסקים
בכל תחום של הביולוגיה והטכנולוגיה ,בין אם זה
מים מלוחים ,או מתוקים"
אותו הדבר היה לפניי  -מי שהגה את מרכז הבריאות האזורי
והמתנ"ס זה בילו ומי שביצע זה אני ,א ז הקרדיט מגיע לשנינו לצ�ו
רך העניין ,וזה בסדר גם לעתיד ,אין שום בעיה".
שמח שעזבת את כסא ראש המועצה?
"כן .לכ ל דבר טוב  -צריך שיהיה סוף ואני שמח שאני יזמתי והו�ב
לתי את הלו"ז של העניין ושזה לא נכפה עליי .אני גם הרגשתי טוב
עם זה שלפני הכהונה שלי לא התקיימו בחירות ,אז לא בזבזתי כספי
ציבור מיותרים .עזבתי בידידו ת ולא בכעס ,בנעימות ולא במל�ח
מה".
אתה רואה את עצמך אי-פעם חוזר לכסא הזה?
"לא ,מה פתאום? כל כך טוב לי עכשיו!"
מבטיח?
"אני חושב שאפשר להבטיח .אחר י  17שנה ,אני במקום אחר מ�ב
חינת גיל ,וותק ,ניסיון ,אני עושה דברים אחרים שמעניינים אותי,
קצת יותר רגועים".
מה אתה חושב על התפקוד של ראש המועצה הנוכחי?
"מדהים".
אם הוא יתמודד שוב  -תצביע לו?
"אני אצביע לו .אין ספק".
מה עשית מאז שעזבת?
התחלתי עם חודש וחצי חופש ,רציתי להתרחק מהיום-יום המועצתי
 הייתי בבית עם הספרים ,עם המשפחה ,עם אמא בחיפה".לא טיפסת על הקירות?
"אפילו לא דקה .אחרי החופש התחלתי לעבוד עבור הקרן הקיימת
 אני נותן ייעוץ חיצוני לחטיבה לגיוס משאבים של הקק"ל בנגב".מה אתה עושה במסגרת התפקיד?
"אני מנסה לעזור לחטיבה לגיוס משאבים ,שמגייסת כסף מחו"ל
לפרויקטים בנגב( .החטיבה מגייסת כספים לכל הארץ ,אבל אני
עוסק בנגב) .אני מנסה לעזור להם ליישר קו עם הפרויקטים שכבר

גדעון אפרתי (צילום :אילן מור)

עזב ,אבל לא נטש

 /גל נקדימון

הותרמו ,כלומר  -מה מצבם ,כיצד הם מטופלים וגם ליזום רעיונות
חדשים לפרויקטים ברחבי הנגב ברשויות השונות ,שייתכן ויימצא
להם תורם בעתיד ,במשרדי קק"ל השונים בעולם.
אני גם יועץ של החטיבה מהכיוון השני ,כלומר  -אם מתקשר איזה
תורם משוויץ ,למשל ,ורוצה לתרום בתחום החינוך ,אז אני יודע
לתת רעיונות והצעות והם מחליטים מה לעשות".
אתה מצליח לשמור על אובייקטיביות ולא להמליץ יותר דווקא
על דברים בחבל אילות?
כן ,בין השאר כי כל נושא ההמלצות הוא חלק מאד קטן מהעבודה
שלי וגם כי רוב התורמים כבר מכירים את הפרויקטים שהם רוצים
לתרום להם".
מרוצה מהעבודה?
"בינתיים אני מאד נהנה; אנ י מסתובב ומטייל הרבה בנגב ,גם ב�א
זורים שלא הייתי בהם; ג ם אני ,שהייתי מ"פ ומג"ד והגעתי לה�ר
בה מקומות ,מגיע למקומות חדשים מבחינתי ,כמו אזור הר עמשא,
סנסנה ,סוסיא ,הר יתיר ועוד ואני רואה פרויקטים יפים וזה משמח
את הלב".

מים במדבר

"עד לתחילת החודש הזה (אפריל) עשיתי את העבודה הזו בהיקף
של משרה מלאה ואז ירדתי לחצי משרה ,כי נכנסתי לחצי משרה
חדשה  -אני מנהל את מנהלת ההקמה של פרויקט גדול ומדהים -
שת"פ של עיריית אילת ע ם מ.א חבל אילות ומשרד החקלאות ,בק�י
דום רעיון של הפיכת האזור הדרומי הזה למרכזי (גם ברמה בינ"ל)
בתחום החקלאות הימית ,הביולוגיה הימית ,הביוטכנולוגיה הימית
ומים".
???
"לפני כמה שנים התקבלה בממשלה תוכנית ,שמדברת על מגוון
מקורות תעסוקה ואתגרים תעסוקתיים קצת שונים לעיר אילת.
התוכנית הזאת עברה כמה גלגולים ,עד שלאחרונה ,לפני כחצי
שנה ,משרד החקלאות ייצר פרוגרמה עסקית שמגדירה איך,
בעצם ,משנים את פני הכלכלה והתעסוקה ,מגוונים אותן ומוסיפים
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חלק מחדר התיעוד .הצוות מדווח לחברי אילות אחת לחודש על
פועלו בניוזלטר המופץ גם לאנשים מחוץ לאילות ,שניאותו לסייע
בנדיבותם .הצוות נמצא בקשר עם המועצה לשימור אתרים ,מעדכן
ומתעדכן ,ובימים אלה מתהדק הקשר עם סטודיו ״טוקן״ ,כמוציאים
לפועל של הרעיונות שעלו בנושא שימור הצריף.
באסיפה ובשיחות מקדימות החליטו חברי אילות כי לאור מצב הקונ
פה הנוכחי אין באפשרותם להוציא כספים לטובת הפרויקט .לעומת
זאת ,הביעו חברים רבים את רצונם לתרום מזמנם לטובת הפרויקט
בשעות עבודה  -בתחומים ספציפיים וכלליים כאחד .הוחלט כי סכום
כסף המקביל ל 20%-מהסכום אותו נקבל לטובת הפרויקט יתרם על
ידי הקהילה.
אנשי אילות החלו בגיוס כספים מחברי הגרעינים שהיו בעבר ,ועד
כה גויסו  10.000ש״ח .להערכתנו ,נדרשים כ 100.000-לתחילת
העבודה על פירוק הגג והרכבתו .צוות קטן שקם לעניין נפגש פעם
בשבוע במטרה לגייס כספים לטובת השימור .הצוות  -אלעד ויעל בן
דרור ,דורון גבע ,טליה גולן ונורית גורן  -נפגש עם אילותים נוספים
בכל פעם שנראה כי אפשר לפעול בדרכים נוספות ,לגייס שותפים
נוספים לדרך ולהתקדם.
התורמים מקבלים את 'חולצת השימור' ,תעודת הוקהרה והחל מתר�ו
מת סכום מסוים הם גם נכללים בקיר התורמים שיבנה בקרוב.

לתיירות ולמסחר שיש בעיר אילת ,גם את הנושאים של חקלאות
ימית ,ביוטכנולוגיה ימית ,כל מה שקשור באצות ,דגים ,דגיגים...
הוחלט להקים מנהלת הקמה של הפרויקט ,ובדרך להבין כל מיני
דברים ,שחלקם עדיין עם סימני שאלה מאד גדולים ,כמו מערכת
הגומלין וההשפעה על הים  -אם תהיה .מה צריך לעשות כדי שלא
תהיה השפעה על הים ומצד שני  -איך להביא אנשים ,כוח אדם?"
איפה אנחנו  -חבל אילות  -נכנסים לתמונה?
"מתוכננת הקמה של מעין אזור תעשייה ,או פארק תעשייתי ,בו
יישבו עסקים ,גופים ויוזמות בתחומים האלה  -גם מיזמים חדשים
וגם מי שכבר עוסק בתחומים האלה ,כמו מפעל האצות בקטורה,
ערדג ,המכון לחקר ימים ואגמים ועוד .מדובר בניסיון למגנט לאזור
הזה את מי שעוסקים בכל תחום של הביולוגיה והטכנולוגיה ,בין אם
זה מים מלוחים ,או מתוקים.
זה קצת דומה למה שעשינו עם האנרגיה המתחדשת ,רק ששם לא
היתה לנו שום יומרה שזה יהיה דווקא במקום אחד; היה ברור לגמרי
שזה יתפרש על כל הערבה".

לאט לאט
היה לנו ברור כי לא נרצה לבנות מוזיאון בו יעצרו אחת לשבוע שני
אוטובוסים וביתר הזמן ננקה אבק מהחדרים ...רצינו מבנה שיהיה
שוקק חיים ,כפי שהיה בעבר.
בהתייעצות עם אייל שיינבאום מסטודיו לעיצוב "טוקן" ,הצגנו את
הרצון הכללי שלנו לחללי הצריף ולחצר שסביבו ,ובעצתו של אייל
קיימנו פגישה עם הנוער באילות ושמענו גם את דעתם לגבי הצריף.
המפגש היה מעניין וחשוב מאד והרעיונות שצצו הפתיעו גם אותנו.
חזרנו לאייל והתחלנו לקדם את הפרוגרמה ,ובימים אלה האיא אמ�ו
רה להגיע לאסיפת הקיבוץ ,בה יוחלט על הפונקציות השונות של
המבנה.
בינתיים פעלנו בשני מישורים :האחד גיוס כספים נוספים לשימור
והשני העשרת חדר התיעוד שיפתח בצריף.
חדר התיעוד יכיל את ציר הזמן של אילות ויהיה יחידה קטנה בחלל
המתחם ,בה יוכלו משפחות וקבוצות אינטימיות להיכנס ל"סלון
חמים" ולצפות בסרטי תיעוד על אנשים ואירועים( .חגי משק ,בר
מצוות ,לזכרם ,סיפורי המקום" ,עלילות ראשונים" וכו') .בימים אלה
אנו ממלאים אותו בסיפורים ,תמונות וסרטים ,שאת חלקם ניתן יהיה
לראות רק בחדר התיעוד .כל השאר יהיה פתוח לכל סקרני וחובבי
האינטרנט .ההשקהעה בתוכנת ציר הזמן הייתה חלק מתכנית ההש�ק
עות של ארכיון הקיבוץ.
גיוס הכספים נעשה באופנים שונים:
התחילה בגיוס חברתנו רוחה נלסןון ז"ל ,שפנתה אל חברי הגרע�י
נים ושכנעה אותם לסייע לנו .בסכום הכסף שאספה רוחה הצלחנו
להוריד את גג האסבסט.
משימת הגיוס השנייה נערכה לאחרונה ,בערב גרעינים שקיימנו בבית
העם ברשפון .תיאטרון "אלעד" תרם את ההצגה 25 ,אילותים הוסיפו
תכנית אמנותית וככה נסענו לרשפון ,לערב מרגש ומחייך ושבנו עם
סכום כסף שיעזור לנו לתכנן את החצר הסובבת את הצריף.
זו תהיה חצר חקלאית ,שתנציח את חמישה עשר ראשוני הפלוגה.
בימים אלה אנו פונים לאדריכלי נוף לקבלת הצעות מחיר.
העבודה מול היחיהדה לשימור אתרים מתנהלת לאיטה ,התו�כ
ניות אושרו ,יש כוונה להתחיל לעבוד ,אוטוטו מתחילים ....וכמו
שאומרים בזמן מדבר  -צריך הרבה סבלנות.
כן ,הצריף באילות יהיה מבנה שוקק חיים .יבואו בשעריו צעירים
וקשישים ,סקרנים וספקנים .זה לא יקרה מחר אבל זה ממש מתהווה.
ואם אתם מכירים חצי מליון שקלים שלא מוצאים את הכיס המנ
תאים ...דברו איתי.
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אני שמח שזה חנן שממשיך את העבודה ,גם כי
אנחנו גם חברים טובים וגם כי אני חושב שהוא
יכול .זה תמיד ככה  -אין נקודת חיתוך בתפקידים
ציבוריים כאלה ,לא קורה שאומרים  -מה שהיה עד
עכשיו נגמר ומעכשיו”...
התבקש ת לעשות את זה על בסיס ההצלחה שלך עם האנרגיה ה�מ
תחדשת?
"גם על בסיס הדבר הספציפי שקוראים לו אנרגיה מתחדשת ,אבל
לא רק .אני מניח שזה בטח עזר ,אבל גם על בסיס הניסיון שצברתי
במשך השנים וההיכרות של האנשים איתי ועם היכולות שלי.
אני מתחיל בחצי משרה; ומקווה שההיקף יגדל בעתיד ,עם ההצלחה
של הפרויקט .בשלב זה אני מנהל את מנהלת ההקמה ,שעדיין לא
ברור מה המקום הפיזי שלה".
איפה אתה יושב בינתיים?
"פה ,במשרד הזה ,בבניין האנרגיה המתחדשת".
המנהלת אמורה לתת שירות רק לאילת-אילות?
"צוות ההיגוי מורכב מאנשים ממשרד החקלאות ,מועצה אזורית
חבל אילות ועיריית אילת .טכנית ,הדברים נעשים בחצר של העיר
אילת .כל אחד מהגופים האלה הקצה כסף לפרויקט הזה ,רק שהוא
מאוגם באילת ומשם מעסיקים אותי".
יש לוח זמנים?
"בינתיים נשכרתי לחצי שנה ואני מקווה שבזמן הזה יגיעו תקציבים
שיאפשרו להתקדם עם הפרויקט .להקמה הפיזי ת עדיין אין לוח ז�מ
נים ,כי בינתיים אנחנו עוד שואלים מה ואיך ועד שלא נדע מה נדרש
ואיך צריך לעשות  -לא נדע כמה זמן נדרש".
יש מה לדבר גם על הקמת מוסד לימודי למדעי הים כמו במכמורת?
"אני לא יודע א ם מוסד לימודי כזה בדיוק  ,אבל בשלב ב' של ה�פ
רויקט אנחנו בהחלט רואים דברים נלווים שקשורים ,כמו חינוך,
אקדמיה ,מחקר ותיירות  -הם אולי לא העיקר ,אבל הופכים את
העסק הזה ליותר משמעותי ומרכזי".
אודי ,מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?
"הבעיה ,שלצערי אני כבר גדול וחוגג השנה שישים .אני לא יודע
ספציפית מה אני רוצה ,אבל אני רוצה שיהיה לי מעניין ומאתגר; זה
מה שחשוב וכרגע לא משנה באיזו תחנה ומי הבוס .מה שעוד חשוב
לי שזה יהיה בנגב ובערבה  -אם אני יכול לעזור לפיתוח הערבה
והנגב ,ביחד עם האתגר והעניין ,אז זה יכול להיות מושלם".

סורה חושך

 /נוי קוגמן ,המחנות העולים

"חשבנו שנוכל להפיל את אסד בשירים וריקודים" ,כך אומר אחד המתראיינים בסרט 'ילדים פליטים' ,המתעד
את חייהם של בני נוער סורים במחנה פליטים בירדן ,וקשה לחשוב על משפט שמסכם יותר טוב את המצב
בסוריה מהציטוט רווי האירוניה המרירה הזו
מה שהתחיל כמחאה עממית
ב ,2011-באופוריית הזעם
של האביב הערבי וקצת לפני
'מחאת האוהלים' אצלנו ,הפך
למלחמת אזרחים רוויה בדם,
אליה התנקזו מאבקי כוחות
אזוריים ובינלאומיים .עם
מאות אלפ י הרוגים וכחמ�י
שה מיליון פליטים ,שכנתנו
הצפונית הפכה למוקד של
אחד האסונות ההומניטריים
האיומים של האלף החדש,
והתמונות הבלתי פוסקות
באמצעי התקשורת ,של ערים
חרבות ,בתי חולים מופצצים וילדים פצועים ,גורמות לישראלים
רבים ,גם בחבל אילות ,לשאול את עצמם  -מה אנחנ ו יכולים ל�ע
שות? מה נדרש מאיתנו?
אנחנו ,בקיבוץ ההכשרה של המחנו ת העולים ,חשנו אחריות כ�מ
חנכים לחפש נתיב לפעולה אל מול האסון הזה ,והתוצאה" :סורה
חושך"  -ערב התרמה לנוער ,צעירים וכל המשפחה ,שיתקיים בחוף
הדקל ,ביום ראשון -ה 21-במאי ,בשיתוף פעולה עם המועצה האז�ו
רית חבל אילות ועיריית אילת .במהלך הערב יתקיימ ו תערוכה הכ�ו
ללת מידע והתייחסות אמנותית למצב בסוריה ,טקס ,הופעה של
תאטרון "אלעד" וכן דוכנים ופעילויות לנוער וילדים .כל הכנסות
האירו ע יוקדשו לפעילותה החינוכית של ״קרן כראם״ ,ארגון א�מ
ריקאי שעוסק בבניית ושיקום בתי ספר בסוריה ובמחנות פליטים
בטורקיה .בנוסף להעלאת המודעות והתרמה ,תכלית האירוע היא
גם להביע סולידריות עם העם הסורי במצוקתו ,ותיעוד של האירוע
יתורגם לערבית ויופץ ברשתות החברתיות בקבוצות רלוונטיות.

נוספים באזור ,שיצרנו עמם
קשר) ,וכן במסגרת הדרכת
הנעורים ביישובי החבל .זאת
מתוך תפיש ה שחלק מת�פ
קיד הכוללות (ומועדון הנונ
ער בבאר אורה) ,כמרחבים
המיועדים להתבגרות ופיתוח
עצמאות מלווה של בני נוער
 הוא להיות בית להתנסותבלמידה ,עיבוד ונקיטת עמדה
כלפי המציאות החברתית.
הנושא הזה מעורר שיחות
מעניינות :על מלחמות ,סבל,
והיכולת של אנשים מן השונ
ר ה לפעול באמת לשינוי בעולם של אינטרסים .בני הנוער מתו�ס
כלים  -קשה להם שאנחנו מביאים לפתחם מצב כזה ,בו הפתרונות
לא בהישג ידם וגם לא בהישג ידינו  -אך רבים מהם גילו יכולת
מפתיעה לצלול לניואנסים של הפוליטיקה הבינלאומית הסבוכה,
וגם רצון בריא ל א לשתוק אל מול המאורעות ולעשות מעשה .ה�מ
פגש עם בני נוער  -שטרם אימצו בצורה מלאה את הפיכחון הציני
של עולם המבוגרים  -מזכיר ומחדד שאל לנו להתבצר תחת גפננו
ותאנתנו ,בנוחות המשמחת והמעוורת לעתים של הקהילה המוכרת,
ועלינו להתעקש ולפעול (כבנוסח התפילה בלוטן) למען שלום על
ישראל ,ועל כל יושבי תבל.
אנו מזמינים את כולכם להגיע לאירוע ביום ראשון ,21.5 ,בשעה
 ,18:30חוף הדקל ,אילת.

שיתוף הפעולה הכלל-אזורי נושא בקרבו הזמנות
למפגש אנושי משמעותי סביב פעולה במציאות,
מה שלא תמיד מצליח לקרות בין אילתים לתושבי
חבל-אילות ,ולגילוי שותפים חדשים למעשים של
יצירה קהילתית ותיקון עולם
הפקת אירוע מסוג זה התבררה כמלאכה לא פשוטה מבחינ ה לוגי�ס
טית ,שדורשת הרבה אישורים ,תיאומים וציוד ,אך בתהליך ההפקה
התגל ה כוחו של אקטיביזם מבוסס קהילה ומקום ,שגם בעידן האינ�ט
רנט אין לו תחליף .ללא עזרתם האדיבה של חנן גינת ,זוהר מיכאלי,
משפחת ג'קסון ,ועוד רבים בחבל אילות ובאילת  -שתרמו זמן ,עצות
ומשאבים לטובת המטרה  -לא ניתן היה לקיים את ערב ההתרמה.
הכוח שבלוקאליות מתבטא גם בכך שהאירוע אינו מתרחש בחבל
אילות עצמו ,אלא בעיר השכנה  -אילת ,ומזמין את תושבי האזור
כולו ,בני עיר ,יישוב וקיבוץ כאחד .שיתוף הפעולה הכלל-אזורי
נושא בקרבו הזמנות למפגש אנושי משמעותי סביב פעולה במציאות,
מ ה שלא תמיד מצליח לקרות בין אילתים לתושבי חבל-אילות ,ו�ל
גילוי שותפים חדשים למעשים של יצירה קהילתית ותיקון עולם.
את האירוע מקדים מהלך חינוכי רחב בחבל אילות ובאילת ,שנמצא
כעת בשיאו .הוא כולל שיעורי חברה בבית הספר האזורי "מעלה-
שחרות" ובאילת ,פעולות בתנועת הנוער (ובתנועות וארגוני נוער
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החבל
הצעיר

הידעת?

עורכת :יעל אלטשולר

ב 1391-קיסר סין ,הונג וו הזמין לראשונה ניר טואלט
במידות  60 -על  90ס''מ! (מדעטק חיפה)

יעל אלטשולר

we’ll be counting stars

 /זוהר כהנא

איך הגיעה תמונה של זוהר כהנא מחבל אילות אל החלל? במסגרת פרויקט ייחודי ומרתק בו לקחה
חלק ,עם עוד צעירים מרחבי הארץ
"עיר שוחרת חלל" – זהו שם התוכנית עליה אספר לכם .למען
האמת ,זוהי לא תוכנית חדשה בעולם  -היא עבדה ועדיין עובדת
באירופה ובארצות הברית ,וזוכה להצלחה גדולה .כאן ,בארץ ישנ
ראל ובארצות המזרח התיכון ,התכנית נחשבת חדשנית ומאתגרת
במיוחד ,בגלל המצב עם בני דודינו מהגבולות .אכן ,זה מאתגר,
אבל אף אחד לא אמר שזה בלתי אפשרי -נכון?    
התוכנית מוצעת לבתי ספר ולגופים פרטיים ,מקבלת מספר מסוים
של בני נוער ומעבירה להם הכשרה במשך שלושה חודשים .רוב
ההכשרה מתבצעת עם מורה בתוך כיתות הלימוד ,ולפחות פעם
בשלושה שבועות נוסעים למרכזי מדע ואתרים חשובים ,בשביל
לשמוע וללמוד מהטובים בתחום.

לתוכנית ולסיורים יש מטרה שאליה התכנסו
מלכתחילה  -שיגור קפסולה מדעית אל שכבת
האטמוספירה .אל הקפסולה מחוברת מצלמת גו
פרו ,כך שנוכל לקבל סרטון של השיגור והעלייה
אל שכבת האטמוספירה
לתוכנית ולסיורים יש מטרה שאליה התכנסו מלכתחילה  -שיגור
קפסולה מדעית אל שכבת האטמוספירה .אל הקפסולה מחוברת
מצלמת גו-פרו ,כך שנוכל לקבל סרטון של השיגור והעלייה אל
שכבת האטמוספירה.
אני חייבת להודות שבהתחלה לא ידעתי למה לצפות ולקראת מה
אני הולכת  -אמרו לנו שאנחנו הולכים לשגר משהו שיגיע אל
מחוץ לכדור הארץ .אבל הנה אני עומדת באזור השיגור ורואה את
הקפסולה עליה מודבקות תמונות של חברי הצוות עולה באיטיות
אל השמיים והופכת לנקודה לבנה קטנה.
חבריי לפרויקט הם חבורה של אנשים חכמים ,מוכשרים ויצירתיים
ובלעדיהם זה לא היה קורה .כל אחד נתן מעצמו את המקסימום
והגענו בסוף לתוצאה שאליה שאפנו.
כל הפרויק ט הזה היה חוויה מדהימה ,מרתקת ומעשירה  -למ�ד
תי הרבה ,הכרתי אנשי ם חדשים והקשרים שלי התחזקו עם א�נ
שים שהכרתי קודם .זו באמת חוויה שהייתי ממליצה לכולם לעבור,
והייתי עושה את זה שוב.
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בתמונות :סיור במרכז חיל האוויר:

טיפל'ה/

גשר בשיניים

יומיום אנו רואים נערים ונערות רבים
ע ם חוטי ברזל וקוביות על השיניים ה�נ
קראים 'גשר'' .גשר' זוהי שיטה נפוצה
ליישור שיניים ,בעיקר בקרב בני נוער.
סביב נושא ז ה קיימים חששות והת�ל
בטויות רבות .ראיינתי כמה בני נוער
הנושאים גשר ושאלתי אותם עד כמה
מפריע להם ההתקן ולמה.
חלק מהם אמרו שהגשר מפריע להם
ביומיום וחלק אמרו לי שלא כל כך -
בשבוע או שבועיים הראשונים לאחר
ההתקנה ,כואבות השיניים ומרגישים
לחץ גדול עליהן ,לכן בזמן זה חשוב
לאכול מאכלים רכי ם כמו מעדנים ,מ�ר

מורת
החודש

 /נעמה סכונפלד

יעל אלטשולר
טיפים למתבגר המיואש

קים וכדומה ולהימנע ממאכלים קשים
כמו תפוח ,פיצה ועוד .בנוסף ,לפעמים
הקוביות של הגשר יכולות לשרוט את
הפה ,אך ניתן לבקש מרופא השיניים
שעווה מיוחדת שמורחים על הקובייה
שפוצעת וכך הפה לא נפגע .חיסנ
רון נוסף שמאוד מפריע ביומיום הוא
שהאוכל נתקע בגשר ,בגלל סיבה זו
מומלץ תמיד להחזיק בקיסמי שיניים
לסוף כל ארוחה .אסור לאכול סוכריות
דביקות כמו מסטיק או גומי  -אכילה
שלהן יכולה לגרום לקובייה ,או לגונ
מיי ה ליפול .בזמן שיש גשר חשוב ל�ש
מור על היגיינת פה גבוהה מן הרגיל
ולהקפיד לצחצח היטב את השיניים.

קומיקס/

מאיה שחם-חורש

נור
מורהי לתאנגדלאווי
לית

ולספרדית
ומחנכ
ת של ט" 2
האם תמיד רצית להיות מורה?
לא .כשהייתי ילד ה רציתי להיות זמרת ורק ל�ק
ראת י"א-י"ב הבנתי שאני רוצה בעצם להיות
מורה ,ולשם פניתי אחרי הצבא.
ובמה עבדת לפני כן?
לפני הצבא ,אחריו ,ובמהלך הלימודים היו לי
כמה עבודות זמניות  -הייתי מנהלת אדמיניסטנ
רטיבית .אחרי הצבא התחתנתי ,התחלתי ללמוד
ופניתי לעבוד בהוראה.
את חושבת שתמיד תרצי להיות מורה?
כן ,זה מה שאני אוהבת לעשות ואני מאד נהנית
מזה.
אם היית יכולה לעבוד בכל מקצוע שהוא -
במה היית עובדת?
הייתי רופאה מיילדת.
מה "קורץ" לך במקצוע שאת מלמדת (אנגלית
וספרדית)?
אנגלית היא שפת האם שלי וזו ההכשרה שלי.
אני מאוד אוהבת שפות ובעקבות שליחות במקנ
סיקו  -שם חיינו שש שנים  -ומכיון שאני מאד
אוהבת את השפה הספרדית ,החלטתי שאעשה
את השילוב הזה והתחלתי ללמד גם ספרדית;
זאת שפה מקסימה!
איך היית מגדירה את ה"תפקיד" שלך בכוח
הכיתתי כשהיית תלמידה בבית הספר?
אני הייתי זאת שאומרת הכל .למדתי בבית ספר
דתי וזה לא היה מובן מאליו לבוא ולהגיד את
מה שאת חושבת  -הייתי מאוד דעתנית ,מנהיגה
ותלמידה מאוד טובה.
מה היה השיעור האהוב עלייך ולמה?
אנגלית וכימיה  -בזכות המורות שלי לאנגלית
ולכימיה אני מורה היום .למעשה ,עד לפני כמה
שנים הייתי עדיין בקשר עם המורה שלי לאנגלית.
ומה היה השיעור השנוא עלייך?
מאוד נהניתי מהלמידה ,לא היה לי שיעור שנוא.
ועכשיו ,בפנייה חדה אל מי שאת כיום  -אילו
שלושה דברים היית לוקחת איתך לאי בודד
(לא אנשים)?
אם מדברים רק על חפצים ,אז הייתי לוקחת טלנ
וויזיה עם מקום לדיסקים ,את כל העונות של
"חברים" ומים.
בתור מור ה למספר שפות ,איזו שפה הכי מ�ע
ניין אותך ללמד?
נכון לעכשיו ,ספרדית ,כי זה יותר חדש בשבילי
 זאת השנה הראשונה שאני מלמדת מגמה ,זהמאוד כיף ,ואני יכולה ללמד דברים שהם יותר
חדשים לי ושקשורים גם בתרבות.
ולסיום ,לו הייתה לך משאלה אחת ,רק אחת,
מה היית מבקשת?
שימשיך להיות מושלם כמו עכשיו.
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אנרגיה מתחדשת
מה קורה אצל השכנים שלנו מדרום...
במסגרת התהליך הבלתי פוסק במימוש חזון האנרגיה המתחדשת באילת ,שמרכיביו שונים מהערבה,
נמצאה הדרך לקדם את הנושא בדגשים של התייעלות ,חסכון והעלאת רמת השירותים ,איכות הסביבה
ואיכות החיים בעיר אילת ,הכוללת גם הטמעת מערכות לעיר חכמה
כחלק מפעילות זו ,החלה עיריית אילת ביישום פיילוט 'שכונה חכמה
וירוקה' בתמיכה של האיחוד האירופי .עיר חכמה הינה עיר ,המשתמשת
בטכנולוגיות מידע ותקשורת במטרה להיות יעילה ,ירוקה ומתקדמת יותר.
לפרויקט נבחרה שכונת "מצפה ים" בזכות תמהיל השכונה הכולל בית
כנסת ,בית ספר וגני ילדים ,מרכז מסחרי ,גנים ציבוריים ומגורים מגוונים
בכ 900-בתי אב .הפעולות שננקטו בשכונה:
הוחלפה תאורת הרחוב לתאורת לדים (ביצוע :חב' 'דרך חדשה בתנועה').
בוצעה התייעלות אנרגטית במבני ציבור( (ביצוע :חב' 'ח.י .פתרונות ח�כ
מים') .היחידה הסביבתית ניהלה פרויקט של סקר אנרגיה בבתי האב,
בו ניתנו המלצות להתייעלות וחולקו מתגים חכמים לתפעול יעיל של
מערכות חשמל בבית ונורות לד לחיסכון בחשמל .יושמה תכנית חינוכית
ייחודית בנושא בבי"ס  .החיסכון הצפוי ברמת השכונה (ללא בתים פ�ר
טיים) הנו כ 180-אלף ש"ח לשנה .הצלחת הפרויקט והרחבתו לכלל העיר
תוביל לחיסכון עירוני של למעלה ממיליון ש"ח בשנה!
פעולות נוספות שמתקיימות ויתקיימו:
הטמעת מערכת חכמה לניטור ואיסוף אשפה ,שנותנת מידע אודות נתוני
צריכ ה בזמן אמת ,מייצרת תחזיות צריכה לעתיד ומסייעת בהקטנת צר�י
כת האנרגיה.
פרויקט  30מגה גגות לתושבים :בעזרת הטכנולוגיה שפתחה חברת
״SolView״ מהחממה הטכנולוגית שלנו ובעזרת מימון של  600,000ש״ח

מהמדען הראשי ש ל משרד האנרגיה ,מייצרת העירייה פלטפורמה אי�נ
טרנטית ,בה כל תושב יוכל לראות את הגג שלו ,מה גודל המתקן שהוא
יכול להקים ,כיווני התקנה מומלצים ,עלות ורשימה של קבלנים במחיר
אחיד ,שזכו במכרז של חברה כלכלית להתקנות.
כחלק מפרויק ט שיקום שכונות ,הממומן על ידי קק"ל והמשרד להגנת ה�ס
ביבה ,תקבל אילת תמיכה שתטמיע גם התייעלות אנרגטית וייצור סולארי.
כביש אלחוטי אלקטרומגנטי מתוכנן בשדה התעופה החדש ,עם טכנולונ
גיה של ״ElectRoad״  -אף היא חברה מהחממה שלנו כאן בערבה.
חברת סטאר-ט-אפ בשם ״TruckNet״ ,השייכת לחממה שלנו ,פתחה מ�ש
רדים באילת ומעסיקה למעלה מעשרה עובדים ,בעיקר בתחום התכנות.
החברה מייצרת תוכנה ,המאגדת רישום נסיעות של כל חברות התובלה
ומקסום הובלות ,שיפחיתו שליש מהנסיעות הריקות.
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המדור לשירותכם /

שרי ניצן

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

מרכז יום תעסוקתי אזורי לאנשים המתמודדים עם מוגבלות
האביב הגיע ,ואיתו אווירה של חידוש; רעיונות ומחשבות מתגבנ
שים ,צומחים ,מתחילים לקבל צורה.
החודש אני רוצה לשתף אתכם בפרויקט שהחל לצמוח לפני כשנה
וממשיך להתמודד עם חבלי לידה לא פשוטםים ,תוך שהתמיכה מג�ו
רמים שונים באזור ומחוצה לו נותנת תקווה להתקדמותו.
מדובר בהקמת מרכז יום תעסוקתי אזורי לאנשים המתמודדים עם
מוגבלות  -קבועה או זמנית  -שיאפשר קידום ופיתוח יכולות ,יספק
מקומות עבוהדה למגוון תושבים ,וישתלב עם שירותים נוספים ש�ה
צלחנו לבנות לאוכלוסיות מיוחדות ,כאן בחבל אילות.
כמו בכל דבר חדש ,יש הרבה שאלות פתוחות כגון מיקום ,מימון,
מבנה ,הסעות  -שאלות המאפיינות בניית שירות חדש .אנחנו בשלב
מרגש ,כאשר כל האפשרויות פתוחות לפנינו .לאט לאט שותפים
שונים  -כמו משרד הרווחה ומספר עמותות  -מתחברים לצורך
ולפרויקט .המחלקה מאמינה שניתן לבנות כאן מיזם שיתאים לאזור
המיוחד שלנו.
נגישות לובשת בגדים מגוונים .הפרויקט הזה הוא חלק מהנגשת
חבל אילות לכל תושביו .כאשר מדברים על נגישות ,אנחנו בדרך
כלל חושבים על נגישות פיזית המאפשרת כניסה לכולם ,אבל תקנ
שורת חלופית ,היכולת של פרטים או קהילה לקבל ולכלול את כל

תושביה בעשייה מתאימה לערכים משותפים – גם זו נגישות.
פעם אחר פעם ,חבל אילות מוכיח שהוא קהילה מסוג זה ,עם
פרויקטים שונים .אנחנו קהילה שמגדירה לעצמה מטרה להעניק
אפשרות לכל אחד להשאיר חותם אישי בדרך שהיא/הוא מסוגלים.
אני מאמינה שיחד אפשר להמשיך ולהגשים עוד חלומות מסוג זה,
כאן ,בקצה המדבר.

תרבות בחבל אילות
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מאי

אירניה

חוקרים פטריות עובש

ציפור החודש

 /איתי שני

"הפרסיה עם הגרון".
המין תואר לראשונה בזכות
אוגוסט פינו  -שהיה הקונסול
הצרפתי בפרס ,בשנת .1863
זו ציפור שיר יפיפיה ,הדוגרת
בתפוצה מצומצמת למדי במזרח
התיכון ובאסיה ,ממרכז טורקיה,
דרך הקווקז ,אירן ,עד לאפגנינ
סטן וחורפת במזרח אפריקה.
בישראל האירני ה דוגרת ב�מ
רומי החרמון ,בעמקים נידחים
בעלי צמחייה דלילה .סקרים
שנערכו בשנים האחרונות,
מראים כי גודל האוכלוסייה
הדוגרת בחרמון הישראלי עומד
על כ 40-זוגות.
בדרום הערבה ובאילת מופיעים
מדי פעם כמה שרות פרטים,
בעיקר בסוף אפריל ותחילת
מאי.

חוקרים פטריות עובש

צמח החודש

 /בני שלמון

מאי

מקור-החסידה השעיר
פרח למשכימי קום :הפרחים הורודים  -סגולים
הגדולים נפתחים בבוקר ,פונים אל השמש ומזנ
מינים חרקים לארוחת בוקר חמה של צוף ואבקה.
הם מכוונים את המאביקים למזון בכתם שחור
במרכז הפרח ,שהוא גם קולט קרינה .כעבור
כמה שעות נושרים עלי הכותרת .לפרי שטרם
הבשיל צורת מקור חסידה ,ואילו נותני השם
המדעי ( )Erodiumדימו אותו לראש אנפה.
הפרי הבשל נפתח לחמש יחידות תפוצה ,להן
מקור מחודד שעליו זיפים הנוטי ם למעלה ,ומ�ל
ען ארוך ומנוצה המסייע לזרע לעוף ברוח .קצהו
החד של המקור ננעץ בקרקע והמלען מתפתל
ומסתלסל בהתייבשו ונפתח כשלחות האוויר
עולה .כך הזרע שביחידת התפוצה ננעץ בקרקע
ומוגן מאיסו ף אוכלי זרעים כעופות ומנמלת ה�ק
ציר (שבהר הנגב אוספת יותר ממחצית הזרעים).
לאחר גשם מתאים הזרע נובט ,מצמיח שושנת
עלים ואוגר מזון בפקעת על השורש .בשנה
הבאה הצמח יוציא עלים ופרחים  ,כשהוא מ�צ
מיח פקעות ריבוי על שורשים אופקיים .הפקעות
הצעירות אכילות וטעימות לדרבנים ,החופרים
אותן .הצמח נפוץ בקרקעות לס ומשטחי סלע
בבקעות ,ולאורך הכבישים  12ו.40-
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מפרגנים לשכנים

 /גל נקדימון

המבשלה
מכיוון שאני תמיד שמחה להזדמנות ללגום בירה טובה ומכיוון
שהפאבים בחבל אילות  -נעימים וטובים ככל שיהיו  -נפתחים
בעיקר בסופי שבוע ,בשעות בהן אני כבר מתהפכת לצד השני,
ומארחים בעיקר את צעירי האזור ,שזה זמן רב שאיני נמנית עמם -
החלטתי לכתוב כמה מילים על "המבשלה" האילתי ,אשר כשמו כן
הוא  -משכן בין כתליו ספוני העץ מבשלת בירה.
מה הופך את "המבשלה" למקום שגם אנשי האזור ירצו לבלות בו?
קודם כל  -שעות הפעילות :מילים אלה נכתבות בתוך המקום עצמו,
בחסות המזגן ,בשעה שתיים בצהרי יום שישי ,כשהילד בחוג ובחוץ
שלושים והרבה מאד מעלות .כן ,בשישבת ,המקום נפתח כבר בשעה
 13:00בצהריים ובאמצע השבוע בשעה  .17:00כל לילה הוא נסגר
בשעה  2:00איי.אם.
המיקום  -הוא תקוע אי-שם באזור התעשייה הכמעט הכי דרומי,
מה שאומר שלא צריך להיכנס לעיר ,לפקקים של החגים ושל הקיץ
וזה גם אומר  -אם להיות כנים  -שהוא לא נמצא במרחק הליכה
מהעיר ,כך שאפשר למצוא שם יותר מקומיים  -אילתים וחבל-
אילותים  -ופחות תיירים ,או כמו שאומר אחד מבעלי המקום" :אין
פה עוברי אורח"...
הקהל  -מעבר לסוג האוכלוסייה ,יש גם מה לומר בזכות ממוצע
הגילאים ,שעומד על  ,30-50פלוס-מינוס.
המוזיקה  -את אייל גולן אין סיכוי לשמוע כאן ,אבל הרבה רוק,
ג'אז ,בלוז ,בהמשך מובטחים גם ג'אם-סשנים ואח ת לכמה זמן מ�ת
קיימת הרצאה על הבר ,בנושאים כמו ויסקי" ,הנסיך הירוק"  -בן
החמאס (שהועברה על ידי איש השב"כ שהיה המפעיל שלו) ואפילו
מופע קסמים היה כאן.
המחירים  -לא כמו של הבירה בפאב הקיבוצי ,אבל גם לא תל-
אביב .סבירים ,עם הנחה של  20%לתושבי האזור על פריטי האוכל
והשתייה הקלה.

ויש גם סיפור
רק שנה מאז נפתח פאב "המבשלה" והוא זוכה להצלחה מדהימה,
במיוחד יחסית למקום בילוי באילת .ההצלחה באה לידי ביטוי  -לא
רק בכך שהמקום מלא ,אלא גם בהתרחבות שעבר רק לפני כחודש
והפך ממקום היכול להכיל  45אנשים ,למקום היכול להכיל 80
איש.
"המבשלה" נפתח על ידי נתן ארוטיונוב ,תומר אנקרי ויעקב כון,
ב .23.2.2016-נתן ,חיפאי במקור ,שהגיע לאילת ב ,2006-תומר,
אילתי ויעקב גר בקיבוץ יטבתה בתור חייל בודד ולאחר השחרור
עבר לאילת .השלושה  ,כיום בתחילת שנות השלושים לחייהם ,נ�פ
גשו במקומות העבודה השונים כשעסקו בתחום המזון והמסעדנות
והחליטו להגשים חלום משותף ולפתוח מבשלת בירה ,שהפכה גם
לפאב/בר-מסעדה.
נתן מסביר לי שהגדרת המקום היא :בר-מסעדה .אני טוענת
שהאווירה היא יותר של פא ב שכונתי .העיקר  -כולם מרוצים" .ה�ר
עיון המקורי היה לפתוח מבשלת בירה" ,אומר נתן" ,חשבנו לפתוח
קודם את המפעל ואז את המסעדה ,אבל עם הזמן ,הבנו שזה לא נכון
ואנחנו חייבים גם מסעדה ,כדי שתהיה רווחיות לבירות ,אז שינינו
את הקונספט".
ומה הקונספט?
"אנחנו מאמינים שהוא ייחודי  -קצת אירופאי מבחינת העיצוב וסוג
אוכל .אמרנו שלושתנו שנעשה מה שאנחנו אוהבים  -האוכל שאנ
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נחנו אוהבים ,המוזיקה שאנחנו אוהבים והאווירה שאנחנו אוהבים.
יהיו כאלה שלא יאהבו את זה ,יהיו כאלה שכן ,אבל זה יבוא מהלב
וככה אנחנו נצליח .קשה למכור משהו שאתה לא מאמין בו"...
אתה מדבר הרבה על אהבה
"תמיד היה לי חלום לפתוח בר או מסעדה ,ותומר התחיל לבשל
בירה כבר מזמן .כמו שאמרתי ,אנחנו עושים דברים ששלושתנו
אוהבים  -למשל ,תומר הוא שף והוא אחראי על המטבח ,ואנחנו
מוציאים מנות שאנחנו אוהבים ביחד .בכלל ,תומר הוא מאד יצירתי,
יש לו המון ניסיון ,יש לו טאצ' לא קונבנציונאלי למקום הזה וכל מה
שהוא עושה יוצא טעים .אני יותר אחראי על התחום השיווקי ויעקב
על המבשלה ,על בישול הבירה והלוגיסטיקה".
למה כאן ,צמוד ל"רהיטי חזן"?
"יש לנו מפעל בירה פה ולכן מתאים שזה יהיה באזור תעשיה .בנ�ו
סף ,השכירות כאן נמוכה יותר .האמנתי שבגלל הייחודיות ש ל ה�מ
קום אנשים יגיעו בכל זאת ולשמחתי  -צדקתי".
ציפיתם שהמקום יצליח כל כך מהר? ההרחבה החדשה היתה
מתוכננת למועד הזה ,או בכלל?
"לא ציפינו להצלחה כזו וגם התוכנית העסקית לא צפתה את זה -
אנחנו שברנו את הראש איך נמכור את כל הבירה ,ועכשיו חסרה
לנו בירה ,אז התחלנו להתאים את עצמנו למה שקורה  -המטבח
היה מאד קטן ,תכננו להגיש בעיקר נשנושים ,אבל הקהל שהגיע
אהב את האוכל הייחודי שיש לנו ודרש עוד ,אז הרחבנו את התפריט
ועכשיו גם את המקום עצמו".
הפרסום היה מפה לאוזן?
"כן ,כמעט ולא פרסמנו בכלל .הרבה אילתים מאד פרגנו לנו והיו
כאלה שבאו כל הזמן  -בהתחלה בשביל לפרגן ואחר כך פשוט כי
הם נהנו .לא חשבנו שיגיע כל כך הרבה קהל מבוגר ,חשבנו שיגיעו
יותר צעירים ,עשרים פלוס ,וזה דווקא קורה פחות".
איך אתה מסביר את ההצלחה?
"לא חסרים פאבים באילת ,אבל אני חושב שפשוט פתחנו נישה
שהיה לה ביקוש ,שלא היתה קיימת  -בר-מסעדה ,עם מוזיקה של
רוק ובלוז ,אוכל ייחודי וסוג של ביתיות .כמובן ,יש גם את המבשלה
שחלק ממנה אפשר לראות כשיושבים בפאב .יש לנו  15סוגים של
בירה ,אנחנו גם מבקבקים חלק מהסוגים והכל נעשה פה״.
ויש כוס של רבע ליטר (לא ראיתי כזו במקום אחר) שמאד מתאימה
למי שרוצים לשתות בירה ,אבל גרים קצת רחוק מהעיר...
"האמת שפשוט אהבתי את הכוס הזאת (שמכילה  )cc280והעיגול
שבה התאים ללוגו שלנו ,אז קניתי למקום".
ואת השולחנות ,המנורות והדקורציה?
"את שולחנות העץ  -תומר הכין ובכל שולחן אפשר לראות משהו
אחר ,מיוחד  -יש שולחנות עם תבלינים בפנים ,או עם כלים של
בר ,בכל שולחן יש לתת ששמנו ועליו פוליאסטר .אם מרימים את
הראש ,אפשר לראות על התקרה משטח של פרספקט שקוף ,עליו
שמנו אפוקסי ,על זה סוגי לתת בצבעים שונים ,בדוגמא ,בשילוב
פקקי בקבוקי ביר ה ותחתיות של בקבוקים ,על זה יצקנו עוד אפ�ו
קסי ,נתנו לזה להתייבש כמה ימים ,והצמדנו לתקרה ומי שירים את
הראש למעלה  -הרווח כולו שלו .גם רוב המנורות  -עיצוב ועבודה
שלנו".

בא והולך

 /דובי גולדמן

זה למה
העורכת מנקה כפיה ובמקום להתחיל ולהכביר מלים ולהסביר למה אין החודש דובי ,בחרה להביא
לידיעת הציבור את התנהלות העבודה של השניים  -העורכת והדובי .במלים אחרות :זו לא אני ,זה הוא
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התשבץ החודשי
התוכלו לזהות את הבדים מהם ארוג התשבץ של חודש מאי? אם כן ,שלחו את הפתרונות אליי ואולי תזכו בגלידה
שתצנן את הימים המתחממים ,ממש כמו זוכה החודש שעבר (שנבחר באקראי מבין הרבים ששלחו את הפתרונות
לתשבץ הפסח)  -חזי פיסטול.
פתרונות נא לשלוח ל"קצה המדבר" ,ד.נ .חבל אילות ,מועצה אזורית חבל אילות ,או למיילnakdimon@eilot.org.il :

בהצלחה .גל נקדימון
נושא:
סיפורי בדים

מאוזן
 1בשם הסרט היא כחולה
 4ספנדקס
 5בד לציור ,מפרש ,אוהל...
 6בד שהוא גם לחם
 9משותף לגרביים ושקיות
 10בד לחבישה ,על שם העיר עזה (מסתבר)...
 11תוצרת העש שהגיעה מסין
 12חולצה ,או מטלית?
 15בד עבה המזוהה עם הבריטים ,קרוי על שם נהר
 16זה הזמן להוציא את השמיכה הזו מהארון
מאונך
 1בד עבה בדוגמת פסים
 2אסור לערב אותו עם צמר
 3יפה ,אבל נוקשה ,משמש בעיקר לקישוט
 4לא ביחד הוא משמש בעיקר ליצירה
 7בד ,עז וחבל ארץ בהודו
 8הבד של הג'ינס
 10איש ומשפט אטומים למים
 13חולצה ותקליט
 14שק של מדינה אמריקאית
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