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הבלון והסיכה
תגובה לדובי הלמן ("קצה המדבר" ,גליון
מס' )191
קראתי את תגובתו של דובי הלמן תחת
הכותרת "הבלון והסיכה" ומצאתי לנכון
להתייחס  -בעיקר לדברים שנכתבו בנושא
המחקר והפיתוח.
כחקלאי בערבה התיכונה במשך  37שנים
וכמנהל המחקר החקלאי בערבה התיכונה
במשך כעשור ,הטרידו אותי הדברים שנכק
תבו על "הדשא של השכן" ,ואני מצטט את
דבריו של הלמן:
"המו"פ החקלאי המסורתי שלנו ,לא הניב
עד כה תשובות לחקלאות  -לפחות ברמה
של המו"פ בערבה התיכונה"...
ואכן ,בערבה התיכונה נעשו מחקרים רבים
בנושא שקידם את ענף הפלפל ,שנקלע,
לאחרונה ,למשבר עמוק מסיבות שונות.
למרות התקופה הקצרה בה אני מכהן כמק
נהל המו"פ החקלאי בחבל אילות ,אני חייב
לחלוק על דבריו של דובי הלמן  -ענף
התמרים משגשג ,רובו תוצאה של עשרות

שנות מחקר אינטנסיבי בחבל אילות .כולם
נהנים מפירות מחקר זה ולראיה  -היקף
הנטיעות המסיבי בכל עמק הערבה.
שמעתי לאחרונה אמירות ,דווקא בערבה
התיכונה ,שבעוד כעשור רוב הפרנסה לא
תתבסס על חקלאות .לשאלתי " -על מה
תתבסס אז פרנסת תושבי האזור?" לא זכיק
תי לתשובה.
אני מאמין בפוטנציאל החקלאי של עמק
הערבה; תקופה של משבר ,גם היא הזדמנות.
אינני שבע רצון מפירות המחקר .בכל הערק
בה  ,יש עוד הרבה מה ללמוד ,לעשות ול�ק
דם ,והשינויים יגיעו בעיקר מהגורם האנושי
והחשיבה מחוץ לקופסה  -הם אלו שיביאו
את המימון הנדרש למחקרים בעתיד.
חוקרים טובים ,יצירתיות ,תעוזה ותמיכת
האזור והמדינה ,יובילו את החקלאות באזור
לעידן חדש .זהו תהליך ארוך והדברים אינם
קורים מהיום למחר ,אבל הכל אפשרי...
בברכה,

עזרא רבינס ,מנהל מו"פ ערבה דרומית

-מודעה-

גם בקיבוץ גרופית חגגו בלבן את חג
השבועות.

"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 :יורם אילן ,יעל אלטשולר,
נאור אלעני ,דובי גולדמן ,חנן גינת,
אשרת דודק ,זוהר כהנא ,שרי ניצן ,נעמה
סכונפלד ,קרן ספיר ,תמרה סתווי ,נוי
קוגמן ,מאיה שחם-חורש ,בני שלמון,
איתי שני
צילום השער :חגית פינס
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חמישים אפשרויות לתרום לשחרורם
של מיליוני פלסטינים משלטון הכיבוש.
חמישים דרכים לשחרור שלנו מתפקיד
המדכאים .חפשו בפייסבוק.

מהמתרחש בחבל
בין שלי לאבי

ב 23-במאי התקיימו הבחירות להסתדרות העובדים .התוצאות יד�ועות זה מכבר ,וגם בחבל אילות התייצב אחוז גבוה יחסית של חברי
ההסתדרות  -להצביע ולהשפיע.
אגי נקש ,יו"ר וועד עובדים של המועצה האזורית ,הסבירה כיצד
התקיימה ההצבע ה אצלנו ,למה היו שלוש מעטפות ולמה כמעט ה�ג
עתי לספיר?...
"בחרנו יו"ר להסתדרות הארצית  -אבי ניסנקורן או שלי יחימוביץ,
זה היה פתק אחד .בחרנו גם בראשי מרחבים  -באילת התמודדו אבי
אזולאי המועמד של הסיעה של ניסנקורן " -עוגנים" ויהודה פרץ,
המועמ ד של הסיעה של שלי יחימוביץ " -הבית החברתי" .בנ�ו

סף ,התקיימה גם הצבעה בה השתתפו רק הנשים ,ששמו פתק ליו"ר
נעמ"ת  -שלי יחימוביץ או גליה וולוך".
לפחות פעמיים קיבלתי הודע ה לנייד ,שהקלפי שאני אמורה לה�צ
ביע בו ,נמצא בספיר ...ויתרתי על הנסיעה ולשמחתי גיליתי שאני
יכולה להצביע כאן ,מה שלא אפשרי בבחירות לכנסת ,למשל.
אגי" :ההודעה נמסרה מטעם ההסתדרות ,אבל בקלפיות של מקום
העבודה יכלו להצביע כולם  -כל מי שהזדמן לכאן ,גם אם הוא
מתל-אביב ,יכול היה להצביע .זו היתה קלפי פתוחה לכל מי שיש
לו זכות בחירה.
לא כל קלפי היא כזו  -יש כמה סוגים של קלפיות .אבל בגלל הריחוק
מאילת וכדי לאפשר לכל מי שמזדמן לאזור להצביע  -אצלנו היא
היתה פתוחה לכל בעלי זכות ההצבעה".
כיצד התנהלה ההצבעה?
"ההצבעה התקיימה בנוכחות מזכיר הקלפי  -אדם ניטראלי ,שגויס
על ידי כ"א ועבר הכשרה קצרה רלוונטית .הקלפי היה פתוח כל
היום  -משבע בבוקר ועד שש בערב ועם תום ההצבעות עבר להמשך
טיפול באילת".
כמה עובדי מועצה הצביעו?
״כ 90-עובדים בסך הכל  65% -מכלל העובדים ,זה נחשב לנתון
גבוה יחסית.״

גל נקדימון

חופרים וחובשים
במהלך חודש אפריל ,התקיים תרגיל הסיום ש ל צח"מ (צוות ח�י
רום מקומי) או באנגלית CERT – Community Emergency
 .Response Teammמדובר בפרויקט במימון האיחוד האירופאי שמ�ט
רתו לפת ח יכולת וחוסן של קהילות בירדן ,ברשות הפלסטינאית וב�י
שראל להתמודד עם אירוע חירום ,לרבות סיוע חוצה גבולות.
התרגיל התקיים במתחם המועצה וכלל מגוון נושאים שנלמדו במהלך
ההכשרה ,כמו חילוץ והצלה ,טיפול בנפגעים ועוד.
הפרויקט החשוב הזה מתקיים בהובלת אוניברסיטת בן גוריון בנגב,
הפקולטה למדעי הבריאות ,המחלקה לרפואת חירום ,וחבל אילות היא
אחת משלוש קהילות בישראל שלוקחות בו חלק .המתנדבים הוכשרו
במסגרת כ 100-שעות אקדמיות ,על ידי אנשי מד"א ,ובסוף הקיץ
צפוי להתקיים תרגיל בין לאומי.
יישר כוח לתושבים שהתנדבו לקחת חלק בפרויקט זה.

שרי ניצן ,מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

רואים שגדלנו
בגדים לבנים ,מאכלי חלב ,ריח של קיץ  ,הבריכות נ�פ
תחות ,היישובים חוגגים וגם בית הספר .טקס השבועות
בבית הספר היסודי התקיים במגרש המקורה ,בכיכובם
של ילדי כיתות ב' ,שרקדו ,שרו ,קיבלו ביכורים וספרו
את ספירת העומר.
כנהוג בבית-הספר האזורי ,הגישו נציגי השכבות של
היסודי ל"כוהנים" של כיתה ב' את ה"בכורות" של השנה
שחלפה  -מנהגים ,תכנים וערכים שלמדו והכל נכנס
אחר כבוד לסל גדול.
בלט במיוחד מספרם הגבוה של התלמידים שהקיפו את
המגרש ,מילאו את הטריבונו ת ואת המחצלות שעל ה�ר
צפה .אמרה זו יפה אחת המורות הותיקות ,שהביטה אל
הקהל הרב ואמרה לעצמה " -גדלנו"...

גל נקדימון
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מהמתרחש בחבל
בית ספר ירוק!

משרד החינוך העניק בטקס חגיגי תעודות הסמכה ל"מוסדות חינוך
ירוקים" .בטקס ההסמכה ,שהתקיים בבית החיי ל בתל אביב ,בש�י
תוף המשרד להגנת הסביבה ,נטלו חלק מנהלים ומורים מבתי הספר
שקיבלו את ההסמכה ,השר לאיכות הסביבה אבי גבאי ,נציגי רשויות
מקומיות ,מנהלי מחוזות ממשרד החינוך ומהמשרד להגנת הסביבה,
נציגי מטה משרד החינוך ,מפקחים ומדריכים במשרד החינוך ,רכזי
חינו ך סביבתי ממחוזות המשרד מהרשויות המקומיות ומאיגודי ה�ע
רים לאיכות הסביבה.
במהלך השנים הוסמכו כ 900-בתי ספר מכל רחבי הארץ ,והשנה,
קיבלו הסמכה  89בתי ספר נוספים ,ביניהם החטיבה של בית ספר

"מעלה שחרות".
להזכירכם ,בית הספר היסודי היה מראשונים שקיבלו הסמכה לירוק
ולפני חמש שנים אף זכה בתואר "ירוק מתמיד".
תהליך ההסמכה הוא חלק ממהלך רחב היקף של משרד החינו ך וה�מ
שרד להגנת הסביבה ,שמטרתו להטמיע את החינוך לקיימות במערק
כת החינוך ,ולהפוך את נושאי הסביבה לחלק אינטגראלי מהתכנית
הבית-ספרית ומשגרת החיים בבתי הספר.
כל הכבוד לתלמידים ,למורים ולעינת אברהם שהובילה את התהליך
בבית ספר.

קרן ספיר

פלס"ר אבאמא
מי מאתנו לא היה רוצה שהילד שלו יגדל בסביבה בטוחה ,עם הכוונה
נכונה? כאימא לשלושה ילדים ,הבכורה ביניהם היא נערה מתבגרת,
הרצון הזה הוא שהניע אותי לקום לפני כחצי שנה ולעשות מעשה
למען הנוער ביישוב באר-אורה  -להקים סיירת הורים.
חקרתי והעמקתי בנושא בכדי להבין  -מהי הסיירת? מה מטרתה? האם
היא מתאימה ליישוב? על מנת לקבל יותר פרטים ,פניתי לאתי סבן,
רכזת סיירת הורים באילת .סיירת הורים אילת פועלת כבר קרוב ל15-
שנה והיא הראשונה שהוקמ ה בארץ ,ועל כן הסתמכתי על הידע והנ�י
סיון הרב שיש לאתי להציע לנו.
הצגתי את הרעיון להנהלת היישוב ,אשר תיווכה ביני לבין דורון קרן,
רכזת הנוער במתנ"ס חבל אילות  -שניהם יחד נתנו את ברכתם והביעו
את נכונותם לעזור בהקמת הפרויקט ,ומשם יצאנו לדרך מאתגרת.
אתי סבן הדריכה אותי במשך החודשים האחרונים ,ציידה אותי בכלים
להקמת הסיירת ,חיברה לאנשים הנכונים שיכלו לתת יד וגם הפנתה
למקורות גיוס המשאבים התקציביים.
המטרה העיקרית הינה הפגנת נוכחות הורית ביישוב ,הגברת מעורבות
בתרבות הפנאי ,צמצום התנהגויות מסוכנות ,איתור בני נוער בסיכון
ועידוד חקיקה יישובית המונעת עבריינות וצריכה של אלכוהול וסמים.
מעבר לכול ,משמעות הסיירת עבורנו הינה יצירת תקשורת אל מול
הנוער ,להעניק להם תחושת ביטחון  ,לדבר מהמקום ההורי החם וה�מ
חבק והכי חשוב  -לדבר בגובה העיניים.
חשוב לציין :אנחנו לא שוטרים ולא מחנכים ,אנחנו הורים אשר רוצים
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לתת לבני הנוער הכוונה ,עזרה ,אוזן קשבת וכמובן לדאוג שיחזרו
הביתה בשלום.
בתחילת חודש מאי ,עם עזרה גדולה של דורון קרן בבניית ההכשרה,
יצאנו לדרך וקיימנו ערב חשיפה וגיוס ,שמחתי לראות הענות מרובה
של תושבי היישוב אשר כמוני רואים את חשיבות האחריות ההורית.
בימים אלו עוברים ראשוני המתנדבים הכשרה מקצועית ,הנני מאוד
גאה מהתוצאות עד כה ,אמנם אנו ר ק בתחילת הדרך ,אך היא כבר מ�ס
תמנת כמוצלחת ,מעבר לכך מרגש לקחת חלק בקמת סיירת ראשונה
וייחודית מסוגה בחבל אילות.
הורים מובילים שינוי ויוצרים קהילה חזקה למען ילדינו!

אשרת דודק ,באר אורה

חנן גינת

משולחנו של חנן
הצלחות ,קשיים ואתגרים בראשות המועצה (בנימה אישית)

ים בשב

לי
י

אני משלים בימים אלו שנה כראש מועצה .התפקיד מאתגר ,מעניין,
מגוון ופעמים רבות מסובך ומורכב ואפילו מתסכל.
השנה הראשונה שלי בתפקיד כללה לימוד במספר מישורים:
א .הכרות עם  12הישובים שבמועצה ובסיס חיל האוויר בעובדה.
ב .מפגש עם המועצה על כל מחלקותיה ולצידה החברה הכלכלית
והמתנ"ס ,והגופים הנלווים למועצה (תחנה פסיכולוגית ,מנהלת
האנרגיה ,מרכז המדע ,ערדום ,המו"פ החקלאי ועוד).
ג  .בניית קשר עם משרדי הממשלה וחברי כנסת ישראל ודרכי ה�פ
עולה.
ד .מפגשים עם תורמים אפשריים לחבל אילות.
לצד הפעילות השוטפ ת ומתן תשובות ופתרונות במהלך השנה במ�ו
עצה ,פעלנו במשותף לקדם ולהשלים מספר פרויקטים גדולים:
הפרוגרמה החקלאית של חבל אילות  -בעבודה מפורטת ומדויקת,
איתור  54,000דונם נוספים לאלו הקיימים ,שבהם ניתן יהיה לפתח
חקלאות בחבל אילות .הפרוגרמה מועברת כיום לשיפוט של משרד
החקלאות לאישורה הסופי .הפרוגרמה החקלאית היא גם רכיב חשוב
בתוכנית האב לשטחים פתוחים של חבל אילות.
השלמת תכנון ויציאה לביצו ע של מתקן חדש לטיהור שפכים ,ש�י
שרת את הקיבוצים  -אליפז בדרום ועד לוטן בצפון  -כולל מחלבת
יטבתה .הקמת מתקן חדש ויקר ,שממומן ברובו על ידי רשות המים
ומקצתו על ידי הקיבוצים  ,בכפוף לתקנות החדשות של משרד ה�ב
ריאות .המתקן צפוי להתחיל לפעול בתחילת שנת .2019
תוכנית אב לתיירות בחבל אילות אותה מכינים בחברה הכלכלית.
התוכנית תפרט את התפיסה התיירותית בחבל ,מוקדי התיירותה הע�י
קריים ופוטנציאל הפיתוח בתאום עם היוזמה לחיזוק המותג desert
ע ל ידי משרד התיירות .המוטיבציה הגבוהה הקיימת בישובים ו�ב
חברה הכלכלית תאפשר לקדם את התיירות בחבל אילות למקומה
המתאים וכענף פרנסה מרכזי.
חיזוק נושא הצמיחה הדמוגרפית – קליטת רכז צמיחה דמוגרפית
במועצה ,קידום היוזמות לתוספת מבנים לקיבוצים ,מפגש הבנים
הראשון ותחילת בניית מיתוג לחבל ,לטובת קליטה בעתיד הקרוב
והרחוק.
קידום החקלאות בחבל אילות ובתאום עם ערדום – חיזוק המו"פ
החקלאי ,בדיקת נושאי הרחבת מיכון בענף התמרים ,שיווק מתואם
של התמרים ,הקמת מנהלת חקלאות ימית ועוד.
אנרגיה מתחדשת  -ניסיון לחבר את הקיבוצים ליוזמה הגדולה של
"הון טבע" ,יצירת אפשרויות נוספות להרחבת ייצור האנרגיה הסוק
לארי ת ובדיקת אפשרות לפעול בתחום "כפר מנותק רשת" גם בא�פ
ריקה ,בהתבסס על הידע שנצבר אצלנו.
יציאה לדרך עם המעבדה לחדשנות קהילתית חינוכית בחבל
אילות .המעבדה היא פלטפורמה לחיזוק הקשר בין יישובי האיזור
ולהעלאת רעיונות ויוזמות קהילתיות וחינוכיות שילוו אותנו בשנים
הקרובות .למעבדה שותפים במפגשים כ 50-איש מהישובים וגופי
החינוך בחבל.
על שולחננו במועצה ישנם פרויקטים רבים נוספים הקשורים בכלק
כלה ובחברה בחבל כולו וביוזמות פרטניות לישובים בחבל אילות.
חשוב לציין את המאמץ הגדול שאנו עושים במתן שרות רפואי נאות
לכל תושבי האזור .במסגרת זאת ,גם ניסיון לקליטת רופא משפחה
נוסף למרפאה האזורית והסדרת ביקור רופאים יועצים בחבל.
במרוצת השנה זכינו למספר אתגרים ובראשם האתגר הכלכלי של
ביטול מעמדנו כעיר עולים .משרד הביטחון ישלם לנו רק כ30%-
מהארנונה שהוא משלם היום  ,והמשמעות הכספית היא שבשנים ה�ק
רובות נאבד בהדרגה  21מליון ש״ח ,שהם  23%מתקציב המועצה.
הפגיעה לא תהיה בבת אחת ,אלא בהדרגה ,על מנת לאפשר לנו

למצוא מקורות חלופיים לתקציב .על פי הצפי בחבל אילות ,מקורות
הכנסה אפשריים עיקריים הם :שדה התעופה החדש ,המלון בשחרות
ועסקים נוספים שיקומו באזור וכן קרן הארנונה של משרד הפנים
שאמורה לפצות אותנו על חלק מאובדן ההכנסה .המטרה העיקרית
מבחינתנו היא שמירה  -לפחות על התקציב הקיים  -כדי שלא נפגע
בשירותים הניתנים לתושבים על ידי המועצה .כחלק מלימוד וטיפול
בנושא ,הקמנו צוות שיבחן  -הן את הארנונה והן א ת פעילות הוו�ע
דים המקומיים לקראת שנת .2018
אתגר גדול לשנים הקרובות הוא המשך ואף הרחבת גיוס משאבים
מתורמים חיצוניים כגון  JNFארצות הברית ומדינות נוספות .רבות
נעשה בשנים הקודמות בתחום זה ונכון להרחיב ההשקעה .לשם כך
מתחיל בעבודתו בימים אלו גיי ס משאבים למועצה ,לחברה הכל�כ
לית ולאנרגיה המתחדשת.
מסתבר שכדי לקדם ולהתקד ם חייבים אורך רוח וסבלנות .אחד ה�ק
שיים הגדולים יותר אליהם נחשפתי הוא הקצב של הדברים ,ובמיוחד
במשרדי הממשלה .חלק מהמשרדים פועלים" "בזמן גיאולוגי" ואפ�י
לו יותר לאט....
גיליתי שגם במועצה "סוד ההליכה על המים טמון בידיעה היכן
מונחות האבנים" .אז אני מנסה ללכת על המים ,ולהמשיך ולפעול
על פי האמירה" :נעשה מה שנחוץ ,נשאף למה שאפשרי ואז נגלה
שאנו עושים את הבלתי אפשרי".
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לוקאל פטריוטיזם

 /גל נקדימון

שבועות מספר לפני יום העצמאות ,עבר לחש רחש בחבל ,שבישר על אירוע שונה .כמה שונה? מאד.
המקטרגים קטרגו ,המסנגרים סנגרו ,יום העצמאות בא והלך ,אבל השיח בנושא נמשך כמעט עד שבועות...
קשה היה שלא לשים לב למיעוט המשתתפים באירוע יום העצמאות
השנה .כמו בשנים האחרונות ,התקיים האירוע בפארק תמנע ,אבל
שלא כמו בשנים האחרונות  -לא התקיימה הופעה של אומן "גדול".
השילוב של השניים  -המיקום והמופע הפחות אטרקטיבי  -הביא
לכך שרבים בחרו של א להגיע .מנגד ,מי שכן הגיעו ,זכו לערב מ�ו
שקע וארוך (אולי קצת יותר מדי ארוך) ,שהורכב בעיקר מכישרונות
מקומיים וטקס אחד מרגש.
כמה ימים לפני החג התקיים שיח בנושא בשבילי היישובים ,אבל
 כמיטב המסורת בחבל אילות  -שיח מאד פאסיבי .כמי שהגיעהסקפטית לאירוע ,יותר מתוך תחושת מחויבות ופחות מתוך תחושת
עניין  -ישבתי עם בעלי הדעה ושאלתי  -למה?
ראש המועצה ,חנן גינת ,שמח לקחת אחריות על השינוי.
"בתור תושב חבל אילות ,כבר הרבה שנים ,הגעתי למרבית מאירועי
יום העצמאות ,השתתפתי ונהניתי  -גם מאלה שהיו במועצה וגם
מאלה שהיו בתמנע ,למעט השנתיים האחרונות".
למה לא היית בשנתיים האחרונות?
"נכון שפארק תמנע קרוב אליי (לסמר) ,אבל אני מאמין שצריך
להיות אירוע מקומי ,של חבל אילות ,כמו שהיה בעבר  -מופעים
של ילדים ,נוער ומבוגרים מהאזור .המופע המוזיקלי המרכזי פחות
מדבר אליי ,ולכן בשנתיים האחרונות לא השתתפתי באירועים".

"שמעתי את הביקורות ואמרתי את מה שאני
אומר עכשיו  -אני חושב שביום העצמאות צריך
להתקיים אירוע שלנו ..שאנחנו שותפים ליצירה
שלו( ".חנן גינת)
וכך הגענו ליום העצמאות תשע"ז...
"כשנכנסתי לתפקיד ,אחד הדברים שידעתי מראש שאני מעוניין
לעשות ,זה לפעול לכך שיהיה אירוע עם זיקה מקומית ועם שותפות
של הרבה אנשים מחבל אילות .אני נאמן לדעותיי ,גם אם הן לא
תמיד הכי פופולאריות ואני חושב שאני צריך לעשות את מה שאני
מאמין בו".
גם אם המחיר הידוע מראש הוא קהל מועט ,יחסית?
"היה לי ברור שיגיע פחות קהל ,אבל אני משרת את הציבור  -יש
פה  4,700איש ,אני לא יודע מה כולם רוצים ,אני יודע שלמופע
מסוים היו באים יותר מאשר לאירוע אחר ,אבל עדיין ,יש עוד הרבה
אנשים שלא שאלתי לדעתם .לא עשינו סקר מקצועי ולא שאלנו
ביישובים איזה סוג של אירוע רוצים.
שמעתי את הביקורות ואמרתי את מה שאני אומר עכשיו  -אני
חושב שביום העצמאות צריך להתקיים אירוע שלנו ,לא רק במובן
של מפגש של הרבה אנשים מהאזור  -זה סוג אחד של שלנו ,אלא
במובן שאנחנו שותפים ליצירה של האירוע הזה".
אבל אנשים מצפים למופע של אומן חיצוני ,מוכר.
"אז יכול להיות שאנשים צריכים לשנות את הציפיות ,שיידעו שזה
עומד להיות אירוע של חבל אילות".
יום העצמאות ,ברחבי הארץ  ,הפך לפיזור כסף גרנדיוזי של ה�ר
שויות שגובל בשערורייה ,אב ל בניגוד לתל-אביב ,חיפה ,ירו�ש
לים ,אפילו אילת  -כאן ,בחבל אילות ,לא קורה שמגיע אמן בסדר
גודל של ריטה ,ואנו תושבי המועצה מקבלים מופע  -זה קורה
פעם בשנה.
"תמחקי את המילה 'בחינם'  -זה בחינם לתושב ,אבל לא לחבל
אילות ,זה עולה וזה אומר שזה בא על חשבון דברים אחרים".
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עידן יניב וחברה .מתוך מופע יום העצמאות השנה.

מה גובה הרכיב הכספי?
"אני חושב שלהשקעה הכספית באירוע אזורי של יום העצמאות
 צריך להיות גבול עליון .בשנה שעברה ההוצאה על אירוע יוםהעצמאות עמדה על כ 330,000-ש"ח .אני ביקשתי שהשנה האירוע
לא יעלה יותר מ 150,000-ש"ח וגם ביקשתי שבאירוע הזה ,רוב
השותפים יהיו מחבל אילות".
מה חשבת על הערב שהתקיים?
"אני חושב שהוא היה טוב ,אבל גם יש דברים שצריך לשפר  -מאד
נהניתי מההופעה של ה'קולרים' וג ם ממופע המחול ומהדלקת ה�מ
שואות .עם זאת ,שם אפשר היה לקצר קצת את הפתיח אולי גם חלק
מהטקסטים".
הרבה אנשים הלכו הביתה מוקדם...
"כן ,אני חושב שזה בגלל שהשילוב של החל ק האזורי והמופע המ�ו
זיקלי לא נכון  -מי שהיה מחובר יותר לאירוע שלנו ,של החבל ,הלך
אחרי שהוא נגמר ולא נשאר להופעה".
מה התגובות מהשטח?
"מעורבות .היה מי שאמר  -אהבתי את זה ,היה טוב ,היה נחמד ,היה
ביחד .והיה מי שאמר  -למה עשית לנו את זה? רצינו פה מופע!
ועוד הבאת לנו את קובי אושרת"...
האם אתה חושב שהערב שווק נכון? האירועי ם האלה צריכים ל�ה

גיע לציבור ואולי כדאי היה להכין את האנשים מראש למה שהולך
להיות.
"היתה בעיה במועד השיווק של האירוע ; הכל קרה מאוחר מדי ונ�ע
שה בדקה ה .90-עכשיו אני מודיע שנה מראש :בשנה הבאה יתקיים
אירוע בסגנון דומה ,בזיקה מקומית".
למרות שחוגגים  70שנה למדינת ישראל?
"אולי צריך לעשות מסיבה גדולה יותר ולהשקיע יותר ,אבל כבר
מעכשיו יודעים במתנ"ס שהמופע של השנה זה ביום העצמאות.
אני לא חושב שתהיה הצגה גדולה כמו שהיתה פעם ,לפני שנים ,כי
זו השקעה אדירה ,גם בזמן וגם בכסף .צריך להיות אירוע שמערב
כישרונות מהחבל (ויש לנו רבים כאלה) ,במגוון תחומים ואני רוצה
שעל הבמה יהיו  150ילדים ונוער ואנחנו נמצא את הדרך לעשות
את זה .אז החלק הראשון יהיה משודרג ,ולגבי החלק השני  -חגית
(גל) ואיילת (קריספין) קיבלו "שיעורי בית" לבדוק האם יש מופע
שיש לו זיקה מקומית".

לא רוצים להיות תל-אביביים
שושי אורון ,מנהלת אגף החינוך והמתנ"ס ,סיימה את יום העצמאות
עם רגשות מעורבים ,תוך תמיכה ברעיון הכללי והסתייגות מסוימת
מהתוצר הסופי והרבה מסקנות לקראת השנה הבאה.
"אירוע יום העצמאות ,לפחות בתשע השנים שאני כאן ,קיבל פנים
שונות ומגוונות במהלך השנים ,ואף פעם לא היה על זה קונצנזוס.
עד לפני שנתיים האירוע המרכז י היה באחריות המתנ"ס (מאז ה�ק
מתו) ואני חושבת שהשנים שהכי זכורות ,אלה אותן שנים שהיו
כאן אירוע קהילתי משמעותי גדול והפקה שהתבססה על כוחות
מקומיים".
איך נקבע אופי האירוע בעבר?
"קודם כל ,חשוב לציין שקונספט יום העצמאות והאירוע היה תלוי
ותמיד יהיה תלוי בתקציב ,בהתאם למצב הכלכלי של המועצה
באות ן שנים .בהתאם לזה ,קיבלנו במתנ"ס החלטות עם ראש המ�ו
עצה דאז.
היינו צריכים כל הזמן לחפש ולחשוב  -לאיזה קהל אנחנו נותנים
מענה מיטבי ,כיוון שהקהל שלנו מגוון מאד והאירוע גם היה תלוי
הרבה פעמים במזג האוויר ,למשל.
לפני שנתיים התקבלה החלטה משותפת ,יחד עם אודי גת ,שמתקיים
שת"פ של המתנ"ס והחברה הכלכלית ולהעביר את האירוע לתמנע,
שם תתקיים פעילות מקדימה להורים וילדים ולאחר מכן הופעה של
אומן משמעותי .כדי לצמצם עלויות ,עשו את מיטב המאמצים שזה
יהיה אומן שמופיע יום לפני כן באילת".

"אין טעם להוציא סכום כל כך גדול על הופעה של
אמן ביום העצמאות ,כשאפשר להביא אותו במועד
אחר ,שלא במסגרת אירועי יום העצמאות ,במחיר
נמוך בהרבה" (שושי אורון)
כמה אנשים היו מגיעים לאירועי יום העצמאות בשנים עברו?
"בדרך כלל האירועים הללו ,שכללו הפקה מקומית ,הצליחו להביא
לכאן כ 500-1,000-צופים ,תלוי  -אם היתה פעילות ילדים ,הרקדה
ועוד .בשנתיים האחרונות כמות הקהל גדלה בצורה משמעותית,
והגיעה למספרים של  ,1,500-2,000אבל בגלל שהמופע התקיים
בתמנע ,הגיעו גם אילתים ואורחים נוספים".
איך הוחלט לשנות את אופי אירוע יום העצמאות השנה?
"עם כניסתו של חנן לתפקיד ,התכנסנ ו שוב לדיון על מהותו ומש�מ
עותו של אירוע יום העצמאות בתוך קהילת חבל אילות.
הרוח של חנן היא רוח הרבה יותר קהילתית ,אנחנו התחברנו לזה
ואמרנו שגם אם בסופו של דבר ,כמות המשתתפים תהיה קטנה
יותר ,אירוע יום העצמאות יתבסס על כוחות מקומיים ,על הרכבי
נוער ,מחול ומוזיקה וגם נתחיל מסורת מקומית חדשה ,של טקס

הדלקת משואות.
החלטה נוספת שהתקבלה ,זה שבמסגרת התקציב  -שירד בכ50%-
לעומת השנה הקודמת  -נחשוב על אומן שברוח המקום והאירוע,
יחתום את הערב בשירה ארצישראלית".
את ,אישית ,חושבת שזה כיוון נכון?
"אני חושבת ומאמינה שהרוח הקהילתית היא זו שצריכה לפעום.
העשייה הקהילתית באזור היא מא ד מגוונת ועשירה  -גם של י�ל
דים וגם של בני נוער .ההרכבים הם הרכבים מקצועיים שאנחנו
משקיעים בהם ומטפחים אותם ואז גם אפשר להיעזר בהם כמשאב
באירועים כאלה ולתת להם ביטוי".
אתם עושים אירוע לקהילה ,אבל אתם יודעים שאתם לא קולעים
פה לטעמם של הרבה אנשים ,אז למה לא לתת לקהילה את מה
שהיא רוצה?
"אף פעם ,בכל השנים ,לא היה כא ן קונצנזוס לגבי כל מה ש�ה
קהילה רוצה .גם בוועדת תרבות .אנחנ ו מאמינים שלאנשים שי�ר
צו לראות אמן בסדר גודל משמעותי ,עם הופעה שמצריכה כל כך
הרבה משאבים ,יש את כל האפשרויות האחרות ולא צריכים לחכות
ליום העצמאות .מה גם ,ששום אמן שנביא ,לא יהיה לטעמם של כל
התושבים; תמיד יהיה מי שאינו מרוצה מהבחירה".
בכל הארץ חוגגים את יום העצמאות עם אמן ענק בכל יישוב ,עם
זיקוקים ,וזאת הזדמנות לאנשים לצפות באמן שבשביל לראות
אותו ,הם צריכים להוציא הרבה כסף ,או לנסוע רחוק.
"יש לזכור שבכל היישובים בהם מופיעים אמנים גדולים  -הם לא
נותנים מופע מלא ,אלא הופעה של  15-20דקות והקהל לא באמת
נהנה ממה שלאמן יש להציע".
אבל אז במצב כזה ,מביאים שניים-שלושה אמנים.
"יש בזה ,לתפיסתי ,בעייתיות מאד גדולה  -אני חושבת שאין טעם
להוציא סכום כל כך גדו ל על הופעה של אמן ביום העצמאות כש�א
פשר להביא אותו במועד אחר ,שלא במסגרת אירועי יום העצמאות,
במחיר נמוך בהרבה .ובאמת ,לאורך השנים אנחנו מביאים אמנים
מוכרים ,איכותיים ומשמעותיים.
אני שומעת בחבל-אילות הרבה אמירת כמו "אנחנו לא רוצים להיות
תל-אביב" .אז אם אנחנו לא רוצים להיות תל-אביב ,למה דווקא
ביום העצמאות אנחנו צריכים להיות תל-אביבים?"
מה היו התגובות של הקהל?
"מלבד אנשים שפגשו אותי במקרה בשבילים אחרי האירוע והעבירו
ביקורת חיובית ,או שלילית  -לא הגיע אף מייל ,או מכתב ,שאומר
 אני חושב אחרת ,או אני הייתי רוצה אחרת.אם אנחנו ,כבעלי תפקידים ,רוצים להוביל אג'נדות ואנחנו מאמינים
שלתושבי האזור יש דעות מאד ברורות ,אז אנחנו צריכים לקבל
פידבקים ,רעיונות ,איזושהי התייחסות רצינית".
טקס המשואות  -של מי היה הרעיון?
"הייתה שיחה עם איילת קריספין בנושא וגם עם חנן וכולנו מאד
התחברנו לרעיון".
מה היו התגובות לרעיון?
"אני חושבת שבהתחלה היתה סקפטיות מאד גדולה  -הרבה אנשים
אמרו שבחבל מנשבת רוח הצניעות והענווה ואולי הבחירה יכולה
להיות מאד מביכה למדליקים .ובאמת ,כל מי שנבחר הרגיש מאד
נבוך ,די תחושה של "מאיפה נפלתם עלינו"?...
היה שיתוף פעולה מצד התושבים?
"בשבוע הראשון לאחר פרסום הקול הקורא ,לא התקבלה שום
פנייה .יכול להיות שבהתחלה לא הבינו את הרעיון .חלק מהאנשים
היו מאד מובכים מהאפשרות שימליצו עליהם ,או שחשבו להמליץ
על אחרי ם ואז התחילו להתלבט  -אם אני ממליץ ,אז על מי לה�מ
ליץ? כי יש כמה אנשים שראויים .אחר כך התחילו להגיע המלצות
בטפטופים ובמקביל תקשרנו את זה יותר והסברנו את המשמעות".
מי החליט על הנושאים?
"הקמנו וועדת אד-הוק ,וקיבלנו החלטות על הנושאים ובחנו את כל
ההצעות שהוגשו .אותה וועדה גם בחרה ,בסופו של דבר את מדליקי
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תוצרת

יום חמישי
ה29.6.17 -

ניהול אמנותי :ענת מנור

ופע הסיום של 'סופה'
הממרכז למחול ולתנועה

 17:30 מופע ראשון  19:30 מופע שני
המופע יתקיים במרכז התרבות של המועצה

מכירה והרשמה ביישובים ,דרך אתר המרכז
הקהילתי ואצל אפרת אמיתי-רכזת החוגים.

הסעות מהיישובים
תצאנה על פי הרשמה
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המרכז למחול ולתנועה

צילום :חגית פינס

כרטיסים ימכרו בעלות סימלית של ₪10
למען עידוד היצירה האמנותית בחבל.
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המשואות".
את היית מרוצה מהתוצאה הסופית?
"בסופו של דבר  -באופן חלקי .כי לתחושתי ,החלק הראשון היה
מצוין ,ובאמת הביא לידי ביטוי את מי שאנחנו ,את המקום הקהילתי,
את החברה ,את המקצועיות של המופיעים ,ושם ע ל במה מאד מר�כ
זית את בני הנוער שלנו ואת אנשי המקצוע שמלווים אותם.
החלק של הדלקת המשואות נתן ביטוי להערכה גדול ה שאנחנו ר�ו
חשים לאנשי העשייה בתחומים השונים ושם אותם במרכז וזה דבר
מאד מבורך.
אני חושבת שהמופע של האמן בסוף ,לא הצליח להתחבר לחלק
הראשון של הערב וברגע שהסתיימו ההופעות הקהילתיות ,הרבה
הלכו".
מה אפשר לשפר?
"אני חושבת שאם אנחנו הולכים על קונספט קהילתי ,אז הכל צריך
להיות קהילתי  -צריך להשתמש בכל גופי הביצוע ,לא לעשות
שעטנז של פנים וחוץ ,כי זה לא יעבוד .זה היה ברור כבר במהלך
האירוע ,עוד לפני שהוא הסתיים ,ובדיון הסקת המסקנות זה רק
התחזק.
בנוסף ,אם האירוע הקהילתי מתעבה ואנחנו משתמשים בגופים
מקומיים נוספים ,אז יש לקוות שיותר אנשים יבואו".
שאלה אחרונה ,שושי  -מה קרה לזיקוקים?
"מבחינת החוק ,כמו שאנחנו מכירים אותו היום ,בתמנע אסו ר ל�ה
דליק זיקוקים ,מטעמים סביבתיים .יחד עם זאת ,קבענו לעצמנו
יעד לבדוק אם בכל זאת אפשר לחדש את הזיקוקים ולהפעיל אותם
ממקום סמוך .אנחנו מאד אוהבים זיקוקים וברור לנו שז ה חלק אי�נ
טגראלי מיום העצמאות".

יש לנו רופא מדליק
מאד רציתי לדעת איך מרגיש מי שמדליק משואה ביום העצמאות
ועוד מול כל השכנים והחברים ,ומכיוון שאין הרבה הזדמנויות
לשבת מול רופא ולשאול אותו שאלות נוקבות ,פניתי לד"ר מתי
זיו ,ש  -כפי שחשבתי  -היה מאד מאד נבוך ,גם מהמעמד בטקס
וגם מהראיון.
מתי ,רופא  -אוהב את יום העצמאות?
"האמת ,אנ י לא אוהב את זה ששופכים המון כסף על מופעים גד�ו
לים .ובשנתיים האחרונות לא באתי לאירועים".
חשבת שתתבקש להדליק משואה?
"הפעם הראשונה ששמעתי שיש טקס הדלקת משואות ,היתה
כששושי נכנסה לכאן ואמרה  -יש לי בשורה טובה ובשורה רעה:
מזל טוב ! אתה מדליק משואה! ואז שאלתי  -ומה הבשורה הט�ו
בה"?...
???
"קודם כל  -לא הבנתי על מה היא מדברת ומאד הביך אותי כל
הנושא של הדלקת משואה .שושי הסבירה לי שיש מדליקי משואות
שנבחרו בתהליך שהתקיים על ידי ועדה ושנבחרתי".
זה עשה לך משהו? או שאמרת  -יאללה ,נבחרתי להדליק משואה
בחבל אילות ,ביג דיל.
"זה מאד משמעותי בעיניי ומאד התרגשתי; אפילו הבאתי את אבא
שלי לאירוע ,שירווה קצת נחת מהבן שלו".
אתה לא אוהב לעמוד מול קהל ולדבר?
"אין לי בעיה לעמוד מול קהל ולדבר ,אבל לא כשאני במרכז .אני
מאד אוהב לתת הרצאות  -לקחת נושאים שמעניינים אותי ולהרצות
עליהם ,ואני מאד אוהב ללמד ,אבל יש הבדל בין ללמד על נושא
מעניין לבין לשים את עצמי במרכז .כל המעמד היה לי לא קל -
הייתי הכי צעיר ,עם הכי מעט פז"ם בחבל מכל שאר המדליקים ויש
כאן אנשים שתרמו עשרות שנים מחייהם לאזור"...
אבל המליצו עליך...
"כן ,אבל מהרגע שזה נודע לי התחלתי לעשות סריקה וכל מיני

אנשים שראיתי ,אמרתי לעצמי  -אוי ,לזה מגיע יותר .אבל הסביבה
פרגנה לי ואם מישהו חשב אחרת  -לא אמרו כלום".
אתה חושב שהקונספט הזה של הטקס ושל האירוע בכלל ,שכלל
הופעות של להקות מקומיות ומדליקי משואות מקומיים  -נכון
יותר מאשר להביא אומן גדול?
"אני חשבתי שזה מצוין ,והייתי מכניס אפילו עוד תוכן".
למה?
"כי זה שלנו ,זה מחבר לחבל ,זה נותן תחושת גאווה וזה מעניין יותר
ומרגש יותר .מי שרוצה לראות הופעה של רמי קליינשטיין  -הוא
מופיע בכל הארץ ואם הוא לא מגיע לפה ,אז אפשר להביא אותו
באירועים אחרים ,אבל ליום העצמאות יש תוכן ,והופעות תרבות
שמנותקות מהתוכן של היום הזה ,אפשר לעשות תמיד .ראיתי את
ההופעה של הלהקה ואת הרקדנים וממ ש התרגשתי .איזה כיף ש�ב
חבל הזה ,שאין בו הרבה אנשים ,יחסית ,יש לנו את כל הכישרונות
האלה ,איזה יופי שיש פה יצירה מקומית!"

"כל המעמד היה לי לא קל  -הייתי הכי צעיר ,עם
הכי מעט פז"ם בחבל מכל שאר המדליקים ויש
כאן אנשים שתרמו עשרות שנים מחייהם לאזור"...
(מתי זיו)
גם הופעות כאלה ,מקומיות ,אפשר לעשות באירועים אחרים .למה
לא להיות כמו כל עם ישראל ולהביא את שלמה ארצי ,כוורת...
"אם יום העצמאות זה לדבר על 'שלנו' ,אז אולי להרצליה אין כל
כך מה לדבר על 'שלנו' ,אבל בחבל יש  -יש פה תחושה של קהילה
שיוצרת ,שעושה הרבה ,למרות שהיא מרוחקת .אני אקצין את זה
ואומר שזה כמו להביא את להקת "אבבא" לישראל .אז אני לא אומר
שרמי קליינשטיין זה לא ישראל ,אבל זה לא חבל אילות .זה מנותק
מהאזור".
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מחול בחול

 /גל נקדימון

רק שלוש שנים מאז הוקם המרכז למחול ותנועה "סופה" בחבל אילות והוא כבר מרקיד כ 130-תלמידים,
מחזיק להקה ייצוגית בעלת הישגים ונפרד החודש ממחזור הבוגרים הראשון שלו ,שבין שורותיו גם
הרקדן הראשון (ולפי שעה  -היחיד)
להקות "סופה" ,הבוגרת והצעירה ,לקחו חלק גם באירו ע יום הע�צ
מאות האזורי .בין הבנות הרוקדות ,בלט במיוחד נער מתולתל  -גם
כי היה הבן היחיד ,וגם כי ,ובכן ,כי הכישרון שלו ברור.
גיא לוי ,בן-משק יטבתה המסיים השנה י"ב במעלה-שחרות ,הוא
הבן היחיד הרוקד כיום ב"סופה" .כצפוי ,לא קלה היתה דרכו של
הרקדן הראשון ,אבל יש מקום לקוות שההצלחה שלו תסלול את
הדרך לבנים נוספים ,וחשוב מכך  -תיתן להם את האומץ .להם,
ואולי גם להוריהם.
גיא ,מתי התחלת לרקוד?
"עוד כשהייתי בגן ,בחוג לריקודי בטן .בכית ה א' ,הכנתי כ�ו
ריאוגרפיה להופעה של החוג בקיבוץ ,בחג הפורים".

"זה לא היה הכי קל ולא קיבלתי תמיכה ,או עידוד
משכבת הגיל שלי או משאר הילדים ,בנים ובנות.
אמרו לי ' -מה אתה הומו?' 'למה אתה הולך
לרקוד?' 'זה לבנות ,זה לא לבנים'" (גיא לוי)
מאיפה האומץ?
"אני חושב שזה בעיקר בזכות התמיכה מהבית  -ההורים שלי -
ליאת וחיים לוי ,מאד עודדו ומעודדים אותי לנסות ,לראות ולעשות
את מה שאני אוהב .תמיד נסעתי לראות הופעות מחול ותיאטרון
בארץ ובחו"ל ומאד התלהבתי ,לא עצרתי את עצמי; אם הייתי עוצר
את עצמי ,לא הייתי מגיע להישגים".
איך התבטאה התמיכה של ההורים?
"כל מה שרציתי לנסות ,כל חוג  -אפשרו לי .אמא שלי רקדה ריקודי
בטן ואני מאד אהבתי את המוזיקה ,אז הצטרפתי אליה לפסטיבל של
ריקודים מזרחיים באילת .כל המשתתפים ,יותר נכון המשתתפות,
היו בנות .היה רק בנות ומורה אחד .הלכתי עם אמא שלי לאחד
הקורסים ,עמדתי בשורה הראשונה ,עקבתי אחרי התנועות ונורא
נהניתי.
גם שני האחים הגדולים שלי ( )28 ,24תמכו ,לא בצורה מוחצנת
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כמו ההורים ,אבל בטח שלא הביעו התנגדות ואני חושב שהם הבינו.
בכלל ,תמיד הרגשתי תמיכה מכל המשפחה  -דודים ,דודות ,סבא,
סבתא  -בלי ההורים לא הייתי במקום שבו אני נמצא עכשיו ,אבל
כולם תרמו".
ילד שמחליט שהוא מתחיל לרקוד ,בחברה קיבוצית מובהקת -
איך קיבלה את זה חברת הילדים?
"ניסיתי להשתלב בחברת הילדים בקיבוץ ,אבל לא ממש הצלחתי.
זה לא היה הכי קל ולא קיבלתי תמיכה ,או עידוד משכבת הגיל שלי
או משאר הילדים ,בנים ובנות .אמרו לי ' -מה ,אתה הומו?' 'למה
אתה הולך לרקוד?' 'זה לבנות ,זה לא לבנים' וכן הלאה .יכול להיות
שהילדים ג ם הפנימו דברים ששמעו מהסביבה ובבית .זה נורא ה�פ
ריע ,שהייתי הבן היחיד שרוקד ,אבל כדורגל ,למשל ,אף פעם לא
דיבר אליי ,וריקוד כן".
היה שלב שגם הסביבה הבינה וקיבלה? שהפסיקו להעיר?
"לא בשנים הראשונות; היה אפילו שלב שהפסקתי לרקוד בגלל זה.
רק לקראת כיתה י' התחילו להיות לי חיי חברה פעילים בקיבוץ".
מה עשית בתחום המחול מהרגע שהתחלת לרקוד ועד עכשיו?
"כשהייתי בכיתה ג' רציתי להצטרף לחוג לריקודים סלוניים ש�ה
תקיים באילת ,אבל זה היה רק לדוברי רוסית ,אז אמא שלי הציעה
לרשום אותי לחוג בלט במתנ"ס קולייר  -ניסיתי ונשארתי שם עד
כיתה ו' .היה איתי בקבוצה עוד בן מאילת ,אבל בכל פעם העלו
אותי רמה ,כל פעם לקבוצה בוגרת יותר .במקביל גם רקדתי סטפס
במשך שנתיים.
לקראת סוף כיתה ו' רכז המגמה לבלט ב'בגין' באילת -אלכס ,הציע
שאעבור לשם .המשמעות היתה שאסע כל בוקר לאילת .אני חושב
שגם אז השפיע עלי הקטע החברתי ,לא רציתי לעזוב את הקיבוץ,
הרגשתי שזה צעד לא נכון ,אז נשארתי בקיבוץ עד כיתה ט' ובשנים
האלה בעצם לא רקדתי .היה קשה פתאום לא לרקוד ,במיוחד אחרי
תקופה אינטנסיבית ,אבל החלטתי שאני לא רוצה לרקוד בינתיים,
זו היתה תקופה של ברוגז עם הריקוד".
מתי חזרת למחול?
"בכיתה ט' עברתי לפנימיית כנות ,שליד גדרה .מכיוון שגם רכיבה

על סוסים היא תחום מאד אהוב עליי ,חיפשתי בית ספר שכולל
רכיבה ובכנות יש חווה עם סגנון רכיבה שונה ,קפיצות ,תחרויות
עם סוסים .רציתי גם לצאת קצת מהחברה של הקיבוץ ,רציתי קצת
לשנות אווירה .דווקא בפנימייה חזרתי לרקוד  -היתה שם להקה
ייצוגית ,שמורכבת מבנים ובנות וזה היה הריקוד הראשון שלי אחרי
ההפסקה הגדולה".
ואיך היו החיים בפנימייה?
"מי שגד ל בקיבוץ ,גדל בתוך בועה ואני רציתי לצאת ממנה .ה�ת
נאים בפנימייה והחברים שהיו לי שם קצת ניערו אותי והחזירו אותי
למציאות .בעיקרון ,זו פנימייה לנוער בסיכון ויש לי משם חברים
עם סיפורים לא קלים ,שלימדו אותי להעריך את החיים ולהבין כמה
טוב לי איפה שגדלתי .למדתי משהו על החיים ולקחתי משם המון.
הייתי שם קצת פחות משנה ובשל ב מסוים הרגשתי שמיציתי וק�י
בלתי את כל הכלים שאני צריך  -כלים להתמודדות וגם לא מעט
אסרטיביות".
אז בעצם חזרת לחבל אילות ביחד עם "סופה"...
"כשחזרתי לחבל שמעתי על 'סופה' ומא ד שמחתי ,אבל גם התל�ב
טתי .חברה מהקיבוץ שרקדה שם ניסתה לשכנע אותי לבוא; הגעתי
לשיעור ניסיון ,נשארתי לתקופה קצרה ופרשתי  -גם כי חשבתי
שזה לא הכי מתאים לי וגם כי זה היה קצת הלם ,לחזור לרקוד
במסגרת .במהלך ההפסקה הזו הבנתי שמשהו חסר לי ושאני צובר
אנרגיות לא כל כך טובות ואז הבנתי שהריקוד הוא מה שחסר לי.
נרשמתי בסוף כיתה י' ומאז אני שם ,מאד מאושר".
מתי הבנת שזה לא סתם תחביב ,אלא תחום עיסוק רציני?
"לפני כשנה ,כשהתקיימו אודישנים למחזמר "בילי אליוט" בארץ,
רציתי לגשת ,אבל כבר הייתי מבוג ר מדי לתפקיד ,אבל אז הב�נ
תי שאולי אני באמת יכול לפתח את העניין שלי במחול אל מעבר
לתחום בית הספר ושעות הפנאי .בשנה הבאה אני גם חושב להגיש
מועמדות לרקדן מצטיין במהלך השירות הצבאי ולאט לאט אני
מתחיל לחשוב שאולי קריירה בתחום זה משהו שיכול לקרות .בכל
מקרה ,אני לא אוכל להוציא את זה ממני ולשכוח .זה זורם לי בדם;
אני חייב את זה".
ועם הזמן והתהליכים  -החברה בקיבוץ שינתה את היחס?
"מאז שחזרתי מהפנימייה מקבלים אותי מצוין ומבינים שהריקוד זה
חלק בלתי נפרד ממני ואפילו מעריכים אותי על זה והיום יש לי חיי
חברה פעילים.
זה לא קרה ביום אחד ,אבל גם אני התבגרתי וגם שאר הילדים.
בכיתה י' ,העברתי בכיתה מצגת שלמה על בנים שרוקדים  -אלביס
פרסלי ,בילי אליוט ונוספים ,כי רציתי משהו שיוכלו להתחבר אליו,
גם אם זה לא בדיוק הסגנון הספציפי שלי .המטרה היתה בעיקר
לתת טעימה מתחום המחול ,להראות שהוא לא שמור רק לנשים
ואני חושב שהבינו  -דבר ראשון ,הפסיקו עם ההצקות ועכשיו ,אחרי
מופע ,הבנים באים ,לוחצים לי את היד ,אומרים כל הכבוד".
אז איך זה להיות בן יחיד בלהקה של בנות?
"נתחיל מהחסרונות  -מבאס לראות שתמיד יש את ה'שיחות בנות'
 הן מדברות ע ל העניינים שלהן ואני נמצא די בצד ,לא כל כך מ�צליח להתחבר לנושאים שהן בדרך כלל מדברות עליהם .בתחרויות
ובהופעות  -כולן בחדר הלבשה ואני במסדרון בחוץ ,לרוב שומר
על התיקים...
בנוסף  ,חדר ליד הסטודיו יש את קבוצת הכדורסל של הבנים ול�פ
עמים ,כשאני רואה אותם אני אומר לעצמי  -אוי ,איזה באסה ,כל
הבנים ביחד ואני עם כל הבנות .אני גם שואל את עצמי לפעמים -
אולי זה לא המקום שלי?
אבל כמובן שי ש גם יתרונות  -בתור הבן היחיד ,אני זוכה לה�ר
בה הערכה ותמיכה מהבנות ,מהקהל .אנשים מברכים על האומץ,
על זה שאני עושה מה שאני אוהב .אני גם מקבל הרבה סולואים
ודואטים והבנות מפרגנות לי ,כל אחת מעדיפה דואט איתי ולא עם
בת אחרת".
מתי מתגייס ולאן?
"קודם כל שנת שירות ,בחוות "אורי"  -חווה במושב שדות מיכה,

ליד בית שמש .יש שם מועדונית של ילדים שבאים אחה"צ ,והצוות
מקיים פעילויות ,מעסיק אותם .יש גם משק חי ,בו עובדים יחד עם
הילדים ,ואני הולך להעביר שם גם חוג ריקוד לילדים .אחרי שנת
השירות אני מתגייס לנח"ל".
במבט לאחור ,אתה מרוצה מכל ההחלטות שקיבלת עד עכשיו
ומהדרך הלא קלה שהלכת בה?
"בסופו של דבר  -כן .מאד .יש לי הרגשה שבגלל שאני הבן היחיד,
אז אני מייצג משהו ,שאני פורץ דרך ,והכל בגלל שעשיתי את מה
שאני באמת אוהב  -אני חושב שבשנה האחרונה מקסמתי את כמות
השיעורים שהייתי יכול לקחת .הייתי בשיעורי בלט  ,ג'אז ,בלט מ�ו
דרני ,טכניקה ובלהקה .בסך הכל ,רקדתי השנ ה חמישה ימים ב�ש
בוע".

"דווקא בפנימייה חזרתי לרקוד  -היתה שם להקה
ייצוגית ,שמורכבת מבנים ובנות וזה היה הריקוד
הראשון שלי אחרי ההפסקה הגדולה( ".גיא לוי)
אתה חושב שיש בנים צעירים שאולי רוצים לרקוד ,אבל לא מעזים
בגלל שהם חוששים מתגובות הסביבה ,ועשויים עכשיו  -בעקבות
התהליך שעברת ובעקבות הכתבה הזו  -לאזור אומץ ולהתחיל
לרקוד?
"אני בהחלט מקווה שילדים ,בנים ,יראו את זה וזה יתן להם אומץ
ואולי הם יגידו  -יאללה ,בואו ננסה ,אבל מאד חשובה התמיכה של
ההורים .שמעתי שיש בנים באזור שרוצים ,אבל חוששים ואולי אם
ההורים יעודדו אותם ,יש מצב שזה יקרה .אני מאד אשמח אם עוד
בנים יתחילו לרקוד ,לא משנה באיזו מסגרת".

בתנועה מתמדת
לפני כשלוש שנים ראיינתי את ענת מנור ,מנהלת מרכז המחול
ולהקת "סופה"  -בחורה צעירה מהערבה התיכונה ,עם שאיפות
גדולות ,שאמנם הגיעה אלינו עם רזומה מרשים בתחום המחול,
אבל בחום של המדבר לא תמיד יש חשק לפירואט והאופטימיות
היתה זהירה עד זעירה .שלוש שנים לאחר מכן ,מרכז המחול האזורי
כבר מתגאה ומתנאה במספר מרשים של תלמידים וסגנונות מחול
וכמובן  -בלהקת "סופה".
בניגוד למצופה ,קודם היתה הלקה ,אחר כך החוגים .ענת מסבירה
שזה היה החזון מלכתחילה" :יצרנו קודם כל את הלהקה ,שבאה
לתת מענה לקבוצת הנוער בכיתות ז' ומעלה .ידענו שנרצה לפתוח
את המרכז למחול בהמשך ,אבל היה נכון לפתוח קבוצה שנתחיל
איתה ואחר כך ,אחרי שהלהקה כבר פועלת כמה חודשים ומתחילה
להתגבש ,להתחיל את הפעילות .בקיץ הראשון לפעילות הלהקה,
קיימנו קורס קיץ שנתן טעימה מכל מה שהולך לקרות במהלך השנה
ומה שיש לנו להציע ,ובספטמב ר  2014התחלנו עם מגוון של ש�י
עורים".
מהו היקף הפעילות של המרכז במספרים כיום?
"יש כ 130-תלמידים ,מגילאי גן  4-5ועד י"ב .למעשה ,השנה
מסיים את לימודיו המחזור ראשון שהתחיל איתנו כשהיה ב  -י'.
הקבוצות מחולקות לפי גילאים ,כל קבוצת גיל כוללת ,בדרך כלל,
שני שנתונים .בכל שיעור יש  10-25ילדים (תלוי בסגנון ,במסלול,
בגיל ובגורמים נוספים).
השיעורים מתקיימים בכל ימות השבוע ,ראשון עד חמישי ,ושעות
הפעילות של המרכ ז הן שעות הקצה של בית הספר  -אנחנו מ�ש
תדלים להיצמד לסיו ם שעות הלימודים ,כדי שיהיה נוח לתלמ�י
דים :לגילאים הצעירים יותר מתקיימים מהשעה  13:00מהצהריים
ולשאר הקבוצות עד לשעות אחה"צ ,18:00 ,ועקב הביקוש יתכן
שבשנה הבאה גם עד ".19:00
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צילום :חגית פינס

המשך מהעמוד הקודם
מי המורים?
"מורות :אני מלמדת מחול מודרני וג'אז ,לירון יועץ-מוריס (נשואה
לבן-משק קטורה אבירם מוריס) היא המורה לבלט ומלמדת גם טרום
בלט לגילאי הגן .דקלה בן-שושן (מאילת) מלמדת מחול מודרני,
טכניקה ורפרטואר של הלהקה הצעירה ותמר בר-גורן (מאילת) היא
המורה להתעמלות אומנותית".

"יש אפשרות לעשות עבודת גמר במסגרת בית
הספר ,שכוללת חלק עיוני וחלק מעשי של יצירה
מקורית במחול.התלמידים הגיעו לתוצאות
מרשימות ביותר בזמן קצר והשנה כבר התחלנו את
המסלול מכיתה  -י'( ".ענת מנור)
אילו תחומי מחול ומסלולים מציע מרכז המחול?
"יש שני מסלולים  -חוגי ומקצועי .החוגים פתוחים לכל מי שרוצה
לבוא לרקוד ולהתנסות בתחומי המחול וההתעמלות האומנותית -
פעם  ,פעמיים ,שלוש בשבוע ,כמה שרוצים ,בעצם .המסלול המ�ק
צועי מחייב שיעור בלט ושיעורי בחירה נוספים ,אבל כיום כ90%-
מהבנות עושות שיעור בלט בכל מקרה ,כי יש הבנה שזה מקדם את
התלמידים ומהווה בסיס לשאר התחומים שנלמדים אצלנו  -ג'אז,
היפ-הופ ,מחול מודרני ,בלט קלאסי ,התעמלות אומנותית .ללהקות
יש גם שיעורי העשרה של טכניקה ,גמישות ושיעורי רפרטואר".
אני מניחה שיש קשר עם "מעלה שחרות" .במה הוא מתבטא?
"הקשר של מרכז המחול עם בית הספר מתקיים בכמה מישורים:
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למשל ,בכל שנה ,מתקיים שיתוף פעולה בטקס יום הזיכרון לשואה
ולגבורה  -בשלוש השנים האחרונות הופיעה הלקה הבוגרת בריקוד
שהוכן במיוחד לטקס.
כיום ,י ש גם אפשרות לעשות עבודת גמר במסגרת בית הספר ,שכ�ו
ללת חלק עיוני וחלק מעשי של יצירה מקורית במחול .מרכז המחול
נותן את התשתית לשיעורים מעשיים שמתקיימים תחת הגג של
"סופה" ,מטע ם בית הספר .המשמעות היא שאני מלמדת אותם ק�ו
מפוזיציה (יצירה בתנועה) בשעות בית הספר ,אבל אני מורה של
"סופה" .התלמידים הגיעו לתוצאות מרשימות ביותר בזמן קצר
והשנה כבר התחלנו את המסלול מכיתה  -י'".
יש מחשבות על מגמת מחול ב"מעלה שחרות"?
"קיים רצון של התלמידות לרקוד גם מעבר לפעילות במרכז ולנסות
לראות איך אפשר לשלב את כל הנושא של מגמת מחול.
צריך להבין שהמשמעות של מגמת מחול היא  -גם מבחינת השעות
וגם מבחינת המחויבות של התלמידים  -שמדובר במסגרת מאד תוק
בענית .אני חושבת שזה ייתן המון לרקדנים וזה הכיוון למי שרוצה
באמת להתמקצע ,ואני מניחה שבאיזשהו שלב זה יקרה ,אבל אנחנו
עדיין בתחילת הדרך ,ובינתיים המודל הנוכחי עובד יפה".

אבל זה הסולו שלי
ספרי על הלהקה
"יש להקה בוגרת כבר שלוש שנים ,שמורכבת מתלמידי י'"-ב,
והשנה פתחנו גם להקה צעירה לתלמידי ז'-ט' .סגנון המחול הוא
בעיקר מודרני וג'אז (לפעמים זה גם תלוי באירוע שמופיעים בו -

אירועים בחבל-אילות ,כנס  TEDבאילת ועוד).
הלהקה נותנת לנערים ונערות בגיל חטיבה ותיכון אפשרות לביטוי
במחול מעבר לשיעורים הקבועים במערכת ואפשרות להתמקצע
בתחום .זה פן נוסף ,שחלק נכבד ממנו הוא גם מופעים ,תחרויות,
כנסים ,סדנאות ועוד .יש לנו תוכנית העשרה לכל תלמידי סופה,
אבל הלהקה מקבלת מעבר לזה  -המסגרת הזו נותנת לצעירים גם
מקום לביטוי אישי ובמה ,כי הם הרבה פעמים יוצרי ם קטעים מק�ו
ריים שלהם.
בנוסף ,יש סדנאות של גיבוש קבוצה  -המסר שלי לחבר'ה בלהקה
הוא שהרקדנים יהיו קודם כל בני אדם וחברים אחד של השני ,ואחר
כך רקדנים".

"האווירה היא לא תחרותית; יש פה משהו מאד
מקבל ומכיל  -בבני הנוער מהאזור שמרכיבים את
הקבוצה הזו ,בשונה ממקומות אחרים ,יש משהו
אחר ,יש פרגון וקבלה( ".ענת מנור)
אין תחרותיות? ויכוחים על סולואים?
"האווירה היא לא תחרותית; בשונה ממקומות אחרים ,יש פה משהו
מאד מקבל ומכיל  -בני הנוער בקבוצה מאוד מפרגנים אחד לשני.
אנחנו משתדלים לתת הזדמנות לכמה שיותר רקדנים ,אבל לא כולם
מתאימים לבצע סולו ולא כולם יכולים לשאת באחריות הפיזית
והרגשית.
אנחנו שמים דגש על הפן החברתי ,על עזרה וערבות הדדית ,כי הם
צריכים ,בסופו של דבר ,לעבוד ביחד בצורה מאד אינטנסיבית וכך
נבנה גם ה׳ביחד׳ על הבמה".
והמציאות באמת חיובית כמו הגישה?
"הרקדנים והרקדניות גדלים  -כל פעם יש מישהו אחר שמתקדם.
בעיניי ,הכי חשובה הדרך ,וזה לא במובן הקלישאתי ,כי י ש לתלמ�י
דים המון מחויבות ורצון וברגע שהם נותנים את האמון במורה ובכל
הדבר הזה שנקרא "סופה" ,אז הם כבר עברו יותר ממחצית הדרך
והם ייראו את התוצאות בצורה מיטבית".
כמה פעמים בשבוע הלהקה מתאמנת?
"חברי הלהקה הבוגרת  -חמישה-שישה שיעורים בשבוע  .הצע�י
רה  -שלושה-ארבעה בשבוע .בנוסף ,בהתאם לאירוע בו אמורים
להופיע  ,יש גם חזרות נוספות .יש גם ערבי להקה שמתקיימים ל�פ
חות פעמיים בשנה .ללהקה הייצוגית (הבוגרת) יש ערבים שנועדו
לגיבוש ושביר ת שיגרה ,כמו סדנאות בתחומים שונים ,גם מקצ�ו
עיים וגם חברתיים".
יש כבר הישגים ללהקה ,מעבר להופעות?
"כבר שלוש פעמים השתתפנו בתחרות מחול "כוכב המרום" בבאר-
שבע ,שאליה מגיע מגוון של מרכז י מחול מכל רחבי הארץ .במס�ג
רת הזו יש תחרות  -גם בין תחומי מחול שונים וגם תחרות כוללת.
בשלוש הפעמים האחרונות זכתה "סופה" במקומות הראשונים".
תוכניות לעתיד?
"אנחנו יוצאים עם פרויקט חדש ,שנועד לכל הסטודיו  -הרעיון הוא
לשלב עבודה של להקת מחול ישראלית מקצועית מוכרת ,שתגיע
לפה ללמד את הרפרטואר שלה ולהופיע איתה בסוף הפרויקט.
מתוכנן גם שיתוף פעולה עם מרכזי מחול שונים ,וקיום קורס קיץ
בשילוב אירוח תלמידי מחול מרחבי הארץ ,השתתפות בפסטיבל
המחולות בכרמיאל ,פתיחת קבוצה לבוגרי "סופה" שיחזרו הביתה
אחרי הצבא ,או במהלך השרות וגם פתיחת קבוצה לנשים ,שכנראה
תציע מגוון של סגנונות ,כך שכל אחת תמצא משהו שמתאים לה,
שמדבר אליה ותוכל לבוא ,ללמוד ולרקוד".

המשך מעמוד 9
אבל אנחנו חוגגים ביום העצמאות את יום ההולדת של המדינה,
לא של חבל אילות...
"נכון ,אבל יש הרבה פעמים חיבור לגאווה מקומית".
אם יפה ירקוני היתה עדיין איתנו ומופיעה או יורם גאון? זה היה
עושה אפקט אחר?
"זאת שאלה מעניינת ...השמות האלה מעוררים אצלי תחושה
אחרת .כן ,אני חושב שיש לזה טעם של פעם והטעם של פעם הוא
נקי יותר ,פחות ממוסחר"...
היו אנשים שלא אהבו את האופי של הערב ,שמראש לא באו
לאירוע ,או שהלכו מוקדם .מה היית אומר לאנשים האלה?
"אני מנסה לחשוב אם זה מאהבת מרדכי ,או משנאת המן  -האם זה
'כן' להבאת רמי קליינשטיין ,או שההופעה שהתקיימה השנה פשוט
היתה פחות מעניינת .זה לא שאני לא אוהב את רמי קליינשטיין ,או
אמנים גדולים אחרים ,זה נחמד לבוא ולשמוע הופעה של זמר מוכר
וידוע בחינם ואני מבין אותם ,אבל אם הייתי צריך לבחור  -הייתי
בוחר במופע מקומי".
יש לך רעיונות לשנים הבאות?
"אולי כדאי להוסיף כמה תחנות מעניינות ,לעשות כמה דברים,
לפצל פעילויות  -מקום ש ל ריקודי עם ,מקום עם פעילויות לי�ל
דים ,ממש ללכת עד הסוף עם הפירוק של הקונספט .תמנע זה מקום
ענק ,אפשר לקיים כמה מוקדי פעילות במקביל".
אחרי כל השאלות הלא קלות שהופנו למרואיינים והביקורת ,יש
לציין שבסופו של דבר אני ,אישית ,מאד נהניתי  -הן מהחלק
הראשון של הערב והן מחלקו השני .המופע המוזיקלי הביא לבמה
תמהיל מדויק של אושיית תרבות  -קובי אושרת  ,קלאסיקה למב�ו
גרים  -רותי נבון ,חגיגה לכל המשפחה  -חני נחמיאס ונציגות של
הדור הצעיר  -עידן יניב .השירים שבוצעו היו  -אחד אחד  -פנינים
עבריות ,ולטעמי דווקא התאים המופע לכוונת המארגנים וגם לחלק
הראשון .אני חושבת שהחיבור עם הקהל הוא תלוי הרבה גורמים,
לאו דווקא אמן והופעה ,אלא תלוי מצב הרוח של הקהל באותו
ערב .היה משהו מאד ציוני ,קהילתי ונכון גם בהופעה  ,שהיתה מב�ו
ססת על שירה בציבור ,בחלקה .בן השמונה ואנוכי נשארנו לשבת
על המחצלת ,עם לא מעט הורים וילדים ,אני גיליתי שאני זוכרת
את המילים של "ראש כרוב" והבן שלי גילה שקובי אושרת אחראי
ל"הללויה".

להקת סופה .מתוך מופע יום העצמאות.
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מרוצים מהחיים

 /יורם אילן

בשעה  10:30כבר היה חם .ממש .התחזית הרשמית גרסה  34מעלות בעוד מד הטמפרטורה באוטו פירגן
 .36עבורי  -שאינני יוצא לרוץ מעל  20מעלות ,היה מדובר בחריגה קיצונית מן המגבלות .הדילמה הזו
תלווה אותנו ביממה הקרובה; ברוכים הבאים למרוץ הר לעמק 2017

"הר לעמק" הינו מרוץ שליחים קבוצתי ,אשר מתחיל באנדרטת
האריה השואג בתל-חי ,ומסתיים לאחר  225ק"מ מתחת לישוב
תמרת שבעמק יזרעאל .המרחק מחולק ל 24-מקטעים באורך ממוצע
של  10ק"מ .רובן המוחלט של הקבוצות במרוץ מונות שמונה רצים
(ישנן כמה קבוצות בנות ארבעה או שישה רצים ) כלומר שכל מ�ש
תתף רץ שלושה מקטעים באורך מצטבר של  30קילומטרים.

הרעיון להוציא קבוצה מקומית התבשל במוחם
של שני קיבוצניקים מיטבתה כבר במהלך החורף.
לא קלה היתה דרכם והקבוצה תפחה והצטמקה
פעמים רבות ,עד שנתקבעה על הרכב אנושי מגוון
ואיכותי ,תחת השם המחייב" :מרוצים מהחיים"
בשנת  2009הוזנק המרוץ הראשון ,בהשתתפות קבוצות בודדות
בלבד ,אך מאז תפחו מימדיו והיום נסגרת ההרשמה אחרי 1000
קבוצות וכ 8000-רצים רשומים ,אליהם מתווספים עשרות מלווים,
נהגים ואנשי לוגיסטיקה שכל קבוצה רשאית לצרף .באופן כזה,
הופך כל אזור הצפון על הריו ועמקיו לפקק תנועה אחד גדול ,גדוש
באדרנלין ,זיעה ואנדורפינים.
הרעיון להוציא קבוצה מקומית התבשל במוחם של שני קיבוצניקים
מיטבתה כבר במהלך החורף .לא קלה היתה דרכם והקבוצה תפחה
והצטמקה פעמים רבות ,עד שנתקבעה על הרכב אנושי מגוו ן ואיכ�ו
תי ,תחת השם המחייב" :מרוצים מהחיים".
בכיר הרצים  -שחר בן יוסף ,אתלט ורוכב מקצועי  -רץ יחד עם בנו
אורן ,שמרכז את חברת הילדים בקיבוץ .עוזי ברן מהמחלבה וגל
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הראל מהמזנון הוכיחו שניתן לשלב פרנסה ופעילות גופנית .רועי
גרפונקל ואמיר אילן עקצו מה שעקצו והגיעו מהצבא ואנוכי עשיתי
ככל יכולתי לעמוד בקצב .מעל כל אלו זהרו שלוש :ענת הופמן
רכזת התרבות של הקיבוץ ,שאין אתגר שלא נרמס תחת רגליה,
רותם שחל  -שאחרי שנה בקיבוץ הפכה חלק בלתי נפרד מאיתנו,
ונעם אמר ,שניהלה את כל הלוגיסטיקה ביד רמה ובאהבה.
לכל אחד מאיתנ ו תוכננו שלושה מקטעים :אחד בצהרי היום הר�א
שון ,השני בלילה והאחרון בבוקר למחרת .לכל מקטע הסיפור שלו
 האתגרים שבו ,המרחק ,העליות והירידות .ידענו כי הקושי הגדולאיננו במקטע הבודד ,אלא בוויסות האנרגיה והשמירה על הבריאות.
הרוקי מורקמי כתב בספרו "על מה אני מדבר כשאני מדבר על ריצה"
את המנטרה הבאה" :הכאב הינו הכרח ,הסבל הוא בחירה" .ואכן ,לא
תכננו להתמכר לסבל ולצלול לתוך הקשיים ,אלא ליהנות מנופי
הצפון ,מן הירדן שזרם וגאה ,תכול הכינרת ,רמות מנשה הפורחות
ושדותיו המוריקים של העמק .תכננו לצחוק בחניות הלילה ,לבשל
כוסות קפה לזה שעומד לרו ץ ולהגיש בקבוק מים להוא שסיים ,ו�ב
מיוחד לעזור ולהיעזר.

תוכניות יפות ,אבל החום והלחות...
ראשון המתמודדים היה רועי ,שהוזנק בשעה  .11:00המקטע ,באורך
 12ק"מ ,יורד מאנדרטת תל-חי וקיבוץ כפר-גלעדי עד לטיילת
שעל גדות הדן וקיבוץ דפנה .אחריו רצו שחר ואורן בקצב מסחרר
מקטעים באורך  11ק"מ כל אחד והדרימו דרך כפר סאלד ,שמיר ,עד
ללהבות הבשן .הרביעית בסדר הריצה היתה ענת ,שחצתה את אגמון

החולה והמשיכה את המגמה דרומה .הרצים החמישי והשישי היו גל
ועוזי ,שבשיא החום ( 38מעלות) השלימו את חציית עמק החולה עד
גשר בנות יעקב .עבדכם רץ שביעי וזכה באח ד הקטעים היפים ב�מ
רוץ  -הקטע המלווה את הירדן ההררי המתחתר עד לכינרת .אלמלא
השמש הקופחת והקילומטרים שנאלצתי לרוץ בשביל כל זה ,הייתי
אפילו עשוי ליהנות .אמיר חתם את סט הריצה הראשון כשהשלים
את הירידה לחוף חוקוק .סיימנו  80קילומטר בקצב ממוצע של שש
דקות לקילומטר ,כולנו בריאים וערניים; אפשר להתארגן ללילה.
שמונת המקטעים הראשונים של המרוץ עמדו בסימן ירידה מצטק
ברת של  550מטר .מגמה זו תתחלף במהרה ,ובקטעים הבאים אנו
עתידים לטפס כל מטר ומטר בחזרה.
יריית הפתיחה שייכת שוב לרועי ,אשר רץ קטע קצר יחסית ,אולם
טיפס לגובה ש ל  150מטר .אחריו רץ שחר את הקטע הקשה ב�מ
סלול ,המתחיל בירידה של  200מטר לתוך ערוץ נחל צלמון ,ואז
עלייה של  460מטר עד קיבוץ רביד .אורן וענת המשיכו את מגמת
מרפאה וטרינרית קטורה
העלייה דרך הכפרים הערביים עילבון ואל-בטוף.
vet@ketura.co.il
שיתוף הפעולה ש ל עמותת "הר-לעמק" עם שתי המועצות ה�מ
קומיות הללו הינו אחד מהמפעלים היפים ,אותם הציבה העמותה
ד"ר ראובן (ריק) עדן
כמטרות המרוץ ,ואכן ,בבואנו לתחנת ההחלפה באל-בטוף קידמו
את פנינו מתחמי אירוח ומנוחה שהופעלו על ידי נערי המקום במשך
						
כל היום והלילה.
העלייה
הושעיה,
עד
הארצי
המוביל
לאורך
במסלול
הקטעים הבאים
לעיתים תכופות אני מטפל בחתולים הלוקים באזור הפה האף
אבא
ואלוני
לשמשית
והטיפוס
יזרעאל
עמק
את
המקיפות
לגבעות
והעיניים .הנגיף  )Feline viral rhinotracheitis) FVRמעורב בקבוצת
התאפיינו בעליות וירידות לסירוגין ,בגובה מצטבר של  400מטרים.
חולים אלה .חתולים בני כל הגילים יכולים להידבק במחלה ,אך
בשעה  03:15לפנות בוקר השלמנו את הסט השני ,כשמאחורינו 150
הסכנה גדולה ביותר דווקא בגיל הצעיר ובעיקר אם הפרידו אותם
קילומטר ,בקצב ממוצע של  6.5דקות לקילומטר .יחסית לעליות,
מהאם לפני הזמן ,עלולים לחלות חתולים שמערכת החיסון שלהם
לעייפות המצטברת ולריצה בחושך – אנחנו בקצב מצוין.
פגועה כגון במהלך הריון או כתוצאה מעקה.
חתולים שנדבקו בנגיף יכולים לשמש כנשאים של המחלה מבלי
טרגדיה ,אתגר ,זריחה וקו-סיום
להראות שום תסמינים ,וכך להפיץ את המחלה .התופעה נפוצה
ביותר בחתולים משוטטים אשר לא קיבלו חיסון.
עייפות הבוקר החלה לתת את אותותיה  -רועי יצא למקטע השלישי
תסמינים :עיטושים ,הפרשות מימיות או נזלת ,אבדן חוש הריח,
ולאחר כמה מטרים עיקם את הרגל .בהתחלה חשבנו שמעט מנוחה
עיניים דומעות או מוגלתיות ,עיניים סגורות או מעפעפות ,טשטוש
ותפילות יעזרו ,אבל הרגל נותרה כואבת ונפוחה.
הראייה ,דלקת בחלל הפה ,ריח רע מהפה ,אבדן התיאבון ,רזון,
מרחוק החלו להישמע צפירות אמבולנסים ,סימן למה שיתברר
חום והפלות .אם יש חשד שהחתול לקה במחלה – התייעץ מייד
מאוחר יותר כטרגדיה גדולה – אחד הרצים התמוטט כמ ה קילו�מ
עם הווטרינר.
טרים מאיתנו ונפטר עוד בטרם פונה על ידי כוחות ההצלה .איתו
טיפו:ל :אני נוהג לטפל באנטיביוטיקה על מנת למנוע מחלות ב�ק
בקבוצה רץ גם בנו בן ה ,17-אשר היה איתו כמה דקות קודם לכן
טריאליות אופורטוניסטיות .טיפול מסור ואוהב בבית הכולל מזון
בנקודת ההחלפה.
טוב ,מי ם נקיים ומחסה מפגעי מזג האוויר .בנוסף אני נותן תר�ו
שכנראה
בשחר,
הוחלף
המקטע,
המשך
את
בגבורה
רועי ,שצלע
פות אנטי וויראליות ו/או נוגד דלקתיים ,ולרוב התגובה היא טובה.
החלה
השמש
צלמון.
במעלה
שעט
שעות
כמה
לפני
שכח שרק
התסמינים ישתפרו בתוך שבוע עד עשרה ימים.
לבקוע במזרח ,ופינקה את אורן וענת בנופיו המיוערים של קיבוץ
הבעיה :לאחר ההחלמה החתול הופך לנשא של הנגיף .לפעמים עד
עין-השופט ובפריחתן של גבעות רמות-מנשה .את הקילומטרים
סוף החיים ,והמחלה יכולה להתפרץ שוב ושוב.
בין קיבוץ הזורע לתחנות השאיבה של מקורות הקישון רץ עוזי
מניעה וחיסון :הידבקות במחלה מתרחשת בדרך כלל על ידי מגע
ואחריו הצטרפה לרשימת הרצים רותם ,אשר החליפה את גל .נותרו
עם חיה נגועה בשלב ההדבקה ,אך חשוב למנוע ממי שבא במגע עם
לי ולאמיר שני קטעים וטיפוס של  400מטר עד תום המסלול .חצינו
חתולים משוטטים או חולים מלגעת בחתולי בית שלך לפני שננקטו
את קו הסיום בשעה  – 11:30אחרי יממה ו 225-קילומטרים מתל-
אמצעי זהירות .הנגיף נפוץ מאד אצל חתולים משוטטים ,ולכן חשוב:
חי שבה הוזנקנו.
 )1לחסן חתולי בית כבר בגיל צעיר .מומלץ לחסן כבר עם הגמילה.
 )2לחזור על החיסון אחרי מספר שבועות
שיתוף הפעולה של עמותת "הר-לעמק" עם
 )3ושוב לאחר שנה.
עילבון ואל-בטוף הינו אחד מהמפעלים היפים,
 )4חיסוני דחף (בוסטר) צריכים להינתן מידי שנה .עם לחתול
אותם הציבה העמותה כמטרות המרוץ ,ואכן,
שלך אין שו ם מגע עם חתולים משוטטים ,מספיק לחסן פעם ב�ש
לוש שנים .חתולים שלקו במחלה והחלימו ממנה יכולים בהמשך
בבואנו לתחנת ההחלפה באל-בטוף קידמו את
לחלות שוב ולכן חשוב לחסן גם אותם.
פנינו מתחמי אירוח ומנוחה שהופעלו על ידי נערי

ומכופל .לצד זאת ,הוא מרוץ של הרוח ,של רעות ,של עזרה הדדית
מחד ואחריות אישית מאידך.
אלפי רצים ומאות מכוניו ת יצרו עומסי תנועה ,שכבישי הצפון ו�ח
ניוני המרוץ המאולתרים אינם מורגלים בהם ,ובכל זאת לא נשמעה
צפירה ,צעקה ,דחיפה והכל התנהל בסבלנות מופתית וכבוד הדדי.
זכינו לרוץ ביפים שבנופי הארץ ,עם היפים והאדיבים שבתושביה.
זכינו לאתגר את גופינו יחד עם חברים טובים ומעל לכל ,נמצאנו עם
עצמנו – עם אתגר שכל אחת ואחד מאיתנו הציב לעצמו ועמד בו.
סטייק ברמת ישי 400 ,קילומטר נהיגה בכיוון דרום ואנחנו בקיבוץ.
נתראה בשנה הבאה.

על מחלת הרפס החתולים

המקום

הר לעמק איננו מרוץ רגיל  -הוא אתגר של ריצה בתנאי שטח לא
פשוטים וללא זמן מספיק להתאוששות ,חלקו מתקיים תחת עומס
חום כבד ומעיק ,וחלקו האחר בלילה .הוא מחיי ב התארגנות ל�ו
גיסטית אשר לנו  -תושבי הערבה  -הופכת מורכבת באופן כפול

לייעוץ ומצב חירום
ד"ר עדן ראובן054-3182618 :
לקביעת תור:
סנדרה054-9799051 :
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החבל
הצעיר

הידעת?

עורכת :יעל אלטשולר

ישראל ממוקמת במקום הארבעים בעולם
מבחינת זיהום אוויר

תמרה סתוי

מחזור מ' ,הסוף

 /נאור אלעני

לפני כמעט  12שנה ,ב ,1.9.2005-הגענו לבית הספר בפעם הראשונה ,נרגשים ומלאי ציפייה .מאז
עברנו אינספור חוויות ששינו את חיינו ועיצבו את האישיות שלנו כיום ,רכשנו ידע ,כלים ,ובעיקר
חברים לחיים .רגע לפני מסיבת הסיום ,ישבנו לסכם את התקופה
שלושה התייצבו לראיון :עילי שרי ,בן  18מיהל ,לומד בכיתה י"ב
 2ומרחיב במגמות תיאטרון וביולוגיה .במעלה שחרות מכיתה א'.
בשנה הבאה עושה שנת שירות בגרעין "להב" של הנוער העובד
והלומד בבאר שבע.
שחר וינוקור ,ב ן  18מגרופית ,לומד בכיתה העמלנית (הסבר ב�ה
משך) ,היה במגמת מוזיקה .גם הוא במעלה שחרות מכיתה א'.
מתגייס בשנה הבאה ,עוד לא יודע לאן.
נעמה לוי ,בת  18מעובדה ,לומדת בי"ב  ,2מרחיבה גם היא
תיאטרון וביולוגיה (כך יצא ,)...לומדת בבית הספר מכיתה ג',
(מלבד שנה אחת בכיתה ו') .מתגייסת בשנה הבאה לחיל האוויר.
איך ההרגשה לסיים?
"מדהים!" מודיע עילי .נעמה מתרגשת מצד אחד ,נלחצת מצד
שני" :יש תחושה של חוסר וודאות לגבי העתיד" ,היא אומרת.
ולשחר ,עם רגשות מעורבים "קצת עצוב לסיים תקופה כל כך
משמעותית בחיים".

"בתיכון הייתה רגיעה מבחינה חברתית ,כל אחד
כבר מצא את המקום שלו ובשנתיים אחרונות
מאוד קל לראות את זה .מבחינה לימודית ,נהיה
הרבה יותר מאתגר .נדרשה הרבה יותר השקעה
בשיעורי בית ,כמות החומר גדלה וסוג הדרישות
השתנה( ".נעמה לוי)
תארו קצת את החוויה שלכם בבית הספר ,לאורך השנים
עילי" :הדברים היחידים שאני זוכר מהיסודי הם ששברתי דלת
ושהשע ו אותי ביום האחרון של כיתה ה' .התקופה בחטיבת הב�י
ניים הייתה מבלבלת; זה היה מאוד שונה מהיסודי ולא הייתה לנו
מספיק הדרכה ,אבל בתיכון המצב השתפר ,כולם התבגרו וכך
יצא לי להכיר יותר חברים לשכבה".
נעמה" :בכיתות א'-ב' הייתי בבי ת ספר בקיבוץ שריד בעמק יז�ר
עאל .עברנו לפה מכיוון שאבא שלי איש קבע ולמדתי פה מג' עד
ה' .בכיתה ו' עברתי לקדרון ,ליד רחובות ,וחזרנו אחרי שנה .שני
המעברים היו ל א פשוטים  -לעזוב חברים שאהבתי ולהתרגל ל�מ
קום חדש .בתקופה הראשונה במעלה שחרות (ג'-ה') היינו קבוצה
של חברות טובות והיה לי מאוד קשה לעזוב אותן .לא דמיינתי
שנחזור לאזור אי פע ם וכשחזרנו הייתי מאושרת .בחטיבה פג�ש
תי את כולם מחדש ,הכיתות התערבבו והחבורות השתנו .כמובן
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שהיו עליות וירידות ,הרבה ענייני פופולריות וניסיון "למצוא את
עצמי" בתוך זה .בתיכון הייתה רגיעה מבחינה חברתית ,כל אחד
כבר מצא את המקום שלו ובשנתיים אחרונות מאוד קל לראות
את זה .מבחינה לימודית ,נהיה הרבה יותר מאתגר .נדרשה הרבה
יותר השקעה בשיעורי בית ,כמות החומר גדלה וסוג הדרישות
השתנה".
שחר" :היסודי הייתה תקופה מדהימה .התחברתי לכל כך הרבה
ילדים שונים ,ואני זוכר לטובה את התמימות שהייתה לי כילד.
המעבר לחטיבה היה לי קשה  -זה שינוי רציני ולפעמים היה קשה
לעמוד בקצב של הלימודים ,לעומת זאת ,מבחינה חברתי ת די פ�ר
חתי והיו הרבה חוויות של התבגרות .בכיתה י' התחלתי במב"ר,
אבל לקראת הסוף הבנתי שהמסלול העמלני שראובן אדר מחנך
הוא הנכון ביותר עבורי  -זאת מסגרת בשביל אנשים שלא מצאו
את עצמם בכיתות גדולות וכל אחד בוחר את המסלול שמתאים
לו .המטרה שלי כרגע היא להשיג תעודת  12שנות לימוד ואני
בטוח שיום אחד אשלים את הבגרויות .גם בניית הצריף בחממה
היא חלק מרכזי בכיתה שלנו ,לומדים להכיר אנשים ומפתחים
חשיבה יצירתית .אני שמח שהשכלתי לעשות את הצעד הזה".
המקצועות האהובים עליכם אז והיום?
עילי" :ביסודי אהבתי ק"כ (קריאה וכתיבה) ,היום ספורט
ותיאטרון".
נעמה" :ביסודי  -טבע עם אמנו ן ומוזיקה עם יהודית .היום ס�פ
רות".
שחר" :ביסודי מאוד אהבתי שיעורי אנגלית וספורט ,אבל הכי
התחברי לשיעור תזמורת עם אוסקר בכיתה ד'; זה מאוד פיתח
אותי מוזיקלית .כיום ,זה לא בדיוק "מקצוע" אבל הפגישות שהיו
לי השנה עם אבי אלצ'ק  -לשבת במשך שעה ולנהל שיחה על מה
שעולה לראש ,זה כמו שיעור לחיים".
והכי פחות?
עילי" :לשון קלל"
נעמה" :מתמטיקה"...
שחר אומר "ספורט" וצוחק" ,הדברים השתנו מאז היסודי".
במה שונה שנת י"ב משנים אחרות?
עילי חושב שבי"ב משנים פאזה" :אף אחד לא יושב לך על הראש,
אתה יותר עצמאי ,גם המעמד משתנה .זה כיף להיות השכבה הכי
בוגרת בביה"ס".

המשך בעמוד 18

טיפל'ה /ספרנית החודש
יעל אלטשולר
טיפים להתנהלות בשמש

חכם בשמש
הקיץ הגיע ואיתו השמש החזקה שלנו .השמש
מקנה לנו אור ,חום וחיים ,אך חשיפה בלתי
מבוקרת אליה מסוגלת לגרום לנו לנזקים
אסתטיים ,בריאותיים ואף לסכנת חיים .על
ידי התנהלות נכונה ניתן למנוע נזקים אלה.
האם השמש מזיקה לנו?
השמש פולטת קרינה אלקטרומגנטית באורכי
גל שונים :מהגלי ם הארוכים ביותר ועד ל�ג
לים הקצרים ביותר .קרינה על-סגולה היא
קרינה אלקטרומגנטית בעלת אורך גל קצר
מזה של אור הנראה לעין האנושית.
ישנם שלושה סוגים של קרינה על-סגולה:
קרינה על-סגולה מסוג  : - A UVAקרניים
אלו חודרות לעומק העור .הן האחראיות
העיקריות לקמטים ולהזדקנות מוקדמת של
העור .לפי מחקרים שנערכו לאחרונה ,קרינה
זו עלולה לגרום ישירות לסוגים שונים של
סרטן העור.
קרינה על-סגולה מסוג :UVB - B
הקרניים הלל ו הן האחריות העיקריות ל�כ
וויות עור .הן נחשבות לגורם העיקרי לסרטן
עור מסוג תאי בסיס ,תאי קשקש ומלנומה.
קרינה על-סגולה מסוג :UVC - C
קרניים אלו אינן מגיעות לכדור הארץ ,אלא
הן נספגות ומתפזרות באטמוספירה.
מהו שיזוף?
מנגנון הגנה של הגוף מפני קרינת השמש
הוא השיזוף .כאשר קרני השמש פוגעות
בעו ר הוא מייצר מלנין ,הגורם למראה ה�ש
זוף .שיזוף הוא סימן לפגיעה ב DNA-של
תאי העור ,כתוצאה מחשיפה בלתי מבוקרת
לקרינת השמש .גידולים שפירים וסרטניים
עלולים להתפתח בשל פגיעה זו.
מסנן קרינה
מסנן הקרינה סופג חלק מקרני השמש או
דוחה אותן לפני שהן פוגעות בעור .קיימים
תכשירי הגנה שונים ,אך הדבר החשוב ביותר
הוא דרגת ההגנה שהם מספקים .ה SPF-של
מקדם ההגנה המצוין על התווית עליו להיות
גבוה -מ( ,30-לא נמצא יתרון משמעותי ב�ת
כשירים בעלי מקדם הגנה גבוה מ .)50-נוסף
על כך ,מומלץ להשתמש בתכשירים רחבי
טווח ,כלומר ,תכשירי ם המציעים הגנה מש�ו
לבת נגד קרינה על-סגולה מסוג  UVBונגד
קרינה על-סגולה מסוג .UVA
*בהכנת הטור ,נעזרתי באתר של האגודה
למלחמה בסרטן

 /נעמה אלטשולר
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תמיד רצית להיות ספרנית?
האמת שלא .אמא שלי הייתה ספרנית בית ספר לפני שהיא יצאה לפנסיה ,אז
תמיד לא רציתי להיות ספרנית ,דווקא כי אמא שלי הייתה.
ובמה עבדת לפני שהיית ספרנית?
עבדתי בהרבה מסעדות שונות כמלצרית (לא מאוד טובה)  .אחרי שהגעתי לק�י
בוץ -גם לגרופית וגם לסמר -עבדתי קצת ברפת וכמה שנים עבדתי גם בתור
מטפלת.
את חושבת שתמיד תרצי להיות ספרנית?
בטח! אין לי כבר כל כך הרבה שנים עד הפנסיה ...ומי שהופכת לספרנית ,בדרך
כלל לא רוצה לעזוב את העבודה.
אם היית יכולה לעבוד בכל מקצוע שהוא -במה היית עובדת?
הייתי עובדת גם בספרייה וגם בהוצאה לאור .בשנים האחרונות התחלתי לעבוד
בעריכות ובהשוואת תרגום ואני נהנית מזה מאוד.
מה "קורץ" לך במקצוע שאת מלמדת (בשיעורי ספרייה)?
מה שמשך אותי לשיעורי ספרייה זה שיש הרבה משחק כשמקריאים סיפורי
ילדים ,ואני למדתי משחק .יש גם הרבה יצירתיות ואני גם מאוד אוהבת לקרוא.
בשיעור אני תמיד מציגה ,או מספרת סיפור ,או שהילדים עושים את זה ואז
אנחנו עושים פעילות יצירתית שקשורה לספר.
בואי נדבר על התקופה שלך בבית הספר -איך היית מגדירה את ה"תפקיד"
שלך בכוח הכיתתי כשהיית תלמידה?
לא הייתי רק משהו אחד; באמריקה באותם זמנים היו לנו הגדרות אחרות .אני
חושבת שהייתי תלמידה טובה ,אבל גם הייתי מאוד פעילה בנושאים חברתיים
ופוליטיים  -ראינו אז את בית הספר בתור פורמט לשנות את העולם.
מה היה השיעור האהוב עלייך ולמה?
אני חושבת שתאטרון וספרות ,אבל למדתי בשנות ה ,60-ואז היו עושים לנו
הרבה דברים מעניינים שרואים היום בעיק ר בבתי ספר דמוקרטיים .למשל ,ש�י
לבו היסטוריה וספרות כדי ללמד היסטוריה דרך ספרות .אלה היו השיעורים
האהובים עליי.
ומה היה השיעור השנוא עלייך?
מתמטיקה .עד היום אני לא טובה עם מספרים.
ועכשיו ,בפנייה חדה אל האישיות שלך כיום -אילו שלושה דברי ם היית ל�ו
קחת איתך לאי בודד (לא אנשים)?
שלושה ספרים -אם הייתי מסיימת אחד והיה לי רק אחד ,הייתי מתחרפנת .או
שהייתי לוקחת קינדל ,או משהו בסגנון.
בתור ספרנית ,אילו ספרים את רואה שממשיכים להיות פופולאריים כל שנה
מחדש?
יש ,את סדרת "טולי תעלולי" ,שהבנות שלי -שהן כבר בגילאי ה 20--קראו
פעם ,וממשיכות לקרוא את הסדרה הזאת גם היום .כמובן שגם את הארי פוטר
עדיין אוהבים -אני בטוחה שג'יי .קיי .רולינג שמה קסם אמיתי בספרים האלה,
כי לא משנה מה ,בכל שנה ובכל גיל קוראים ספרי הארי פוטר.
ולסיום ,לו הייתה לך משאלה אחת ,רק אחת ,מה היית מבקשת?
מאוד קשה לענות על זה ,אבל הייתי מבקשת שכל העולם יתעסק יותר באומנויות
וביצירתיות והרבה פחות במלחמות ובאלימות.
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המשך מעמוד 16
נעמה ,מצידה ,מרגישה את האווירה של 'הסוף' :זה יכול להוריד
את המוטיבציה וגם להעלות אותה ".היא אומרת" .מנסים לנצל
את הזמן ולהיפתח לעוד אנשים ,כי מבינים שתכף זה נגמר .גם
ההחלטה לגבי מה שנעשה בשנה הבאה היא מאוד משמעותית".
שחר" :עצם העובדה שזאת השנה האחרונה גורמת לך להעריך
הרבה יותר את כל מה שקורה מסביב"...
ספרו על חוויה זכורה במיוחד מבית הספר
עילי" :כל שבוע החזרות באולם לקראת ההפקה שהעלינו השנה
בתיאטרון".
נעמה" :המסע לפולין מאוד השפיע עליי וגרם לי לראות הרבה
חברים לשכבה באור אחר לגמרי .כולנ ו פתאום הרגשנו את הח�י
בור לישראל .אלה דברים שלא תמיד שמים לב אליהם ביומיום".
שחר" :אין חוויה אחת ,ספציפית ,אלא כל הקונצרטים שהיו לי
כנגן תופים .בית הספר נתן לי את המקום להתפתח בתחום הזה".
מה אתם לוקחים אתכם מבית הספר להמשך החיים?
עילי" :ים של סבלנות .הדברים יכולים לקרות לאט".
נעמה" :ללמוד להתמודד עם סיטואציות לא נוחות ,לדעת לבחור
את המאבקים שלך ,להוציא את הכי טוב מכל דבר".
שחר" :חברויות שיישארו עוד הרבה זמן".
מהם ,לדעתכם ,היתרונות של בית הספר שלנו?
עילי" :העובדה שאנחנ ו  12שנה עם אותם אנשים  -ההגעה לחט�י
בה עם חברים שאני מכיר מהיסודי ריככה את המכה".
נעמה"  ":בתור בית ספר קטן יש הרבה יותר תשומת לב לכל ת�ל
מיד .יש עם מי לדבר".
שחר" :יש לנו בית ספר מיוחד במינו  -המורים מסתכלים אליך
בגובה העיניים ,הם קשובים ותמיד אפשר לפנות אליהם; לא
מוותרים עליך אף פעם .בית הספר הזה מבחינתי הוא כמו בית".
ומקום לשיפור?
נעמה" :אולי קצת ענייני תיאום ותכנון זמנים"...
איזו עצה אתם רוצים לתת לתלמידים הצעירים?
עילי" :שיקחו הכל באיזי ,ברוגע ,לא להילחץ ,לא לקחת דברים
יותר מדי ברצינות".
נעמה" :לנצל כל רגע כי הזמן טס ,ובעיקר לא לפחד לקחת יוזמה
ולנסות לעשות שינוי".
שחר" :תעריכו את המקום שאתם נמצאים בו .אל תיקחו שום דבר
כמובן מאליו".

רסם להזמנת פרסום
פעכשיו ופרטים:
ב"קצה

המדבר"

nakdimon@eilot.org.il
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מאיה
שחם-חורש

החבל ברשת
אתר האינטרנט האזורי
מתעדכן מדי יום

אנרגיה מתחדשת
קצת טכנולוגיה והרבה אופטימיות  -לא להיבהל...
טכנולוגיה ירוקה חדשה מבית היוצר של החממה הטכנולוגית שלנו הותקנה עמוק באדמה
במחלבת יטבתה
בחודש מרץ נצפו באזור מחלבת יטבתה כלים הנדסיי ם כבדים שח�ו
צבים וחופרים לעומק .יצאנו לשטח ,לקבל הסברים מירון וינברג,
מהנדס אנרגיה ותשתיות במחלבה.
ירון" :מדובר בטכנולוגיה של חברת סטרט-אפ בשם 'אוגווינד',
שהחלה לפעול בחממה הטכנולוגית 'הון הטבע' במסגר ת הפע�י
לות הרחבה של החברה לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות ,הממוקמת
בערבה .חברת 'אוגווינד' פיתחה מכלי אגירה תת-קרקעיים גדולים
ויעילים ,לצבירת אוויר דחוס.
תפקידם של מכלים אלה  -המוצבים במחלבה ומלאים באוויר דחוס
כל הזמן  -להשלים חוסרים ברגעים של עלייה פתאומית של צריכת
אויר דחוס במפעל .זה בניגוד למצב הקיים ,שבו  -ברגע שנוצר
'פיק' בצריכה  -נכנס לפעולה מדחס נוסף לזמן קצר".
למעשה ,מדובר בשני ערוצי חסכון מרכזיים:
יתרון של אי-הפעלת מדחסי ם לזמן קצר (היות שלאחר הפעלת ה�מ
דחס ,על אף העובדה שהצריכה ירדה ,הוא לא כבה בצורה מידית
ובעצם עובד במצב סרק).
יתרון נוסף ששיטה זו מאפשרת ,הוא הורדת לחץ האוויר הדחוס
לרמה נמוכה יותר בצינורות ,דבר שחוסך חשמל באופן ישיר ומקטין
את כמות הדליפות (ככל שהלחץ גבוה יותר ,כמות הדליפות עולה
ביחס מעריכי)".
אז מה יש לנו בעצם?
שני מכלים ,כל אחד מכיל  50קוב לאגירת אוויר דחוס.

המכלים טמונים בעומק של  35מטרים מתחת לפני האדמה.
המכלים עשויים גומי אלסטי ייחודי וטמונים בבור מדופן בבטון ,עם
"פקק" של  10מטרים בטון יצוק מעליהם.
המכלים עושים שימוש בחידוש טכנולוגי ,שמאפשר רתימ ת המ�א
פיינים הגיאומכאניים (לחץ של תת-הקרקע) לשם החזקת אוויר
דחוס בלחץ גבוה.
הפרויקט אמור לחסוך הוצאות אנרגיה ותפעול משמעותיות ולתת
החזר השקעה אטרקטיבי ביותר .הפרויקט כולל גם מערכת ניהול
ובקרה ומנגנוני אבטחה; התקנתו הסתיימה לאחרונה והוא נמצא
כעת בבדיקות והתוצאות הראשונות נראות מבטיחות.
נשוב ונבדוק בעוד שנה בדיוק ,באותו היום ובאותה השעה ,האם
אכן הצליח הפרויקט לחסוך עד  45%מהוצאות האנרגיה על אוויר
דחוס!
כמה מילים על חברת "אוגווינד":
חברת "אוגווינד" שואפת לשנות את הדרך בה התעשייה משתמשת
באוויר דחו ס ולהפכה ליעילה וחסכונית יותר .החברה מספקת פ�ת
רון של אגירת אוויר דחוס במכלים מתחת לפני האדמה ,טכנולוגיה
שנועדה לחסוך עלויות במקט ע האוויר הדחוס במפעלים וגם כ�פ
תרון אגירה לפרויקטים של מיקרו-גריד (פרויקט שמנסים ליישם
בקיבוץ סמר) .המיקום בתת-קרקע עושה שימו ש בטכנולוגיה ייח�ו
דית וחדשנית ,מביא לאופטימיזציה מלאה של מערכת האוויר הדק
חוס ,מאפשר שימוש במכלים זולים ,וכך אגירת אנרגיה או אוויר.
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המדור לשירותכם /

שרי ניצן

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

בואו נשמור יחד על ילדינו בקיץ
המדיה מלאת סיפורים על פגיעות בילדים .אנחנו מותקפים בידיעות
על אלימות מילולית ,פיזית ,מינית כלפי קטינים וקטינות ונושמים
לרווחה כי אנחנו גרים בבועה שלנו ,כאן בחבל אילות .אנו מרגישים
שילדינו בטוחים ,כי יש קהילה סביבם ששומרת עליהם.
יש שיאמרו שזו אשליה .תפקידם של המבוגרים להעמיד גבולות
ברורים ,ותפקידם "המסורתי" של בני הנוער לבדוק גבולות אלו.
לפעמים בדיקה זו מהווה סכנה ,גם כאן בערבה .התנהגות מסוכנת
המעורבת עם ימים ארוכים של קיץ וחיפוש אחר חוויות חדשות,
יכולה להוביל למקרים קשים שניתן למנוע.
הסכנות אורבות לבני הנוער במקומות שונים  -גם בבית ,ברשת
האינטרנט ,כאשר השימוש לא נכון ולא מבוקר ,וגם מחוץ לבית -
במסיבות ,בבילוי בחוף בים ,או בסופי שבוע בצפון עם חברים – כל
אלו יכולים להיות מהנים ,אבל יכולים גם להוות מקור לסכנה .לא
תמיד ילדינו רוצים לפנות אלינו במידה שהם צריכים סיוע .חשוב
להעניק לבני הנוער כלים לשמור על עצמם ,וכתובת נגישה במידה
שהם זקוקםים לעזרה .מבוגר אחר כמו מדריכ/ת נוער ,חבר/ת מ�ש
פחה ,אח או אחות גדולה ,יכולים להיות האדם הקרוב אליו יפנו
הצעירים במקרה הצורך לייעוץ וסיוע .בני נוער שפונים לעזרה עקב
אי-נוחות סביב משהו שמתרחש ,יכולים להציל חיים .חשוב להיות

שם בשבילם ולא להציב מחסומים
שמונעים מהם לפנות.
כל משפחה יכולה לחשוב יחד
עם הילדים על פתרונות וכלים
שימושיים שישמורו עליהם וי�ק
לו במעט על ההורים המודאגים.
לדוגמה ,אישור ההורים לחזור
הביתה במונית ממסיבה באילת בשעות הלילה במקום לעלות על
רכב עם נהג שתוי ,יכול לחסוך אסון כבד ונותן מענה שמוסכם
גם על ההורה וגם על הצעיר .ראוי לציין שיש התארגנות של חלק
מהישובים ,כדי לסייע לצעירים לצאת לבלות.
כבר כהמה שנים ,המחלקה לשירותים חברתיים ,מערכת החינוך ו�מ
חלקת הנוער של המנתנ"ס  -מפעילות תוכניות מניעה כדי לתת ל�י
לדינו את הכלים לשמור על עצמם .אנחנו עובדים יחד ,כדי לנסות
ולמנוע את המקרים שאליהם כולנו חשופים בתקשורת .בנוסף ,רצוי
להזכיר שבמחלקה לשירותים חברתיים מופעלת כוננות לאורך כל
השנה לאחר שעות עבודה ,כך שבמקרים דחופים ,המצריכים מענה
מיידי ,ניתן לפנות אלינו.
מאחלת לכולם קיץ בטוח ומהנה.

?

תרבות בחבל אילות
תרבות צעירה
במסגרת המגמה ליצירת אירועים אזוריים ברוח צעירה,
התקיימה בחודש שעבר מסיבה בחוות הסוסים ביטבתה
שבמרכזה הופעה מדליקה ומרגשת של להקת .ANNA RF
חברי הלהקה שלהבו את הקהל והקפיצו את כולם דקות ארוכות ובסוף ההופעה המשיך הקהל לרקוד
בניצוחו של  .D.J. VoVloveלאורך כל האירוע הפעילו צעירי יטבתה את המתחם באווירה מקצועית ומזמינה.
בהמשך לחוויה הטובה הזו מחלקת התרבות תשמח לשתף פעולה עם יזמים צעירים לקיום אירועים נוספים דומים.

מוצ"ש

פותחים את הקיץ באהבה
"רק שירי אהבה"
ארקדי דוכין במופע פסנתר

1.7

בערב אינטימי מרגש חוזר ארקדי לפסנתר ומבצע את מיטב שירי האהבה
שכתב לעצמו ,לחברים של נטשה ולאחרים" :מי אוהב
אותך יותר ממני"" ,היא לא דומה"" ,יש בי אהבה",
"עוד נגיעה" ועוד אינסוף שירי אהבה!
"ארקדי דוכין הוא אומן במה מרתק ואפילו בלתי
באולם התרבות
צפוי .הוא יודע לספר סיפור ,גם באילתור ...הוא
מנהל דיאלוגים מחוייכים עם הקהל ,מפעיל אותו
ואפילו נענה לבקשותיו" עמוס אורן "הבמה"

מחיר כרטיס ₪ 70
כרטיסים והסעות בהרשמה על לוחות המודעות ביישובים ,באתר המועצה ובכניסה לאולם בערב המופע
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חוקרים פטריות עובש

יוני

ציפור החודש

חוברה מדברית

 /איתי שני

עוף הקרקע הגדול ביותר בישראל ,המהלך
באיטיות(  (מכאן שמו הלטיני) וב"ביישנות" ,ו�ב
דרך כלל נדרשת סבלנות רבה כדי לצפות בו.
צבעי ההסוואה שלו יעילים ביותר וכשהוא קופא
על מקומו או משתופף מאחורי שיח ,קשה מאד
להבחין בו.
במהלך פברואר ,כשמגיע הזמן למצוא בת זוג,
פותחים הזכרים בריקוד הכולל הנחת הראש
והצוואר לאחור ,על הגב ,תוך ניפוח נוצות החזה
הלבנות וריצה למרחקים ארוכים ,במעגלים או
בקווים ישרים.
החוברה מאוימת בכל תחומי תפוצתה ,על ידי הרס
ושינויי בתי הגידול ,ציד ואיסוף ביצים ואיסוף של
פרטים חיים לצורך אימון בזים מאולפים.
בישראל היא יציבה ,נדירה למדי במערב הר הנגב
ובחולות צפון-מערב הנגב ונדירה ביותר באזורנו.
בעבר קיננה גם בעמק הירדן ובערבה ,בצפון הנגב
ובדרום שפלת יהודה ,אך היא נסוגה מאזורים
אלה ,בגלל התפתחות הישובים והפיכת שטחים
טבעיים לשטחים נטועי ם ומעובדים .לאחר�ו
נה מגיעות מחקלאי האזור תמונות ודיווחים על
עופות גדולים המתקרבים לאנשים בשטחי החק
קלאות...

חוקרים פטריות עובש

צמח החודש

 /בני שלמון

יוני

״צאלון נאה "
(בפי הותיקים קרו-י -Poinciana -שמו המ�ד
עי הקודם של הסוג).
הצאלון מקובל כעץ נוי ,בשל הצל הטוב
שהוא נותן בקיץ ופריחתו המרהיבה בעונה זו.
במולדתו  -האי מדגסקר ,הוא על סף הכחדה.
הצאלון חובב חום ,ובחורף הוא עומד בשלכת.
הוא פורח בקיץ ,ולפרח הגדול צבע אדום-
כתום בוהק .פרפרי יום גדולים  -בעלי חדק
ארוך וצופיות  -הם המאביקים שלו .כשהפק
רח נפתח ומוכן להאבקה ,אחד מעלי הכותרת
צבעו לבן-צהבהב ועליו פסים לבנים" .דגל"
זה מאותת על הכניסה למאגר הצוף .עלה כוק
תר ת זה הופך בבסיסו לצינור צר המגיע וע�ו
טף את בסיס השחלה -שם הצוף נאגר .לאחר
ההאבקה נסגר עלה הכותרת והפרח ממשיך
לאותת למאביקים באדום -בשאר עלי הכוק
תרת.
הצאלון ,כמו עוד צמחים טרופיים (למשל
הצלף) מושך חרקים עוקצים (נמלים ,צרק
עות) להגנה מפני חרקים אוכלי צמחים ,שכן
על עלים צעירים הוא מפריש סוכר מצופנים,
והנמלים/צרעות שומרות על הסוכר מחרקים
אחרים וכך מגינות על העץ.
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מפרגנים לשכנים

 /גל נקדימון

הכינו כלבכם לקיץ
איך זה שבכל חבל אילות אין
מאלף/ת כלבים אחד לרפואה?
כלבים יש בשפע ומאלף  -אין!
בשכנה הגדולה אילת ,יש ארבעה
מאלפים ועם אחד מהם  -יקיר
ביטון  -ישבתי לשמוע מה תורם
אילוף לכלב ולבעלים  ,איך מג�י
עים לתחום ומתמקצעים בו ומה
יש לו להציע לנו?
יקיר ביטון ,בן  ,31נולד וגדל
באילת וכאן גם הקים משפחה.
יקיר ומלי
כמו רבים ,יקיר תמיד אהב בעלי
חיים ,אבל הוא בחר להפוך את האהבה למקצוע" .זה תמיד ליווה
אותי ,יות ר כתחביב ולא חשבתי שאעסוק בזה כצורה מקצועית .נ�ה
ניתי לגדל כלבים ,אבל בתור נער עדיין לא אילפתי אותם .כשהייתי
בן תשע ,אמא ניגשה לכלביה העירונית והביאה כלבה ,שכבר אז לא
היתה צעירה והיא היתה איתנו כמעט חמש שנים .אחר כך היה לנו
רועה גרמני מעורב ,מאומץ ,מבוגר ,שהיה איתנו עוד כחמש שנים".
מתי התחלת לעבוד עם כלבים באופן מקצועי?
"לפני שנתיים  .שבועיים אחרי שהשתחררתי מהצבא התגייסתי ל�מ
שטרה ,בתור איש מודיעין ,עד  ,2015שם הגעתי לצומת דרכים,
והבנתי שמה שאני רוצה לעשות זה לאלף כלבים .התחלתי בקורס
מאלפים של מכון וינגייט ,שנמשך כשנה ומקנה תעודה של מאלף
כלבים מוסמך ומטפל בבעיות כלבים .בגלל שאני אדם מאד סקרן
ואוהב להיות ספצ במה שאנ י עושה ,המשכתי למספר תחומים בע�ו
לם הכלבני ,ביניהם השתלמות כלבי הגנה ,השתלמות כלבי רעייה
של בקר ,קורס כלבים ויצרים  -קורס שמעמיק את ההבנה ביצר של
הכלב וכמה אנחנו יכולים להגיע לתוצאות טובות ,כשאנחנו מספקים
לכלב את פורקן היצר ,במקום להילחם בו (כמו שהיה נהוג בעבר)".
מה אתה מחזיק בבית?
"את מלי! במסגרת קורס המאלפים בוינגייט ,היינו עובדים עם כלבי
עמותות כדי לאלף אותם וכך להגדיל את הסיכוי שלהם למצוא
משפחה מאמצת .מדי חודש ,כל חניך היה מקבל כלב חדש  -במהלך
אותו החודש היינו מאלפים את הכלב ,נבחנים איתו והכלב היה חוזר
לכלביה כשהוא מאולף .מלי שלי הגיעה מהעמותה של לוד ,אחרי
שהמשטרה החרימה אותה מבחור שהחזיק אותה קשורה על הגג עד
גיל שנה ...היא הגיעה במצב של תת-תזונה ,כשהיא לא מכירה שום
דבר בעולם החיצוני ,מה שהצריך ממני עבודת שיקו ם מאד אינ�ט
נסיבית .מאד מהר הבנתי שהכלבה הזו נשארת איתי (מה שקורה
הרבה בקורס) ובסוף אותו החודש היא פשוט חזרה איתי הביתה.
היום היא יד ימיני ,היא כלבה מאד אינטליגנטית ויציבה ועוזרת לי
בשיקום כלבים אחרים".
כל מי שרוצה להיות מאל ף כלבים צריך לעבור כל כך הרבה ה�כ
שרות?
"לצערי ,לא .בארץ אין שום חוק שמסדיר את הנושא וכל מי שאוהב
כלבים יכול להכריז על עצמו כמאלף .יש אנשים שרואים סרטונים
באינטרנט ויש להם גישה לכלבים ומחליטים שהם רוצים ויכולים
להיות מאלפים .זה חוטא לתחום ועלול לסכן את הכלב ואת הבעלים
בהתנהלות לא נכונה .צריך לזכור שבסוף ,הכלבים היקרים שלנו הם
בעלי חיים ,על כל המשתמע מכך.
היום ,זה ברור מאליו למשפחות שמאמצות כלב ,שיש צורך שאיש
מקצוע שילווה אותן ,כדי להגי ע לאיכות חיים טובה ונעימה  -ל�מ
שפחה וכמובן גם לכלב".
האם אתה ממליץ למשפחה עם ילדים קטנים (וילדים בכלל) לאמץ
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כלב?
"בהחלט! הבן שלי בן ארבע ואני חווה
על בסיס יומי את הקשר שנרקם בין
ילדים לבע"ח ולכלב בפרט .אני רואה
שהבן שלי לומד דרך הטיפול בבע"ח
לחוות חמלה וכשהוא חווה את זה דרך
החיה הזו ,שמגיבה מאד נכון לילד -
זה עושה פלאים ,ואני מאד מברך על
זה.
כמובן ,יש צורך להתאים את סוג
הכלב והאופי שלו  -לתא המשפחתי,
אבל כשזה מתאים ,זה מאד מבורך".
ואיך גורים יבינו איך הם אמורים להתנהג בתוך בית?
"אם נלמד אותם מה הם כללי ההתנהגות בבית  -לא צריכה להיות
שום בעיה ,אבל אי אפשר לצפות מכלב שנכנס לראשונה לתוך
בית  -להבין את כללי ההתנהגות .הכלב חייב ללמוד  -עשה ואל
תעשה".
איזה אילוף מומלץ ליישובי ם כמו אלה שבחבל אילות  -לא ע�י
רוניים? רובם קיבוצים ,בלי חצרות סגורות ,אבל עם הרבה שטח...
"כל אילוף מוגדר לפי התא המשפחתי והסביבה שבה הכלב חי.
בהחלט ניתן להתאים את אופי האילוף לבעלים ,לכלב ולסביבה.
בבית שאין לו חצר ,הייתי נותן דגש על חינוך הכלב לחיים בתוך
הבית בצורה נכונה ומאוזנת ,ולכלב עם חצר ,הייתי נותן דגש יותר
דווקא מול הבעלים  -שיבינו שכלב לא אמור להיות כל היום בחצר
סגורה; הוא לא אמור לחיות שם".
אבל לא כיף להם להיות בחצר?...
"לנו נדמה שכיף לו שם ,אבל כלב זו חיה של להקה ,שתעדיף תמיד
להיות ביחד עם הבעלים שלה ולא מופרדת בחצר .כאשר כלב נמצא
בחצר ,נקבל בד"כ כלב משועמם ומתוסכל ,שכדי להעסיק את עצמו
 יברח ובמקרים קיצוניים יותר ,יפתח בעיות התנהגות .בהנחה שישעוד כלבים בסביבה ,הוא יכול להיות נפלא ,אבל ברגע שהוא יפגוש
משהו חדש ,הוא עלול להגיב בפחדנות ,או בבידוד .אם זו לא חצר
סגורה ,אלא פתוחה ,כמו בקיבוץ ,אז זה טוב מאד .ככה אנחנו גם
מקבלים כלב מאד מאוזן ,כי הוא הולך ומטייל ,פוגש חברים ,פוגש
אנשים ,מסמן טריטוריה ובעצם פורק כל יצר שקיים בו״.
בשנים האחרונות שומעים הרבה את המושג "אילוף חיובי" .מה
זה אומר?
"המגמה היא להבין את הצרכים של הכלב ולאפשר לו אותם ,בכדי
להגיע לתוצאות אילוף טובות יותר ,שמגיעות מהמקום הנכון .פעם
הגישה הרווחת היתה שכדי לאלף את הכלב ,צריך להכניע אותו.
היום אנחנו מבינים שהעבודה עם היצר הטבעי של הכלב ,בהובלה
למקומות שאנחנו רוצים שהכלב יהיה בהם ,היא נכונה יותר ומגיעה
לתוצאות טובות יותר .כלב שרוצה לעבוד עבור הבעלים כי כיף לו,
יגיע לרמת אילוף גבוהה יותר ,שתחזיק מעמד לאורך שנים".
טיפים לקיץ?
"בראש ובראשונה חשוב לזכור ,שכלבים נורא נורא רגישים לחום.
תכנון מקדים של הפעילות אתם ימנע המון צרות בעתיד   -מ�ו
מלץ לכוון את שעות האימונים והטיולים לבוקר המוקדם ולערב
המאוחר .לספק להם מקום מוצל לחלוטין משמש ומקור מים זמין
כל הזמן .לזכור שכפות הרגליים של כלבים לא חסינות לחום  -אין
להם שום אפשרות להתמודד עם הרצפה החמה בקיץ וכלבים רבים
סובלים מכוויות בכפות הרגליים.
אגב ,לכלבים בקיץ יש נטייה לאכול פחות  -זה נורמאלי לחלוטין
ולא צריכים להיבהל מזה".

בא והולך

 /דובי גולדמן

במשקל זרת
פסים זה מגביה ,שחור זה מרזה ,סמוטריץ עושה בחילה ,אבל זה עדיין לא זה .מה הקשר בין אוכל ,לעלי-
אקספרס ,לאצבע הקטנה? לדובי פתרונים
לפני כשנה נכנסתי בצעד בטוח ללשכתו של הרופ א המתמחה במ�ר
פאה האזורית ,עם איזו תלונה איזוטרית על נקע בזרת .כמובן שאת
הזרת נקעתי בינואר ולתור נכנסתי באפריל ,כך שלרופא המשועמם
לא נותר הרבה מה לעשות חוץ מלהעלות אותי על המשקל( .עצה
– לעולם ,אבל לעולם ,אל תסכימו לעלות על המשקל אצל הרופא.
שום דבר טוב לא יצא לכם מזה).
"אתה סובל מעודף משקל" ,פתח המתמחה הצעיר והביט משתאה
בתגובת הזעם המיידית שלי" :אני לא סובל מעודף משקל – אני
נהנה מעודף משקל!" ניסיתי להסביר" .ובכל זאת" ,אמר הדוקטור,
"עודף משקל זה לא טוב" .תחת מחאה הסכמתי לעשות הכל כדי
שבתוך חצי שנה כבר לא אהיה בעודף משקל ,ואז נבדוק שוב את
הזרת ונראה אם יש שיפור.

הבנתי שהבעיה שלי היא לא שיש לי משקל גבוה
אלא אורך נמוך .למעשה המשקל שלי היה בול
בפוני לגובה מטר ותשעים .אם לרדת במשקל כל-
כך קשה ,חשבתי לעצמי ,אולי אני אתמקד בלגבוה
האשימו אותי בהרבה דברים ,אבל מעולם לא בחוסר רצינות .אם אני
אומר  -אני מבצע .במשך ששת החודשים הבאים עשיתי הכל כדי
לעמוד בהתחייבותי לרופא .חרשתי אתרי אינטרנט ,שיניתי הרגלי
אכילה ,שיגעתי את כל הסובבים אותי ; שישה חודשים ארוכים ו�ק
שים ...אבל עמדתי ביעד.
"נו?" ,חייכתי מאוזן לאוזן למתמחה החביב חצי שנה לאחר מכן,
בעודי על המשקל" ":מה אתה אומר?" "כל הכבוד" ,ענה הרופא ב�ס
רקזם" ,אתה כבר לא בעודף משקל ,אתה פשוט שמן!" לקח לי קצת
זמן להבין שהוא מתייחס לזה בצורה שלילית .הנה אני ,אוכל כל
מה שאפשר במשך שישה חודשים .טוחן שוקולדים ועוגות ,מקפיד
על רביצה על הספה ולא מזיז אצבע ,אפילו לא לכיוון השלט ,והוא
מתייחס לזה כעניין של מה בכך .במקום ברכות ,הוא פתח בנאום
ארוך על ההשפעות הבריאותיות של מצבי ועל זה שאמנם עודף
משקל זה רע ,אבל שמן זה רע יותר.
כאמור ,האשימו אותי בהרבה דברים בחיי ,אבל לא בחוסר רצינות
ולא בעודף אלימות .בכל זאת ,אני מודה בבושה שבאותו היום קצת
איבדתי את זה" :עכשיו תביאו הנה את האחראי! עכשיו!" צרחתי,
תוך שאני הופך את שולחנו פשוטו כמשמעו" .ד"ר זיו לא נמצא",
הוא מלמל מפוחד" .מי זה ד" ר זיו?" צרחתי עליו" .אני רוצה את ל�י
צמן כאן ועכשיו! ביקשתם שאני לא אהיה בעודף משקל אז אני לא
בעודף משקל! או שתגיד שאני בריא או שתביא את הכסף בחזרה!"
ועוד צעקות כאלה וכאלו.
האשימו אותי בהרבה דברים בחיים ,אבל לא בחוסר רצינות ולא
בעודף אלימות ולא בחוסר סלחנות .לקח ל י קצת זמן ושלושה קל�ו
נקס ,אבל נרגעתי .הוא טעה ,אבל סלחתי לו" .מה עכשיו?" שאלתי.
סיכמנו על עוד חצי שנה שבמהלכה אני עושה מאמץ גדול לרדת
במשקל ,ואז נבדוק שוב את הזרת.
אם אמרתי ,אז אמרתי .ראיתי ב"לאשה" ששחור זה מרזה .חודשיים
לבשתי רק שחור .לא עבד .לא ירדתי קילו .אחר כך הבנתי שהבעיה
שלי היא לא שיש לי משקל גבוה ,אלא אורך נמוך .למעשה ,המשקל
שלי היה בול בפוני לגובה מטר ותשעים .אם לרדת במשקל כל-

כך קשה ,חשבתי לעצמי ,אולי אני אתמקד בלגבוה .שוב נועצתי
ב"לאשה" .במשך חודשיים לבשתי רק פסים ,כי שירית אמרה שזה
מגביה .לא עבד 172 .ס"מ ולא מילימטר יותר.
בצר לי פניתי לשלל דיאטות  -התחלתי לספור נקודות ,אבל כל
פעם בצהריים שכחת י כמה ספרתי עד עכשיו והתחלתי מחדש .כ�ש
ראיתי שזה לא עובד ,עברתי פשוט לאכול ארוחות קטנות ובריאות.
לא יצאתי שבע ,אב ל בסך הכל ראיתי שאני מחזיק מעמד עד ל�א
רוחה הבאה; כל מה שהיה צריך זו איזו חפיסת שוקולד ,או עוגת
שמנת .זו היתה שיטה מעולה אבל גרם לא ירדתי .הציעו לי לעשות
דיאטה של האדם הקדמון ,של האדם המודרני ,של האדם הנבון ,של
האדם הנכון ,כל אדם שהוא ...לא עבד .חשבתי שעם דיאטה של
בן-אדם לא מתאימה לי ,אני אנסה דיאטת סמוטריץ .זה דווקא עבד,
אבל נגעלתי מעצמי אז הפסקתי.
עברתי להתמקד בצד ההוצאה  -החלטתי לרוץ .כל יום .אבל אי
אפשר לרוץ בלי ציוד; זה לא רציני .קניתי נעליים ,חולצות  ,מכ�נ
סיים ,שעון כושר ,מד דופק ,חגורה לטלפון ,אוזניות בלוטות' ,פנס
לריצה בלילה ,כובע לריצה ביום ומחזירי אור מגניבים .כשאני אומר
קניתי ,אני מתכוון שהזמנתי בעלי אקספרס .עד שהכל הגיע ,הקיץ
כבר עמד בפתח והחלטתי לאפסן את הציוד עד הסתיו.
אחר י כל כך הרבה מאמצים ,הייתי בכל זאת אופטימי כשחזרתי ל�ח
דרו של הרופא" .נו?" ,שאלתי בתקווה" .ירדת!" ענה הרופא במבט
אירוני" ".ידעתי!" אמרתי" ,בכמה?  400" -גרם" ענה הרופא" .יד�ע
תי!" אמרתי בגאווה – "הכאב בזרת נעלם!"
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התשבץ החודשי
האירוויזיון בא והלך ,בלי להשאיר יותר מדי רושם ,אבל היו שנים בהן היה זה אירוע שריתק משפחות שלמות
למסכים ואפילו הסב גאווה לאומית מדי פעם ,כשעוד שלחנו איזו הורה ישראלית לאירופה .אז החודש אפשר לזמזם
כמה להיטי עבר ,יחד עם כמה מבוכות עבר (והווה) .דוז פואה לפותרים נכונה וגם גלידה ,שבה זכה הפעם איציק
אוחיון ,אשר פתר ,שלח והוגרל.
פתרונות נא לשלוח ל"קצה המדבר" ,ד.נ .חבל אילות ,מועצה אזורית חבל אילות ,או למיילnakdimon@eilot.org.il :

בהצלחה .גל נקדימון

נושא:
אירוויזיון
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מאוזן
 2שוקולד מנטה מסטיק מחפשות אהבה
ב)4,4( 1976-
 3שיר זהב ,אבל אף מילה בעברית ()3,5
 5הרומנטיקה של הדבורים ()3,2,4
 7גורמט ,סכום סמלי ומקום שני
 10כשהזמר אדם רקד ליזהר כהן ()4,4
 12ריטה רנה רון באירוויזיון (חלק ראשון משניים)
 13הנתיב הראשי הזה לא הביא אותנו לשום מקום ()4,3
 15החלק השני של  12מאוזן
מאונך
 1לא של לאונרד כהן
 2כינויי הגוף של שלמה ()4,2
 4בהתחלה זה בכלל היה כיוני של זמרות אופרה
 6כמו האירוויזיון ,גם זה מגיע פעם בשנה ()5,3
 8ריקוד מעגלי שהגיע למקום השני
 9שפת הילדים הפכה ללהיט
 11רכיבי הדיבור של הכוכב הנולד
 14הדצים פה
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