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לכבוד הקיץ שהגיע...
קנאביס ,בטון ואחינועם ניני נפגשו מעל
דפי העיתון .כנראה שזה יכול לקרות רק
אצלנו ...גיליון קייצי ועמוס בכל טוב,
אבל מדור הנוער יוצא לחופ ש גדול ומ�ו
פיע החודש בפעם האחרונה עד תחילת
שנת הלימודים .נאחל לילדים ולנוער
חופש נעים ובטוח.
ראש המועצה שלנו ,חנן גינת ,עסוק עד
מעל לראש ונאלץ לוותר על כתיבת טור
החודש ,לטובת ענייני מועצה דחופים.
המדור החדש" ,מפרגנים לשכנים",

שכבר זכה לתגובות חיוביות ,מפנה את
מקומו  -רק החודש  -לטובת כמה כתו
בות קצרות ,אבל חשובות והוא ישוב
בחודש הבא.
ולסיום  -הבהרה :הפרויקט החשוב של
צח"מ ,שאירוע הסיום שלו הופיע בגיו
ליון הקודם תחת הכותרת "חובשים
וחופרים" ,מתקיים בחסות המחלקה
לשירותים חברתיים ומחלקת ביטחון של
המועצה האזורית חבל אילות.

 40גוונים של ירוק
טיול מאורגן לאירלנד

בספטמבר חם ,צהוב ועייפים מהקיץ בערבה.

מוזמנים לטיול בהדרכתי
לאירלנד הירוקה והקרירה
להקת  floor eightהאילתית המצוינת,
הגיעה בחמישי לפאב קטורה ונתנה הופעה
משובחת במיוחד.

1-11.9.17
-נדי ,יטבתה-

"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 ,אורן אלמוג,
נעמה אלוני ,נאור אלעני ,איילי אשחר,
דובי גולדמן ,רותם ג'קסון ,זוהר כהנא,
שרי ניצן ,נעמה סכונפלד ,תמרה סתווי,
מאיה שחם-חורש ,בני שלמון ,איתי שני,
נורית שני
צילום השער :ליאור אביטן
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מסלול באתר אדמהwww.adama.co.il :
נדי אורמיאן – יטבתה nadiyotvata@gmail.com
-054-9798247-

מהמתרחש בחבל
מבט אל האופק
באמצע יוני התקיימה במועצה סדנת "אופקים חדשים – הפרק הבא".
הסדנה הייתה מיועדת לתושבים לקראת גיל הפרישה מעבודה ,כצעד
ראשון בהתמודדות עם הנושא.
כחלק מהתהליך ,נפגשו בעלי תפקידים מרוב קיבוצי חבל אילות
במועדון הגיל השלישי שבמועצה ,כידי להרחיב את הבנתם בכל הנ�ו
גע למענה מערכתי לצרכי חברים בני הגיל השלישי.
את המפגש פתח ראש המועצה חנן גינת והוא התקיים בהנחיית אריק
חורש ,עו"ס ,חבר קיבוץ שפיים ,בעל רקע עשיר בתחום.
במהלך המפגש ,הפורום הרחיב את הבנתו לעל נושאים הקשורים ל�פ
רישה מעבודה ברמה האישית והמערכתית .נושאים אלו כללו דיון
על משמעות העבודה בחיינו ,שינוי בזהות בגיל הפרישה ,בניתית א�ל
טרנטיבות כדי למלא את החלל שנוצר ,שינוי בתפקוד האישי ומו
קום המשפחה והקהילה בתמיכה בחברים בפרק זה בחייהם .גם נושא
הביטחון הסוציאלי והפיזי עלה במפגש.
הבנו שהכנה אישית וקיבוצית יכולה לסייע להרגיע את אי-הודאות
לקראת שינויים אפשריים המלווים תקופה וזו; הכנה נכונה יכולה ל�ע
זור להפוך את התקופה להזדמנות לפריחה ולהתחלות חדשות.
המפגש מהווה פתיחה להמשך עבודה אזורית וליווי של פורומים
קיימים במועצה ובמתנ"ס ,כמו פורום ותיקים ו"משולש הזהב",
השואפים להעלות את הנושא על סדר היום האזורי ,כדי להענקיק ל�ו
תיקי החבל את המקום הראוי.
זו הייתה הזדמנות להתחיל ולהבןין את הסוגיות הקשורות לגיל ה�ש
לישי שאיתן חלק מהקיבוצים מתמודדים היום ,ולחשוב יחד לקראת
העתיד.

המפגש התקיים בחסות המחלקה לשירותים חברתיים ,במסגרת מגוון
פעילויות המיועדות לתושבים ,לבעלי תפקידים ,ולמחלקות המועו
צה  -כדי לתכנן מענה לאוכלוסייה זו ,בשיתוף פעולה עם מחלקת
בריאות ,ומחלקת "בשביל הפנאי" ( )+ 55של המתנ"ס.

שרי ניצן

"חנות הבובות של סבא ג'פטו"
מי לא שמע על ג'פטו הנגר ,שאת בובת הפלאים ,פינוקיו,
יצר .הבן המיוחד זכה בפרסום ובתהילה וקנה לאביו חנות
בובות גדולה .כאן מתחילה ההצגה שלנו :מופע בלט קלאסי
מרגש ומצחיק.
מופע סוף השנה החגיגי של הבלט הקלאסי ,התקיים בשבת
 24.6באליפז וה"זאב מאליפז" (הלא הוא חיים צדוקס) כיכב
הפעם כסבא 'ג'פטו  -עם המון עבודת נגרות על הבובות וע�י
צוב מיוחד ,הצליח להצחיק את הקהל ולרגש.
הבובות התעוררו לחיים בעזרת פיות עם אבקת קסמים ,יצאו
במחול על הבמה ,בתלבושות מהממות בכל ער ב וחזרו לת�ר
דמה בבוקר .היה כיף ומצחיק!

נורית שני

צילום :גבי ריף

צלילים אומנותיים
למעלה ממאה איש התאספו במוצאי שבת בבי ת האו�מ
נויות שבקיבוץ נאות-סמדר ,למופע חצי ספונטני של
המוזיקאי והיוצר יאיר דלאל.
התפאורה המושלמת של המקום ,היוותה רקע מתאים
למופע האינטימי ,במהלכו ניגן דלאל על מגוון כלים,
חלק את הבמ ה עם בתו  -שני ,ושיתף את הקהל בס�י
פורים מרתקים ,חלקם נולד ו ממש כאן ,בערבה הדר�ו
מית ,בשנים בהן חי דלאל בקיבוץ סמר ,וחלקם מספרים
על הנופים המוכרים לנו .למשל ,האם ידעתם שבחי-
בר מסתובב כבר כמה עשרות שנים ג'יני בדמות עמוד
חול???...

גל נקדימון
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מילגות
לסטודנטים
2017 - 2018

המועצה האזורית תעניק מלגות לסטודנטים מחבל אילות
שלומדים בשנה“ל תשע“ח ,במוסדות מוכרים בארץ.
את הבקשות יש להגיש בצרוף כל המסמכים הנדרשים עד לתאריך 20.7.17
באתר האינטרנט של המועצהmilga/www.eilot.org.il :
תנאי הזכאות ,דרישות ועוד מפורטים באתר.
להקת הגרובטרון מפעילה את הקהל
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בהצלחה!

מהמתרחש בחבל
מרתון ירוק
זו הפעם השלישית שהחברה לאנרגיה מתחדשת מוביו
ל ה ומרכזת את תחרות ה Climatelaunchpad-בי�ש
ראל; תחרות המתנהלת במקביל ב 35-מדינות נוספות.
אחרי שנבחרו שמונה מייזמים מובילים ,הזמנו א ת הע�ו
מדים מאחוריהם ליומיים של מרתון פיתוח עסקי ,או
כפי שמכנים אותו ההולנדים  - Boot-camp -מעין
מחנה אימונים אינטנסיבי ,במהלכו עברו המשתתפים
בתחרות   Climatelaunchpadהכשרה מקצועית ,על
ידי מנטור שהגיע במיוחד לישראל כדי להנחות את
שמונת הצוותים וללמד אותם כיצד לגב ש תוכנית ע�ס
קית ,מה הן הדרכים לקידום המיזם ,איך להציגו באופן
הכי מקצועי שניתן ובאילו כלים להשתמש כדי לפתחו.
למרות גל החום ,הריחוק הגיאוגרפי והלו"ז המטורף,
האירוע הסתיים בהצלחה והצוותים זכו לחוויה מקצוו
עית מהולה באווירה מדברית ,מקומית.

נעמה אלוני

לא רוצה למות עליך

באחד מימי הרביעי החמים של חודש יוני ,התאספו כמה עשרות נשים לב ההולכים והנוהגים ברחוב .נציגות מכובדת נרשמה לנשות חבל
ברחבה שמתחת לסופרפארם (מול הקניון האדום) ,להפגין במחאה על אילות ,גם בין מארגנות האירוע ,כמו נדין בדיל מקיבוץ גרופית וטלי
גל רציחות הנשים  -בעיקר על ידי בני זוג ובני זוג לשעבר  -שפוקד אלון ,מנהלת תחום ההתנדבות במועצה.
את המדינה ומתגבר בשבועות האחרונים.
גל נקדימון
המשתתפות בהפגנה לבשו אדום ,נשאו שלטים ומשכו את תשומת

 13המצטיינים
ביום ב'  3.7.17 ,יתקיים טקס הענקת ה�מ
לגות לספורטאים מצטיינים בחבל אילות,
לשנת מלגה .2016
הצטיינות היא שאיפה מכובדת ,אך אינה
נחלת הכלל .רוב העוסקים בספורט אינם
מוכנים להשקעה המרובה ולכל הנדרש על
מנת להגיע להצטיינות .מוטיבציה ,משמו
עת ,מיקוד וסבלנות הן רק חלק מהתכונות
הנדרשות להצלחה והצטיינות בספורט .כבר
הוכח שהכישרון הינו רק חלק קטן מהחביו
לה כולה ,והיכולת להתמודד עם הקשיים,
להתמיד באורח החיים התובעני ולא לוותר
 הם תנאי בל יעבור.ההשקעה של הספורטאי ומשפחתו בזמן,
כסף ומשאבי ם הינה רבה מאד והענקת ה�מ
לגות היא הדרך שלנו להביע את הערכתנו
ולעזור במעמסה .המועצה האזורית חבל

אילות ,העמותה לקידום הספורט ומחלקת
הנוער במתנ"ס גאות להעניק מלגות לספוו
רטאים המצטיינים של חבל אילות.
בינוא ר  2017פורסמו הקריטריונים ל�ז
כאות למלגה .בין הקריטריונים לזכאות
היו  -השתתפות באליפויות בינלאומיות
ולאומיות ,דירוג הישגי בתחרויות מרכזיות,
השתתפות בנבחרות ישראל ועוד.
לאחר בחינת הטפסים והמסמכים שהוגשו
לועדה  ,נקבע ש 13-ספורטאים זכאים ל�מ
לגה ..הזכאים באים ממספר ענפי ספורט
כמו כדוריד ,החלקה על הקרח ,שיט ,גלישה
וטריאתלון.
הספורטאים שזכו במלגות :משי ג'קסון -
שייט ,רז גל  -כדוריד ,נועה דואני  -החלקה
על קרח ,אוראל בוהדנה  -החלקה על קרח,
עידן אפסיימון  -טריאתלון ,ענבר קורטי

 כדוריד ,אנדי קוגן  -כדוריד ,ליאל קיורשנבאום  -החלקה על קרח ,בר גרימונט
 כדוריד ,שגיב אללוף  -כדוריד ,בן בראון ספורט ימי ,זוהר חרובי  -שייט ,מעין סוי -ספורט ימי

אורן אלמוג
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בשפה קואופרטיבית

 /איילי אשחר

כ 25-מתושבי האזור ,ותיקים וחדשים ,השתתפו בקורס מטעם התנועה הקיבוצית בנושא
התנועה
קואופרציה ,שהתקיים בשבועות האחרונים בקיבוץ אליפז
הקיבוצית
הקורס נבנה על-ידי מאיה שפיר מיטבתה ,שמרכזת את תחום
הקואופרציה בתנועה הקיבוצית ,והועבר גם באזורים אחרים בארץ.
מהו קואופרטיב? קואופרטיב ,או בשמו העברי "אגודה שיתופית",
הינו "התאגדות עצמאית ורצונית של אנשים ,שנועדה להגשים את
המטרות ,השאיפות והצרכים המשותפים שלהם בתחומי הכלכלה,
החברה והתרבות ,באמצעות תאגיד בבעלתות משותפת ובניהול דמ�ו
קרטי" .נשמע מוכר? לא במקרה .כפי שהראתה בקורס עורכת הדין
מרב ניב ,כל שבעת העקרונות המגדירים קואופרטיב מתקיימים
בקיבוצים .מה שמייחד את הקיבוצים הוא הרב תחומיות של השותו
פות (גם יצרני ,גם צרכני ,גם קהילתי )...והערבות ההדדית.

התנועה הקיבוצית במאבקים ויוזמות מסוג זה,
כשותפה ערכית וחזקה ,יכולה להחזיר את התנועה
להיות משמעותית ורלוונטית בחברה הישראלית
התנועה הקיבוצית פועלת לחיזוק מרכיב הזהות הקואופרטיבי של
הקיבוצים ,מתוך אמונה ,שזהו מפתח רב עוצמה לעתיד התנועה.
בשיח הפנימי בתנועה ,יכולה הקואופרציה להוות עמוד שדרה ערכי,
המשותף לכל הקיבוצים בתנועה – "מתחדשים"" ,שיתופיים" ומה
שביניהם .בשמירה על האינטרסים של הקיבוצים מול הרגולציה
במדינה ,שהיא כיום עוינת מאי פעם ,יכול העולם המפותח והחזק
של רגולציית קואופרטיבים בעולם לשמש תמיכה וסיוע .בסקירה
שקיבלנו ממאיה שפיר בקורס ,למדנו כי בתנועה הקואופרטיבית
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העולמית חברים כיום מעל מיליארד בני אדם; חלק מהקואופרטיבים
הם מהתאגידים החזקים בעולם ,ובמדינות מתקדמות רבות הם זוכים
להכרה ותמיכה משמעותית של המדינה.
סיבה נוספת לחזק את מרכיב הזהות הקואופרטיבי של קיבוצים היא
ליצור גשר וחיבור לסביבה החוץ-קיבוצית .נעה ריצ'קה מירושלים
סיפרה לנו על המאבק שלה ושל חבריה לדיור בר-השגה :הקבוצה
שלה ועוד  200קבוצות ברחבי הארץ ,נאבקות לייצר פתרונות דיור
קואופרטיביים ,שיאפשרו למאות אלפי משפחות לממש בכבוד את
זכותן לקורת גג .הבנקאי גל שטייגר סיפר לנו על המיזם שלו ושל
חבריו בקואופרטיב "שלנו" לפתיחת מכולות שכונתיות ערכיות,
בבעלות קואופרטיבית ,במרכז הארץ ועל קידום היוזמה להקמת
אגודות אשראי בישראל .תמיכת התנועה הקיבוצתית במאבקים ויו�ז
מות מסוג זה ,כשותפה ערכית וחזקה ,יכולה להחזיר את התנועה
להיות משמעותית ורלוונטית בחברה הישראלית.
כאזור השיתופי ביותר בארץ כיום  -ועל כך מעידים נציגי המטה
השיתופי בתנועה הקיבוצית  -עם אחוז גבוה של קיבוצים,
קואופרטיב חקלאי חזק (ערדום) ומסורת רבת שנים של שיתופי
פעולה אזוריים ,ניתן לפתח בחבל-אילות שהפה קואופרטיבית מש�ו
כללת וחדשנית ,שתוכל להוות גשר בין הקהילות השונות בחבל
ולהוות גורם משיכה לצעירים ערכיים.
משתתפי הקורס הביעו רצון להמשיך את תהליך הלמידה ולפעול
לפיתוח הקואופרציה בחבל-אילות .המעוניינים להצטרף מוזמנים
ליצור עמי קשר.

הגיע בפוקס

 /גל נקדימון

ד"ר עודד פוקס הוא המתמחה הרביעי ברפואת משפחה שהגיע למרפאה האזורית חבל אילות .הוא יטפל
בנו במשך  15חודשים ,אז כדאי שנכיר אותו
למי שתהו מה פשר התחלופה הגבוהה (יחסית) של רופאים במרפאה
האזורית ,נסביר שד"ר מתי זיו שלנו (ההוא עם המשואה מהגיליון
הקודם) ,הוא גם מדריך מתמחים ברפואה ,המוכר על ידי המועצה
המדעית; עודד הוא המתמחה הרביעי שלו ,מאז  ,2013שהגיע אלינו
לתקופה של  15חודשים  -משך ההתמחות.
מאחורי החזות הצעירה של עודד ,מסתתרות כמה הפתעות  -היום
הוא על קו יטבתה-תל-אביב ,מנגן על פסנתר ,מטייל עם הכלב
ורוצה להיות רופא במידבר ,אבל הוא גדל בקרית-אונו ,בבית דתי.
את התיכון הוא העביר בישיבה תיכונית בגולן ,המשי ך במכינה ה�ק
דם-צבאית "בני-דוד" בעלי ,התגייס לקורס טיס ,משם עבר לפלס"ר
נח"ל .בין הצבא ללימודי הרפואה הוא הוריד את הכיפה ,עשה את
שביל ישראל ,גר בקצרין וחלם להיות עובד סוציאלי .זה לא קרה.
"במהלך השנה הראשונה אחרי השחרור ,האמנתי שאני הולך ללמוד
עבודה סוציאלית .רציתי לעבוד בתחום שמאפשר לי  -גם לטפל
באנשים ולעזור להם ,גם להשתלב בניהו ל וגם לעסוק במגוון תח�ו
מים".
אז איך הגעת לרפואה?
"כנראה שלפעמים צריך שמישהו יראה את הדרך  -באחת מארוחות
השישי עם המשפחה ,אמא שלי הציעה שאשב עם מכווין מקצועי
מצוין (שלושת האחים הגדולים שלי הלכו אליו בעבר) .הלכתי אליו
ואפשר לומר שהוא הפך לי את החיים .דיברנו ,הוא ניסה להבין
מה אני מחפש ולמה אני מעוניין דווקא בעבודה סוציאלית ובסופו
של דבר  ,הוא אמר לי שאני צריך להיות רופא .ביחס לעבודה הס�ו
ציאלית ,הוא אמר ש :יכול להיות שתהיה טוב בזה ,אבל לא יהיה
לך טוב בזה".
והשתכנעת?
"אמרתי לו שאני מתעלף ממחטים והוא בתגובה הודיע שזה יעבור
לי .אמר וצדק .אחר כך לקחתי לעצמי כמה חודשים לחשוב ,במהלך
שביל ישראל ,והיה לי ברור שאני חייב לתת לזה צ'אנס .אז שיפרתי
בגרויות ופסיכומטרי ,במקביל להדרכת טיולים בארץ וטיול בהודו,
ובאוקטובר  2009התחלתי ללמוד באוניברסיטת באר-שבע".

"היתה לי תחושה שאם אעשה פה את ההתמחות
אצא מכאן רופא טוב יותר ,מכמה סיבות :כשמדובר
ברפואת הספר הרחוקה יותר ,ברגע שיש רופא
משפחה ומרפאה שיודעים לתת רפואה רחבה
ואמיצה ,אז בעצם מדובר ברפואה מסוג אחר,
שבמרפאות אחרות לא יידעו להעניק אותה"
איך הגעת למרפאה שלנו?
"האמת שבטעות ...ידעתי שאני רוצה להיות רופא משפחה ולעסוק
ברפואת כפר ,אבל לא היתה לי שום כוונה להגיע למקום רחוק כמו
חבל-אילות .העדפתי לגור ליד המשפחה והחברים ושם גם למצוא
עבודה".
אז ,סליחה על משחק המלים  -בעצם הגעת אלינו בפוקס?
"לגמרי .במהלך הסטאז' יש חודשיים בהם אפשר לראות ,לבדוק
ולהתרשם ממה שרוצים .הנחתי שאבדוק כמה מקומות שעוסקים
ברפואה כפרית באזור המרכז ,אבל אז שמעתי מחברה משותפת
על נמרוד (לוי ,שהיה המתמחה השני במרפאה ,אחרי יוליה ולפני
שי .ג.נ) ,שהיה מאד מאד מרוצה מההתמחות שלו אצל מתי ובכלל
במרפאה .חיפשתי באינטרנט את רופאי המשפחה הטובים בישראל

ומתי זיו הופיע בין השמות; אז החלטתי שאבוא ,אבל רק לחודש,
בשביל החוויה ,בשביל ללמוד ולראות משהו אחר".
הצצת ונפגעת?
"כבר ביום הראשון שנכנסתי למרפאה ,הבנתי שהסתבכתי  -הרושם
הראשוני שלי היה שאין דברים כאלה .יש כאן תמהיל שבעיניי הוא
נדיר -מרפאה שיש בה צוות מדהים ,עם אנרגיות ,החל מהמנקה,
דרך המשרד והאחיות .לא היה ברור לי איך אני עוזב את זה בסוף
החודש".
יחד ע ם ההתרשמות מהחומר האנושי ,ראית כאן גם הזדמנות ל�ה
תמקצעות ולמידה?
"היתה לי תחושה שאם אעשה פה את ההתמחות אצא מכאן רופא
טוב יותר ,מכמה סיבות :כשמדובר ברפואת הספר הרחוקה יותר,
ברגע שיש רופא משפחה ומרפאה שיודעים לתת רפואה רחבה
ואמיצה ,אז בעצם מדובר ברפואה מסוג אחר ,שבמרפאות אחרות
לא יידעו להעני ק אותה .סיבה לא פחות חשובה היא ,כמובן ,ה�מ
דריך שלך בשלב א' ,שמהווה בשבילך מודל ,ובמקרה של מתי ,זה
מודל לרופא טוב ,שאכפת לו מהמטופלים שלו ,אמפאתי ,יסודי .אז
מבחינתי ,להתמחות במקום כזה ,זה לקבל הכל".
עד מתי כאן ולאן אחר כך?
"התחלתי את התקופה שלי כאן ב 1.5.17-והיא תמשך עד סוף יולי
 .2018כעיקרון ,מהרגע שמתחילים את ההתמחות כאן ,אז מהווים
חלק ממחוז אילת ,ומכיוון שהשלב הבא הוא שנתיים בבית-חולים
(עם תקופה של התמחות ברפואת ילדים ,בבית-חולים לילדים)
סביר שגם אגיע ליוספטל".
חושב שתרצה לחזור לכאן בתום ההתמחות?
"כן!"
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בטון עם סגנון ברחוב הירקון

 /גל נקדימון

לקיבוץ נאות סמדר יש חנות בתל-אביב.
שוב ,ברור יותר  -לקיבוץ נאות סמדר ,יש חנות מפעל למוצרי בטון אדריכלי מעוצב ,בתל-אביב ,הירקון 319
אין שום הפתעה בכך שבקיבוץ נאות סמדר יודעים לעצב בטון
אדריכלי ,ואין גם שום הפתעה בכך שהתוצאה מרהיבת עין ,אבל
כשנודע לי שלפני כחודשיים ,פתח הקיבוץ חנות באחד הרחובות
ההומים והעסוקים בתל-אביב  -הגיעה ההפתעה .גם בגלל השילוב
בין הקיבוץ המרוחק והמסוגר (אפילו יחסית ליישובי חבל אילות)
לעיר שהיא הכי ...ובכן ...תל-אביבית .וגם בגלל שמדובר במהלך
מסחרי מובהק ,מצד יישוב שאת הפונדק בצומת שיזפון סוגר מוקדם
בשבת ,למרות שהתנועה הערה על הכביש ממשיכה שעות ארוכות
אחר כך.

כלאחר יד ,ספרו לי השלושה על עבודות שהכינו
למלון "וולדורף אסטוריה" בירושלים ,סניפי רשת
"ארומה" ,רשות העתיקות ,המלון הנבנה בשחרות,
בנייני משרדים בת"א ואם אתם מטיילים הקיץ
בסחנה ,אז שימו לב לכיורי השוקת  -גם אותם
הכינו בקיבוץ נאות סמדר
הסטודיו-מפעל לבטון נמצא במבנה גדול ,ששימש בעבר כלול,
בחלקו הדרום-מערבי של הקיבוץ .בפנים ראיתי מוצרי בטון בשלבי
ייצור ועיצוב וקיבלתי שיעור מזורז על החומרים בהם נעשה שימוש
ועל תהליך היציקה והיצירה.
נעם ספרא ,בנו של יוסף ספרא ,מנהל את המקום .יחד איתו עובדים
הדר  ,שאחראית על קשרי לקוחות ,פרסום וגרפיקה ,ועדי ,שמו�פ

עיצוב אריק בן שמחון
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קד על העיצוב של המוצרים .הפגישה איתם הבהירה שדרך הניסוי
והטעייה ,המאפיינת חלק מהמיזמים בקיבוץ (כמו היקב ,שניסה
לגדל ענבים מזנים שונים ,עד שהגיע לאלו המפיקים במדבר את
היין המצוין של נאות סמדר) מביאה תוצאות מרחיקות לכת .כלאחר
יד ,ספרו לי השלושה ע ל עבודות שהכינו למלון "וולדורף אסט�ו
ריה" בירושלים ,סניפי רשת "ארומה" ,רשו ת העתיקות ,המלון הנ�ב
נה בשחרות ,בנייני משרדים בת"א ואם אתם מטיילים הקיץ בסחנה,
אז שימו לב לכיורי השוקת  -גם אותם הכינו בקיבוץ נאות סמדר.
אז מה לקיבוץ ולבטון?
"הלמידה שלנו את הנושא התחילה כשבנינו את בית האומנויות,
ורצינו לחפות אותו בכל האלמנטים שיש עליו היום ".מספר נעם.
"התוודענו לטכניקת ה(glassfibre reinforced concrete) GRC-
בטון מחוזק בסיבי זכוכית ,למדנו אותה ,קנינו את הציוד הדרוש
ממפעל בארץ שהתפרק ואחרי שסיימנו א ת הבניין ,היתה לנו אפ�ש
רות להפוך את זה לענף של הקיבוץ".
ומה לך ולבטון?
"תחום העשייה בחומר תמיד מאד דיבר אלי י ויצא שלפני כשמ�ו
נה-תשע שנים ,קרו שני דברים במקביל  -אני התגוררתי שנתיים
בתל-אביב והקמתי שם עסק עצמאי לבטון אדריכלי ,ובאותו הזמן
בקיבוץ נפלה החלטה להפוך את התחום לעסק והניהול הופקד בידי
חבר טוב שלי  -גיא בן-דוד.
שני העסקים הנפרדים עבדו בשיתוף פעולה ופרגון הדדי ואפילו
היו כמה פרויקטים משותפים ,מתוך הבנה שתמיכה אחד בשני רק
תסייע לשני הצדדים .כשחזרתי לקיבוץ החלפתי את גיא (שעבר

לתחומים אחרים ,מכיוון שהו א איש רב יכולות ונחוץ בהרבה מק�ו
מות) וכל מה שלמדתי בחוץ מאד עזר לעסק".
איך לומדים לעבוד עם בטון ולעצב אותו?
"עם הרבה סבלנות ,ניסוי וטעייה והרבה עבודה  -של אנשי הקיבוץ,
כמובן ,כמו אלי שגיא ,שמעון (חרט בעץ) ,מורדי שעיצב הרב ה מ�ה
מוצרים ,וגם תומך בקרת איכות ,ומסייע בפיתוח מוצרים .גם נעזרנו
באחרים ,באנשי מקצוע בחו"ל ,בקורס באינטרנט ועוד ועוד .מדובר
בתחום שדורש הרבה הבנה ,ניסיון ומקצועיות  -בטון זה חומר מאד
מאד לא סלחן ,הוא משקף מייד את כל הטעויות שלך  -אם יש טעות
הכי קטנה בתבנית ,מייד רואים את זה ביציקה .הוא גם מגיב להרבה
דברים כמו מזג האוויר ,למשל .יש לעבודה שלנו ליווי של מהנדס
מקומי מהקיבוץ ואנחנו גם נעזרים במהנדסים חיצוניים כשצריך,
בעיקר כשיש פרויקטים מורכבים".
איך פרסמתם את המוצרים שלכם?
"היתה תקופה במהלכה איש שיווק חיצוני הסתובב בארץ  ,בע�י
קר במרכז ,ושיווק את המוצרים .היתה תקופה שעבדנו עם חברה
שעשתה לנו קשרי אדריכלות וכבר כמה שנים שאנחנו מפרסמים
באינטרנט ובתוך התחום".

לחבר את הרוח לעיר
אז למה החלטתם לפתוח חנות?
"עם הזמן ,ראינו שהבעיה העיקרית של העסק ,היא השיווק .מכרתי
הרבה בטלפון וזה די נדיר בתחום ,כי קשה למכור למישהו מטבח
בטלפון  -בלי שראה בעצמו את החומר וא ת המוצר ,ואי אפשר ב�ש
ביל כל כיור לנסוע לתל-אביב ,זה לא הגיוני .הבנו שמה שחסר לנו
זה אולם תצוגה במרכז הארץ ,לשם יכולים לבוא לקוחות ולראות
את החומר ,לגעת בחומר ,להרגיש אותו".
איך עברתם מהלכה למעשה?
"כבר לפני כשלוש שנים הרעיון לחנות במרכז עלה מהצוות שלנו,
הגיע לוועדה משקית ,ולמזכירות .היה לנו ברור שנקודת החולשה
של השיווק היא שאנחנו רחוקים ,אבל לא מדובר במשהו פשוט ולא
הצלחנו ליישם את זה.
לפני כחצי שנה ,פנה אלינו קרוב משפחה של אחד החברים ,בעל
עסק לפרקטים ,עם הצעה לשיתוף פעולה בין שתי החברות  -של
הפרקטים ושלנו וזה בדיוק התאים למשהו שכבר 'היה על השולחן'
מבחינתנו".
במה מתבטא שיתוף הפעולה?
"שתי החנויות צמודות זו לזו ,עם מעבר ביניהן ואדם אחד עובד
בשתיהן ,בשלב זה ,מה שגם מוריד מעט את העלויות".

"בטון זה חומר מאד מאד לא סלחן ,הוא משקף
מייד את כל הטעויות שלך  -אם יש טעות הכי
קטנה בתבנית ,מייד רואים את זה ביציקה ,וזה
דורש הרבה הבנה ,ניסיון ומקצועיות"
מי עיצב את החנות?
"שכרנו אדריכל חיצוני ,מכיוון שאנחנו אמנם טובים בזה כקהילה,
אבל אנחנו לא מחוברים למה שקורה בשוק .כדי לפתוח חנות בתל-
אביב ,הרגשנו שאנחנו צריכים  -גם להביא את הרוח שלנו ,שהיא
שונה ,אבל גם להתחבר למה שמדבר לאחרים ולא רק אלינו .הבאנו
את האדריכל לפה ,הוא נפגש עם מורדי מהקיבוץ ,שהוא גם מעצב
וצורף וביחד הם עיצבו את החנות".
מי הלקוחות שלכם?
"אנשים פרטיים שרוצים פריטים לבית והרבה אדריכלים שמעוו
ניינים בעבודות שלנו לפרויקטים .רשות העתיקות עשתה תצוגה
של פסיפסים ואנחנו הכנו להם את המסגרות .עשינו גג שלם של
קשתות לישיבה בירושלים ,משרביות למלון בשחרות ,דלתות למלון
וולדורף אסטוריה (שמצאו אותנו באינטרנט.)..

אנחנו עובדים גם עם חברה שרוצה להקים מבנים על בלונים (כמו
בפארק החדש ביטבתה) ומנסה לבנות בתים כאלה באפריקה .עם
חבר ה אחרת  -סולוג'יק ,עבדנו על מתקני עץ אלקטרוני ,ידיד�ו
תי לסביבה ,הפועל על פאנלים סולאריים  ,E-TREE -שמפוזרים
בכמה מקומות בעול ם וגם ליד הבורסה ברמת-גן ובפארק רמת ה�נ
דיב שבזיכרון יעקב .המתקנים בנויים משילוב של בטון ,ברזל ,ועץ
והם חיפשו יצרן בארץ שיכול לתת מענה לחלק של הבטון".
מה עם שיווק לחבל אילות ועבודות באזור?
"אנחנו מכוונים בעיקר למרכז הארץ ,פחות לאזור ,ולא פרסמנו אף
פעם בקיבוצים ,אבל למשל ,את כל הכיפות וספי החלון בשכונה
הראשונה בבאר-אורה  -אנחנו עשינו .ג ם באילת ביצענו כמה עב�ו
דות וגם במלון בשחרות .צריך לקחת בחשבון שהלקוחות שלנו הם
בעיקר אנשים פרטיים ובאזור שלנו הרבה קיבוצים הם שיתופיים,
או שיתופיים למחצה".
מה טווח המחירים של מוצרים שלכם?
"יחסית לתחום הבטון המחירים של המוצרים לא יקרים ,אב ל י�ח
סית לתחום הבנייה בכלל  -העבודה יקרה .מטבחים מהחומר שלנו
 מחירם כמעט כפול ממטבח משיש קיסר .מי שקונה מאיתנו ,זהמי שמוכן להשקיע .לא צריך להיות מהעשירון העליון ,גם אנשים
ממעמד הביניים ,קונים את המוצרים.
מה קובע את המחיר והופך את המוצר ליקר ,יחסית?
"המוצר הסופי לא יוצא מפס ייצור ,או מסרט נע והוא דורש הרבה
עבודה .בנוסף ,את סיבי הזכוכית ל GRC-אנחנו מייבאים מבלגיה,
מכיוון שאין מפעל שמייצ ר אותם בארץ ,מה שמאד מייקר את ה�ב
טון .חומרים אחרים אנחנו קונים ממחצבות בארץ כמו כפר גלעדי,
נגב מינרל ועוד".

מה זה אשפרה?
מה התהליך שעובר כאן מוצר בטון?
עד י קרת ,המעצב ,מסביר את התהליך בפרוטרוט" :יש מוצרים ש�א
נחנו גם מעצבים וגם מייצרים פה ,כמו האריחים ,בקטגוריית מוצרי
מדף ,או קטלוג .לפעמים מישהו בא עם רעיון ואנחנו עוזרים לו
לתכנן אותו  -התהליך מתחיל בלקוח ,אנחנו בודקים את העבודה,
נותנים הצעת מחיר ואז מגיעים לשלב התכנון הפרטני  -יש כמה
תוכנות במחשב שניתן להסתייע בהן ,לפעמים משתמשים בכרסום
 סכין שמתחברת למחשב ואז מזמינים מודל מחברה שעובדת עםהטכנולוגיה החדישה הזו .יש גם הרבה שיתופי פעולה עם יוצרים
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המשך מהעמוד הקודם
בבית האומנויות שמכינים לנו מודלים.
אחר כך מגיע שלב יצירת התבנית ,שאורך בין יום לשבוע ,תלוי
בגודל ומורכבות העבודה .יש תבניות קשיחות ,שהן לרוב שילוב
של עץ וברזל ,ויש תבנית גמישה ,מגומי .אחר כך צריך לבחור את
שיטת היציקה .יש שיטת התזה שמשמשת אותנו למבנים מורכבים
 החומר הראשון שמותז נותן לנו את פני השטח ואת שאר החומרמוסיפים עם סיבי זכוכית וכך מקבלים מוצר מאד חזק.
יש גם שיטה של ויברציה ,שמתאימה בעיקר לאריחים קטנים  -יש
שולחן ויברציה ,שמרעיד את השולחן ,גורם לחומר להצטופ ף ומ�ו
ציא את האוויר.
אחרי שיצקנו את החומרים ,עוטפים את היציקה בניילון ,מחכים
לפחות יום אחד ,וחולצים את היציקה מהתבנית( .אם התבנית מעץ
 אז מפרקים אותה וחולצים) .נותנים לבטון לעמוד לפחות עודיומיים שלושה ,במהלכם הוא עובר אשפרה (תהליך חיזוק) .יש לנו
חומר מיוחד שאנחנו מוסיפים לתערובת ,שמאפשר אשפרה פנימית.
זה מאד חשוב ,בעיקר פה במדבר ,כשהכל מתייבש מאד מהר.
אחרי כל זה יש עוד תהליך  -פיניש של היציקה  -שמשתנה בין
הטרצו לבטון .שמים סילר שאוטם את הבטון; זה גם הרגע שבו
סותמים חורים ומבצעים תיקונים קטנים .כשמדובר על מוצרים
שהולכים למטבחים ,אז שמים שלוש שכבות של סילר ,שמיובא
מחו"ל".
אם הרוב הגדול של המוצרים שלכם מוזמנים מהצפון  -איך אתם
מעבירים אותם צפונה?
נעם" :בדרך כלל אנחנו עובדים עם משקי הנגב .זה לא מושלם וכבר
קרה שדברים נשברו .פרויקטים כמו זה שעשינו לרשות העתיקות,
שכלל מסגרות בטון גדולות מאד ,העברנו במשאית מיוחדת .כרגע
לא משתלם להחזיק פה משאית ,אולי בעתיד"...
מה התוכניות לעתיד?
"המקום עדיין לא מתפקד ממש כמפעל ,אלא יותר כסטודיו ואנחנו
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עדיין בתחום עבודת היד ".אומר נעם" ,אבל מתחילות להיות לנו
יותר ויותר הזמנות של אריחים ,מה שיחייב מעבר לשיטות אחרות.
פתחנו חנות מתוך כוונה שהסטודיו יגדל ויהפוך להיות משמעותי
ושהשיווק יסייע לו להפוך להיות אחד מהאלמנטים של הפרנסה של
נאות סמדר".
עדי מעלה נקודה חשובה נוספת" :חלק מהחשיבות של הסטודיו,
היא שמדובר בעוד מקום לעבוד בו  -ענף שהוא לא חקלאי ,וזה יכול
להוות מוקד משיכה לאנשים שהעבודה עם חומר מעניינת אותם
יותר מהחקלאות".
עדי ,מה מדבר אליך בתחום הזה?
"לקחת רעיון ולתכנן אותו ,לקחת סקיצה ולהפוך אותה למוצר -
שם אני מוצא את היצירה שלי .בתחילת הדרך יותר עניין אותי
לעצב בעצמי את הרעיונות שלי ,אבל גיליתי שז ה מנותק ממה ש�ה
שוק רוצה( .אני ,למשל ,לא מתחבר לטרנד האפור ,בעיניי הוא גס
מדי ,והייתי שמח לעשות משטחים בצבע בוץ).
תהליך היצירה הוא מאד מורכב ולא אחת אנחנו יוצרים משה ו מ�ע
ניין מאד ומרשים ביכולות ההנדסיות והעיצוביות שלו .אני מאד
אוהב את האתגר שביצירת התבנית ,ביציקה ,ובשלב מוקדם יותר
 הניסיון לדמיין ,לתכנן ,לשבת יחד כצוות ,או עם עוד אנשים שישלהם מוח טכני ויצירתי ולהגיע לפיתרון".
נעם  -נאות סמדר בתל אביב?
"כן ,על  40מ"ר ברחוב הירקון ,עם תצוגה של דוגמאות מהמוצרים
שלנו ופעילות של פחות מחודשיים .בעתיד ,אנחנו מתכננים לקיים
גם ערבי אדריכלים במקום ואולי עוד פעילויות .זה היה צעד חשוב,
שראינו אותו מגיע כבר שלוש שנים ,אבל פתאום יש את השלט של
נאות סמדר בתל-אביב וגם לאנשים פה זה קצת קשה ,קצת מטלטל
אותם".

אמיצה

 /גל נקדימון

אומרים שאין כזה דבר "פרסום רע" (באנגלית זה נשמע יותר טוב )...ונראה שהסערה שנוצרה סביב הענקת
אות מטעם מכון ערבה לזמרת אחינועם ניני  -מוכיחה את זה היטב

צילומים :מרקוס שונהולץ

באמצע יוני ,באירוע שהיה חלק מחגיגות  20שנה למכון ערבה
לחקר הסביבה  -חגיגות הנמשכות כבר שנה שלמה  -קיבלה הזמרת
וידידת המכון ,אחינועם ניני ,אות הוקרה מיוחד על תרומתה לחופש
הביטוי ,לדיאלוג ולשלום בין העמים  .ופתאום ,הופיע שמו של ה�מ
כון במהדורות החדשות ובכותרות אתרי האינטרנט  .הסיבה  -הת�ק
פה חזיתית (שוב) על הזמרת .התוצאה  -פרסומת חינם למכון ערבה.
ישבתי עם מנהל המכון  -דוד לרר ,כדי להבין מה בדיוק היה שם,
באיזה פרס מדובר ומה הקשר בין הזמר ת הבינלאומית למוסד הא�ק
דמי המשובח שבחבל אילות.

"כשהיא בחו"ל היא מקבלת אש מהכיוון השני,
כי היא צריכה להגן על ישראל ועל העמדות של
המדינה ,כך שהיא בעצם שגרירה של מדינת
ישראל בחו"ל והיא עושה את זה בצורה יפה"
נתחיל בהתחלה  -המכון נוסד בשנת  .1996למה חוגגים  20שנה
ב?2017-
"החגיגות החלו כבר בשנת  ,"2016מספר דוד" .כבר בתחילת השנה
שעברה קיימנ ו אירוע מיוחד לחברי המועצה הציבורית של ה�מ
כון ,שכלל סדנת בישול עם נוף עתאמנה (מהתוכנית 'מאסטר-שף'),
שהיא גם חברה במועצה.
במועצה יושבים כ 50-איש ,החברות בה וולונטארית ויושב הראש
שלה הוא השגריר לשעבר ,הדיפלומט דניאל שק.
בהמשך השנה התקיימו אירועים נוספים ומגוונים גם בארה"ב ,עם
ידידי המכון שם ,בפילדלפיה התקיים קונצרט גאלה לגיוס תרומות
עם דיויד ברוזה .היה גם אירוע מצומצם בקיבוץ קטורה וסיימנו עם
החגיגה המדוברת ב'צוותא'".
מה היה הרעיון מאחורי האירוע ב"צוותא"?
"זה היה ערב חגיגי שמטרתו לציין את ההישגים של המכון ,את
המסר שלו ואת שיתופי הפעולה חוצי הגבולות .למרות הסכסוך
הפוליטי .הגיעו אורחים רבים בעלי שם ,ביניהם גם כאלה שבאו
במיוחד כדי לתמוך באחינועם ניני ,כמו ראש עיריית תל-אביב-יפו,
רון חולדאי".
איזה מן פרס ,או אות הענקתם והאם הוא כבר ניתן בעבר?

"הכוונה היתה להביע הוקרה לאנשים שתומכים במכון ,באמצעות
אות ייחודי .זו היתה הפעם הראשונה שהענקנו את האותות הללו
ואני מניח שבעתיד נעניק עוד אותות לאנשים שתומכים ושעוזרים
לנו לבנות את העבודה שלנו.
בין מקבלי האות השנה היו מייסדי המכון  -מרים שרתון ומונת'אר
הינד ,ד"ר אור י שיינס שהיה מחברי הסגל הראשונים וכמובן  -אח�י
נועם ניני".
האם צפיתם שתיווצר סערה סביב הענקת האות?
"אני לא הייתי מופתע ,כי גם בעבר אחינועם עזרה לנו ,למשל עם
אירועים בחו"ל וגם שם היו תגובות שונות .הפעם התגובות היו מאד
חזקות ...אולי לא ציפיתי שזה יהיה כך ,אבל בסופו של דבר זה רק
הוסיף לאירוע".
למה זה קרה ,לדעתך? הרי מכו ן ערבה הוא לא בדיוק מקור לפר�ו
בוקציות ולכותרות צעקניות.
"אחינועם נינ י מושכת אש וכל פעם שהשם שלה מופיע אנשים ק�ו
פצים ,אבל זה בגלל שהיא בין היחידים שמוכנים לעמוד מול האש
ולהביע עמדה ,אבל זה לא הסיפור של מכון ערבה".
מעבר לתמיכה של אחינועם בפעילות המכון  -מה אתה חושב
על ההתנהלות שלה בהקשר להתלהמות הממושכת והעזה כלפיה?
"אני חושב שממש עושים לה עוול .היא בין הציונים הכי חזקים
שאני מכיר ,והנכונות שלה להביע דעה בניגוד לדעות הממשלה,
רק הופכת אותה ליותר ציונית ואמיצה בעיניי .אגב ,כשהיא בחו"ל
היא מקבלת אש מהכיוון השני ,כי היא צריכה להגן על ישראל ועל
העמדות של המדינה ,כך שהיא בעצם שגרירה של מדינת ישראל
בחו"ל והיא עושה את זה בצורה יפה ומשמשת דוגמה טובה מאד.
חשוב לדעת שהיא לא עושה את זה בשביל הכותרות ובכל פעם שיש
אירוע גדול ,או קטן ,היא מגיעה בהתנדבות ,תומכת ועוזרת".
בדיעבד ,הפרשה עשתה יחסי ציבור לא רעים למכון...
"אחת המטרות של האירוע היתה חשיפה של המכון וגם דברים
כאלה גורמים לחשיפה .מי שהיה באירוע מאד נהנה ,זה היה כבוד
גדול למכון ולהישגים שלו .נכחו גם בוגרים של המכון ,ציפי ליבני,
זהבה גלאון ,היתה גם נציגות מהוועדה של אש"ף לתקשורת עם
החברה הישראלית ,שרת התרבות לשעבר של הפלסטינים ואורחים
נוספים".
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בריצה קלה

 /רותם ג'קסון

שש בבוקר ,אמצע יוני ,מבאר אורה יוצאים  26חניכי מכינה בחולצות ירוקות ועם אש בעיניים לטריאתלון
מסכם שמהווה את מסע הפרידה שלהם מהמכינה ,מהאזור ואחד מהשני

עוד שנה חלפה במכינה הקד ם צבאית בבאר אורה וה"מכינה ב�ה
קמה" הפכה למכינה רשמית מן המניין ,עם הערכה גדולה ממשרד
הביטחון ועם רשימת המתנה של מאות חניכים לשנים הבאות .אחרי
ששמעון ביטון ושרית גורן ,מובילי המכינה ,סיימו לבחור את 36
החניכים שימלאו את מחזור ג' ,הם התפנו לסכם את פעילויות סוף
השנה עם מחזור ב' ולספר על הטריאתלון  -יוזמה חדשה בהובלת
מאמן הכושר החדש של המכינה.
"השנה הזו חלפה לנו כמו חלום" אומרת שרית" ,והנה אנחנו שוב
עומדים לפני פרידה מעוד מחזור מוצלח שסיים כאן .במחזור ג'
כבר יהיו  36חניכים ,מדובר בתוספת של עשרה חניכים וזו גאווה
גדולה בשבילנו .אנחנו נמשיך ליישם לקחים שנלמדו מהשנתיים
האחרונות ולגבש עוד ועוד רעיונות לשילוב המכינה בקהילת חבל
אילות".

"השאיפה שלנו היא שבתום השירות הצבאי הם
יחזרו לכאן ,במסגרת פרויקט המשך של עבודה
מועדפת בחבל  -בין אם זה בהדרכה בישובים
ובקיבוצים מסביב ובין אם זה בעבודה חקלאית
בקיבוצים( ".שמעון ביטון)
"הדבר הכי יפה שאני רואה כשאני מסתכל אחורה על השנתיים
האלה ,זה התהליך שקורה בתוך המכינה עצמה והתהליך שקורה
בתוך החבל ".אומר שמעון .רמת הביקוש למכינה רק עולה ואנחנו
כבר בין המכינות הראשונות שהתמלאו למחזור הבא .בנוסף ,קיבלנו
הכרה של משרד הביטחון והפכנו להיות מכינה מן המניין".
ובאזור?
"בחבל מתרחש תהליך מאוד יפה של חשיפה והשתלבות וזה הולך
ומתפתח  ,כי אנחנו מגיעים ליותר אנשים ויותר אנשים מגיעים אל�י
נו .למשל ,קיבוץ יטבתה הזמינו אותנו ל"עלון חי" באחד מימי שישי
ושיתוף הפעולה המשיך עם ביקור של אנשי יטבתה אצלנו במכינה.
בשבילנו זה היה מאוד מרגש ולאט לאט אנחנו מרגישים שיש יותר
חיבורים עם ישובים אחרים ועם מקומות ואפשרויות להתנדבות
בחבל .במהלך השנתיים שעברו ,אנחנו גילינו כמה ההון האנושי
הוא משמעותי כאן בחבל  -כמות המרצים והנושאים שיש כאן היא
עצומה והחניכים זוכים לתכנים ברמה מאוד גבוהה .אנחנו מאוד
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גאים בזה שכל המרצים שלנו במכינה הם אנשי החבל".
איך הקשר שלכם עם באר-אורה?
"גם החיבור לבאר אורה הולך ומעמיק ,ונראה שהמכינה היא כבר
חלק אינטגראלי מהישוב ומהאנשים .המכיניסטים מוזמנים לכל
האירועים ואף משתפים פעולה בהפקה ובהקמה  -זו כמות גדולה
של חניכים שמשתלבים בתוך הקהילה ועם המשפחות המארחות,
ומאוד חשוב לנו להבהיר למשפחות כמה הן היו משמעותיות בשנה
הזו".

 43ילדים בצבא
"המכינה פועלת זמן מאד קצר ",ממשיך שמעון" ,אבל בזמן הקצר
הזה כבר עשינו לעצמנו שם טוב ואפילו יצרנו מסורות משלנו ,כמו
לצאת פעמיים בשנה לשביל ישראל יחד עם הצועדים של חבל
אילות .זה כל כך ברור שאנחנו יוצאים ,שזה הדבר הראשון שמופיע
אצלנו על לוח השנה".
איך מסיימים תקופה כל כך משמעותית?
"את טקסי הפרידה אנחנו מחלקים לשניים  -אחד עבור המשפחות
המארחות מבאר אורה ,בו כל חניך נפרד מהמשפחה שלו ומעניק
לה מזכרת קטנה ,ושני הוא הטקס המסיים ,שמהווה גם את הפרידה
האחרונה מהמקום ,בליווי ההורים והמשפחות של החניכים ,ובסופו
הם לוקחים את כל הציוד שלהם חוזרים הביתה".
ואחרי הפרידה?
שמעון" :השנה הזו מסתיימת ואני מרגיש כאילו עומדים להיות לי
 43ילדים בצבא ,שזה מפחיד ומדאיג גם יחד ,אבל יש בזה גם הרבה
גאווה כי אופי השירות שלהם הוא תורם ,איכותי ומשפיע.
השאיפה שלנו היא שבתום השירות הצבאי הם יחזרו לכאן ,במסגרת
פרויקט המשך של עבודה מועדפת בחבל   -בין אם זה בהדרכה ב�י
שובים ובקיבוצים מסביב ,ובין אם זה בעבודה חקלאית בקיבוצים.
כמובן שיש לנו תקווה שיום אחד הם גם יחליטו לעבור לגור כאן".
שרית" :ולגבי העתיד היותר רחוק  -מכיוון שכל שנה יוצאים מכאן
זוגות ,הודענו להם שאנחנו מחכים לראות מתי הזוג הראשון יחליט
להתחתן כי אנחנו מתכוונים לערוך להם כאן את החופה"...
איך נולד רעיון הטריאתלון בתור אירוע סיום?
ארז לוי ,מאמן הכושר של המכינה בשנה האחרונה ,חבר קיבוץ
אילות ומאמן קבוצת הכדורסל של חבל אילות ,מצטרף לשיח ה ו�מ

ספר שכבר מתחילת השנה  -החזון שלו כלל מרתון ,או סוג של מסע
משותף ,שבסופו של דבר הוביל לטריאתלון.
"בהתחלה חשבתי לקחת את החניכים למרתון תל אביב ומרתון
אילת .שמעון ושרית זרמו איתי ואהבו את הרעיון באופן כללי ,אבל
הבנו שזה מוקדם מדי עבורם וחשבנו איך לייצר משהו משלנו לסוף
השנה".

"הטריאתלון היה למעשה המשימה שסיכמה
את המאמץ השנתי של מיומנויות מנטאליות-
חברתיות .זה השאיר להם טעם של קבוצה
מגובשת רגע לפני הפרידה והיה מקסים לראות
את זה"( .שרית גורן)
איזה תהליך הם עברו?
"קיבלנו קבוצה של  28חניכים ,בנים ובנות ,ולכל אחד ואחת מהם
היו מטרות אישיות שונות  -אחת רצתה לרוץ ,אחד רצה להיות
שרירן אחרים רצו הכנה לטייס ,לצנחנים וכו'.
בתחילת השנה הם היו קבוצה של אינדיבידואלים והיה קשה למצוא
להם מכנה משותף .נפגשנו פעמיים בשבוע לאימונים קבוצתיים
ובימים הנותרים עבדתי באופן אישי עם חניכים שהיו זקוקים להכנה
לגיבושים של יחידות מסוימות .בניתי להם תכניות אישיות ועזרתי
כמה שיכולתי".
במה התבטא השוני ביניהם?
"בנוסף על השאיפות המגוונות ,גם הכושר הגופני שלהם היה מאד
שונה מחניך לחניך והם עדיי ן לא חשבו כקבוצה ,אז שמתי לי למ�ט
רה להביא את כול ם לרמה אחידה לקראת סוף השנה ,עד כמה ש�א
פשר ,ולסיים בסוג של השלמת מסע .ידעתי שזה צריך להיות משהו
שיחבר את כל השנה הזו ביחד  -הן מהמקום של הכושר הגופני והן
מהמקום הקבוצתי ,מעין שיא של גיבוש קבוצתי שחברי הקבוצה
יעמדו בו יחד ולאו דווקא יתחרו אחד בשני; מסע משותף עם דגש
על עבודת צוות ועזרה הדדית".
שרית" :הרעיון של פרויקט הסיום הלך איתנו לאורך כל השנה -
לקחת חבורה של אינדיבידואלי ם ולהנחיל להם לאט לאט את ה�ע
בודה הקבוצתית ואת הכוח של הקבוצה ,ללוות אותם בהתפתחות
המנטאלית והפיסית ובסוף לקטוף את הפירות .אנחנו לוקחים את
עניין הכושר הגופני מאוד ברצינות ,כי מבחינתנו זו הטמעה להמשך
החיים ,עם דגש על חשיבות הספורט ואורח חיים בריא כשיגרה.
הטריאתלון היה למעשה המשימה שסיכמה את המאמץ השנתי של
מיומנויות מנטאליות-חברתיות .זה השאיר להם טעם של קבוצה
מגובשת רגע לפני הפרידה והיה מקסים לראות את זה".
מה כלל הטריאתלון?
"יצאנו מהמכינה לריצה של חמישה קילומטר לכיוון הדקלים בעין
עברונה" ,מתאר ארז" .בעין עברונה חיכו לנו אופני שטח ומשם
התחלנו רכיבה של  17ק"מ עד לחוף הצפוני" -ערדג" ,שם נכנסנו
לשחייה של  600מטר בים.
בגלל תנאי השטח והלוגיסטיקה הפכנו את הסדר המקובל באירועים
כאלה ,וזה יצא טוב כי השחייה בסוף הייתה ממש מרעננת".
היתה גם תחרות?
ארז" :לא תכננו את הטריאתלון כתחרות ,אלא כמסע גיבוש קבוצתי
ולכן גם עשינו עצירות התרעננות בדרך כדי לצמצם פערים ,על מנת
שנוכל לנוע ביחד".
איך מארגנים אירוע שמתפרש ע ל כמה עשרות ק"מ ובכמה א�ת
רים?
"המבצע הלוגיסטי סביב זה היה מורכב ונערכנו אליו במשך מספר
חודשים .חשוב לציין ולהביע את תודתנו לחברה הכלכלית חבל
אילות בהנהלת גיא מרקמן ,שתמך ברעיון ועזר לנו להגשים אותו,
ולפארק תמנע שתרמו את האופניים ואת ההובלה שלהם לאימונים
ולטריאתלון עצמו .כמו כן ,הוצאנו רכב מלווה מטעמנו ,וצוות של
שיטור ימי בפיקודם של קובי לוי ושלומי סגל שליוו את המשחה".

תהליך לעומת הישג
איך הסתיים היום?
ארז" :את סוף הטריאתלון הקדישו במכינה לסדרת ים בים האדום,
כפי שעשו גם בשנה שעברה".
"קיבלנו שיעור מסגן מפקד בסיס חיל הים ,אביחי אוחנון ,על זירת
ים סוף בשילוב סיור" ,ממשיכה שרית לספר" .המשכנו לביקור
בנמל אילת וברי ף הדולפינים ,שם שמענו הרצאות על נושאים מ�ג
וונים וגם קיימנו פעילויות שהחניכים הובילו.
מאוחר יותר הקמנו צילייה בחוף אלמוג ללינה וקינחנו עם הפנינג
ספורט ימי ב"קיסוסקי" שאירחו ופינקו אותנ ו על חשבונם .לס�י
כום הסדרה עלינו להר צפחות בזריחה .לראות את אותו נוף שראינו
במסע הראשון של השנה .זו עוד מסורת שהנחלנו להתחלה וסיום
 בפעם הראשונה עשינו את המסלול מהמכינה כקבוצה חדשה ולאמחוברת ובפעם השנייה הגענו מהים ,אחרי מסע מפר ך ומגבש ,כ�י
חידה אחת עמוסת חוויות וזיכרונות שנמצאת על סף פרידה.
כמובן שזלגו הרבה דמעות על ההר".
מה היו התגובות שקיבלתם מהחניכים?
"התגובות שלהם בסיום המסלול חיזקו לנו את ההרגשה שלקחנו
החלטה נכונה ".אומר ארז" .הם היו מלאים בתחושות של סיפוק,
גאווה עצמית ,אושר ויש כאלה שכבר רוצים להצטרף לתחרות איש
ברזל .מבחינתנו האירוע עבר בהצלחה מדהימה וזה הוליד בנו את
המחשבה והרצון להפוך את הטריאתלון למסורת ,כחלק מהתכנית
השנתית של המכינה".
"הסיפור של הטריאתלון הוא כמו הסיפור של המכינה" ,מסכ ם ש�מ
עון ביטון " -שנת מכינה מאפשרת לנפץ תקרת זכוכית שיש לחניו
כים בראש ולקחת אותם לתחושת מסוגלות שנראית בהתחלה בלתי
אפשרית .בתחילת השנה היו פה חבר'ה שבקושי יכלו לרוץ 200
מטר ...אם היינו אומרים להם אז שהם יעשו טריאתלון  -הם היו
בורחים ,או שהיו צוחקים עלינו .חשוב לי לציין שהעבודה של ארז
איתם במהלך השנה היא עבודה שראויה להמון הערכה .הרצינות
שלו הייתה השראה בשבילם והקנתה להם עוד כלים להמשך החיים.
האמת ,שגם באמצע השנה לא היינו בטוחים שהם יצליחו לעמוד
בזה ,שלא לדבר על כך שאנחנו נצליח לעמוד בזה".
אתם?...
"כן .ארז התעקש שגם אנחנו נשתתף בטריאתלון וגם לי ,בתור הזקן
שבחבורה ,זה פתח את תחושת המסוגלות והתיאבון .ארז הצליח
  -באמצעות הספורט  -להעביר את המסר של כל מה שאנחנו מ�נ
חילים להם לאורך השנה בכל התחומים האחרים  -החל מהלימודים
עצמם וכלה בהתנדבות ובפעילויות המשותפות .הספורט הוא חלק
מזה והוא מאוד סימבול י עבורנו כי גם בטריאתלון עובדים בתהל�י
כים .צריך להתכונן ולהיערך בעבודה סיזיפית ומעייפת .זה לא שכל
בוקר הם קמו בחיוך ונכונות לרוץ ,אבל הם עדיין עשו את זה לאורך
כל השנה והם החליטו על דעת עצמם שאל קו הסיום הם מגיעים
כקבוצה ולא פותחים פער .זו הייתה הבחירה שלהם וזה משק ף ת�ה
ליך שהם עברו במהלך השנה  -חשיבות הקבוצה והתהליך לעומת
ההישג .אנחנו מאוד גאים בהם על ההחלטה הזו".

קצה המדבר | גיליון מס | 193 .יולי 13 2017

ג'קי תגלגל לכם תרופה

 /רותם ג'קסון

לישראל היא הגיעה מתוך פטריוטיזם וחמלה על הישראלים שצורכים חומרים באיכות ירודה ,אז היא
עשתה עלייה כדי לגדל קנאביס איכותי במדבר .העולם על פי ג'קי ספונסלר מעולם לא היה ירוק יותר...
כל מה שרציתם לדעת על קנאביס ולא העזתם לשאול!
היא מעשנת לפחות  20ג'וינטים ביום ,בין לבין היא גם מטפטפת
טיפות קנאביס מרוכזות ,אבל שלא תטעו  -ג’קי מקליפורניה היא
לא הסטלנית הקלאסית שיש לכם בראש .למען האמת ,היא מאסטר
בגידול קנאביס" ,דוקטור" לטיפול במריחואנה ואשת עסקים לא
רעה בכלל.
אז מה עושה ג׳קי ספונסלר   -עולה חדשה בת  28מקליפורניה ו�ס
לבריטי בתעשיית הקנאביס בארה"ב  -בישראל ,ועוד בבאר אורה?!
הכתבה שעשו עליה בערוץ " 11כאן" הפכה ביום אחד לויראלית
ברשת וזכתה לשיתופים רבים כל כך בפייסבוק ,עד שתושבי באר
אורה ההמומים היו מסתובבים במשעולי הישוב ,רק כדי להיתקל
בגברת הירוקה מקליפורניה שלא מתביישת להכריז קבל עם ועדה
שהיא אוהבת לעשן מריחואנה ושהחומר הישראלי נחות ,תוך כדי
שהיא נושפת לתוך המצלמה טבעות עשן איכותיות.

"כשהבנתי שאין לי מוצא אחר ,החלטתי לקחת
שנתיים הפסקה ,כדי לנקות את הראש ואת
הגוף מהטיפול התרופתי .הרופאים אמרו לי שזו
התאבדות לשמה ,אבל אני ניסיתי לעשות דברים
שיעזרו לי לשלוט באפילפסיה במקום שהיא
תשלוט בי"
ספונסלר ,למרו ת גילה הצעיר ,כבר נחשבת לאחת המגדלות המב�ו
קשות ביותר בענף העולמי ,עם רזומה משפחתי של שלושה דורות
מגדלים .בבעלותה חמש חוות שונות לגידול קנאביס ,המפוזרות
מסאן דייגו עד לפורטלנד אורגון ,כמה מפעלי ייצור להכנת תמציות
ושמנים מקנאביס ,תכנית קנאביס אינטרנטית משלה בשם "Daily
 "dab tvושפע של מידע רפואי לתרום למטופלים.
"יש לי את המומחיות ,המתכונים ,הקשרים האינטרנטים ,המון ידע
ובעיקר אין לי פחד" ,היא אומרת בסמכותיות" .אני מכינה מוצרי
קנאבי ס אכילים מאז התיכון ,אני מבינה את כל התהליך ואיך ל�ע
שות את זה נכון ואני יכולה לעזור לישראל .חוץ מזה ,לבן הזוג שלי
יש בערבה חממה לגידול קנאביס רפואי ואנחנו מפתחים ביחד זנים
חדשים שעוד לא נראו כאן ,בשיטות גידול עדכניות".
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ג'קי ספונסלר גדלה במשפחה יהודית משני הצדדים ,להורים היפים
ממוצא כל כך מעורב ,עד שמעורב ירושלמי הוא בדיחה לעומתו.
הזיווג הגנטי בין אבא יפני-פרסי לאמא אירית -גרמניה -פולניה
הוליד יופי נדיר ,שקשה להישאר אדישים אליו .הוריה ,כמו שני
דורות לפניהם ,היו חקלאים שגידלו קנאביס וחובבי צמחים באופן
כללי .בגיל עשר חלתה ג'קי בדלקת קרום המוח שהשאירה בגופה
את מחלת האפילפסיה כסיבוך נדיר של המחלה .ההתקפים שפקו
דו אותה היו קשים ועוצמתיים ,וג'קי  -שהייתה ילדה מלאת מרץ
ונפש חופשייה  -איבדה את ילדותה באחת ,כשנאלצה להתמודד עם
עשרות התקפי פירכוסים ביום ולבלוע יותר מחמישים כדורים ליום.
איך נחשפת לתכונות הריפוי של הקנאביס?
"הכמויות המטורפות של התרופות שקיבלתי  -לא רק שלא עזרו,
אלא הפכו להיות המחלה שלי .לא תפקדתי מרו ב כמויות של תר�ו
פות .הייתי כמו זומבי ,לא יכולתי לתקשר ,שכבתי במיטה כל היום
וזה רק הלך והחמיר .בגיל ההתבגרות התחלתי לעשן גראס ,כמו כל
החברים שלי בקליפורניה .עישנתי נטו בשביל הכיף ,לא חשבתי על
הקלה רפואית בזמנו ,אבל אז שמתי לב שאחרי שאני מעשנת יש לי
פחות תופעות לוואי מהתרופות .פתאום יכולתי לעשות דברים שלא
יכולתי קודם  -המוח שלי הצליח להישאר במצב ללא התקפים ,זה
הרגיע לי את מערכת העצבים .היום אני נטולת תרופות לחלוטין,
אני חיה כמו בן אדם רגיל ,אבל זה אומר שאני צריכה לעשן 20
ג'וינטים ביום ולצרוך את השמן בטיפות .החיים שלי התחילו מחדש
כשהתחלתי להשתמש בשמן ובטיפות.
אני אוהבת מריחואנה ,אבל זו לגמרי התרופה שלי  -השמן הוא
הטיפול המונע והעישון הוא התחזוקה״.
וככה ,בבת-אחת ,הרגשת טוב?
"כמובן שקנאביס לבד לא יתקן אותך ,כי צריך לטפל בגוף ובנפש
ביחד ,אז אני שומרת במקביל ע ל תזונה טובה ,שינה טובה וספ�ו
רט ואין לי התקפים .כל עוד יש לי את השמן ,אני יכולה להעביר
חודשים בלי התקפים; המצב היחיד שההתקפים יכולים לחזור הוא
כשאין לי את השמן .קשה להשלים את זה בעישונים ,כי אין את
אותה השפעה וזה גם עושה אותי מאוד רגישה".
השימוש הקבוע לא פוגע ביכולות הקוגניטיביות שלך?
"אנשים שואלים אותי איך אני מצליחה לתפקד כשאני מסטולה כל
הזמן ,אבל אף אחד לא מבין באיז ה מצב הייתי כשלקחתי את התר�ו

פות .עכשיו אני יכולה לפחות לתקשר עם אנשים ,לכתוב ולעבוד.
עם תרופות זה פשוט לא אפשרי .ואני לא לבד פה ,יש מיליונים
כמוני שצריכים את זה".

ממשפטים  -לגידול קנאביס
בגיל  19החליטה ג'קי ,על אף מצבה הרפואי הירוד ,לעשות משהו
עם החיים שלה .היא נרשמה ללימודי משפטים בקולג' פרטי ,אך
לרוע מזלה בילתה רבע מתקופת הלימודים בבית החולים בגלל
ההתקפים החמורים שפקדו אותה" .אני בטוחה שזה קשור לתקופה
הלחוצה שהייתי בה" ,היא מציינת" .הלימודים היו מאוד תחרותיים
וזה היה מלחיץ וקשה .בגלל שהפסדתי המון חומר ,הציעו לי לקחת
הפסקה; האפילפסיה ממש שלטה בי באותה תקופה ,ניבאו לי עתיד
רפואי שחור למדי ואמרו לי שקרוב לוודאי שאמות .מרוב תרופות
התפתחו לי תאים סרטניים בכבד ונאלצת י לעבור טיפולי כימות�ר
פיה .כשהבנתי שאין לי מוצא אחר ,החלטתי לקחת שנתיים הפסקה,
כדי לנקות את הראש ואת הגוף מהטיפול התרופתי .הרופאים אמרו
לי שזו התאבדות לשמה ,אבל אני ניסיתי לעשות דברים שיעזרו לי
לשלוט באפילפסיה במקום שהיא תשלוט בי  -גלשתי ,עשיתי יוגה
ועוד כל מיני דברים שאהבתי וחיזקו לי את הגוף והנפש .במקביל,
הייתי צריכה לעבוד ,אז עזרתי לדוד שלי בעסק המשפחתי  -בית
מרקחת למריחואנה".

רוב זמני בבתי חולים ואין ספק שהמחלה והתלות בתרופות ביגרו
אותי טרם זמני .לפני כן ,כל מה שעניין אותי מבחינה מקצועית
היה להיות עורכת דין ופתאום נחשפתי לעולם חדש ,שהיה הרבה
יותר מעניין וגדול ממשפטים .נמשכתי מאוד לעולם הצומח  -לא
סתם השם הישראלי שלי הוא אילנה  -וזה גם לא מפתיע ,כי כולם
במשפחה שלי עוסקים בתחום ,ובעיקר הבנתי שאני יכולה לעזור
לאנשים".
איך מנהלים עסק רציני כל כך בגיל ?22
"לקחתי על עצמי טיפול ב  )!(11,000פציינטים ,וצריך להיות ממש
מומחה ,כדי לדעת מה מתאים לכל מחלה ולכל חולה .פתאום
ראיתי את המריחואנה כתרופה לכל דבר ,בעוד שעד אז זה היה
סתם בשביל הכיף .התחלתי להעמיק בתחום וללמוד אותו ,על הזנים
והסוגים וההתאמות למחלות  -יש מאות זנים ,וכל אחד משפיע על
משהו אחר .חקרתי את זה כל כך לעומק ,עד שהגעתי גם להשפעות
של צורות הגידול .אפשר להגיד ששוב מצאתי את עצמי בגינה של
ההורים ,אבל הפעם מזווית אחרת".
החקירות המעמיקות של ג'קי בגרא ס הרפואי בשילוב הסקרנות ה�ט
בעית שלה ,האמביציה ,היופי המהפנט והיכולת התקשורתי ת הק�ו
לחת עם אנשים ,הובילו אותה לבקר בחוות גידול רבות בקליפורניה
והפכו אותה תוך כמה חודשים לאושייה בתחום הקנאביס .זמן לא
רב אחר כך היא כבר קיבלה בקשה משריל שולמן  -דמות טלוויזיה
מוכרת בארה"ב  -להוביל תכנית ריאליטי משלה בתחום הקנאביס.

"בקליפורניה תעשיית המוצרים היא עצומה  -החל
מסוכריות גומי ,שייקים ,קפה ,שוטים של אספרסו
וכלה בעוגיות ,עוגות ,לחמים ,קרקרים ,שוקולדים,
והכל בשביל אנשים חולים"
בית מרקחת למריחואנה???
"כן ,י ש בקליפורניה דבר כזה .נקודות החלוקה של הקנאביס ה�ר
פואי הם בתי מרקחת שמחזיקים עשרות סוגים של מוצרי קנאביס
מכל סוג ,מרקם ,או צורה שאפשר לחשוב עליהם .התחלתי לעבוד
שם וראיתי המון סוגים של מטופלים שהגיעו עם מרשם לקנאביס
רפואי ,עקב מחלו ת שונות  -החל מהקלה בתופעות לוואי של כ�י
מותרפיה וכלה בסרטן לסוגיו ,טרשת נפוצה ,זאבת ,פיברומיאלגיה,
פצועי מלחמה ,הלומי קרב ועוד .פתאום ,אחרי שראיתי כל כך הרבה
אנשים שמרגישים טוב בזכות הקנאביס ,חשבתי  -למה לי זה לא
יכול לעזור?!"
הניסיון המקצועי של ג'קי התחיל אפוא מתשאול וצפייה באלפי
מטופלים שנעזרו בקנאביס הרפואי ,בעסק המשפחתי בו עבדה.
העבודה הזמנית ,שהייתה אמורה למלא את זמנה עד שתחזור
ללימודים ,הפכה לפתע לעניין המרכזי בחייה והיא נהנתה מכל רגע.
"עד שביום בהיר אחד הגיעו אנשים בחליפות עם צו מבית משפט
לסגור לנו את בית המרקחת" ,היא נזכרת בכעס.
אבל העסק היה חוקי?...
"כן ,אבל הייתה שם קנוניה גדולה של סוחרי מריחואנה ממקסיקו
נגד המגדלים של הקנאביס הרפואי בסן דייגו והם הצליחו ,איכשהו,
להוציא צווי מניעה לרבים מהעסקים ,ביניהם גם לעסק של הדוד
שלי .הם סגרו לו את החנות ונשארנו עם אלפי מטופלים שלא היה
להם איפה לקנות את התרופות .אני לא אשכח את האישה המבוגרת,
חולת הסרטן ,שבכתה לי" :אני לא יכולה ללכת לחפש עכשיו סוחרי
סמים ברחוב ,אני זקנה ואני גוססת"" .באותו רגע הבנתי שזו יכולה
היתה להיות אני .ניגשתי לדוד שלי והצעתי לו לנהל את המקום
ולרשום אותו על שמי( .רק השם שלה ם היה בתביעה ,כך שאני יכ�ו
לתי לעשות זאת ללא חשש ,וחוץ מזה שלא היה לי מה להפסיד)".
זה צעד מאד משמעותי בשביל בחורה צעירה כל כך .לא הרגשת
שאת מוותרת על משהו?
"הייתי בת  22וגם ככה לא יכולתי לעשות הרבה עם המחלה שלי.
לא עשיתי מה שצעירים בגילי בדרך כלל עושים ,כי ביליתי את
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תרבות הקנאביס
"צריך להבין שקנאביס בארה"ב לא נחש ב סם ,אלא תרבות" ,מ�ד
גימה לי ג'קי ,תוך שהיא נושפת עלי עשן מהג'וינט המרפא שלה
בחדר אפוף עשן סמיך גם ככה (מה שגרם לי לחזור לראיין אותה
שוב כעבור כמה ימים ,מטעמי בלבול).
"בקליפורניה מגדלים קנאביס מעל  150שנה .אנשים ממש חיים
את זה  -הם שולטים ברזי הקנאביס ובוחרים איזה סוג מתאים להם
לקחת ,לפי המצב שלהם .בעוד שבישראל מסתפקים בלבחור את
הפלייליסט המתאים לכל מצב ,בקליפורניה מתאימים לזה גם את
הגראס הנכון .יחסית לקליפורניה ,הטיפול בעזרת מריחואנה בישו
ראל נמצא  200שנה אחורה ...פה קונים מה שיש ,בארה"ב יש את
כל הזנים והסוגים האפשריים והכל מאוד נגיש .אנשים מחליפים
ביניהם חוויות מוצר ומתייעצים לגבי  -איזה סוג מתאים באיזו שעה
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המשך מהעמוד הקודם
של היום וצריך להבין שמדובר בשוק של מאות אלפי אנשים".
איך הפכת לאושיית תרבות בנושא וסמכות מקצועית?
"בגלל שזה חוקי במדינה אז יש ממש תעשייה ובכל סופ"ש יש
אירוע ,או תערוכה בנושא הקנאביס  -החל משיטת הגידול וכלה
במוצרים הסופיים השונים כמו שמנים ,פרחים ,מאכלים ועוד .קיבו
לתי מהערוץ צוות הפקה וצילום ,ושלחו אותנו לסקר את האירועים
האלה בסופי שבוע .זה היה די חובבני בתחילה ,עם מעט תחקירים
ותסקירים שעשינו על ירידי הקנאביס שהתקיימו בסופי השבוע,
אבל מהר מאוד זה לא הספיק לי והתחלתי לשאול שאלות הרבה
יותר מעמיקות .נסענו לצלם בחוות עצמן תוך שאני שואלת את
המגדלים ע ל אופן הגידול ,הזנים ,הלקוחות החולים שנעזרים וב�א
מצעות איזה מוצר .תוך כדי תנועה ולימוד הספקתי לרכוש חמש
חוות לגידול קנאביס רפואי בהנחייתי ולהקים עוד כמה מפעלים
קטנים לייצור שמנים ,טינקטורות ומאכלים מקאנביס".
למה הגעת לישראל? ועוד לאזור הכי נידח ,במדבר של המדינה?
"הו ,יש הרבה סיבות למה הגעתי לפה ולמה אני רוצה להישאר",
היא צוחקת במבטא אמריקאי" .קודם כל אני יהודייה ,אני מחשיבה
את עצמי אפילו פטריוטית ,מאוד ציונית ומאוד אוהבת את ישראל.
יש לי משפחה בירושלים ומאז שאני זוכרת את עצמי רציתי לבוא,
אבל בגלל שהייתי חולה מדי לא יכולת י לנסוע הרבה .הפעם הר�א
שונה שבאתי לישראל הייתה ב ,2013-למשפחה בירושלים ,והפעם
השנייה הייתה כשבאתי לחגוג את היומולדת שלי בחנוכ ה ובלי ל�ה
תכוון נשארתי ארבעה חודשים".
מה עשית במשך ארבעה חודשים?
"לקחתי הרבה סמינרים של יהדות ,רציתי להעמיק ולהבין דברים.
אנ י שומרת על כמה מצוות ומאוד מחוברת למהות של היהדות .א�נ
שים שרואים אותי תמיד מעשנת חושבים שאני איזה סטלנית ובטח
לא משייכים לי תכונות אופי רציניות ומעמיקות ,אבל אני מאוד
רוחנית ובקליפורניה לא חוויתי את היהדות בצורה מעמיקה".
אז ביקור ש ל שבוע הפך לארבעה חודשים ,אבל איך ארבעה חו�ד
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שים הפכו לשהייה של קבע?
"בפעם השנייה שבאתי כבר החלטתי להוריד איתי את צוות ההפקה
של התוכנית שלי ,כדי לצלם את החוות והמגדלים בארץ ולהרחיב
את תחום הידיעה והביזנס שלי גם לפה ,אחרי הכל אני יהודייה!"

ארץ האפשרויות המוגבלות
מה למדת על התחום בארץ ,ממה שראית?
"במסגרת המחקר שלי עברתי בכל החוות בארץ וצילמתי מגדלים,
מטופלים ורופאים .ראיינתי הרבה אנשים והבנתי שהאפשרויות פה
מאוד מוגבלות .ראיתי ,אמנם ,שכולם מפיקים שמנים ותמציות פרו
חים  ,אבל פגשתי גם ילדים ,זקנים ואנשים רבים שהשמן ,או ת�מ
ציות הפרחים ,פשוט לא טעימים להם( .גם אני ,בתור ילדה ,לא
הייתי לוקחת את זה) .בארה"ב יש אפשרות לעשות א ת זה אכיל ו�ט
עים ,אבל פה אין אפשרות אחרת חוץ מעישון  ,טיפות או אכילת ע�ו
גיות .וכל זאת בשעה שישראל נחשבת למובילה בתחום המחקר של
הקנאביס הרפואי  -פרופסור משולם ועוד מדענים מישראל היו אלה
שמצאו את האוצרות הרפואיים הגלומים בקנאביס ,ה ,"CBD"-וה-
" ,"THCהחומרים הפעילים של הצמח".
יש כבר תוכניות לעתיד?
"לצד תרומת הידע שלי לענף הישראלי ,יש לי גם תכנית עסקית
שכבר קורמת עור וגידים  -לייצר מאכלי קנאביס כשרים בישו
ראל .קודם כל בשביל הישראלים ,כי צריך את זה פה ואחר כך אקח
את זה לקליפורניה; זה יהיה גימיק שיווקי ,כי יש שם כבר כל כך
הרבה סוגים ,שזה יהיה חידוש .האמריקאים הולכים לאהוב את זה!!
בקליפורניה  -מדינה בעלת אישור עישון חופשי מגיל  21והיעדר
מיסוי על קנאביס רפואי  -תעשיית המוצרי ם היא עצומה .היא מ�ג
לגלת מליארדי דולרים בשנה מייצור מוצרי קנאביס אכילים ,החל
מסוכריות גומי ,שייקים ,קפה ,שוטים של אספרסו וכלה בעוגיות,
עוגות ,לחמים ,קרקרים ,שוקולדים ,והכל בשביל אנשים חולים .יש

הרבה יהודים בתעשיית הקנאביס בארה"ב ולפיכך קיימים זנים בשו
מות יהודיים כמו "כוש כשר" "מגן דוד " "OGילד יהודי" ועוד...
כמו בהרבה תחומים ,גם בתחום הזה ,ישראל היא מושא להערצה
בקרב האמריקאים ,ויש להם כבוד והערכה לדברים שמגיעים מכאן.
אנשים באמריקה קונים אוויר של נצרת כי ישו היה שם ,אז קנאביס
מארץ הקודש זה לגמרי שוס".
את גיא ,בן זוגה ,בעל חווה לגידול קנאביס רפואי בערבה והשותף
העסקי שלה כיום ,היא הכירה לפני שנה בעקבות פוסט ביקורתי
ששלח לה בפייסבוק על משהו שהעלתה ,ג'קי ענתה לו בתגובה
וכך זה נמשך ,עד שהם החליטו להיפגש והשאר היסטוריה .היום,
הם מתגוררים ביחד בבאר אורה עם הכלבה רויה ונראה שהם מאוד
נהנים מהשקט המדברי.
"אנחנו מאוד אוהבים לחיות פה" ,מודה ג'קי"  ",חזרתי עכשיו מא�ר
בעה חודשים בארה"ב כי יש לי עדיין עבודה שם ,אז אני אהיה על
הקו עוד הרבה זמן .למרות שרוב העבודה שלי בארץ היא במרכז,
יש לנו אהבה מיוחדת למדבר .אני מעדיפה להעביר את הזמן שלי
פה  -זה מזכיר לי את הבית בקליפורניה .גם שם יש לנו ים ומדבר,
אמנם במרחק גדול אחד מהשני ,אבל היינו מבקרים בשני הצדדים
לעיתים תכופות .יש כאן משהו קסום ואני יכולה לראות את עצמי
חיה פה בינתיים".

יש הרבה שחיתות בעולם התרופות ,אז האפשרות
היא לא ליצור מונופול ,כדי שכל מגדל יהיה עצמאי
ויתחרה בשני .אם יהיו יותר חוות ,יהיו מן הסתם
יותר לקוחות ואיכות יותר טובה של גידולים.
לפי מה החלטת שהגידול הישראלי הוא באיכות גרועה?
"ישראל ידועה בטכנולוגיה ובמחקר הקליני ,אבל עדיין חלשים
פה מבחינת תחומי הגידול ,הבטיחות והטיפול בצמחים .לא ראיתי
חווה אחת בכל השנתיים האלה שהוציאה מוצר אחד שהיה מוכר
בארה"ב .הצמחים מלאים עובש ,לא שוטפים אותם כמו שצרי ך ו�מ
שתמשים בריסוסים לא אורגניים .לעומת זה ,ראיתי איכות הרבה
יותר טובה בשוק הפרטי ולא ברפואי וזה ממש מאכזב .כשביררתי
את הסיבה לכך ,כולם אמרו ,פה אחד ,שאין להם מספיק תמריץ
בגלל הרגולציה הישראלית .המריחואנה נחשבת פה לתרופה זולה
וככה זה גם נראה".
תני דוגמא לדברים שמאפשרת רגולציה של קנאביס רפואי?
"במרשם לקנאביס רפואי כולם ישלמו אותו סכום ,לא חשוב כמה
רשם לך הרופא ,מה שגורם לכך שלחווה אין תמריץ לגדל משהו
אחר ,או להשקיע יותר בסחורה .הם מגדלים את מ ה שהם יכ�ו
לים ומוכרים את מה שהם יכולים .אין תחרות אמיתית שמאתגרת
לאיכות יותר טובה".
מה ,בישראל ,לא עובד כמו שצריך בתחום הזה?
"בארץ נותנים את התרופה לפי הרגולציה של משרד הבריאות .שם
מחליטים על הכמות היחסית שמותר לתת לחולה ,אבל ז ה לא ב�ה
כרח נכון כי כל מחלה היא שונה וכל אדם הוא שונה .לצערי ,אין
בארץ היום מספיק אנשים בחלונות הגבוהים שיממנו מחקרים ,וזה
למרות שיש פה הרבה ידע.
בישראל ,למשל ,עוד לא מצאתי את הזן המתאים לי .לא הרשו לי
להעביר את השמן שלי בשדה התעופה בכניסה לארץ ,אז מצאתי
בינתיים משהו אחר ,מקומי .זה לא אידיאלי ,אבל עוש ה את העב�ו
דה .בישראל משתמשים רק בזן אחד כדי להכין שמן ,אני משתמשת
בארבעה זנים .השמן עובר חילוף חומרים בדם ולכ ן הוא יותר אפ�ק
טיבי  .צריך לעשן הרבה ,כדי שתהיה השפעה דומה לזו של השמן,
וזה עדיין לא יהיה אותו דבר .וז ה גם לא אומר שכל חולי האפי�ל
פסיה יגיבו כמוני ,לכן צריך לדעת מה להתאים לכל אחד וחשוב
שהלקוחות יוכלו לנסות סוגים שונים ,כדי לדעת מה טוב להם".
אז את רוצה ללמד את הישראלים?
אני מצטערת אם זה נשמע מתנשא ,אבל אני ממש לא באה מהמקום

הזה .אם הייתי ביקורתית ,הייתי נשאר ת בקליפורניה ,אבל אני מ�ס
תכלת על זה בעיניים של מטופלת  -אני רואה מה החולים מקבלים,
וזה ממש מצער אותי  ,כי אני יודעת שיש דרכים לקבל חומרים או�ר
גניים בטוחים וטובים הרבה יותר .בשבילי זאת שליחות ללמד אותם
איך לעשות את זה נכון.
מעבר לקנאביס ,אני אוהבת את ישראל! זה השבט שלי ,ואני מכירה
את ההשפעה שיש לישראל על העולם ,לכן אני רוצה לעזור להוציא
מפה את הטוב ביותר .ביחד נלמד אותם את הדרך הנכונה ונכתיב
לכל העולם .אני בטוחה שאם נביא את הידע הקליפורני לחוקרים
הישראלים ,נגיע לדרגה הכי גבוהה".
לאן מכאן?
"השלב הבא הוא להעלות את רמת המודעות בישראל לנחיצות
ואופן השימוש בקנאביס רפואי עבור אנשים חולים .ברגע שרופא
נותן אישור לקנאביס רפואי ,הוא גם אמור לדעת להסביר לחולה
איזה זן הכי יתאים לו ,באיזו צורה כדאי לו לקח ת את זה ומה הא�פ
שרויות שקיימות בשוק .אבל בשלב זה ,הרופאים בישראל רחוקים
שנות אור מהידע הדרוש ,לכן גם אותם אני אשמח ללמד .לפני
שבעה שבועות היה לי התקף והרופא בבי ת חולים לא ידע איך ל�ה
תייחס לזה שאני מטופלת בקנאביס ,זה משהו שצריך להשתנות .אני
מנסה להיות הגשר בין קליפורניה  -ביר ת הקנאביס הרפואי ,לי�ש
ראל  -בירת המדע .אני מביאה זנים חדשים וטכניקות חדשות לכאן
וההיפך .אני מנסה לחבר בין השניים .לכל אחד יש את החסרונות
והיתרונות שיכולים לתרום אחד לשני.
אז למי בדיוק את רוצה לייעץ?
"אני מכוונת לכך שאלמד את כולם ,כל אחד בתחומו הוא .לרופאים
 על ההתאמות למחלות ,למגדלים  -על שיטות גידול טובות יותר,למפיצים  -על יעוץ נכון ,ואולי גם לרגולציה הממשלתית  -איך
אפשר לעשות את הדברים בצורה נכונה יותר עבור החולים ולא
עבור הכיס שלהם .יש הרבה שחיתות בעול ם התרופות ,אז האפ�ש
רות היא לא ליצור מונופול ,כדי שכל מגדל יהיה עצמאי ויתחרה
בשני .אם יהיו יותר חוות ,יהיו מן הסתם יותר לקוחות ואיכות יותר
טובה של גידולים .ומעל הכל אני בשליחות לעזור לאנשים למצוא
את המינון והזן המדויק עבורם".
למדי אותנו משהו...
"קיימים היום בשוק שני חומרים פעילים עיקריים כשבגדול ,ההבדל
העיקרי ביניהם הוא ההשפעה הנרקוטית.
ה THC-מתאפיין יותר בהשפעה נרקוטית וה CBD-נטול הש�פעות נרקוטיות ,כשההבדל בין הזנים הוא היחסיות בין שני החומרים
הללו .מה שחשוב זה שהם חייבים לעבוד ביחד .פגשתי הרבה אנשים
שטועים בעניין ,כי הם חושבים שהם צריכים רק  ,CBDאבל הם לא
יודעים שבשביל שהוא יהיה פעיל ,הם חייבים גם את ה".THC-
איך את יכולה לעזור למטופלים?
"כשאני מייעצת למטופלים ,אני תמיד מעדיפה ללמד אותם איך
לגדל לבד בבית ואיך להכין לעצמ ם את התרופה שלהם .אם זה ב�ה
פקת השמן בעצמם מהשאריות והעלים ,או להעביר את זה במכונת
מיצים ,לאפות ,לבשל ,להכין תה ,שיקויים ,תמציות ועוד..
אני עובדת עכשיו גם על ספר בישול כשר לקנאביס .אני מאמינה
באמרה שאתה יכול לתת לבן אדם רעב דג ולהציל לו את היום ,אבל
עדיף ללמד אותו לדוג כדי שיוכל להמשיך לדאוג לעצמו.
בכל מקרה ,תמיד עדיף לצרוך משהו שגידלת בעצמך".
את כאן כדי להישאר?
"אני הולכת להקדיש את השנים הקרובות בשביל חולים בישראל,
ואני מאמינה שבעתיד תוכלו לגשת לבתי מרקחת מאושרים ולבחור
מה אתם קונים וממי  .מבחינתי ,החינוך הוא הריפוי ,ולכן אני מרג�י
שה שזו המצווה שלי להישאר פה .לבוא לישראל היה הדבר הכי טוב
שעשיתי .אני מאמינה בזה ולכן באתי ואני גאה להגיד שאני מגדלת
קנאביס במדבר בישראל .וזה מגניב לגמרי בשביל אמריקאית!"
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החבל
הצעיר

הידעת?

עורכת :יעל אלטשולר

רוסיה היא המדינה עם הכי מעט ימי לימודים בשנה.
לעומתה ,באינדונזיה יש הכי מעט ימי חופש...

תמרה סתוי

דבר העורכת לסוף השנה
מה שלומכם??? אני לא יודעת מה אתכם ,אבל
השנה הזו עברה עליי מאוד מהר .אני מרגישה שרק
התחלתי אותה והופ ..היא נגמרת .במהלכה ,נהניתי ללמוד על
עיתון "קצה המדבר" ולהכיר את החבל מקרוב יותר.
לעבוד בעיתון האזורי במסגרת יום העבודה זוהי מסורת חדשה
שפיתחתי וזה הי ה בהחלט אתגרי ,מעניין וחווייתי .נהניתי ל�כ
תוב את הכתבות ולחקור על המתרחש בחבל ,לשמוע דעות של
אנשים בעניינים שונים ולהכיר אנשים חדשים.

בנוסף ,אני רוצה להודות לצוות שלי ,הכותבים והציירים שעו
זרו לי מאוד בהפקת מדור הנוער :נאור אלעני , ,זוהר כהנא,
נעמה סכונפלד ,תמרה סתוי ומאיה שחם-חורש ,שעשו עבודה
מצוינת ותרמו רבות למדור.
"החבל הצעיר" יוצא להפסקה של חודשיים ,ממש כמונו   -הנ�ו
ער ,ואני מאחלת לכם חופשה נעימה ומלאת חוויות ,מקווה
שנהניתם מהמדור ונשוב להיפגש מעל דפי העיתון בגיליון
אוקטובר .חופש נעים.

יעל

חוק בעייתי ,אלכוהול מסוכן

 /יעל אלטשולר ונאור אלעני

שאלות חשובות ,תשובות מטרידות (בלשון המעטה) והתחושה העיקרית העולה מהראיונות שכאן היא
 ״הכל בשליטה ,לי זה לא יקרה״...החופש הגדול קרב ואיתו הפעילויות והמסיבות עד השעות
המאוחרות ,ובחופש תופעת השתייה עולה בקרב בני הנוער.
כיום ,החוק בישראל אינו אוסר על קטינים לצרוך אלכוהול ,אלא
רק על מכירה ואספקת משקאות משכרים לקטינים.
לפי הנתונים שמשרד החינוך פרסם לשנת  ,y-net(( 2016כמעט
מחצית מתלמידי התיכונים נוהגים לשתות משקאות אלכוהוליים
 בקרב חטיבות הביניים אחוז זה עומד על  20%ובקרב תלמידיהיסודי על  .10%נוסף על כך 41% ,מתלמידי י'-י"ב העידו כי הם
נוהגים לשתות משקאות עם רמת אלכוהו ל גבוהה יותר כמו ווי�ס
קי ,קוניאק וכדומה .רבע מהתלמידים שבאותה שכב ת גיל מס�פ
ררים שהם שותים אלכוהול עד לשכרות .בחטיבות הביניים עומד
אחוז זה על .6%

כבר ראיתי אנשים מקיאים משכרות ,ופעם אחת
ראיתי מישהו מאבד הכרה ,אבל זה לא שינה את
היחס שלי לנושא .אני מודע לסכנות ולהשלכות
של שתיית אלכוהול מופרזת ואני כמעט תמיד
בשליטה
ראיינו כמה בני נוער מבית הספר ושאלנו אותם בנוגע לשתיית
אלכוהול ומה הם חושבים על כך:
תלמידת כיתה ח'" :אני לא שותה אלכוהול .אני מודעת להשלכות
הפיזיות של הדבר ולא רואה שום טוב בלהכניס במודע רעל לגוף.
אני גם לא חושבת שזו הדרך להתמודד עם בעיות .לא קרה לי
שהשתכרתי ואני גם לא מעוניינת כרגע להגיע למצב הזה".
תלמידת כיתה ט'" :לעיתים נדירות יש מסיבות עם אלכוהול ואני
לא כל כך שותה ,פעם אחת השתכרתי ומא ז לא שתיתי .אני חו�ש
בת שההורים שלי יודעים אבל אנחנו לא מדברים על זה .יצא לי
להיות ליד ילדים שיכורים וזה רק הצחיק אותי ולא שינה כל כך
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את החשק שלי לשתות או לא".
תלמידת כיתה יא'" :אני שותה אלכוהול כי זה טעים לי .בדרך כלל
אני שותה לבד ,או עם האחים שלי .קרה שחבר שלי השתכר ,הוא
נהייה קליל וטיפש יותר מהרגיל ,זה קצת דחה אותי מהשתייה .אני
מודעת לסכנות של שתיית אלכוהול והוריי יודעים על כך שאני
שותה ,הם גם קונים לי חלק מהשתייה".
תלמיד כיתה יב'" :אני שותה אלכוהול בערך פעם בשבוע ,פשוט
כי זה טעים לי .יוצא לי לשתות בבית לבד או במסיבות בפאבים
שונים באזור (עכשיו אחרי שעברתי את גיל  18זאת לא בעיה).
השתכרתי בעבר ,וגם יצא לי לראות חברים משתכרים אבל זה
לא שינה את היחס שלי לשתייה .המקרה הכי קיצוני שראיתי היה
שמישה ו הקיא כי הוא שתה יותר מדי .אני מודע לסכנות ולה�ש
לכות של שתיית אלכוהול מופרזת .גם ההורים שלי יודעים שאני
שותה והם בסדר עם זה"
תלמיד כיתה יב'" :אני שותה אלכוהול לפחות פעם בשבוע ,בכל
הזדמנות שיש לי לקבל אלכוהול בחינם  ,ואם זה בתשלום אז ב�ת
דירות נמוכה יותר .ההשתכרות עבורי היא בריחה מהצרות של
היומיום .אני שותה במסיבות וכאשר מזדמן לי  ,לפעמים עם ח�ב
רים ולפעמים לבד .רק פעם אחת הגעתי למצב שבו לא יכולתי
ללכת הביתה בכוחות עצמי .כבר ראיתי אנשים מקיאים משכרות,
ופעם אחת ראיתי מישהו מאבד הכרה ,אבל זה לא שינה את היחס
שלי לנושא .אני מודע לסכנות ולהשלכות של שתיית אלכוהול
מופרזת ואני כמעט תמיד בשליטה .ההורים שלי מודעים למצב.
לאמא שלי לא אכפת כל עוד אני 'שותה באופן אחראי' ואבא שלי
לא אוהב את זה אבל הוא לא אוסר עליי .מה שכן ,כשאני מדבר על
השתכרות הוא 'עושה לי פרצופים'".
כבר לפי מעט התשובות הללו ,ניתן ללמוד על מצב השתייה של
הנוער היום .אלכוהול הוא סם ,זה ו חומר מסוכן שיכול להביא ל�מ
צבים חמורים שלא תמיד אנו יכולים להבין עד כמה ,לכן בעמוד
הבא נפרט על ההשלכות של שתיית האלכוהול.

טיפל'ה/

בעצם ,למה לא לשתות?!

למה טורחים כל כך להזכי ר לנו ש�א
לכוהול זה מסוכן ואסור לנו לשתות
אותו? למה מביאים לנו מרצים שיסבירו
לנו וההורים מודאגים מנושא זה?
קודם כל ,כדאי לדעת שבעבר ,לפני
המצאת חומרי ההרדמה ,שימש האלו
כוהול במש ך שנים רבות להרדמת ח�ו
לים ,או פצועים ,לצורך ניתוחים וטיפוו
לים כואבים .מאז ,קיבל האלכוהול את
התכונה שיצרה לו את השם של משקה
המשחרר עכבות ומחסומים ומקל,
לרגע ,על אנשים להתמודד עם בעיות.
אז מהו אלכוהול?
אלכוהול הוא סם בקטגוריית המדכאים.
זהו אחד מהחומרים הנקראים כהלים ,או
ביחיד  -כוהל ,ששמו אתאנול .האתאו
נול הוא המרכיב במשקאות אלכוהוליים
הגורם לתחושת השכרות .האלכוהול
נמצא ביינות וקוקטיילים ,ובמשקאות
חריפים כמו וודקה ,עראק ועוד.
האלכוהול מאט תפקודים חיוניים בגוף
וגורם לדיבור לא ברור ,תנועות לא יציו
בות ,הפרעה בקליטות חושיות וחוסר
יכולת להגיב במהירות .בנוסף ,הוא מעו
וות את יכולת השיפוט והחשיבה באופן
רציונלי והבנת משמעות המעשים.

יעל אלטשולר
טיפים למתבגר המיואש

מנת יתר של אלכוהול גורמת להשפעות
חמורות עוד יותר ,כמו אי הרגשת כאב,
הרעלה שגורמת לגוף להקיא את הרעל
ולבסוף ,חוסר הכרה  ,או במקרים ק�י
צוניים יותר תרדמת ואף מוות כתוצאה
ממנת יתר חמורה .תגובות אלה כפופות
לכמות האלכוהול ששותים ולמהירות
השתייה.
גו ף של אדם צעיר אינו מסוגל להתמ�ו
דד עם אלכוהול באותה צורה שבה גוף
של מבוגר יכול .שתייה גורמת ליותר
נזקים לבני העשרה מאשר למבוגרים,
בגלל שהמוח שלנו עדיין מתפתח במהו
לך גיל ההתבגרות ולאחר מכן .במהלך
שלב הגדילה הקריטי הזה ,שתייה יכולה
לגרום לנזק בתפקוד המוחי לכל החיים.
בנוסף ,מחקרים רבים מראים כי קיים
קשר בין מעשי אלימות לשתיית אלו
כוהול .הגברת הביטחון העצמי ,שיבוש
יכולת הקליטה ושחרור עכבות חברו
תיות הם עוד חלק ממה שגורמת שתיית
האלכוהול.
אז בבקשה ,תפסיקו לשתות ,זה שאתם
שותים לא הופך אתכם ל"גברים"
או למגניבים יותר ,זה רק מראה כמה
האופי שלכם חלש וכמה אתם חסרי ביו
טחון עצמי ,כי אתם נגררים אחרי מה
ש"כולם" עושים.

קומיקס/

מורה
החודש

מאיה שחם-חורש

 /נעמה סכונפלד

מרסלו
מורה ל שליסרמן

תרבו
תנ"ך והיס ת ישראל,
טוריה

     

תמיד רצית להיות מורה?
לא.
    
ובמה עבדת לפני שהיית מורה?
מורה דרך מוסמך ומרצה.
אתה חושב שתמיד תרצה להיות מורה?    
עכשיו מתאים לי להיות מורה ,בעתיד  -רק
אלוהים יודע.
אם היית יכול לעבוד בכל מקצוע שהוא -במה
היית עובד?
מורה דרך ,גינון וטיפוח גנים.
מה "קורץ" לך במקצועו ת שאתה מלמד (ת�ר
בות ישראל ,תנ"ך והיסטוריה)?    
אני מאמין שהמקצועות שאני מלמד מלמדים על
מי אנחנו ,מה היינו ועשינו בעב ר וכיצד ההת�ר
חשויות האלה יכולות לעזור לנו בהווה ובעתיד.
איך היית מגדיר את ה"תפקיד" שלך בכוח
הכיתתי כשהיית בבית הספר?    
הייתי מגדיר את עצמי כתלמיד שניסה לשרוד
את גיל ההתבגרות ושחיפש כיוון בחיים.
מה היה השיעור האהוב עלייך ולמה?    
היסטוריה וביולוגיה  -מפני שהתעסקו באדם
ובחיים.
ומה היה השיעור השנוא עלייך?    
מתמטיקה!
ועכשיו ,בפנייה חדה אל האישיות שלך כיום-
אילו שלושה דברים היית לוקח איתך לאי
בודד?
את אשתי שרון ,צרכים בסיסיים וספר תנ"ך.
מה אתה אוהב לעשות בזמנך הפנוי (כשאתה
לא מלמד ,בודק מבחנים וכו')?    
לצאת לטבע ,להיות עם המשפחה ועם החברים.
בתור מורה להיסטוריה ,מה התקופה שאתה
הכי נהנה ללמד?
יש שתי תקופות שאני אוהב  -תקופת המקרא
והתקופה יוונית-רומית.
ולסיום ,לו הייתה לך משאלה אחת ,רק אחת,
מה היית מבקש?
זאת שאלה שמאד קשה לי לענות עליה...

פרסם
עכשי "ו
דבר
ב"
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המדור לשירותכם /

שרי ניצן

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

נושא מטריד
מדי יום ,אנחנו חשופים לסיפורים בתקשורת על הטרדה מינית -
ממקבלי החלטות ברמה הארצית ,ועד לשכן שגר ממול ,ואנו מוצפים
בידיעות על מקרים.
גם בחבל אילות ,מתרחשים מפעם לפעם מקרים הדורשים דיווח
וטיפול .על פי חוק ,כל גוף המעסיק יותר מעשרה עובדים שכירים
חייב למנות אחראי שעוסק במניעה וטיפול בהטרדה מינית במקום
העבודה .מקום העבודה מחויב גם לקיים הסברה ,כדי לנסות ולמנוע
מקרים של הטרדה מינית ,ולטפל במידת הצורך.
הטרדה מינית היא התנהגות פיזית או מילולית ,בעלת אופי מיני,
המופנית לאדם בניגוד לרצונו .התנהגות זו היא ללא הסכמת האדם
ופוגעת בכבוד האדם .החוק למניעת הטרדה מינית אוסר ע ל התנ�ה
גות זו והמטריד צפוי לעונש של עד שנתיים מאסר.
תופעה זו מחייבת למנות אחראי על התחום גם בקיבוצים.
כאשר מדובר בקיבוצים ,המצב יותר מורכב  -מקום העבודה ומרחב
החיים והבילוי חופפים בצורה ייחודית ,כמו כן יש מגוון רחב של
תושבים קבועים וזמניים ,ולעתים טשטוש הגבולות מעלה שאלות
קשות יותר סביב הטיפול במקרים של הטרדה מינית.
הממונה בקיבוץ נאלצת לעתים להתמודד ע ם סיטואציות בהן ההט�ר
דות אינן קשורות רק למקום העבודה בקיבוץ ,אלא גם לאינטראקציות
אחרות בין חברי הקהילה .מצבים אלו מצריכים התערבות מקצועית,

ורגישות רבה .הקושי נובע מכך שהממונה חיה בתוך הקהיל ה ואמ�ו
רה לטפל במקרים שמתרחשים בסביבתה .ראוי להזכיר ,שלתהליך
שותפים נושאי תפקידים אחרים בישוב ,שאף הם תושבי המקום.
מצבים אלו יכולים לעורר מצוקה רבה בקרב כל הנוגעים בדבר.
לפני כשנה וחצי  ,צוות המחלקה לשירותים חברתיים ראה לנכון ל�ה
ציע לממונים בקיבוצים את האפשרות להיפגש מספר פעמים בשנה
ולדון בסוגיות עקרוניות העולות מן השטח ,מתוך כוונה שהעמקת
הידע ותכנון תהליכי התערבות מראש ,יקלו בשעת משבר על כל
הגורמים המטפלים .לטיפול נכון ומקצועי יש משמעות לטווח ארוך
גם לפרטים הנקשרים לאירוע ,וגם לקהילה הרחבה.
פנינו לליאור גל כהן  -מנחת קבוצות ויועצת ארגונית המתמחה
בייזום ,פיתוח והקניית תרבות למניעת אלימות מינית  -כדי ללוות
את הפורום .ליאור מהווה כתובת גם להתייעצות ולהכשרה .החודש
ליאור הנחתה מפג ש משותף של הממונים ובעלי התפקידים בקיב�ו
צים ,יחד עם העובדים הסוציאליים של המחלקה .במפגש למדנו על
הקשיים בהם נתקלים הנוכחים ,ודנו בדרכים שבהן ניתן לשפר את
תהליך ההתערבות המשותף לכולם.
הפורום ימשיך את פעילותו גם בשנה הבאה ,כדי להעלות מודעות
בנושא בקרב הקהילה ,מתוך תפיסה כי עדיף למנוע מקרים מאשר
לטפל לאחר המעשה.

תרבות בחבל אילות
"לעוף"  -תערוכה חדשה תיפתח בגלריה האזורית בסוף החודש
"לעוף  -לאזור את האומץ ,לנתק מגע מהמוכר ,לפרוש כנפיים ולהרגיש את משק הרוח".
צוות הגלריה האזורית הממשיך במגמה לקיים בחודשי הקיץ תערוכה המתאימה לביקור של כל המשפחה,
פנה אלי בחודש מרץ האחרון בהצעה מאתגרת להיות אוצרת לתערוכה בנושא ציפורים  -תערוכה מתוך
עולם הציפורים באזורנו ומה שיש לציפורים שכל-כך מסקרן ומושך אותנו בני האדם  -אליהן.
גדלתי בבית אומנותי :אבי פסל ואימי יוצרת ,בכל שבת הייתי מבלה בין תערוכות שונות ומגוונות .עלי להודות שתחום
האוצרות חדש לי ,הגעתי מתחום עיצוב פנים ואדריכלות והחלטתי לאזור את האומץ לפרוש כנפיים ולקבל את ההצעה.
המסע שלי לתערוכה התחיל בנסיעה לאוניברסיטת ת"א שם פגשתי את זאב לבינגר ויוסי לשם
ה"אורים והתומים" של עולם הצפרות .שמעתי אותם מדברים על האהבה הגדולה והעשייה הארצית והעולמית.
רגע מרגש ומיוחד היה כשזאב לבינגר ,כשניצוץ בעיניו ,אמר שהציפור זה הדבר הכי קרוב למלאך.
המסע שלי המשיך במפגשים עם יוצרים מהאזור שאפשרו לי לראות,
לשמוע ולחוש את נקודת המפגש שלהם עם עולם הציפורים והמעוף.
כל מפגש רקם לאיטו את מבנה התערוכה ומשמעותה .העוצמה שמחברת את האדם
לעולם הציפורים לא תמיד הייתה מובנת לי ,אך דרך היוצרים השכלתי להבין שאי הידיעה,
המסתורין והלא מוכר הם שמושכים את תשומת ליבנו ומעשירים אותנו בידע ,בחוויה ובסיפוק.
כשאני מתבוננת ביצירה היוצר נותן לי מפתח לעולם אפשרויות המעורר תהיות .האומנות היא חלק מחיינו,
לא תמיד אנו עוצרים כדאי לעבד את ההשפעה שלה עלינו וכך גם עולם הציפורים .היום כשאני מתבוננת בציפור
אני לוקחת נשימה ומנציחה בזיכרוני רגעים מהמסע שהעשירו אותי והוסיפו מגירות בציפור הנפש שלי.
תהליך העבודה היה עם צוות מיוחד במינו :ניצה גולדמן מיטבתה ,איתי שני מבאר-אורה ותותי גרינגאוס מסמר.
אני מזמינה אתכם כמשפחה לבוא לחוות תערוכה מעט שונה בכל יום שלישי החל מה25.7-
פרטים נוספים בפרסום שיצא לקראת התערוכה.
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בואו לעוף איתנו!

דפי אנגל – אוצרת התערוכה

חוקרים פטריות עובש

יולי

ציפור החודש

רחם מדברי

 /איתי שני

הנשר הקטן בישראל ,אך פיקחותו מסייעת לו רבות
להשיג את מזונו .מלבד איתור פגרים ,הרחם תועד
פעמים רבות עושה שימוש באבנים בכדי לפצח
עצמות וביצים ,ובארץ הוא אפילו נצפה משליך
חרדוני-צב וצבים כדי לפצחם.
הוא מקבל את דגם הלבוש הבוגר רק בגיל חמש
שנים וצבעו של הצעיר חום כהה .מקורו של הרחם
ארוך ודק ,ומשמש כמלקחיים לקריעת נתחי בשר
קטנים מבין עצמות הפגר.
הרחמים מגיעים אלינו בתחילת האביב (פברואר-
מרץ) ונשארים כל הקיץ ,עד לחזרתם לאזורי החריו
פה אשר במזרח אפריקה במהלך ספטמבר-אוקטובר.
בעבר היה זה אחד מהדורסים הנפוצים ,אך כיום הוא
מוגדר בסכנת הכחדה חמורה כתוצאה מהרעלות,
התחשמלות ופגיעות מטורבינות רוח  -גם באזורי
החריפה וגם באזורי הקינון.
האוכלוסייה המקננת בארץ כיום מונה פחות מ30-
זוגות.
מקור השם רחם ,במקרא (ויקרא י"א )18 ,וגם במ�צ
רים העתיקה  -הוא קודש על ידי הפרעונים ומופיע
ברבים מציורי הקיר בפירמידות.

צילום :אבי מאיר

חוקרים פטריות עובש

צמח החודש

 /בני שלמון

יולי

ריסן דק (נאכל)
ריסן דק הוא צמח קוצני רב-שנתי( ,שצורת עלי סוג קרוב
לו -הקוציץ ( ,)Acanthusשימשו השראה לצורת כותרת עמוד
קורינתי) .הוא פורח גם עכשיו ,בתחילת הקיץ ,אך מצטיין
במנגנונים ("שעונים") המבטיחים פיזור זרעים ונביטה במדבר
הצחיח ,בו אי אפשר לחזות מתי וכמה גשם ירד .כשיורד גשם
רצוף בן כמה מ"מ ,מתפשקים עלי הגביע הגדולים שבחיקם
יושב הפרי-הלקט יבש בצורת ביצה ("השעון הראשון") .נדרש
גשם נוסף כדי לרכך את ה"מנעול" -רקמה האוחזת את שני
צידי הפרי ("השעון השני") ורק משנתרככה גובר עליה הלחץ
בפרי והוא מתפוצץ ומתיז לצדדים שני זרעים לבנים .כשהזרע
נוגע בקרקע הלחה מזדקפות עליו שערות (אולי זה מקור שמו
 ריסן) והוא נראה כבעל חיים שעיר הנע על הקרקע .השערותמתפרקות לחומר דביק העוגן את הזרע לקרקע בזווית של 45
מעלות ,כשקצהו מופנה לקרקע וממנו  -תוך יממה  -יבקע
שורש וכלפי מעלה יצמחו שני העלים הראשונים -הפסיגים,
שצורתם כ"לב" .אם הצמח גדל באפיק ובו זורם שיטפון -
בעודף מים הזרע לא ימשיך בנביטה ,אלא השערות שעל הזרע
יהפכו למעטפת דביקה המונעת פגיעה וחדירת חמצן  -ובכך
הנביטה נעצרת .כשהקרקע מתייבשת ,מתייבשת גם מעטפת
השערות והזרע ממשיך בנביטה .רק חלק מהפירות בכל ענף
יפזרו את זרעיהם ,גם בעקבות גשם חזק וממושך בסתיו .כך
הצמח מפזר את זרעיו משך שנים אחדות ,כדי למנוע פגיעה
במאגר הזרעים ,אם תגיע עונה ארוכה  -יבשה וחמה ,לאחר
הגשם הראשון.
ריסן דק ראוי לשמש בגינון מדברי מקומי במקום קקטוסים,
שמקורם באמריקה.
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אנרגיה מתחדשת
הפוליטיקה של החשמל
למה לא נראה מודעה כזו בעיתון בקרוב" :מחירי החשמל בערבה יורדים ב ,33%-החשמל הנקי במדינה
הגיע ל!50%-״
ננסה להציג מתמטיקה ופוליטיקה פשוטה :היום ,אנחנו הצרכנים
משלמים לחברת החשמל  0.56אג' (בממוצע) לקילו-וואט שעה.
המחיר בנוי משלושה מרכיבים :ייצור החשמל ,אחזקת קווי ההולכה
וניהול המערכת כולה.
אם היינו מתנתקים מחברת החשמל ,מייצרים לעצמונו חשמל ס�ו
לארי לכל שעות היממה (כולל אגירה לשעות החשיכה)  +הולכת
חשמל בתשתיות הקיימות באזור ,החשמל היה עולה לנו  0.38אג'
–  33%פחות ממה שאנו משלמים היום!
אז מדוע זה לא קורה? כי כרגע ,אנחנו שבויים בידי חברת החשמל
והחלטות הממשלה:
לחברת החשמל מנדט יחיד לנהל ולייצר את החשמל בארץ.
המדינה לא מצליחה להניע רפורמה משמעותית בחברת החשמל /
משק האנרגיה (ועד העובדים אינו מאפשר).
המדינה הצליחה להוציא  35%מייצור החשמל לגורמים פרטיים
(בעיקר גז) ,אבל לא את מרכיב הולכת החשמל.
חבתרת החשמל בחובות כבדים ורוצה להשקיע כמה שיותר בת�ש
תיות גדולות ,כדי להזרים כסף לחברה.
המדינה לא מאפשרת הסדרה חוקית לייצור עצמי המנותק מהרשת.
בשל גילוי מאגרי הגז הגדולים ,בחרה המדינה להשקיע בייצור
חשמל בגז ,במקום בסולארי (היום ,במחירי הגז המופקעים שיש
בארץ ,עלות ייצור חשמל מגז יקרה מעלות ייצור חשמל מהשמש!).
מה בכל זאת אנחנו יכולים לעשות ,כדי ליהנות מתשלומםים מ�ו
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פחתים לחברת החשמל?
התשובה כאן נחלקת בין הקיבוצים לבין בעלי בתים פרטיים:
קיבוצים
מעבר לשדות הסולאריים שהוקמו ,חשוב להקים בתוך כל קיבוץ
כמה שיותר מערכות על גגות לייצור עצמי של הקיבוץ במסלול
"מונה נטו" (בעלויות של היום ,כדאי אפילו לשקול הקמת סככות
צל מפאנלים סולאריים) .ייצור שכזה לצריכה עצמית בשעות היום,
בעיקר בקיץ ,יכול להגיע לחיסכון שנתי של  25%מהתשלומים
לחברת החשמל ואולי אף יותר ,תלוי באופי הצריכה של הקיבוץ.
בעלי בתים פרטיים
התקנת מערכת סולארית על הגג בשיטת "מונה נטו" יכולה לחסל
את תשלום חשבון החשמל -ל 20-השנים הבאות (לאחר החזר ה�ש
קעה של  5-4שנים) .אפשרות זו הופכת את כולנו לעובדי חברת
החשמל של החברה הפרטית שלנו ואנחנו זכאים לחשמל חינם.
לפרטים נוספים ניתן להיכנס לקישור באתר:
http://www.eilateilot.org/he

דונלד טראמפ הצהיר כי הוא לא מאמין בהתחממות הגלובאלית ,אז
הצהיר ...הוא חייב לבוחרים שלו  -אנשי הנפט והתעשייה הכבדה.
העולם מבין ,העולם כולו מגויס לעניין וחבל שבישראל לא מבינים
באמת את המשאב הכלכלי של השמש .אנחנו פה באזור מבינים,
דוחפים ועושים מעשה .שווה להירתם ולהוכיח לעצמנו ולשאר
הארץ שזה באמת אפשרי והרבה יותר פשוט ממה שכולם חושבים!

בא והולך

 /דובי גולדמן

אפרופו גזר...
שר החקלאות פנה לשר הביטחון בבקשה כי צה"ל יגדיל את צריכת הגזר .המשרד רואה חשיבות גדולה
למנוע ככל הניתן את הפגיעה במגדלים ,בזבוז מזון ומניעת השמדתו .בכל שאלה והצעה יש לפנות
למועצת הצמחים
אני שונא את הזמן הזה בחודש .כל חודש – באיזה גיל זה נגמר?
כל המשפחה שלי יודעת שצריך להזהר ממני בתקופה הזאת.
אני מסתובב עצבני בבית ,כמ ו מטורף ,מגדף ואוכל לחיל�ו
פין .אני שונא את הזמן הזה בחודש שבו אני צריך לכתוב
טור לגל נקדימון.
הפעם כבר הרמתי ידיים .סופית .אין לי מה לכתוב,
אמרתי לגברת העורכת ,ופניתי לענייניי .היה לי
איזה עניין עם איזה מענק של משרד החקלאות.
נכנסתי לאתר המשרד לברר משהו ושם נפלו
עיני על ההודעה הבאה .אני מביא אותה כאן
ללא שינוי ,כמו שי ש להתיחס ליצירות ס�פ
רותיות גדולות באמת:
״שר החקלאות פנה לשר הביטחון
בבקשה כי צה"ל יגדיל את צריכת הגזר.
המשרד רואה חשיבות גדולה למנוע ככל
הניתן את הפגיעה במגדלים ,בזבוז מזון ומניעת השמדתו .בכל שאלה
והצעה יש לפנות למועצת הצמחים
כ 2/3-מכמות הגזר המיוצרת בישראל מופנית לשווקי הייצוא של י�שרא ל וכ 1/3-לצריכת השוק המקומי .בימים אלו צפויים בישראל עו�ד
פי ייצור של גזר עקב שינויים בלתי תלויים בשווקי היצוא של ישראל,
בעיקר בשוק הרוסי ,שמרבית הגזר לייצוא מופנה אליו .על מנת למנוע
השמדת גזר מתוצרת חקלאית מקומית ,משרד החקלאות פונ ה לא�ר
גוני סיוע ולגופים מוסדיים להרחיב את השימושים בגזר ובמוצרי מזון
המכילים גזר .במקביל ,פנה שר החקלאות ,אורי אריאל ,לשר הביטש
חון ,אביגדור ליברמן ,בבקשה כי צה"ל יגדיל את צריכת הגזר בבסיסים
צבאיים״.

חיל הים היה הראשון שנרתם למשימה והחליף
מיידית את כל טילי הטורפדו שלו בטילים מבוססי
גזר אמפיבי .חיל האויר ,ששמר על קרירות רגילה
בשיחות בינינו ,נאות לבסוף להחליף את טילי
האויר-אויר שלו בגזר מונחה
שתי דקות אחר-כך צלצל הטלפון ועל הקו היו שר הביטחון
והרמטכ"ל" .אנחנו צריכים אותך" .הם אמרו כל מה שצריך לומר,
כדי שאבין שמדובר באירוע חירום .שעתיים אחר-כך כבר הייתי על
מדים בבור בקריה ,מקבל את הפיקוד על "מבצע גזר".
לצערי ,תוכניות המגירה לא היו מעודכנות ונאלצתי לפעול מהר.
בשלב הראשון חילקתי משימות לפי חילות :חיל הים היה הראשון
שנרתם למשימה והחליף מיידית את כל טילי הטורפדו שלו בטילים
מבוססי גזר אמפיבי .חיל האויר ,ששמר על קרירות רגילה בשיחות
בינינו ,נאות לבסוף להחליף את טילי האויר-אויר שלו בגזר מונחה.
בהמשך היום ,ולא לפני שקיבלו אישו ר מעמיר פרץ ,נעשה  -לר�א
שונה בהיסטוריה  -שימוש בגזר גמדי כחלק ממערך היירוט של
סוללות כיפת ברזל .ממש ברגע האחרון ,עם רדת החשיכה ,הצלחנו
להעביר פקודה לכל עוצבות השריון להשתמש בגזר במקו ם בא�ר
טישוק במארבים הליליים.

כל ההצלחות האלה היו מרשימות ,אך מבחינה כמותית הן לא
התקרבו לפתרון הבעיה .לאור מאות אלפי הגזרים שגדשו את
הימ"חים ,נדרשנו לשינוי דחוף .השינוי הדרמטי הגיע עם
הכניסה של הגזר לחטיבות החי"ר והמעבר של כ ל הלו�ח
מים לאכול גזר במקום לאכול חרא.
לאור הצלחת השלב הראשון ,החלטתי להרחיב את
הפעולה לכיוון של היחידות החשאיות יותר במו
ערכת הבטחון .הניסיון הראשון היה עם המוסד,
שסירב בתוקף לשתף פעולה וטען שגזר הוא
ירק מזרח תיכוני וקשה להסוותו בפעילות
המאומצ ת שלהם בבירות אירופה .כ�ש
ראיתי שבויכוח איתם אני לא אגיע לשום
מקום הרמתי ידיים ,ונתתי הוראה להו
עביר אליהם את כל מלאי הארטישוק
שהתפנה מהשריון.
בשב"כ היתה לי הצלחה גדולה יותר  -הם התלהבו מהרגע הראשון
ומשכו ארבע משאיות של גזר לא ממוין לחטיבה היהודית .מפאת
סודיות אני לא יכול לפרט את השימושים שהם ייעדו למשלוח
הנ"ל ,אבל מספיק אם אציין שאני לא מאמין שנראה הרבה פעולות
תג מחיר בזמן הקרוב...
האכזבה הגדולה ביותר שלי היתה דווקא עם הסיירות ,ובמיוחד עם
סיירת מטכ"ל המהוללת .אף אחד ביחידה לא זלזל בביצועים של
הגזר ,שעלו על הביצועים של כל אמל"ח אחר ,אבל כשזה הגיע
לצורך להעמיס שק על הגב התחילו הבכיות"  ":אין לזה מנשא יע�ו
די"" ,זה לא מונחה חום" היו רק שניים משלל התירוצים שקיבלתי,
שמשמעותם האמיתית היתה "זה כבד לי"...
בערב היום השלישי היה ברור שהשגנו הרבה ,אך הרבה עוד נותר
להשיג .כמויות הגזר הלכו והצטברו והיה ברור שהגיע הזמ ן לה�ח
לטה מדינית .באחת בלילה נתכנסנו במשרד רוה"מ ,יחד עם מתאם
הפעולות בשטחים .על השולחן הנחתי הצעה אמיצה לספק גזר
לעזה .האינסטינקט של כולם היה נגד ,אבל ביבי גילה מנהיגות
ואחריות ומיד הכתיב לדובר הודעה על כך שישראל מצרה ע ל ה�מ
חסור בחשמל ברצועה ,על המחסור בתרופות ועל אי הכנסת חומרי
בניה ,וכדי לתת מענה לקשיים היא תעביר מיידית מאות טונות של
גזר לרצועה .הוא דבק בעמדתו גם כשבנט  -שהתפרץ לישיבה שלא
הוזמן אליה  -זעק שהפלסטינים ישתמשו במשלוח להאכלת שפנים
וחפרפרות הפעילים מתחת לפני הקרקע" .אל תתנו להם גזרים!"
הוא חבט על השולחן.
לקראת סוף השבוע נדמה היה שהמבצע מיצה את עצמו .כמויות
הגזר בימ"חים הגיעו לקו האדום ובאגף הלוגיסטיק ה התחילו ל�ח
שוב ברצינות על רכבת אווירית שתביא גזרים מאמריקה .רוה"מ,
כהרגלו ,התקשר לברך על עוד פעולה נועזת .גם שר החקלאות ידע
להגיד מילה טובה .לפני שניתק הוא שאל רק אם אני יכול ,רגע
לפני שאני חוזר לחיי האזרחיים ,לטפל בבעיית הפרש של הפרות
ברפתות שמצטבר ללא סוף" .אתה ל א צריך אותי בשביל זה" ,ענ�י
תי" ,יש לך את החי"רניקים".
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התשבץ החודשי
אם המופע של "סופה" לא עשה לכם חשק ,אז אולי התשבץ הזה יעשה ...סגנונות ריקוד ומחול.
בעניין הזוכה שפתר/ה את התשבץ מהחודש שעבר ...הגיע אליי מספר שיא של פתרונות ,כולם נכונים .אז כמו
שעשו פעם ,כתבתי את שמות השולחים על פתקים ,זרקתי לתוך תא בתיק שלי ,בחשתי ושלפתי את הפתק עם השם
ת שזוכה גם הוא בגביע גלידה יטבתה במזנון.
של יוסי לוי מגרופי 
פתרונות נא לשלוח ל"קצה המדבר" ,ד.נ .חבל אילות ,מועצה אזורית חבל אילות ,או למיילnakdimon@eilot.org.il :

בהצלחה .גל נקדימון
נושא:
בואו לרקוד!

מאוזן
 1אם אתם יודעים מה זה פור-דה-ברה
וגראנד-בטמן ,אז אתם יודעים מה זה
 4זה הולך טוב עם קאנטרי ,אבל גם עם
הסנפה
 5להתנדנד ולהתגלגל
 7סגנון ריקוד קובני ,עם שם דומה לנחש
ארסי מאד
 8תרבות שלמה שהחלה בקרב האפרו
אמריקנים וכוללת סגנון מוסיקה ,ריקוד
ועוד
 11ריקוד ִעם רוטב
 13ריקוד אקרובטי למקצב ההיפ-הופ
 14סגנון בלט
מאונך
 1מחול מזרחי
 2ריקוד זוגות ארגנטינאי
 3ריקוד עכשווי
 5המסורתית היא אפרו-קובנית ,המוכרת
היא סלונית-לטינית
 6ריקוד סלוני עם באשיר
 9ריקוד פולני שבכתיב קצת שונה הופך
לחלק מהעוף
 10התרומה של הצוענים לעולם המחול
 11לצעדים האלה נדרשת נעל עם מתכת
 12ממטרה ,מדורה והאחזות
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פתרון התשבץ הקודם
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