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בשטח מו"פ ערבה דרומית ,הולך ונבנה
בימים אלה הליזימטר הגדול בעולם!

"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 :נעמה אלוני ,דובי גולדמן,
נורית גורן ,חנן גינת ,בת-עמי יוגב ,ענת
מנור ,שרי ניצן ,בני שלמון ,איתי שני
בשער :דיוקן של לאה גולדברג -
עבודה של טל גולדמן
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חילופים בצמרת
למעלה משנה עברה מאז נכנסתי לתפקידי.
מזאז תחילת כהונתי ,ובעיקר במהלך החו�ד
שים האחרונים ,נוכחתי לדעת כי העבודה
המשותפת ביני ובין מנכ"ל המועצה זהר
מיכאלי ,אינה מתנהלת למישרין ,ולא אחת
אף התגלעו מחלוקות לא פשוטות ,הנוגעות
למגוון של נושאים.
זהר מיכאלי מכהן כמנכ"ל המועצה מאז
שנת  2011ומאחוריו שורה של תפקידים
באזור ,אך ברור לכולם ,שלפעמים ,לא די
במקצועיות ובניסיון ,צריך גם כימיה בין
הצדדים  -ראש המועצה והמנכ"ל  -וכשזו
איננה ,הפגיעה היא קודם כל בעובידי המ�ו
עצה וכמובן בציבור שאותו הם משרתים.
לנוכח המצב ולאחר מחשבה רבה ,החלטתי
כי זהר יסיים את תפקידו הנוכחי והבעתי

תאת תקוותי כי יקבל עליו תפקיד אחר במ�ו
עצה.
האדם עימו עודבד ראש המועצה באופן ה�צ
מוד ביותר ,הוא מנכ"ל המועצה ,ואכן ,מאז
שנת  ,2014הוחלט על פי חוק ,כי תהיה
זו משרת אמון ,הנתונה לשיקול דעתו של
ראש המועצה.
זהר יסיים את תפקידו כמנכ"ל המועצה
בסוף חודש יולי  .2017כממלאת מקום
זמנית נבחרה הדס שפירא (נכון להיום -
חשבת המועצה) ,שתתחיל את עבודתה ב-
.1.8.17
אני מודה לזהר על פעילותו רבת השנים
ומאחל לו הצלחה רבה בהמשך דרכו.

חנן גינת
ראש מועצה אזורית חבל אילות

מכתב גלוי לראש המועצה,
חנן גינת

לחנן ,שלום
ב 23-ליוני  ,2017בפגישת "שוטף" שג�רתית למדי ,הקראת לי מדף שאני מסיים את
תפקידי כמנכ"ל המועצה .באותה הזדמנות
גם מסרת לי שבחרת במנכ"ל חדש למועצה.
ההודע ה נפלה עלי כרעם ביום בהיר  -הו�פ
תעתי ,נפגעתי ,נעלבתי ובעיקר לא הבנתי
למה.
אבל אני סולח.
לא מערער על זכותו של ראש המועצה
לעבוד עם מי שהוא רוצה כמנכ"ל המועצה
ולא משנה מה הסיבה (וגם אם אין סיבה -
זכותו) ,אב ל בחרת בדרך שגויה ,בלתי ח�ב
רית ,לא תקינה ולא בטוח שחוקית  -לסיים
את תפקידי כמנכ"ל המועצה.
כשביקשתי הסברים לדרך המוזרה – אמרת
לי שאתה כנראה חי במציאות אחרת ,ועד
דיין ,למרות שעבר ה שנה מאז תחילת ת�פ
קידך ,אינך מבין עד הסוף את כללי וחוקי
המועצה.
אבל אני סולח.
הרגשתי שההתנצלות שלך  -בפגישה
שהייתה בינינו  -הייתה כנה ואמיתית.
תהליך הגישור שערכנו היה הגון ושמר על
כבוד שנינו.
ולכן אני סולח.
שילמתי את דמי הלימוד של ההבנה שלך
את תפקיד ראש המועצה ואני מקבל את זה
בהבנה מלאה.
המועצה היא לא של ראש המועצה ולא של
מנכ"ל המועצה; המועצה היא של תושבי
האזור .אנ י מקווה ומייחל שהמהלך ש�ע
שית (גם אם לי הוא כואב) יעשה טוב לכלל

התושבים – חובת ההוכחה עליך.
אני מסיים שש שני ם בתפקיד מנכ"ל המ�ו
עצה ושלוש-עשרה שנה בתפקידים שונים
במועצה .נהניתי מכל רגע של עשיה ,ושום
צליל צורם של סיום לא יוכל להעיב על
העשייה הרבה שהתרחשה בשנים אלה.
גויסתי לתפקיד המנכ"ל על ידי אודי גת
וקיבלתי גיבוי מלא להיות מנכ"ל יוזם,
היוצר יש מאין ,דבר שאפשר לי להוביל
במועצה תהליכים ופרויקטים חדשים וחדד
שניים ,אותם אני יכול לזקוף לזכותי:
המכינה הקדם-צבאית בבאר אורה.
בניית הקהילה של באר-אורה כקהילה
מובילה באזור.
לובי-גלריה ופיתוח רחבת הכניסה של
המועצה.
הפרדה במקור של פסולת – ראשונים
בארץ להפרדת אריזות.
הקמת העמותה העירונית לספורט.
בית ראשון במולדת בשלושה ישובים –
מחזור שלישי.
מרכז הפעלה בחרום לעובדי המועצה.
מחלקות חדשות :ניקיון ,נוי והדברה (ב�מ
קום חברות כ"א קבלניות).
שיפוץ מבנה המועצה ומתיחת פנים א�ס
טטית למבנה הישן (כולל מעלון להנגשה).
הכנסת מערכת מידע חדשה ( )EPRומ�ע
רכת גביה חדשה (מגע"ר).
שיפוץ אולם הספורט והקמת חדר כושר
ענק וחדש.
רפורמה באגף הנדסה והועדה לתכנון ובניה.
מגרשי משחקים בישובים כפרויקט אזורי
– בביצוע.

החלפת יועץ משפטי למועצה (אחרי יותר מ 25-שנה!).
מערכת מידע ממוחשבת למערך ההיסעים של המועצה (מערכת
כרטוס) – בתהליך.
אחריות להבאת כ 150-בתים יבילים לאזור בתקופת ה"יובש".
מינוף תקציבי ענק לאזור ,מהחטיבה להתיישבות ,בזכות עבודה
משותפת והדוקה.
זאת רשימה חלקית מאד של העשייה הענפה בשש שנים האחרונות.
שום דבר לא נעשה לבד ,בזכו ת הגיבוי המלא שקיבלתי מראש המ�ו
עצה ,בזכות שיתוף הפעולה הפורה של מנהלי האגפים והמחלקות,

ובעיקר בזכות המסירות והעבודה הקשה של כלל עובדי המועצה;
רק בזכות השילוב של כל אלה אפשר היה להגיע לכל ההישגים
הרבים.
לי הייתה הזכות הגדולה לנצח על המקהלה הנהדרת הזאת ומאמין
שתהיה לי זכות דומה גם בעתיד.
מאחל לך ,שגם אתה ,בשש שנים הבאות ,תצליח להצעיד א ת המ�ו
עצה להישגים משמעותיים לטובת תושבי חבל אילות.

בברכה
זהר מיכאלי

מכתבים

חומר למחשבה
"חג החמישים של יטבתה הוא חג ש ל כל העם היהודי" (מברכת ה�נ
שיא המנוח שמעון פרס ליטבתה ,לכבוד שנת ה[ 50-על פי הזיכרון])
 ....האמנם?
יטבתה חוגגת  60שנה ואני נושק את ה .80-יש בהם ,בתאריכים
העגולים האלה ,משיכה לאיזה חשבון נפש וסכום.
בני ישראל הלכו במדבר (ואולי גם עברו כאן בערבה) ארבעים שנה
וייסדו ממלכה ,תרבות ומסד רוחני  /מוסרי שהשפיעו על העולם
כולו ,ואילו אצלנו ,בחבל אילות ,המועצה האזורית השנייה בגודלה
(בשטח) בארץ – הגענו לארבעת אלפים תושבים ....
נשלחנו לכאן כחלוצים על ידי המדינה והמוסדות הלאומיים ,לבנות
אפשרות חיים לאנשים במדבר השומם הזה .לא שקלנו אלטרנטיד
בות ואפשרויות אחרות ,אלא כנחשון בן עמינדב" ,קפצנו" בשמחה
לשליחות זו ,מתוך אמונה שאנו הראשונים לרבים אחרים שיבואו
אחרינו.
למרות שיישוב י הערבה ובת בריתם ושותפתם להתיישבות ,הסו�כ
נות היהודית ז"ל ,עמדו יפה במשימתם החלוצית  -הוכיחו שאפשר
להקים ולקיים לאורך זמן מערכ ת חינוך לתפארת ,פעילות תרב�ו
תית ענפה ,מחקר חקלאי ,מערכת ארגונית מסודרת של שותפות
ועוד " -האחרים" לא באו! לא האנשים ולא המדינה כי לא היה
כדאי להם ...המדבר כנראה אינו אטרקטיבי מספיק בשביל לחיות
בו .הרבה יותר פשוט לראות אותו בנסיעה מבעד חלונות רכב 4X4
ממוזג ולחזור לגדרה וצפונה...
האווירה בארץ השתנתה; הכדאיות באה במקום השליחות ואנו לא
שמנו לב לכך.

החקלאות כמשל
הפיתוח הכלכלי להתיישבות הוטל ,בראשית הדרך ,על החקלאות,
למרות חסרונותיה הרבים בתנאי המדבר .אזור חם ,אם לא החם
ביותר בארץ .מים מליחים ומעטים שמצמצמים את מבחר הגידולים
שאפשר לגדל ,ואלה שכבר עומדים במליחות" ,משלמים" ביבול
נמוך .עד היום  -חוץ מכמה ישובים שמצאו במקרה ובמזל מקורות
הכנסה אחרים  -החקלאות מהווה את מקור ההכנסה העיקרי של
הישובים בערבה ,ורמת חייהם ואיתנותם הכלכלית בהתאם.
החסרונות והקשיים היחסיים של החקלאות בערבה היו ידועים (למי
שרצה לדעת) עוד לפני התחלת ההתיישבות בה ,אך פתרו אותם
באשליות לא מציאותיות כמו :שהערבה תהפוך לגן הירק האביבי
של אירופה ,לא פחות !....את שטח החי-בר של היום ייעדו למרעה
לגידול בקר לבשר ,כמו ב"פמפס" בארגנטינה .גידול צמח הסמר
נועד לתעשיית נייר שטרות הכסף ....את התמרים נטעו בבורות
בעומק של מטר וחצי ,כדי שהשורשים יגיעו מהר למפלס מי התהום
ויניבו תמרים עסיסיים ללא השקיה נוספת ...ועו ד אשליות שהת�נ
פצו כבר בראשית הדרך.

כחקלאי רוב ימי ,שמחתי לשמוע שאנו עומדים בפני עידן חדש.
תוך חמש או עשר שנים נקבל מים מהולים ברמת איכות המקובלת
בארץ וללא הגבלת כמויות ,ומכאן ואילך הכול תלוי בנו .לא מדויק.
המים "המהולים" יעלו לנו פי שניים מאלה של היום .אבל מצד שני,
אפשר יהיה להשקות ב 20%-פחות והיבול צפוי לעלות ב25%-
בערך .כך שבמקרה הטוב ,השינויים יאזנו זה את זה.
יתרו ן אחר לזכות המים החדשים  -ניתן יהיה להשקות בהם גיד�ו
לים נוספי ם שהיום לא ניתן בגלל המליחות ,אך עדין עומד הח�י
סרון שצריכת המים שלנו גדולה בהרבה ממתחרינו בצפון ,בגלל
הטמפרטורות הגבוהות .שוב איזון! כלומר ,כאשר יגיעו ,אם ירצה
השם ,המים המהולים אלינו ,מצב החקלאות אצלנו ישתפר ,אך לא
ישתנה .מכאן שהשמחה היא "שמחת עניים" ,אבל גם לעניים מותר
לשמוח ...בתנאי שיסכימו להישאר עניים.

מה המסקנות?
לחשוב ולעשות אחרת  -להתחיל לחשוב קודם כל מה נחוץ ולא רק
מה אפשרי!
״להחזיר את המפתחות " למדינה .לה יש היכולת  -לא תמיד ה�ר
צון  -להביא את "האחרים" אחרינו; כמו שציפינו בראשית דרכנו
ההתיישבותית .הראייה – בהרי שומרון יושבים היום ,אחרי פחות
מארבעים שנה ,שלוש מאות אלף תושבים ,לעומת ארבעת אלפים
אצלנו! ואל תאמינו לסיפורים שכל תושב שם השיג את רמת חייו
הגבוהה "בעשר אצבעותיו" .על כל אצבע שלו המדינה השקיעה
כמה "אצבעות".
המדינה צריכה לאפשר בסיס של קיום בר-קיימא למאה או מאתיים
אלף תושבים באזור ,ולא כולם אורחים מתאילנד....
המדינה צריכה לדאוג מראש ,על ידיי תשתיות ומיסוי ,שההכנסות
הפנויות של משקי הבית (משפחה בערך) של התושבים בערבה יהיו
בסדר גודל של מאה וחמישים אלף ( )₪ 150,000לשנה ,גם אז זו
תהיה רק רמת הוצאות ממוצעת בישראל ,בגלל ההוצאות הגבוהות
שיש לריחוק .דרישה בסיסית כזו צריכה לעמוד בבסיס התכנון של כל
ענף כלכלי ולא רק חקלאות .גם לתיירות ,תעשייה ,הייטק וכדומה.
לנושא החקלאי:
בחקלאות מודרנית ,בגלל פיתוח כושר התפלה ,המים הכרחיים ,אך
אינם הנושא החשוב ביותר; חשוב יותר גודל היבול שניתן להפיק.
נחוצה והכרחית הגדלה מסיבית של היבול (פ י שלוש לפחות) ו�ת
פוקה לאורך כל השנה .זאת ניתן לעשות כנרא ה רק בחקלאות ת�ע
שייתית .אפשר ללמוד זאת מחקלאים במרכז אירופה ,המתקיימים
לא רע .שם חצי שנה חורף מקפיא ,ואצלנו ,לעומתם ,יש חצי שנה
של קיץ לוהט .שם צריך לחמם ואצלנו צריך לקרר כדי להתקיים
מחקלאות.

חיים גולדמן (גולץ) ,יטבתה
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מהמתרחש בחבל
מילאו אולמות
זו השנה השלישית ש"סופה" ,המרכז למחול ולתנועה ,מעלה מופע
מושקע ומקצועי.
הנושא השנתי" -תוצרת הארץ" העלה גאווה בתלמידים המופיעים
ובוודאי בהוריהם ובקרוביהם ,שהגיעו בהמוניהם לצפות בערב המרד
גש ,במהלכו עלה המופע פעמיים ,על מנת לעמוד בביקוש הרב לכד
רטיסים .האולם היה מלא עד אפס מקום בשני המופעים ,נתון מרשים
לאזורנו...
הערב המסכם השנה היה מרגש במיוחד ,כשעלו בוגרי כתה י"ב ,שמד
סיימים בפעם הראשונה מסלול ב"סופה" .הדמעות זרמו כמעט בקצב
הריקוד ולא ניתן לפספס את התרומה הרבה של המחול לחייהם ,שיד

לווה אותם גם בעתיד.
קרוב -ל 130-תלמידים רקדו בשלל סגנונות המחול ,התנועה וההתע�מ
לות האמנותית .במופע ניתן היה לראות גיוון רב ושלל כוריאוגרפיות
מרשימות של המורים :לירון יועץ מוריס ,דיקלה בן-שושן ,תמר בר
גורן וענת מנור .בנוסף ,תרמה רבות לעשייה המבורכת לאורכה של
השנה אפרת אמיתי ,רכזת חוגי המתנ"ס.
מחכים לכם ,ותיקים וחדשים ,מנוסים ומתחילים ,קטנטנים ומבוגד
רים .כאלה שפשוט אוהבים לרקוד! בשנת הפעילות הבאה שתתחיל
ב 3-בספטמבר.

ענת מנור

צילומים :גדי פישרמן

המלצות לבילוי בטוח
הורים לבני נוער מחבל אילות ,היוצאים לבלות באילת?
המליצו להם לבקר באוהל ההידברות ,הניצב ליד הגשר
על הטיילת.
משטרת ישראל בשיתוף עיריית אילת ,מנהל שירותי חיד
נוך וקהילה (שח"ק אילת) ,עיר ללא אלימות ,סיירת הורים
אילת ,רשות המתנסי"ם ופרוייקט  ,360מפעילים מזה השנה
ה 12-את ״אוהל ההידברות״ לבני נוער מאילת והמבלים
באילת.
האוהל ממוקם על מרכז הטיילת סמוך לגשר .במקום פינות
ישיבה ,עמדות שתיה קרה וחמה ,עובדי המתנסי"ם וסיירת
הורים מעניקים אוזן קשבת וכתף תומכת לבני הנוער ,ובד
לשי הנוער של משטרת ישראל מסייעים במענה ראשוני
באירועים בהם עולה חשד לפלילי.
במשטרת ישראל חוזרים ומדגישים כי בילוי בטוח מציל
חיים  ,ומנדבים כמה טיפים לקיץ בטוח:
*הימנעו משתיית אלכוהול .בכל מקרה בו אתם חשים ברע
בקשו מיד עזרה במוקד  100או בכל מוקד חרום אחר.
*באוהל ההידברות יעניקו עזרה ראשונית ובמידת הצורך
יועבר דיווח לגורמי טיפול.
*נשיאת סכין או כל כלי חד בהתאם להוראות החוק היא
עבירה פלילית מסוג פשע הגוררת מעצר וחקירה פלילית.
*אל תקניטו אחרים ונהגו בכבוד לזולת.
תבלו בנעימים בקיץ בטוח.

דוברות המשטרה ,אילת

צילום :דוברות המשטרה
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קריאת קיוון

 /גל נקדימון

חדי העין הבחינו במודעת "בקרוב" בגיליון הקודם ,שהקדימה את עליית אתר המועצה החדש לאוויר .אז
ה"בקרוב" כבר כאן והוא מספק חווית משתמש חדשה ושונה לחלוטין

הפתעה נעימה מצפה למי שיטרחו וייכנסו לאתר המועצה אזורית
חבל אילות  -החל מהמראה המשודרג והנעים לעין ועד לממשק
הידידותי למשתמשים .בתור מי שעושה שימוש באתר המועצה גם
ככלי עזר בעבודה ,אני מוצאת את השיטוט בו נוח וברור מבעבר,
ויכולה להמליץ בשקט על הצצה במה שיש לו להציע.
ישבתי עם זהר רוטבליט ,מנהלת השירותים הדיגיטליים במועצה
(שהחליפה לפני כשלושה חודשים את שרון ארובס ,מי שהחל את
העבודה על שדרוג האתר) ,כדי להבין מה השתנה ,מה התחדש ומה
יוצא לנו  -התושבים  -מהשינויים הללו.
זהר ,מה היה מצב המדיה הדיגיטלית שקיבלת לידייך?
"קיבלתי אתר עובד ,חדש וטוב ,כך שנקודת הפתיחה שלי היתה
מאד טובה .שרון ארובס (קודמי בתפקיד) עשה עבודה מעולה בזמן
קצר; הוא ביסס את האת ר על פלטפורמה טכנולוגית חדשה ,איכ�ו
תית ונוחה למשתמש ,שמנגישה את האת ר גם לאנשים עם מוג�ב
לויות .התשתית הזו אפשרה לי להתחיל לעבוד על גירסה עדכנית
יותר של האתר ולקחת אותו עוד צעד קדימה".

"כל מה שמתרחש בחבל מנותב לאחד מלוחות
המודעות ומאפשר חשיפה לאנשים ,יישובים
וגופים שפועלים בחבל"
מה רואה מי שנכנס היום לאתר?
"אפשרות להיות מעודכן בכל מה שקורה בחבל ,בכל רגע נתון .יש
שירותים מקוונים כמו שליחת בקשה למלגות סטודנטים ,הרשמה
לבה"ס של החופש הגדול ,תשלום ארנונה ,ובקרוב גם כרטיס תושב
ועוד.
כשנכנסים לאתר ,מתחת לתערוכת הצילומים הדינמית של צלמי
החבל ,יש חדשות רצות ולמעשה ,כל מודעה ,אירוע ,דף שמתעדכן
באתר ,או עסק חדש שמתפרסם  -מופיעים בחדשות הרצות ומתוך
החדשות הרצות יש קישור לתוכן הרלוונטי.
האתר מתפקד גם כבמה לביטוי אישי ויישובי  -י ש  12לוחות מ�ו
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דעות בתחומים שונים כמו חינוך ,תרבות ,בריאות ,תחבורה וכן
הלאה .כל מה שמתרחש בחבל מנותב לאחד מהלוחות האל ה ומ�א
פשר חשיפה לאנשים ,יישובים וגופים שפועלים בחבל .יש גם מדור
"כותבים בחבל" ,עם לינקים לבלוגים של תושבי החבל".
איך התושבים מיודעים על הקורה במדיה הדיגיטלית?
"נכון לעכשיו ,אני מוציאה מדי כמה זמן מיילים דרך מזכירויות
היישובים ומעדכנת על האפשרויות החדשות  ,אבל בקרוב ,לא יי�ש
לחו הודעות ואנשים מוזמנים להיכנס לאתר ולבק ר בלוח אתר המ�ו
עצה ולהתעדכן .אחת לשבוע אפרסם באתר פוסט עדכני ,שיתמקד
בשירות אחד מסוים בכל פעם  -הסבר על לוח האירועים ,כיצד
להוציא כרטיס תושב באופן מקוון ,הסבר על לוח המודעות ,לוח
העסקים וכולי".
איך מגיע כל המידע לאתר?
"יש מיד ע שמגיע ממחלקות המועצה ,מהמתנ"ס ,מבית-הספר ,מ�ה
מרפאה ומשאר הגופים הקשורים למועצה ועובדים איתה ,או תחתיה
(יש גם שקיפות מלאה של מסמכי המועצה  -דוחות ,פרוטוקולים,
תוכניות ,מכרזים ,וכן הלאה) ,אבל יש הרבה חומר שאמור להגיע
מהשטח ,כלומר מהציבור ואני רוצה להזמין את התושבים לשלוח
חומרים  -הודעות ,אירועים ,סרטונים ,רעיונות לסרטו ן השבוע ,ק�י
שורים לבלוגים אישיים ,צילומים ,יצירות ועוד .כדי שהאתר יהיה
מרחב דינאמי ומזמין ,צריך להזין אותו וכאן אתם נכנסים לתמונה
באופן פעיל".

נעים להכיר

זהר טלמור-רוטבליט יושבת בצומת דרכים חשוב ביותר בחיי החבל
ובשלושת החודשים בהם היא בתפקיד  ,היא הפכה אותו לחשוב ו�מ
רכזי אף יותר .נראה לי נכון להכיר את מי שמנגישה לנו את כל
המידע והשירותים ,בין השאר מכיוון שהיא ומשפחתה חלק מהגל
האחרון והמוצלח של נקלטים בחבל אילות.
זהר הגיעה לקליטה בקיבוץ סמר לפני כשנה ,ביחד עם משפחתה
 -בן הזוג זיו (מורה ומחנך בתיכון "מעלה שחרות") ,וארבעת ילד

דיהם  -צוף (עולה ל-ט') ,אלה (עולה ל-ז') ,סער (עולה ל-ג') ושניר
(עולה ל"גן חרוזים" בסמר).
איך הגעתם לסמר?
"קיבוץ סמר הופיע בחיים שלנו בכל מיני הזדמנויות ושלבים -
שמענו על המקום מאנשים וגם דרך האשרם בשיטים (אותו אנו
מכירים ואוהבים).
הדרך לסמר החלה בניו יורק ,שבה נולדו שני הילדים הגדולים ,צוף
ואלה .כשחזרנו ארצה ,לפני  12שנה הגענו לתל מונד .התחנה הבאה
היתה קיבוץ גזית שבעמק יזרעאל ,שם החל להתגשם החלום שלי
מימים ימימה  -לחיות בקיבוץ .החיים בסמר הם מבחינתי ביטוי
לכמיהה החזקה והבלתי מתפשרת לחיים שיתופיים ,פשוטים ומלאי
משמעות.
היום אני גם יודעת להגיד שהעובדה שלפני שנתיים הייתי על פרשת
דרכים מבחינה מקצועית  -אפשרה לנו לעשות צעד כל כך רדיקלי,
ועל כך אני מודה מעומק הלב".
במה עסקת כשרק הגעת לקיבוץ?
"כשהגענו לסמר ,לצוות קליטה היה מאד חשוב שאחד מבני הזוג
יעבוד בקיבוץ.
המקום הטבעי של זיו היה בבית הספר "מעלה שחרות" ,ועבורי,
מטע התמרים היה אז פתרון מצוין .עבדתי במטע במשך תשע ה ח�ו
דשים ...המפגש עם הטבע ,עם הקצב ועם אנשי סמר איפשר לי
להתבונן פנימה ולעשות עם עצמי דרך חשובה.
את המכרז לתפקיד במועצה ראיתי במייל ,ממש במקרה .כשנכנסתי
לקרוא את הפרטים   -התקשיתי להאמין שזה אמיתי  -היתה הת�א
מה מושלמת בין דרישות התפקיד לבין הדרך המקצועית שעשיתי
עד אז.
היום אני עובדת במועצ ה בחצי משרה .יום נוסף בשבוע מוקדש ל�פ
רוייקטים בסמר הקשורים במדיה הדיגיטלית ,ואני שואפת להמשיך
ולעבוד יום אחד בשבוע במטע; זה עוזר לי לשמור על האיזון".
מה הרקע שלך בתחום המדיה הדיגיטלית?
"את התואר השני שלי למדתי בתוכנית שהתקיימה בבית הספר
לאומנויות ב ,NYU-בשם 'מולטימדיה אינטראקטיבית' (התואר
הראשון היה במדע י החברה) .זו תוכנית שמיועדת לסטודנטים ש�מ
גיעים מכל מיני רקעים ,מדינות ,תחומי עניין ולימוד ,כשהרעיון
הוא ליצור גיוון רב של אנשים ולתת להם במה ליצור בתחום שהם
מגיעים ממנו ,בשילוב המדיה הדיגיטאלית .אני הגעתי מתחום
החינוך הבלתי פורמאלי (עוד מימיי בשומר הצעיר) ,וסיימתי את
התוכנית כמשלבת חינוך ומולטימדיה".
מה החזון שלך לאתר המועצה?
"אחרי שסיימתי את הלימודים ,הקמתי מיזם שנקרא "מקוונים
גבוה" ,שהמטרה שלו לשפר את דפוסי הלמידה וההוראה בבתי
הספר  ,באמצעות שילוב של כלים מקוונים; החזון שלי לאתר המ�ו
עצה מתחבר לזה  -החיבור בין הפיזי והווירטואלי ,כשהרעיון הוא
שהם יזינו אחד את השני; שהתקשורת הוירטואלית לא תחליף את
התקשורת הפיזית ,אלא תעמיק ותעצים אותה".
איך זה מתיישב עם הריחוק האנושי שיוצרת המדיה הוירטואלית?
"המדיה הוירטואלית נתפסת לרוב כמנוכרת ומנכרת ,אבל אנ י ת�ו
פסת אותה ככלי ,שיכול לעשות טוב ויכול לעשות רע  -הכל תלוי
באופן שבו משתמשים בו.
התרומה של המדיה הוירטואלית בהקשר של אתר המועצה ניכרת
גם בתכנים שמופיעים באתר (שנותנים ביטו י לעשיה הפיזית ,ה�ר
חבה והמבורכת שמתרחשת בחבל) וגם בערכים שמהדהדים מתוך
הפלטפורמה ומרכיביה השונים ,למשל :שפע ,בחירה ,שקיפות ,חדד
שנות ,יצירתיות ,שיתוף ,סינרגיה והשפעה (או אם תרצו :אינטראד
קטיביות  -היכולת של המערכת לייצר דיאלוג עם משתמשיה).
מכאן  -השמיים הם הגבול! אבל לאט לאט ,בכל זאת זמן ערבה.

לעוף

 /בת עמי יוגב

ששה עשר יוצרים מהחבל נענו לקול קורא
שפרסמה דפי אנגל ,אוצרת התערוכה ,ועתה הם
משתפים אותנו בפירוש המיוחד ובראייה הייחודית
של כל אחד על המושג "לעוף"
בימים אלה מוצגת בגלריה במועצה התערוכה "לעוף"  -תערוכה רב
ממדית על ציפורים ונסיקה אל-על.
מופלא הדבר ,שחבל ארץ אכול שמש לוהטת ומייבשת ,רחוק מכל
מרכז תרבותי ישראלי  ,מוציא מתוכו מגוון יצירתי פורה כל-כך ו�ר
גיש כל-כך :בתהליך העבודה ,יצא כל יוצר משגרת עבודותיו ,אזר
אומץ ,פרץ ,פרש כנפיים והתרומם למקום חדש.
האוצרת וצוותה נתנו את דעתם איך להעשיר בתכנים נוספים את
המוצג בתערוכה ובמהלך שלושת החודשים הקרובים נוכל לשמוע
הרצאות ולהיות שותפים לפעילויות שונות ,שירחיבו את היריעה
(לוחות הזמנים מפורסמים במידע מהמתנ"ס).
התערוכה קהילתית ,רב-גילאית ,קטנים וגדולים מוצאים בה עניין,
רבדים רבים לה ,והמתכנ ס בין הקירות הסגורים בגלריה חווה תח�ו
שה של נשמה יתרה .כל פינה באולם התצוגה מגלה משהו חדש
ומפתיע  -אתה יושב מחובר לאוזניות ומתקשר ישירות עם חוויות
מוזרות של צפרים .עולה על מתקן כושר ,דורך במרץ על הדוושות
וכנפיים עולות ויורדות איתך  ,כחלק ממסע נדידת הציפורים .מ�צ
טלם בתוך תמונה תלת-ממדית וממ ש נוגע במקור הארוך של ה�ת
מירון .ציפורים רקומות וציפורים מחוט ברזל וציפורים במארג של
שיר .צופה בפנס קסם פרטי ,שמחזיר אותך אל טכנולוגיה מימי
הילדות .בחדר מיוחד אתה בתוך חוויה ר ב חושית של ציוצים ו�ש
חפים מרחפים מעליך.
עוד בתערוכה  -אוסף של פסלים ,ציורים ,טקסטים וצילומים ממגוון
חומרים המבטאים אמירה מקורית ומעוף.
חותם את התערוכה סרטון של הפרחת יונים מעל נופי הערבה,
שבסופו נרשם ע"י דפי אנגל המשפט המוביל את התערוכה כולה:
"לאזור את האומץ ,לנתק מגע מן המוכר ,לפרוש כנפיים ולהרגיש
את משק הרוח".
אל תחמיצו!
כל היוצרים והשותפים לתערוכה

קהל פעיל בתערוכה
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אנרגיה חיובית

 /גל נקדימון

ב  ,25.7 -עברה בכנסת הצעת החוק לאנרגיה ירוקה (תיקון לחוק משק החשמל) ,לאחר חמש שנים של
מאמצים .את ההצעה קידם במלוא המרץ ח"כ איתן ברושי ,שנרתם לקידום הנושא במדינת ישראל
איתן ברושי ,ידיד טוב של חבל אילות
ואורח קבוע במחוזותינו ,הסביר בהרחבה
על הפעילות שנעשתה לטובת קידום החוק
ואיזו משמעות מעשית תהיה ליישומו בשד
נים הקרובות.
איתן ,מה משמעות התיקון לחוק והאם
הוא נותן לחוק "שיניים"?
"עד כה הממשלה לא מילאה החלטתה
בנושא יעדים בתחום האנרגיה המתחדשת.
אך כעת נוכל לעמוד על העניין מקרוב ולד
וודא שדברים אכן מתבצעים  -תקום ועדה
ייעודית בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה,
שתכלול את משרדי הממשלה הרלוונטיים ותפקידה להסיר חסמים
ולנקוט בכל הצעדים על מנת לעמוד ביעדים .פעם בשנה ,מנכ"ל
משרד האנרגיה יהיה מחויב להציג בפני ועדת הכלכלה את התקדד
מות הדברים".
כמה זמן עסקת בחוק האנרגיה?
"אני עוסק בחוק מאז הצטרפתי לכנסת לפני כשנתיים ואני רואה בו
חשיבות גדולה והישג משמעותי".
מה היו הקשיים שהתמודדת אתם?
"הקושי העיקרי היה -האם לכלול בחוק את היעדים המספריים.
הקושי השני היה לתאם בי ן המשרדים של הגנת הסביבה ו�מ
שרד התשתיות ,שמידי פעם לא ראו את הנושא עין בעין .כח"כ
מהאופוזיציה ,נדרשה סבלנות מיוחדת כדי לתאם בין המשרדים
השונים .כל אחד חושב שרק אצלו הידע  -אבל בסופו של דבר
החוק מצליח לחבר את כולם למטרה משותפת".

"הפוטנציאל להקמת מתקני ייצור בערבה גדול
מאוד .אני מאמין ומקווה שהחוק יזניק את
התעשייה קדימה( ".ח"כ איתן ברושי)
איך קרה שנרתמו ח"כים כמעט מכל הסיעות בכנסת  -לטובת
קידום החוק?
"אני גאה ביכולת ליצור את החיבורים שהובילו להעברת החוק.
האינטרס לייצר אנרגיה מתחדשת בישראל משותף להרבה גורמים,
ואני שמח שכולם התכנסו לטובת החוק ולטובת האנרגיה המתחדד
שת בישראל.
אני מגיע מרקע של הובלת מהלכים רחבים ואני בהחלט מצליח
לשתף פעולה גם עם חברי קואליציה וגם עם חבר י אופוזיציה .הח�ו
כמה בלהיות ח"כ באופוזיציה זה לא רק לנאום נאומים ,אלא גם
להשתדל לעשות דבר או שניים למען האזרחים שבחרו בך".
האם ידוע מה צפוי להיות לוח הזמנים של עבודת הוועדה הבין-
משרדית שתעסוק בתחום?
"מנכ"ל משרד התשתיות הוא שותף מרכזי בהכנת החוק ,וכעת יהיה
עליו לכנס את הוועדה ולהתחיל לפעול .החוק יצא טוב יותר ממה
שכל משר ד רצה לעצמו ,ולכן אני מקווה שיהיו תוצאות כבר בח�ו
דשים הקרובים".
האם תוכנית העבודה הרב-שנתית  -משעה שתוגש ותאושר -
תיושם בזמן הקרוב ,או שאתה צופה סחבת?
"החוק נכנס לתוקפו מיד עם אישורו בכנסת ,ואנחנו מצפים שכבר
בזמן הקרוב תכונס הועדה ותפעל בהתאם לחוק .בין היתר ,תכין
הועדה תכנית עבודה שנתית ,ואנ י בטוח שכל גורמי הממשלה י�ת
גייסו לביצוע החוק .אנו נוודא מקרו ב שהדברים מתבצעים; זהו ת�פ
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קיד הכנסת".
למה ,לדעתך ,יש חשיבות לקידום תחום
האנרגיה המתחדשת בישראל?
"ישראל בפיגור גדול לעומת העולם ולד
עומת החלטות של הממשלה עצמה .אני
מאמין שהחוק יגשר על הפערי ם העמ�ו
קים שנוצרו בין ההתחייבויות לבין הפעיד
לות המתקיימת בשטח .יש התחייבות בין
לאומית להפחתת גזי חממה ואלו היעדים
הנכונים לחברה ולמדינה כולה".
האם אתה רואה עתיד בו חשבון החשמל
שלנו יהיה תלוי גם בנו ,הצרכנים ולא רק בחברת החשמל? כלומר
 עתיד בו עומדת בפנינו אפשרויות בחירה של ספקי אנרגיה ו/אואמצעים להפקת אנרגיה?
"אני לא נביא ,לצערי .אבל בחוק בהחלט יצרנו תנאים שיאפשרו
להגיע למצב כזה בעתיד".
כיצד עשוי לתרום החוק ,לתעשיית האנרגיה המתחדשת בחבל
אילות?
"תפקידו של החוק להאיץ את ייצור האנרגיה ממקורות מתחדשים
ולחזק את ההתיישבות באזורי הפריפריה ,על ידי יצירת מקומות
עבודה ,כך גם בחבל אילות .הפוטנציא ל להקמת מתקני ייצור בע�ר
בה גדול מאוד היות ויש הרבה שמש והרבה שטח לנצל .אני מאמין
ומקווה שהחוק יזניק את התעשייה קדימה".
מנכ"לית ומייסדת החברה לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות  -דורית
בנט ,שמחה על ההחלטה ומפרגנת לברושי על ההישג ,אבל שומרת
על אופטימיות זהירה באשר ליכולתו של החוק החדש להביא לשיד
נוי חד במדיניות.
דורית ,מה ,בעצם ,המשמעות מבחינתנו?
"החוק הזה נועד לתת 'שלייקס' למדיניות הממשלה  -זאת אומרת
שאם המדינה החליטה שעד שנת  17% ,2025מהאנרגיות מהחשמל
המיוצר במדינת ישראל יהיה מאנרגיות מתחדשות ,אז החוק בעצם
אומר  -לא נחכה לראות אם ב 2025-הגענו ליעד; הוועדה הבין-
משרדית תבנה תוכנית עבודה שנתית ,עם יעדים שנתיים ,ותצטרך
לדווח לוועדת הכלכלה של הכנסת כ ל שנה ,על היעדים ועל העמ�י
דה בהם .אפשר לומר שהחוק הזה יצר כלי ,שיחזק אותנו במימוש
החלטת הממשלה".
כמה אחוזי חשמל מיוצרים כיום במדינה מאנרגיות מתחדשות?
"כיום מיוצרים  3%אחוז ,יש שמתוכם אנחנו מייצרים כרבע מהם,
כלומ ר ( 0.75%עד ליום שבו יחברו את התחנות הסולאריות בא�ש
לים בנגב)".
איזו השפעה תהיה לחוק על הפעילות בערבה?
"זה יעזור לנו לפתור חסמים קיימים ,כמו ההולכה לערבה (שחסומה
כרגע) ,פרויקטים של אגירה שאובה ואגירה בכלל ,וכל אלה יובילו
להכפלת הייצוא הקיים היום בערבה".
איך היית מסכמת את תרומתו של איתן ברושי למהלך?
"זה משמח מאד שמישהו לקח את ההבטחות שלו ברצינות  -הוא
היה פה במליאה לפני כשנתיים והבטיח שהוא מקדם מהלך כזה
והוא עמד במילתו".
אז יש מקום לאופטימיות?
"תלוי איך מסתכלים על זה ,אבל כן .כל אירוע כזה ,גם אם הוא
לא משפיע באופן מיידי ,הוא עוד נדבך שעוזר לנו להתקדם; וזה
משמח".

עונת היובש

 /גל נקדימון

אגם תמנע התכווץ ,כאילו היה עמק החולה בשנות ה .50-במקום הצד המערבי של האגם ,זה הקרוב
למסעדה ,יש עכשיו מכתש בוצי ,עם עתיד של אמפיתיאטרון
אגם תמנע ,כידוע ,מחולק לשני חלקים  -גדול וקטן וביניהם שביל
אבן ,יבש ברובו ,הנראה כמו גשר צר עליו אפשר להלך ולמעשה
לחצות את האגם .לא עוד  -בתכנון העתידי ,יכיל השטח של החלק
הקטן יותר במה ומושבים קבועים ויארח מופעי מוסיקה ,מחול
ותיאטרון.
במצבו המוכר ,האגם קיים כבר כ 25-שנה .המים הממלאים אותו
הגיעו בהתחלה מבריכה פתוחה שהיתה מחוברת למכרות תמנע.
לפני כשבע שנים הותקן קו של כשישה ק"מ ,מתמנע לנקודה של
מקורות הצמודה למכרות.
עומקו של החלק הקטן יותר הוא רק כחצי מטר ,עם שיפוע מאד
מתון ,וכמות המים שנשאבה ממנו הגיעה לכ 3,000-קוב.
"העבודה בוצעה על ידי חברת 'המחסן המקצוען' מאילת" ,מתארת
מנהלת הפארק ,חגית גל" .המים נשאבו באמצעות משאבות מאד
מאד חזקות ,אל צינור שהשליך את כל המים לעבר הסוללה של
פארק תמנע .העבודה נמשכה כמה ימים  -מהארבעה עד העשרה
ביולי  -במהלכם המשיך האזור הגדול של האגם לפעול כרגיל".
מה התגלה בתחתית האגם?
"בעיקר הרבה מאד בוץ ,שהוצא באמצעות טרקטורים"...
למה דווקא עכשיו ,באמצע הקיץ?
"החלטנו לבצע את היישוב בקיץ ,גם בגלל האידוי הרב וגם בגלל
שאין הרבה תיירים ותנועה בפארק  -חששנו מאד שיהיה ריח לא
טוב ...בנוסף ,התעלומה הגדולה בתכנון היתה  -מה יקרה אחרי
שנוציא את המים? האם תהיה זליגה מהאגם הגדול לקטן? ואיך
נטפל באיטום? אבל אחרי ששאבנו את המים גילינו שהמצב הרבה
פחות נורא ממה שחשבנו .עם זאת ,עדיין יש חלחול מהאגם הגדול
לקטן ואנחנו מחפשים את הפיתרון לייבוש מקסימאלי ,בינתיים כנד
ראה שנמלא חול ,עד תחילת ביצוע הפרויקט".

"אם נצליח להוריד את עלויות הבמה והתאורה,
אז נוכל  -גם להביא יותר אירועים וגם להפוך את
תמנע למרכז תרבותי-אזורי  /בינלאומי למופעים"
(חגית גל ,מנהלת פארק תמנע)
מהו הפרויקט?
"בסופו של דבר ,במקום האגם הקטן ,ייבנה אמפיתאטרון ל 3,000 -
איש  -המעגל הראשון של האמפי יכלול  1,500מקומות והמעגל
השני  -באזור בו הטרסות שקיימות היום ,שגם יעברו שדרוג  -יהיו
עוד  1,500מקומות .במרכז השטח בו היה האגם הקטן תיבנה במה
קבועה ,עם הגב לאגם הגדול".
איך ומתי נולד הרעיון?
"כמעט לפני ארבע שנים ,עוד בזמנם של אודי גת ודובי גולדמן
(ראש המועצ ה ומנכ"ל החברה הכלכלית ,בהתאמה .ג.נ) .אחד מ�ה
עובדים הוותיקי ם בפארק  -אופיר שיפמן  -היה ההוגה ואחרי יש�י
בות והכנת תוכנית כלכלית ,יצאנו לדרך.
מה הכדאיות של הקמת אמפיתיאטרון?
"בתמנע ,ובעיקר באזור האגם ,מתקיימים הרבה מאד אירועים -
גם ציבוריים וגם פרטיים .על מנת לסבר את האוזן  -הקמת במה
לאירוע גדול ,עולה בסביבות  30-50,000ש"ח וזה לפני תאורה,
השכרת כיסאות ועוד .למשל ,באירוע ביום העצמאות ,רוב ההוצאות
הן עבור ההקמה .אז נכון לעכשיו ,עלות האירועים כאן מאד גבוהה
ולכן קודם כל בדקנו אם הפרויקט מייעל את כל נושא האירועים
ומוריד את העלויות שלהם .אם נצליח להוריד את עלויות הבמה
והתאורה ,אז נוכל  -גם להביא יותר אירועים וגם להפוך את תמנע
למרכז תרבותי-אזורי/בינלאומי למופעים".

הדמיה  -אגם ,אמפי ואתר קמפינג

ייבוש אגם קטן (צילום :חגית גל)

יש הערכה כלכלית ,או מספרית ,מבחינת כמו ת האירועים וה�מ
שתתפים?
"עדיין לא ,אבל החזון הוא שבחודשים בהם יש פחות תנועת תיירים
במקום  -להביא אמנים ולהפוך את תמנע למקבילה הדרומית
של אמפי שוני .מן הסתם ,נסתמך בעיקר על הנופשים שמגיעים
לאילת".
מה המשמעות הכלכלית מבחינת השקעה?
ההשקעה הנדרש ת לפרויקט היא  5.4מיליון ש"ח ,מהם כבר קיב�ל
נו קרוב לשלושה מיליון כתרומה מקק"ל אוסטרליה וקק"ל ישראל
ואנחנו ממשיכים בגיוס הכספים.
אנחנו מאמינים שההשקעה תביא יותר ויותר אירועים והיתכנות
לפעילות תרבותית ,בגלל הורדת התקורות שלה והעלויות של
האירועים".
אילו אירועים?
"חתונות ,אירועי חברה ,יום העצמאות ,פסטיבל הקצב בתמנע  ,מ�ו
פעי שירה ,תיאטרון ,מחול .למשל ,את מופע האופרה הקרוב ,מבקד
שים לקיים ליד האגם ולא מול עמודי שלמה".
לוח זמנים?
"סיימנו את התכנון המפורט ואני מקווה שבעוד כחודש נוציא את
המכרז .תחילת העבודה תהיה בינואר-פברואר  2018וסיום עבודה
בסביבות יולי ".2018
האמפיתיאטרון העתידי ,הוא רק חלק מתוכנית כוללת של הפיתוח
של פארק תמנע ,שנהגתה עם צוות מאד גדול ,כבר לפני כמה שנים.
הפרויקט כולל הקמת קמפינג משולב ,חדרי אירוח ,שיפוץ כבישים,
תשתיות ,מרכז יציאה לטיולים ומופע לילה ייחודי שישפר את מוצר
הלילה של פארק תמנע.
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טבעו של יופי

 /נורית גורן

טל גולדמן בחרה להתמודד עם עבודות הדפס בטכניקה מאד ייחודית לה .התוצאות מעניינות ,יפות,
רגישות ומרגשות .בחלק מן העבודות אני עסוקה במה שלא מופיע בהן ותוהה מדוע...
לפעמים זה בדיוק ההפך
ותאּות היא מילה עברית למילה סימביוזה .הצוותאות בח�ל
ַצוְ ָּ ּ
קה היא יחסי גומלין בין מיני אורגניזמים שונים בשיתופיות ואף
בהיותם לעיתים תלויים זה בזה .יש שכל אחד מן היצורים מפיק
תועלת ממשנהו ,ויש שרק יצור אחד מפיק תועלת .כל אחד משני
היצורים הוא ַצוְ ַתּאי( .ויקיפדיה).
אוצרות עצמאית :את מגמת האוצרות החדשה הובילו האוצרים
הרולד זימן השוויצרי ו-וולט ר הופס האמריקאי .השניים מונו לת�פ
קיד מנהלי מוזיאונים בגיל צעיר מאוד  ,הספיקו לאצור מאות תער�ו
כות ומעולם לא פסקו מלחפש ,ליצור ולחדש מתוך סקרנות אמיתית
ואהבה גדולה לאמנות .זימן החליט  -בצעד חסר תקדים באותה
תקופה  -לצאת לדרך עצמאית ,והפך לאוצר העצמאי הראשון .הוא
היה מעין אוצר נודד ,מבשר הגלובליזציה בעולם האמנות ,שלא
היה מקובע בתוך סצנת אמנות מקומית ,אלא אצר תערוכות בכל
רחבי הגלובוס (הדוקומנטה בקאסל ,הביאנלות בוונציה ובסביליה
ועוד) .חדשנותם ש ל השניים נעוצה בעובדה שהאוצרות שלהם די�ב
רה בשפת היצירה ולא בשפה האקדמית ,שכן הם היו מקורבים יותר
לאמנים מאשר לממסד( .מתוך :מות האוצר/מיטל רז ,אוגוסט 2009
)http://maarav.org.il/archive/?p=3431

אוצר עצמאי אינו מתערב .לא אומר שכדאי
לעשות עבודות על קנבס כי עכשיו זה מוכר,
ממעט להציע וגם לא מתווכח עם האמן .האוצר
נדרש לטפח את האמן ,להיות קשוב לו מאד ודרוך
לשינויים ביצירתו
אמנות עכשווית :במובן מסוים ,המונח "אמנות עכשווית" מתייחס
לאמנות שנעשית על ידי אמנים החיים היום .האמנים ש ל היום עו�ב
דים ומגיבים לסביבה גלובלית מגוונת מבחינה תרבותית ,מתקדמת,
טכנולוגית ורבת-פנים .העבודה מתבצעת במגוון רחב של מדיומים.
אמנים עכשוויים לעתים קרובות מגיבים בתחומי עניין שונים של
החברה המודרנית ומשקפי ם אותם .הצופים באמנות עכשווית נד�ר
שים לא פעם להתמודד עם שאלות שונות מהשאלות  -האם יצירת
אמנות טובה? או האם העבודה אסתטית ? במקום זאת ,עולות ש�א
לות כמו  -האם האמנות "מאתגרת" או "מעניינת"  .אמנות עכ�ש
ווית נשענת על מקורות אמנותיים מן העבר .אמנים עכשוויים ,כמו
אמנים רבים שקדמו להם ,עשויים להכיר ולמצוא השראה ביצירות
אמנות מתקופות זמן קודמות-הן בנושא והן במרכיבים פורמאליים.
לפעמי ם ההשראה הזאת לובשת צורה של ניכוס .אמנים בני ז�מ
ננו מסוגלים להביע את עצמם ולהגיב על נושאים חברתיים באופן
שאמני העבר לא יכלו .כאשר הצופים חווים אמנות עכשווית הם
משתמשים בקריטריוני ם שונים לשיפוט יצירות אמנות מאשר קר�י
טריונים ששימשו בעבר; במקום לשאול ,האם אני אוהב איך שזה
נראה? הצופים עשויים לשאול  -האם אני אוהב את הרעיון שאמן
זה מציג?
חלקי בצוותאות :תפקידי כאוצרת עצמאית ,יש בו דחף עז לחבב
עליכם את מלאכת היצירה של טל גולדמן מיטבתה ,שעל התערוכה
שלה אנו עובדו ת כבר חצי שנה ועוד מרחק זמן דומה לפנינו .א�ש
תדל לארח אתכם באופן המיטבי ביצירתה של טל.
מה מאתגר בזה? אין ממסד.
על פי רוב ,תערוכת יחיד היא בחינת רעיון מאוסף עבודות של אמן
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מתקופות שונות בחייו – כאן תערוכת היחיד ש ל טל מתקדמת ב�ע
קבות נושא מאתגר ומתפתחת בהדדיות ,שעדיין לא נסגרה.
אוצר עצמאי אינו מתערב .לא אומר שכדאי לעשות עבודות על
קנבס כי עכשיו זה מוכר ,ממעט להציע וגם לא מתווכח עם האמן.
האוצר נדרש לטפח את האמן ,להיות קשוב ל ו מאד ודרוך לש�י
נויים ביצירתו .האוצר מתחייב לעשות כמיטב יכולתו לתרגם את
כל התהליך לתערוכה שלמה ,שהיא כמו מחרוזת פנינים ,שהעבודות
קשורות בחוט דמיוני אחת לשנייה.
את השם לתערוכה "אולי מחר אני אהיה" הביאה טל משיר של
לאה גולדברג .התחלנו בעבודה על דימוי נשי ובהדרגה התפתחנו
לשאיפות נשיות .ברור שכל אחת מאתנו מביאה לתהליך העבודה
את עצמה; זוהי הצוותאות .אני מנסה להבין מה טל אומרת בעבודות
שלה דרך המשקפיים האישיים והתרבות שלי ובמקביל מנסה לדייק
גם דרך המשקפיים של טל .לפעמים אני מצליחה מהר ולפעמים אני
טועה ומתקנת .טל ,לא אכפת לה ...היא עושה את חלקה בצוותאות
– פשוט עושה.

השילוב ההכרחי
טל בחרה להתמודד עם עבודות הדפס בטכניקה מאד ייחודית לה.
התוצאות מעניינות ,יפות ,רגישות ומרגשות .בחלק מן העבודות
אני עסוקה במה שלא מופיע בהן ותוהה מדוע ...לפעמים זה בדיוק
ההפך.
בהתחלה עסקנו ביופי .טבעו של יופי שהוא שנוי במחלוקת .הוא
בהחלט סובייקטיבי ,ופעמים רבות-תלוי הקשר .הפילוסוף עמד
נואל קאנט  ,בביקורת כוח השיפוט ( ,)1790מייחס את היכ�ו
לת לתפוש יופי כקיים בבני אדם בלבד ,שכן ,לדעתו ,רק בהם
נמצא השילוב ההכרחי של חושניות (היסוד החייתי) ושל שכל.
כשיצאנו לדרך ,הביאה לי טל כמות עצומה של "אולי מחריות",

דיברנו על זה .מהיופי עברנו לדימוי הגוף ,שהרי אישה אינה רק
פנים יפות ...אז איך נראה גוף אישה יפה באמנות עכשווית? כזו
שכל אחד היה רוצה וכל אחת הייתה רוצה להיות?
לוקח זמן לאמן עד שהעבודה שיצר אינה ניכוס של עבודות אמנים
אחרים .המתנתי וגם זה קרה .אוסף של נשים קסומות יצאו על הבד
והנייר .נשים שהן רק של טל .יפות בדרכן ,אומרות המון ,ואין אישה
שלא מביטה בהן דרך עצמה.
לא יכולנו שלא לגעת באימהות שכל אחת מאתנו מבקשת להיות בה
הכי טובה בעולם .וילדיה הם המראה האולטימטיבית שלה.
עברנו את מחצית הדרך ויש עוד עבודה.
טל בדרך כבר העמידה "הד-סטארט" לתערוכה וגייסה כספים על
מנת לשלם לגלריה וג ם לממן את החומרים היקרים .אני נוברת ב�ט
קסטים בספריית מוזיאון תל אביב לקטלוג.
התערוכה תיפתח בינוא ר  2018בעמק חפר .בנוסף לפתיחה החג�י
גית ,יתקיים גם שיח עם אמנים המציגים בגלריה על יחסי אמנים-
גלריה מסחרית ואמנות עכשווית ,ובנעילה תתקיים סדנת רישום
מודל.
אצל טל ,אין "אולי מחר" ...יש מחר בוודאות .סוג של אמיצה .היא
כבר מציגה במקומות נוספים ,חושבת על הרעיונות הבאים.
אני פוזלת לעבר הרפתקה עצמאית חדשה בעקבות קיטלוג עבודוד
תיו של האמן פנחס שער .נהנית להיות במצב אולי...
נעמי אביב "ז"ל ,שהייתה אוצרת עצמאית משובחת ,טענה :מה ש�מ
להיב באוצרות היא העובדה שמדובר בהבניה של חילופי רעיונות
בעלי ערכים אסתטיים ויחסי שיתוף מורכבים ,שנועדו ליצור טענה
תרבותית חדשה.
הלואי ואצליח לעשות זאת .אתם תוזמנו לומר דעתכם.

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

 3ימים לאורך מישור החוף

ים בשב

לי
י

התערוכה תיפתח בינואר  2018בעמק חפר .בנוסף
לפתיחה החגיגית ,יתקיים גם שיח עם אמנים
המציגים בגלריה על יחסי אמנים-גלריה מסחרית
ואמנות עכשווית

פוסעים בשביל ישראל+
טיול מס' 7
לזכרו של אלעד דן ,ספטמבר 2017
פו
סע

ביניהן מרלין מונרו בשפתון אדום בוהק ושושנה בשערה .אף פעם
קודם לכן ,מלבד אצ ל אנדי וורהל ,לא ראיתי את מרלין מונרו ב�כ
מויות כאלה .עברתי שוב ושוב על הדפסים ושאלתי את עצמי בעיקר
למה אין רקע לדמות ומה משמעות האין .בבוקר אחד ,במקלחת עם
מברשת שיניים מול המראה ,הבנתי שעבודות אלו הן המראות של
טל .יתכן וטל אמרה לי בעבודות האלה" :כל מה שאני רוצה מחר,
זה לקום בבוקר ,להתבונן במראה ולגלות שאני מרלין מונרו"...ככה,
מראה ,בלי רקע ,לא חשוב רקע ,זהו ,נקי ,זה מה שאני רוצה .אני
ממש רוצה ..אומרים שמחשבות יוצרות מציאות ...אולי הדפסים
חוזרים גם עובדים? אם לא מרלין מונרו לפחות נדיה קומנצ'י ,או
נסיכה ,או שחקנית הוליוודית אחרת"....

ש ראל

אלעדדןדן
שלאלעד
לזכרו של
לזכרו

יציאה ביום חמישי ה ,14.9.17-בבוקר

יום חמישי – 14.9

יציאה מהערבה ,נסיעה של כ 400-ק"מ עד לתחילת
המסלול במושב עופר  -הליכה במסלול שביל ישראל:
נעבור במערת הפעמון ,חורבת טל לימון ,עוקב מאיר שפייה,
הליכה דרך פרדיס ,חציית צומת פרדיס ,המשך המסלול
דרך השדות ונחל דליה עד לפארק הדייג ,מעיין צבי  -שם
נלון את הלילה ,במקום יש שירותים ומקלחות.
אורך המסלול כ 14-ק"מ בדרגת קושי בינונית.

יום שישי – 15.9

הקפצה למחנה מעפילים בעתלית ,עוברים בחורבת קרתא,
בעתלית ,עוקפים את בסיס השייטת ,הולכים לאורך חוף
נווה ים ,חוף הבונים ,דור ,תל דור ,חוצים את נחל מערות,
ומסיימים בנחל דליה עד לפארק הדייג מעיין צבי.
אורך המסלול כ 20-ק"מ לאורך החוף בדרגת קושי בינונית.

יום שבת – 16.9

יציאה ממקום הלינה ,הליכה לאורך החוף ,מעבר דרך בית
ספר שדה חוף כרמל ,נחל תנינים ,תל תנינים ,חוף ג'אסר,
חוף קיסריה ,וחוף האמה .סיום בוילה הרומית (פסיפס
הציפורים)  .אורך המסלול כ 12-ק"מ לאורך החוף בדרגת
קושי בינונית .סיום משוער ב 15:00-ונסיעה חזרה הביתה.

נבדקת אופציה למסלולי אופניים
מתעניינים מוזמנים ליצור קשר
עם יאיר סלע 052-5518904 -

עלות למטייל 450 :ש"ח (הנחה לחיילים)
המחיר כולל נסיעות ,לינה ,הדרכה ,אוכל ולוגיסטיקה
ביטול השתתפות ללא חיוב :עד  3ימים לפני היציאה
ההרשמה נסגרת ביום ראשון ה10.9.17-

ההרשמה דרך אתר האינטרנט

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

המשרד להגנת הסביבה
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צלילים אל החולות של המידבר

 /גל נקדימון

מופע ג'אז שלא היה מבייש גם את הפסטיבל האילתי הידוע ,סיכם שבוע של לימודים ונגינה בנאות סמדר
 סדנה למוזיקאים צעירים והשתלמות מורים ,שיחד ניגנו ,יצרו וחוו את המידבר ,בדרך הייחודית שלהקיבוץ
כנראה שהיתה זו רק שאלה של זמן ,עד שבנאות סמדר ימנפו את
האקוסטיקה המצוינת של בית האומנויות לטובת לימוד מוזיקה,
בנוסף על מופעים .כבר שלוש שנים שמתקיימות במקום סדנאות
בתחום ועכשיו גם נחנכה השתלמות המורים הראשונה.
מנהלי בית האומנויות  -אבי ציוני ורות בר-חלוף ,מספרים שהחזון
קיים כבר תקופה ,מתבשל לצד הסדנאות בתחומי האומנות השונים
ומתפתח תוך כדי תנועה .השניים מקדמים את המבנה המופלא ,על
כל הפוטנציאל שלו ,מכל הבחינות  -פיזית (המבנ ה עצמו) ,ת�כ
נים ,פיתוח אופציות וגם היפתחות כלפי חוץ כדי לשת ף עוד א�נ
שים מהאזור ומהארץ .בעיני רוחם ,רואים השניים את "קשת אילון"
(מרכז למוזיקה וכיתות אמן לכלי קשת) ,רק במדבר ובעיקר בתחום
הג'אז והמוזיקה הקלה.

"אנחנו מאד היינו רוצים לראות מוזיקאים מהערבה
שבאים לאירוע הזה ,שמשתתפים ,שלוקחים חלק
גם בלמידה וגם בלימוד ופעם בחודש לקיים מפגש
של כל המוזיקאים באזור".
"המגמה של בית האומנויות בשלוש השנים האחרונות ,היא של
תנועה פנימה והחוצה  -בשאיפה שהמקום יהווה מרכז שיש בו
פעילות יצירתית של אומנים מהקיבוץ ומחוצה לו  ,ביחד עם פע�י
לות של התבוננות ושל קשב ,שתואמות את האווירה שאנחנו חיים
ומתכוונים אליה ".מסבירים רותי ואבי.
מה מתכונת הסדנאות?
"""פיתחנו סדנאות קצרות  -של סופי שבוע ,וארוכות  -של חמ�י
שה ימים ,במהלכן משולבים תחומי האומנות כמו ציור ,קרמיקה,
תיאטרון ,שירה ועוד  ,עם התבוננות עצמית ,שיתופי פעולה והתב�ו

צילומים :ענת שאול
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ננות על עצמינו בתוך היחסים השונים והעבודה המשותפת.
הן מזכירות יותר כיתות אומן ,מאשר סדנאות ומועברות על ידי
יוצרים ומורים מהקיבוץ ,מהאזור וממקומות אחרים .אנחנ ו לא מ�ג
בילים את הנושאים רק לתחומי היצירה הקיימים בחדרי בי ת האו�מ
נויות; היו כבר כמה סדנאות תיאטרון ,למשל ואם תהיה הצע ה ל�ס
דנת כתיבה עם מורה מתאים  -אז גם היא תתקיים".
החודש ,לראשונה ,גם הועברה כאן השתלמות למורים למוזיקה,
המוכרת על ידי משרד החינוך לגמול השתלמות .איך זה קרה?
"בעקבות היכרות של סמנכ"ל עובדי הוראה במשרד החינוך ,אייל
רם  -עם האזור ,נוצר קשר עם המשרד ובאו לבקר כאן ראשי משרד
החינו ך בתחומי האמנות ,קבוצה של כ 25-איש והם מאד התל�ה
בו מהמקום ,מהרוח ומהרעיון של קיום השתלמויות לעובדי הוראה
בתחומי האומנות.
אבל לא סביר שהיינו מצליחים לעשות את זה בלי העזרה של גיא
מרקמן (מנכ"ל החברה הכלכלית) .הצגנו לו את הדברים בצורה
אמיתית ,אמרנו שזה יכול להרחיק לכת ,לטווח של שנים ,ושזה
יילך ויגדל .גיא זיהה את הפוטנציאל וסייע מאד בתקצוב הפרויקט
ובפיתוח".
זו היתה אחת המטרות המוצהרות שלכם?
"ל א בהתחלה ,אבל מסתבר שהנושא של הקשב והלמידה שאנ�ח
נו מדברים וחיים כבר במשך שנים  -הוא מאד מרכזי בחינוך ,כך
שכנראה היה רגע מסוים שבו החיבור דרך משרד החינוך היה חייב
לקרות; זה פשוט התאים.
עכשיו יש פה  25מורים למוזיקה ,בכל מיני רמות ,שעוברים סדנא
אצל אבי לייבוביץ ומורים נוספים .זה התחיל במוזיקה ,אבל אנחנו
מקווים שבשנים הבאות הנושא יקודם גם בתחומים של אומנויות
אחרות ושמורים מכל הארץ ,יבואו לסדנאות ויקבל ו גמול הש�ת
למות".

מה היתה מתכונת השתלמות המורים?
"הם התארחו בחדרי האירוח ,קיימו ארוחות משותפות עם הסדנא,
וגם היתה הרבה למידה משותפת  -שיעורים במליאה אחת לכולם
ושיעורים בקבוצות( .אותם מורים העביר ו את ההשתלמות ואת ה�ס
דנה).
בכלל ,תחום העבודה עם מורים חשוב מאד בנאות-סמדר  -מגיעים
לכאן גם אנשי סגל ממוסדות ללימוד הוראה לסמינרים של כמה
ימים וכמובן גם מורי מעלה שחרות".
יש לכם חזון מוגדר בתחום המוזיקה?
אבי" :יחד עם איריס תאקו ומורדי ,שהוא גם יוצר ,מלחין ומנגן ,ועם
המוזיקאי אבי לייבוביץ ,שבעצם הגה את הרעיון  -אנחנו מתכוונים
להקים בית ספר למוזיקה ,כמו 'קשת אילון' ,שבו יתקיימו סדנאות
אמן ,שיעורים ובסוף גם קונצרט ,הכל תחת השם  -אנסמבל נאות
סמדר".
למה "אנסמבל"? הרי הפירוש הקלאסי הוא "הרכב"...
רות" :אני חושבת שאפשר להרחיב את המושג 'הרכב' לקבוצת
אנשים שמתחברת ביחד לצורך יצירה משותפת .וגם אם הם לא
מכירים אחד את השני וגם אם הם לא ינגנו יחד שוב ,יש למידה
של שיתוף פעולה ועבודה משותפת ,והיצירה  -אפילו אם היא חד-
פעמית  -היא יצירה משותפת .אפשר היה לראות את זה מאד יפה
במופע הסיום של הסדנא שהתקיימה השבוע".
איך אבי לייבוביץ התחבר למקום ולאליכם?
"כשהוא הגיע לפה בפעם הראשונה ,הוא הבין שהמקום הזה מיוחד
ושקט ומהווה כר מצוין ליצירתיות ".נזכרת רות.
"אבי הגיע לכאן לבדיקת אפשרות ליקום סדנה ",מרחיב אבי ציוני.
"הוא מאד אהב את המקום ,ראה את הפוטנציאל שלו והעלה את
האפשרות ש ל הקמת מיזם ברמה של בית ספר ,אבל לא כזה שלו�מ
דים בו כל יום ,אלא פעמיים-שלוש בשנה  -נגנים ויוצרים שיבואו
לכאן כדי לעבוד בשיתוף דרך המוזיקה לקרב בין תרבויות ,יוצרים
ויצירות כשהעניין המרכזי הוא הקשר בין מוזיקה לבין הדברים שאד
נחנ ו עושים בנאות סמדר  -קשב ,התבוננות על עצמי ביחסים ,בש�י
תופי פעולה .אחרי הכל ,הדברים שנאות סמדר מדבר עליהם ,לא
שייכים לנאות סמדר; אנחנו רק מסתכלים עליהם בצורה מסוימת".

מוזיקת חצות
אילו מן מוזיקאים השתתפו בסדנה?
"קבוצה של כעשרים נגנים ,חלקם סטודנטים למוזיקה ,חלקם נגנים
שכבר מופיעים  -מכל מיני מקומות בארץ ,בגילאי  .22-32אנחנו
לא מגבילים את הגיל של קהל היעד ,אבל כנראה שזה הגיל בו הם
נמצאים בשלב שסדנה כזו מדברת אליהם".
מה קיבלו המשתתפים?
אבי" :שיעורי מוזיקה מארבעת המורים המובילים בעולם הג'אז
בארץ  -אבי לייבוביץ ,ארז בר-נוי ,דני בנדיקט ואלעד לוי וגם יורם
אילן מיטבתה לקח חלק מרכזי בתכנית הלימודים".
רות" :המשתתפים לנו ביורטים ,ליד הבריכה של נאות סמדר .קיבלו
שלוש ארוחות ביום ,סיור בקיבוץ ,היכרות עם הקיבוץ .בכל בוקר
התקיימה הליכה שקטה ,שהסתיימה באחד ממקווי המים של נאות
סמדר ובשיחה .היתה להם גם אופציה לעבוד מחמש וחצי בבוקר,
עד ארוחת הבוקר; אבל הם כמעט לא באו ,כי היו מאד עייפים אחרי
שניגנו עד  12בלילה"...
 12בלילה???...
"במשך היום והלילה התקיימו שיעורים עם המורים  -סדנאות של
קומפוזיציה ,לימוד מקצבים ,השיעורים היו מחולקים לכל מיני נוד
שאים וכל מורה לימד את התחום שלו גם בהרצאות וגם בשיעורים
מעשיים והיו גם הרבה ג'ם-סשנים לתוך הלילה".
הם חוו את הקיבוץ גם מעבר לסיור ולבית האומנויות?
"כן ,אבל כנראה שלא מספיק" ,אומר אבי" .חלק מהם הביעו רצון
לספוג יותר מהמקום .יש גם כאלה שהגיעו  -לא רק בגלל אבי
לייבוביץ ,אלא גם בגלל נאות-סמדר".

רות מסבירה" :מה שדיבר לאנשים זה השילוב המיוחד ,כי את אבי
לייבוביץ וסדנאות מוזיקה הם יכולים למצוא בעוד מקומות בארץ,
אבל העובדה שזה נעשה דווקא כאן גרמה להתלהבות".
בעצם ,הגיעו לכאן גם כדי להרוויח את הערך המוסף שיש למקום
להציע ולא רק ללמוד מוזיקה?
"זו היתה אטרקציה מבחינתם לבוא למקום כזה ולחוות את המורים
ואת הנגינה ביחד ואפילו מזג האוויר ,שהיה מאד חם ,לא ממש
הפריע להם .מסתבר שהם כן היו רוצים לקבל קצת יותר תהודת
נאות סמדר ,יותר תכנים שלנו  -לימוד קשב ,שיתוף פעולה ,יחסים
תוך כדי עשייה ועוד .גילינו ,לשמחתנו ,שהביקוש לתכנים שהמקום
מציע ,מביא את האנשים  -גם המורים וגם משתתפי הסדנה".
מ ה עם פעילות לתושבי החבל? אחרי הכל ,יש כאן לא מעט מוז�י
קאים חובבים וגם מקצועיים
"קודם כל ,המופעים שמסכמים את הסדנאו ת פתוחים לקהל וה�כ
ניסה בחינם ,ממש כמו שהיה במופע שסיכם את הסדנה הנוכחית,
שאליו הגיעו למעלה מ  200 -איש ,חלקם מיישובי הסביבה.
אנחנו מאד היינו רוצים לראות מוזיקאים מהערבה שבאים לאירוע
הזה ,שמשתתפים ,שלוקחים חלק גם בלמידה וגם בלימוד ופעם
בחודש לקיים מפגש של כל המוזיקאים באזור".
התרומה הפוטנציאלית לאזור היא גם תרבותית וגם כלכלית ,כי
אורחים שיבואו לכאן מהצפון לראות הופעות ,ילונו בחדרי האירוח
ביישובים השונים וגם יחוו את כל מה שיש לאזור להציע לתיירים.
מבחינתנו ,זו הזדמנות לקרוא לאנשי האזור להתעניין במה שקורה
בבית האומנויות; ולהזמין עוד שותפים לדרך".
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אנרגיה מתחדשת
מסלול השמש בערבה  -תיירות ואנרגיה מתחדשת
תיירות אקולוגית הפכה למוצר מבוקש בארץ ובעולם ,כחלק מתחום האקולוגיה והשמירה על כדור הארץ.
החזון להקמת האזור הראשון בישראל ,שנהנה מעצמאות אנרגטית מלאה ,הוא בסיס נפלא לתיירות
לפני כשלושה שבועות התקיים אירוע תיירות אנרגיה למשפחות
 סוף שבוע "אנרגטי בערבה" ,ביוזמה ובהפקה של צוות תיירותאליפז היצירתי ובתמיכתה הנהדרת של החברה הכלכלית .לארוע
הגיעו -כ 25-משפחות מהצפון ,שזכו לסיור בכפר מנותק הרשת ב�ק
טורה ובאתרים נוספים בקיבוץ ,ארוחת ערב ורחצה לילית בבריכה.
למחרת התקיים סיור זריחה בפארק תמנע עם ארוחת בוקר ,ואחה"צ
הפרחת עפיפונים בדיונת סמר ופעילויות אנרגיה שונות .ארוחת
שישי נערכה בקיבוץ אילות ובשבת בילו המשפחות בפארק יטבתה.
הארוע שהופק היה מקסים ,התגובות שהתקבלו נלהבות והכוונה
להפכו לארוע קיץ קבוע ,המשלב ביקור באתרי אנרגיה מתחדשת
בחבל אילות ,לינה בקיבוצים ומגוון אירועים  ,סיורים ,הדרכות ו�פ
עילויות.
אירוע תיירותי זה ,כמו אחרים שיבואו אחריו ,מנסה להשאיר בחבל
אילות לפחות חלק קטן מ 2.5-מיליון (!) האנשים ,שיורדים לאילת
מדי שנה דרך כביש הערבה .קבוצות ובודדים אלו הם פוטנציאל
תיירותי גדול עבור הקיבוצים ויישובי האזור ,כמ ו גם הביקוש הע�ו
לה להעשרת הנסיעה והטיול בתוכן ,שיוסיף נידבך מעניין לחוויית
הנופש.
נושא האנרגיות המתחדשות ,יחד עם החדשנות שבו ,היקפ ו והייח�ו
דיות שלו כמוצר ,בשילוב התהודה הרבה של הנושא כחלק מחיי
היומיום של הציבור ,תורמים להפיכתו לאטרקציה תיירותית מעד
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ניינת ואטרקטיבית לקבוצות ולבודדים כאחד .לפיכך ,לפני כחמש
שנים חברנו לחברה הכלכלית חב ל אילות לפיתוח הרעיון של "מ�ס
לול השמש" לתיירות אנרגיה וקיימות בערבה.
החזון הוא לבנות מוצר מרחבי ,שיקשר ויחבר בין אתרי האנרד
גיה השונים (כיום יש מתקנים וטכנולוגיות בכל הקיבוצים בחבל),
לבין אתרי התיירות הקיימים ,בכדי להקים מסלול תיירותי שמרכזו
השמש  -מוצר תיירותי ייחודי וממותג  -שיגדיל את ההיצע הקיים
וימנף את ענף התיירות ,תוך יצירת שיתופי פעולה אזוריים רחבים
ככל הניתן.
בשלב הראשון הכשרנו מדריכים מרחבי החבל ועבדנו על פעילויות
חינוכיות ותיירותיות בתחום .כיום ,אליפז וקטורה הם נושאי הדגל
ומקיימים מאות הדרכות בשנ ה בתחום האנרגיה המתחדשת .בק�י
בוץ אליפז בלבד לקחו חלק בסיורי אנרגיה כ 3500-אנשים ,וזה
רק השנה!
ברצוננו להמשיך ולפתח מיצגי ם חדשניים ואמצעי המחשה מע�ו
צבים באתרים השונים ,שיתרמו לבניית מוצר בעל תהודה ארצית
ובינלאומית ,שיוכל למשוך מטיילים לביקור ייעודי ולא רק 'על
הדרך'...
אז אחרי ניסיון מוצלח זה ,מוזמנים לשריין כבר את היומנים
לסופ"ש אנרגטי הבא –  12-14ביולי !2018

משולחנו של חנן

/

חנן גינת

ראש המועצה האזורית חבל אילות וד"ר לגיאולוגיה

מים במדבר! (לפני  10,000שנה)...
אם חוות ע'רנדל היתה קמה לפני  10,000שנה ,אז תושביה יכלו לרדת מההר עם דליים ולשאוב מים
מתוקים מהאגם הגדול שלמרגלותיה .ולא רק הם  11 -גופי מים מתוקים התקיימו בעבר הרחוק בדרום
ישראל וירדן ,באזור בו היום יש מדבר צחיח קיצון ,שכמות המשקעים השנתית הממוצעת בו קטנה מ70-
מ"מ של גשם
ב 11-האתרים המדוברים ,נמצאו סלעי משקע ומאובנים המעידים
על קיומם של גופי מים מתוקים קדומים .עומק המים הגיע למטרים
אחדים והם השתרעו של שטח של עשרות עד מאות קילומטרים
רבועים .במהלך שלושה מיליון השנים האחרונות ,התקיים כל אחד
מגופים הללו במשך מאות שנים ולעיתים אף יותר; מקצתם היו
אגמי ם ואחרים היו מעין ביצות רדודות מאד ,המכונות בשפה ה�מ
קצועית .wetlands
סלעי המשקע ששקעו בגופי מים אלו היו בחלקם ממקור ביוגני
וביוכימי (גיר ,חוואר ,טרוורטין) ואחרים ממקור של סחף (חרסית,
אבני חול דקות גרגר) .משך הזמן בו התקיים כל אחד מגופי מים
אלו נקבע על פי החתך העמודי של הסלעים ששקעו בגוף המים.
קצב השקיעה המוכר בספרות המקצועית הוא מ"מ אחד לשנה,
ומשמעות הדבר שמטר אחד של סלעים אלו שקע במשך אלף שנה.
בחלק מהסלעים נמצאו מאובנים של שבלולים ,צדפות  ,אוסטרק�ו
דים (סרטנים קטנטנים) ,שיני דגים ואף קשקשים ולעיתים גם שורד
ש י צמחים  -אלו מעידים באופן הטוב ביותר על מליחות המים ה�נ
מוכה בדרך כלל  -פחות מ 1,000 -מ"ג כלור לליטר בגופי מים אלו.
(לשם השוואה  -מליחות המים בים היא  36,000מ"ג כלור לליטר).
גופי מים שגילם מוערך בכשלושה מליון שנה התקיימו בשולי
מפרץ עקבה ואילת .סלעי משקע ששקעו בגוף מים כזה חשופים
היום בסמוך ליער הולנד ,בכניסה הצפונית של אילת .באותה תקופה
התקיים גוף המים הגדול ביותר  -בשולי נחל פארן .גודלו של אגם
כונתילה היה כ 300-קמ"ר (פי אחד וחצי מאגם הכנרת) ומרבית
הסלעים ששקעו בו היום מצויים משני צידי כביש  .10עובי חתך
עמוד ש ל  35מטר ,מעיד על כך שאגם קדום זה התקיים במשך ע�ש
רות אלפי שנים .באותה תקופה התקיימו גופי מים רדודים נוספים
במורד נחל פארן ובערבה התיכונה.

וממצאים ארכיאולוגים שנמצאו במעלה ואדי חאסה וגילם נקבע
לסביבות  100,000שנה.
גופי מים מתוקים התקיימו גם בתקופות מאוחרות יותר בערבה.
גוף מי ם שגודלו כשני קמ"ר התקיים ממזרח למושב חצבה וב�ס
מוך לאתר הנחושת המפורסם פונון .גילו נקבע כ32,000-37,000 -
שנה .גוף מים צעיר וקטן יותר התקיים בע'רנדל מול קיבוץ יהל
לפני  10,000שנה.
מהם התנאים שאפשרו קיום גופי מים מתוקים אלו?
אקלים לח יותר בהשוואה לאקלים הצחיח קיצון הנוכחי .מדובר
כנראה בכמות משקעים של  150-250מ"מ ,שגרמה להגדלת ספיקת
המים בשיטפונות ,ובכמות מי התהום הרדודים ששפעו לצד גופי
המים .אקלים זה לא התקיים ברציפות ,אלא רק בחלק מהתקופות
הגיאולוגיות .כאשר התקיים ,היו באזור תנאים מתאימים מבחינה
הידרולוגית.
חלק מגופי המים נוצרו באזור בו התקיימו תנאים גיאולוגים
מתאימים שאפשרו יצירת מחסום .כך באגם כונתילה ובאגם ציחור.
המחקר של גופי המי ם הקדומים נעשה במרכז מדע ים המלח וה�ע
רבה .במחקר היו שותפים גם עמיתים מירדן .המחקר זכה לתמיכה
ממשרד המדע ,המשרד לשיתוף פעולה אזורי והקרן הגרמנית DFG
למחקרים חוצי גבולות.

אגם שעומקו היה כנראה בסביבות  3-5מטר ושטחו המקסימלי 18
קמ"ר ,התקיים בשולי נחל ציחור ולמרגלות הר צניפים .גיל האגם
נקבע לכ 1.6 -מליון שנה .לאורך המקום בו היה החוף המשוער של
האגם ,נמצאו  60אבני יד של האדם הקדום .אלו דומות באופיין
לאתר בן אותה תקופה בשם עובידייה ,שסלעים ששקעו בו נמצאו
מדרום לכנרת .מאסף אבני היד שנמצא הוא הקרוב ביותר מכלל
המאספים שנמצאו מחוץ לאפריקה מתקופה זו .משמעות הדבר
שלצד האגם (שהתקיים ,כנראה לא ברציפות ,במשך  15,000שנה)
חיו אנשים מקבוצת ההומו-הביליס  -אחד המינים הקדומים ביותר
של הומינידים ,שחיו עדיין ללא אש וגם ללא בגדים .לצורך השוואה
 הכלים של האדם הקדמון המוכר ממערות כרמל ,עברון ,חולוןואתרים נוספים ,מייצגים פעילות מלפני רבע מליון שנה.
סלעי גיר ששקעו במים מתוקים וגילם המשוער הוא בסביבות
 20,000-200,000שנה מצויים בדרום ירדן במספר אתרים .האתר
הגדול ביותר מצוי ממזרח להרי אדום באזור המכונה  -גאפר .גודל
האגם ,על פי מחשופי הסלעים שבאזור ,הגיע עד ל 600 -קמ"ר!!
ממצאים נוספים מצויים בסמוך לגבול עם ערבה הסעודית באזור
מודאוורה .מפורסמים יותר הממצאים של סלעי משקע אגמיים
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המדור לשירותכם /

שרי ניצן

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

קליטה ,פיתוח שירותים חברתיים בקהילה ,ומה שביניהם
המאמץ האזורי האינטנד
סיבי להרחיב את האוכד
לוסייה  -הכולל פיתוח
מקומות תעסוקה חדשים
ומגוון מענים עבור הנד
קלטים המגיעים אלינו
בשעה טובה  -דורש מכל
מחלקות המועצה חשיבה
אסטרטגית מחודשת ,כדי
לאפשר חיים מלאים בחבל אילות ,היום ולטווח הארוך.
כבר כתבתי כאן על פרויקטי ם שונים לתמיכה באנשים עם מג�ב
לות ,למניעת סיכון בקרב הנוער ,ולתמיכה בתושבים בעת זקנה.
פרויקטים אלו דורשים אמצעים כלכליים רבים עבור הפעלתם,
כבר משלב ההקמה .בגיוס מקורות לצרכים אלו ,אני פוגשת כמעט
תמיד בגישה של הרבה הבנה ,יחד עם ספק  -האם נכון להשקיע כל
כך הרבה כסף ,במעט מאוד מוטבים; יותר קל לצרף אנשים מחבל
אילות לשירותים קיימים בעיר השכנה אילת .ומכאן הדרך סלולה
להתנגדויות ,הבטחות ,ותהליך שיכול להימשך כעשור ,עד שרואים
תוצאות בשטח.
לאחרונה ,חשתי תחילתו של שינוי במשרד הרווחה ,משרד שעליו

אני מסתמכת לקבלת תקציבים וליווי פרויקטים .לדוגמא  -בפגישה
בשבוע שעבר במשרד הרווחה בירושלים ,הצגנו צרכים ודרישות
במטרה לקד ם פרויקטים ולפתח מענים בחבל אילות דרך המ�ש
רד .ניסינו להמחיש את המשמעות והמורכבות של החיים בפריפריה
הרחוקה .לשמחתי ,היו הבנה ומחשבה על מתן פתרונות אמיתיים
לנושאים שהיו על השולחן .גם תשובות שליליות לגבי נושאים
שספק אם אפשר לתת להם פתרון ,הן חשובות ,כי "לא" הוא גם
תשובה .חשוב לדעת איפה עומדים כדי להתארגן ולתכנן את הצד
הבא.
אחזור לחדד את הקשר של פיתוח שירותים וקליטה בחבל אילות
 חשוב שאנשים המגיעים אלינו ,רחוק מהמשפחה ולחום הלוהט,ידעו שתהיה להם מערכת תומכ ת לאורך כל חייהם .חיזוק כל המ�ע
רכות ,כולל רווחה ,בריאות ,חינוך  -יאפשר קליטה מיטבית בישובי
החבל.
לסיכום ,יש לנו אזור יפה ומיוחד ,עם אנשים שרוצים לשלב איתנו
ידיים ולבנות עתיד טוב  ,כאן בחבל אילות .תפקידינו במועצה לה�מ
שיך ולהדגיש נקודות אלו לאנשי מפתח במשרדי הממשלה ולהפוך
אותם לשותפים אמיתיים ,למרות כל השיקולים המדיניים האחרים.
נמשיך ,כנראה ,להיות אוכלוסייה יחסית קטנה כאן ,ובכל זאת מגיע
לנו כל מה שנחוץ כדי להמשיך לפרוח.

תרבות בחבל אילות

"לעוף"

תמונה קבוצתית של המשתתפים בתערוכה
באירוע הפתיחה שהתקיים בשבוע שעבר בגלריה האזורית.
דפי אנגל מיטבתה אצרה תערוכה שהיא תוצאה של תהליך אומנותי-יצירתי
רב משתתפים.
מגוון העבודות ואמצעי הביטוי מרחיבים את חווית הביקור בגלריה
ומציעים אפשרויות המתאימות לכל גיל.
מוזמנים להגיע!
בחודש אוגוסט התערוכה תהיה פתוחה בימי שלישי ,בין השעות 19.00-17.00
 29/8 , 22/8 ,15/8 ,8/8 ,1/8וכן לפני הסרטים שיוקרנו.
בחודשים ספטמבר ואוקטובר יתקיימו אירועים רבים נוספים  -עקבו אחרי הפרסומים.
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חוקרים פטריות עובש

אוגוסט

ציפור החודש

שחפית שוניות
בימים אלו ,בהם נפתח חוף הרחצה החדש
של קצא"א ,ניתן לראות להקות של
שחפיות מגיעות לחוף  -בעיקר בבוקר
ואחה"צ בתעופת ציד .בין השחפיות הללו
ישנן כמה שהן מעט קטנות וכהות מאד
ביחס לאחרות .אלו הן שחפיות השוניות.
מין זה דוגר בים-סוף צפונה ,עד לפתח
מפרץ אילת ,במפרץ הפרסי ובצפון
האוקיינוס ההודי .בישראל ,שחפית השוד
ניות היא מבקרת קבועה במפרץ אילת,
בעיקר בחודשי הקיץ (מאי-אוגוסט) ,אז,
לעתים ,נראים עשרות פרטים.
בקי ץ  ,2015בעת ניטור ימי של המע�ב
דה הימית ,דיווחה ניצן שגב מיטבתה על
קינון ראשון בישראל  -זוג הטיל ביצה
מול חופי קצא"א ,אך למרבה הצע ר הק�י
נון נכשל .מאז אנו עוקבים אחרי השחד
פיות הנמצאות אצלנו בקיץ ורואים אותן
כל הזמן בהתנהגות של קינון ,אך עד כה
לא נמצא הקינון ממש .בתקווה שלמרות
פתיחת חוף קצא"א לציבור ,הקינונים
הקיימים לא יפגעו.

צילום :יואב פרלמן

חוקרים פטריות עובש

צמח החודש

 /איתי שני

 /בני שלמון

אוגוסט

צלף סחוסי
בתלמוד הבבלי ,הצלף נחשב לאמיץ באילנות ,משום שהוא
צומח במצוקים ,ועל כך יש להוסיף שהוא פורח בקיץ .הפרח
הגדול ,הלבן והריחני ,נפתח בערב ומושך מאביקים פעילי ערב
ולילה  -רפרפים והדבורה הגדולה והאדמונית -צלפונית.
כדאי להגיע לשיח צלף גדו ל עתיר פקעים לפני השקיעה ,ו�ל
ראות איך האבקנים הארוכים המסולסלים והדחוסי ם בפקע נ�פ
תחים ומתיישרים .מקום מומלץ  -נחל רחם ,לאורך הדרך לנחל
נימרה (מטמנת אשפה).
הפרי מאותת בצבע ובכימיה למפיצי הזרעים :כשהוא בוסר צבעו
ירוק וטעמו מר-חריף .כשהפרי מבשיל צבעו הופך אדום ,הוא
פוקע וציפתו המתוקה-כתומה .יש גם הוראות אכילה  -אכול את
הציפה ,את הלע ואל תלעס את הזרעים (כי טעמם חריף כחרדל).
לפרי נמשכות צרעות ,אך מפיצי הזרעים הן ציפורים אוכלות
פירות (טריסטרמית ,בולבול) ושועל הצוקים  -פעיל הלילה.
הצלף מצטיין בהתאמתו למדבר :עליו הקשים מכוסים שכבה
עבה של תאים(  (אפידרמיס) ושכבה שעוותית מבריקה (קוטיק�ו
לה) המונעות איבוד מים בלתי מבוקר מהעלים ,ומחזירות חלק
ניכר מקרינת השמש .הצמח מוגן מאכילה בקוצים ובחומרים
מרים-חריפים הנמצאים גם בזרע .הגנה ביולוגית מספקים צופד
נים המפרישים טיפות סוכר על החלקים הפגיעים בצמח  -פקעי
הפרחים ועלי ם צעירים .אל הסוכר נמשכות נמלים גדולות וצ�ר
עות השומרות על הסוכר ומגרשות חרקים אוכלי עלים ופרחים.
טוביה נאור מפיק ריבה ייחודי ת מציפת פרי הצלף ,הנמכרת ב�מ
זנון יטבתה .את הפקעים (בעיקר של מיני צלף אחרים) ,ניתן
להחמיץ והם נמכרים כ"צלפים"" ,Capers ,קובר" ,או בלשון
התלמוד" -קפריסין" .לכן במקורותינו הוא נחשב עץ פרי.
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מפרגנים לשכנים

 /גל נקדימון

קול הג'אז הזה
פעמיים בשנה ,מארחת העיר אילת אירוע שמושך אליו קהל מסוג אחר  -לא זה הפוקד את המלונות
בשביל "הכל כלול" וטודו בום בבריכה ,אלא זה השוחר מוזיקת ג'אז ומוכן לנסוע ,או לטוס כמה שעות
בשביל מופעי ג'אז איכותיים ,גם בטמפרטורות הלא הגיוניות שמספקת אילת באוגוסט

שימו לב! לתושבי אילת והערבה מחירים מוזלים
מיוחדים  -גם לכרטיסים בודדים וגם לחבילות ,דרך
מרכז ההזמנות הטלפוני ובמוזיאון אילת עירי
סדנה למוזיקאים צעירים המצטיינים בתחום הג'אז (גילאי )14-19
מתקיימת זו השנה השלישית בשבוע שלפני הפסטיבל ,בבית ספר
שדה באילת .התלמידים יעברו שיעורי נגינה בהרכב ,סדנאות כלי,
כיתות אמן וג'אם סשן לילי ,והרכב מתוך משתתפי הסדנה ישתתף
בפסטיבל כחלק מההרכבים הצעירים בבמה במתחם המרכזי וברחבי
העיר .הסדנה הנה חלק מ"תוכנית הצעירים" – פרויקט החזון של
אגודת ידידי הפסטיבל אשר שמה לה ליעד לטפח את דור העתיד
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צילומים :יח"צ הפסטיבל

כבר  30שנה שבאילת אפשר ליהנות ממופעי הג'אז הטובים בעולם,
במסגרת "ג'אז בים האדום" ,וכבר שש שנים מאז הצלחת האירוע
הביאה להולדת אחיו הצעיר והקריר " -ג'אז חורף בים האדום".
הפסטיבל הבינלאומי ,המתקיים בכל שבוע אחרון של אוגוסט ,נחשב
לאחד הטובים והידועים בעולם ,ובהתאם  -מציע אמנים בעלי שם,
כיתות אמן ,סדנאות ובימת ג'אם שכבר הפכה למסורת.
במהלך ארבעת ימי הפסטיבל ה   ,31 -המתקיים בהפקת פורום פ�ק
טור ובניהולו האמנותי של אלי דג'יברי ,בתאריכים  27-30באוגוסט,
אפשר יהיה לראות ולשמוע הפקות מקור מיוחדות לפסטיבל ,כמו
 - Al McKay´s EARTH WIND & FIRE EXPERIENCEהחוויה
של אחת הלהקות הגדולות בהיסטוריה של המוזיקה האמריקאית.
את ההרכב מוביל הגיטריסט הוירטואוז של "אדמה רוח ואש" – אל
מקיי .אלי דג'יברי ביג בנד – במחווה לזמרות הג'אז הגדולות ,עם
דיקלה ,מירי מסיקה ומארינה מקסימיליאן .גשם – ההרכב החדשני
עם רימייק לאופרת הג'אז "פורגי ובס" ,ובתפקיד לואי ארמסטרונג'
ואלה פיצ'גרלד הזמרים אלון לוטינגר וקרן מלכה .כריסטיאן סקוט
– חצוצרן העל מניו אורלינס עם חמישייה עדכנית ובועטת .דורי בן
זאב – "עברנו את פרעה" ,סיפורי ג'אז של מאיר אריאל ומופעים
מקוריים נוספים.
בין האמנים מהארץ ומחו"ל המופיעים השנה ,אפשר למצוא את
Brian Blade & The Fellowship Band, Christian Scott,
 ,Chano Domínguezzעופר פורטוגלי ,לאה שבת ,דורון ט�ל
מון (ג'יין בורדו) ,שגיב כהן ואלון עדרCatherine Russell, ,
 ,Josh Evans, Pasquale Grassoקובי אוז ,דורי בן זאב ,תמר
אייזנמן ,JT& The Magnificent Soul ,שישיית ארז בר נוי,
Johnny O'neal Trio, Avi Rothbard, Wayne Escoffery,
 ,Yamandu Costaרועי בן סירה ,עודד אלוני והדר נויברג,
 ,Aaron Goldberg Trioשלישיית נועם דוד ,הודנא אורקסטרה,
דאמיסו בלטה ,שישיית חגיגה
בנוסף על המופעים הרבים ,אפשר יהי ה לספוג את אווירת הפ�ס
טיבל גם במסגרת פרויקט הסאונד של אילת ,המשלב ברים ובתי
קפה שיארח את באי הפסטיבל בשעות אלטרנטיביות .בג'אם סשן
המסורתי שיתקיים השנה בחוף הדקל ויהפוך להפנינג אחד גדול עם
מסיבות סווינג ,הופעות של הרכבים חיים ותקליטני ם שינגנו מוס�י
קה חוצת גבולות וסגנונות .ובמלון ליאונרדו רויאל ריזורט יתקיים
כנס הג'אז הישראלי ,שיכלול פאנלים ,כיתות אמן ומופע לילדים.

של נגנ י הג'אז בארץ .דור של צעירים שיהוו חלק מהפסטיבל וית�פ
תחו כמוזיקאים בינלאומיים וכאמני המסורת של הפסטיבל ,ולימים
יהיו הכוח והמנוף של הפסטיבל.
הבמה הפתוחה של הפסטיבל תמוקם ברחבת הפסטיבל ותוקדש
להרכבים צעירים ישראלים נבחרים ,אשר יפתחו את מופעי הפסד
טיבל בכ ל ערב ויופיעו במהלך לילות הפסטיבל בזמן הפוגות המ�ו
פעים המרכזיים.
ארבעה ימים ,עשרות מופעים ,למעלה ממאה זמרים ונגנים והכל
אצל השכנה הקרובה .והמחירים? מעשרות שקלים למופע בודד ועד
לחבילות "פס" יומיות ,לצעירים ולכל ימי הפסטיבל.
שימו לב! לתושבי אילת והערבה מחירים מוזלים מיוחדים  -גם
לכרטיסים בודדים וגם לחבילות ,דרך מרכז ההזמנו ת הטלפוני ו�ב
מוזיאון אילת עירי.
את החוויה המחכה לנו ,מתאר היטב אלי דג'יברי ,המנהל האמנותי
של הפסטיבל :
"ארבעה ימים ולילות של שירה לג׳אז ,שיח ,והילולה באמצעות
שפה המגדירה מחדש יצירתיות ,אחווה ,הדדיות ,מצוינות ,תפילה,
קינה וקנאות לחופש .החופש להיות עצמי  ,לאהוב ,לתת ,לקבל ,ו�ל
חבק .גם השנה כולנו נתמלא בהשתאות ובפליא ה מעשרות המוז�י
קאים שיגיעו לאילת מהארץ ומהעולם לתת לנו מעצמם ,ולהשאיר
בנו לפני החזרה לשגרה ,אנרגיה חדשה וחומר למחשבה  -כל יום
הוא יום של חופש".

בא והולך

 /דובי גולדמן

הנדסת שטחים
על הקשר בין חולד ,לבית-דגן ,למפתחות ,לעמי איילון ,לעזריאלי ...כמו שרק דובי גולדמן יכול
בוקר טוב ,סבאח אל נור .מכאן בבקשה!
בוקר טוב שוטר נחמד ואדיב!
הופה הופה הופה – תחזור אחורה .יש משהו בכיסים אולי?
לא .לא .נשבע רק זה.
מה זה? מפתח? נו באמת מה הפלא שמצפצף .של מה המפתח הזה.
זה של הבית בבית דג'ן....
אבל אתה רשום שאתה מרמלה .מה בית דגן?
לא בית דגן ..בית דג'ן שהיה שם קודם...זה של הבית הישן של סבא
אבל אתה מרמלה!! יאללה! אין לנו כל היום .שים שים פה בפח.
אתה לא צריך את זה .הלאה...תעבור פה בבקשה.
תודה רבה ,שוטר שומר חוק.
הופה הופה .תחזור אחורה .צפצף .משהו בכיס השני אולי?
אוי סליחה .זה ישן ,כמעט שכחתי ששמתי את זה פה.
מה זה? מפה?
כן ,זה ַמ ַבּת הדרכים שקיבלתי מהדוד באמריקה.
ממ ְֹגנו  6יש לי כאן אחד עם
חכה רגע אני אבדוק .קודקוד חולד ַ
מפת דרכים מאמריקה .רשאי להכניס? ...רות קיבלתי .לא ,חביבי.
הוא אומר שזה כבר לא אקטואלי ואתה לא צריך את זה .יאללה
זרוק פה לפח ותכנס כבר.
תודה רבה שוטר צודק .יום טוב שיהיה ל....

ואללה נשבע בעיניים של הילדים שלי .בנינו את המשולש ,אחרי
זה העגול והמרובע עכשיו עושים את המתומן...לא עובד עליך.
מתומן ,מחומש ,חרוט .מה זה שיעור הנדסה? קודקוד אומר שלא
הגיוני שאתה עושה שפכטל – אתה לא נראה סיני ...יאללה כנס
כנס כבר..
תודה רבה לך שוטר נפלא .שיהיה לך יום...
עצור! אחורה! שוב! תרוקן את כל הכיסים בבקשה.
ואללה נשבע אין כאן כלום שיצפצף .רוקנו הכל כבר...
תהפוך את הכיסים החוצה שנראה .עכשיו את זה .ועכשיו את זה...
הופה! הנה! מה זה הפירורים פה?
סליחה שוטר נכבד ואדיב – זה שאריות כבוד עצמי...אני לא צריך
בּבח? יום טוב שיהיה לך...
את זה .לשים ַ
יאללה .מעסלאמה! בבקשה תספר לחברים שם מ CNN-שנהגנו בך
בכבוד ואדיבות...

ראש השב"כ! הופה! למה לא אמרת קודם? תן רגע
לברר .קודקוד חולד ממגנו  .6יש פה מכתב מאחד
עמי אילון..רות חיובי ראש השב"כ לשעבר אילון...
רות קיבלתי .הישר!
אמר זה בסדר?
שלילי .עמי אילון זה מפלגת העבודה .שמאל קיצוני
הופה הופה הופה! תחזור אחורה .אמרתי לרוקן את כל הכיסים לא?
אין לי כל היום בשבילך .בכיס למעלה מה זה פה?
זה מכתב מעמי....
מה כתוב פה ..בוא נראה ..נושא מכתב זה הוא סייען של השב"כ,
נא לסייע לו בכל הנדרש...חתום פה מי זה?
עמי אילון – ראש השב"כ שלכם שהיה.
ראש השב"כ! הופה! למה לא אמרת קודם? תן רגע לברר .קודקוד
חולד ממגנו  .6יש פה מכתב מאחד עמי אילון ..רות ,חיובי ,ראש
השב"כ לשעבר אילון ...רות ,קיבלתי .הישר!
אמר זה בסדר?
שלילי .עמי אילון זה מפלגת העבודה .שמאל קיצוני .מכתב לא
רלבנטי .יאללה זרוק לפח ותעבור פה ,עוד מעט נגמרת התפילה
המטופשת שלכם...
יום טוב שוטר טוב לב שיהי...
הופה! שוב! תחזור פה .יש עוד משהו בכיסים אולי?
אהה זה...סליחה שכחתי...זה תלוש משכורת מהבוס שלי..
איפה אדוני עובד אם מותר לשאול?
אני עושה ְש ַב ְּכ ֵֵטל בפרויקט החדש של מגדלי עזריאלי – זה ה�מ
תומן .זה חדש..
תמתין .קודוד חולד ממגנ ו  ...6ההוא כאן אומר שהוא עושה ש�פ
כטל במגדל המתומן של עזריאלי...עד כאן? רות....זה נשמע לך
הגיוני עבור? לא חביבי..לא שכנעת...קודקוד אומר שזה לא הגיוני.
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