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מחקר ופיתוח ,ערבה דרומית
ליזימטר ענק
פרויקט שתוכנן ע"י פרופ' אורי שני ,ד"ר
אלון בן גל ,ד"ר אפי טריפלר וחוקר המו"פ
אהוד צאלים  -הפרויקט יצא בשעה טובה
לדרך!
"הליזימטר הגדול בעולם" בתחום התמרים,
אמור לתת לחוקרים את הכלים המדויקים
לחישוב מאזני המים בתמרים.
"הליזימטר הענק" יהוהוה כלי מחקרי מת�ק
דם ,ייחודי וחדשני ,בעל יכולת לנטר ,לחשב
תאת צריכת המים המדויקת של התמר ול�ה
עביר את הנתונים  -בזמן אמת  -למגדלים.
המטרה היא להקטין עלויות גידול ,להגדיל
יבול ולשפר איכות .הפרויקט הגדול מבוצע
תודות לתרומת  JNFוקק"ל ארה"ב.
גידול מנגו
המו"פ נערך לביצוע ניסוי של גידול מנגו
בסתיו הקרוב ,תוך שימוש במים מותפלים,
מים העתידים להגיע לאזור.
המחקר מרוכז ע"י אמנון גרינברג ,אבי
סדובסקי ,אהוד צאלים וד"ר אלון בן גל,
מנהלו המדעי של המו"פ.
מרווה מרושתת
גידול חדש שנשתל בסוף חודש ספטמבר,
במטרה לבחון את הפוטנציאל שלו כגידול
תעשייתי באזור ,להפקת חומרים לתעשיית
הקוסמטיקה.
הניסוי מבוצע בשיתוף עם חברת טיפוח
וחברה מסחרית ,שעוסקת בתחום תעשיות
הקוסמטיקה.
במידה ונצליח להגיע למספר גלי פריחה
ולכמות חומר איכותי ומספק ,ייתכן מאד כי
הענף יוכל להיכנס לאזור ,כענף תעשייתי,
בנוסף לחוחובה.
אנו נמצאים בתחילתו דרכו של הפרויקט

 למרות שהשותפים בחברה המסחריתשמקורה בשוויץ ,מגלים התלהבות וכבר
מבקשיםכ  כ 500-דונם ,עדיין חייבים ל�ב
דוק נושאים נוספים בשרשרת הגידול ,כולל
הנושא הכלכלי .נמשיך ונעדכן.
צמחי מדבר פוטנציאלים
מוטי הררי מרכז את נושא צמחי מדבר
במו"פ  -צמחי מדבר כפוטנציאל לתעק
שיית הבריאות ,קוסמטיקה ועוד .במשך
שנים ,מגדל מוטי אוסף של מינים שונים
של צמחי מדבר ,שאסף במקומות שונים
בארץ ,בעיקר בדרומה ,חלקם בעלי סגולות
בריאותיות ,חלקם בעלי תכונות של דחיית
חרקים .לתחושתנו ,קיים פוטנציאל של
ממש ואנו מקדמים מגעים ברמה המסחרית.
נמשיך ונעדכן...
ניהול תחנת הניסיונות
נתן מינקובסקי ,שעבד וניהל את תחנת
הניסיונות במו"פ החל משנת  ,1980פרש
לאחרונה לגמלאות .מחליף אותו בוקי כ"ץ
מיטבתה.
תודה רבה לנתן על שנים רבות של עשייה
ומסירות ובהצלחה לבוקי בתפקידו החדש.
חיבור החקלאים למו"פ
תפקיד המו"פ הוא להוביל ,לקדם ולפתח
את חקלאות האזור ,תוך ראיה קדימה ,לשק
נים רבות.
חיזוק הקרשר בין המו"פ לחקלאים והפ�י
כת תחנת המחקר למקום שוקק חיים ,אבן
שואבת לחקלאים ולתושבי האזור  -זו
משימה מרכזית מבחינתי.
בהזדמנות זו ,ברצוני לאחל לכולנו שנה
חקלאית מוצלחת!

עזרא רבינס
מנהל המו"פ

מכתבים

במרוץ השליחים
לאחרונה ,מדובר בהקשרים שונים על התבגרות האוכלוסייה בחבל.
אולם דיון זה מקפל בתוכו סוגיה טעונה הנוגעת להעברת המנהיגות
בין דור המייסדים של החבל ,לדורות הבאים .העברת מנהיגות הינה
תהליך שחלקו בעל אופי הדרגתי ,אך חלקו ,כמו בתהלי ך של הב�ש
לה ,יש בו רגע של השתנות ברורה .כך יכול לקרות שבזמן מסוים כל
בעלי התפקידים המרכזיים בקיבוץ הינם צעירים יותר בגיל ,בוותק
הקיבוצי ,ובוודאי אינם נמנים עוד על דור המייסדים .המעבר הזה
אינו פשוט  -הוא טומן בחובו הזדמנות לשינוי והתפתחות ,אך גם
זרעי פורענות ,אך מעל לכל זהו מעבר טבעי והכרחי והשאלה -
כיצד הוא מתנהל ,כיצד הוא מנוהל.
אמנם ,קורה לעיתים שנבחרו מזכיר או מרכז משק שהינם צעירים
בגיל ,או בניסיון; אולם אין הכרח שניתנת להם גם הסמכות וההכרה
במנהיגותם .כך ,על אף בחירתם הפורמלית ,יש ספק אם יתאפשר
להם להוביל את הקהילה לקראת שינוי הצופה פני עתיד .העברת
מנהיגות מדור המייסדים עלולה  -באופן בלתי מפתיע  -לעורר
חשדנות הן מצד הוותיקים והן מצד הצעירים .האם באמת הגיע
הזמן? האם הצעירים כבר כשירים? האם הם מנוסים דיים?
התהליך הזה רווי במתח בשל הביקורת ההדדית  -מצד אחד ,הדור
הבא מתבונן בהישגי הדור הקודם לעיתים בהערצה ובביטול עצמי,
אך לעיתים גם גם בביקורת נוקבת על כישלונות בין אם היו כאלה
ובין אם כדי להגדיר מחדש את אתגרי הקהילה .ואילו מצד שני,
הדור הקודם בוחן בחשדנות ניסיונות לחדשנות ,לשינוי בנורמות
חיים וכדומה.
אפשר לשאול :מי רוצה לוותר מרצונו על שליטה והשפעה? מה
לגבי הניסיון הרב שנצבר ,שיש צער על כך שלא יהיה שימושי
יותר? פערים בין דוריים נוגעים לשורה שלמה של שאלות הנוגעות
למסורות שנוצרו בקהילה .מעבר בין-דורי מעלה מחדש שאלות
ביחס לנורמות ,לערכים ולמה שחשוב יותר ומה חשוב פחות בחיי
הקהילה  -בצד המשקי והחברתי כאחד.
הדור הוותיק זקוק להכרה בהקרבה שלו ,בתעוזה ,בנחישות לבנות
קיבוץ כקהילה משגשגת .אך הכר ה אינה מספקת .בשל הגיל ה�מ
תקדם והולך ,עולות שאלות מעשיות הנוגעות לתעסוקה ,בריאות
וקשר לבני דור ההמשך  -הילדים ,שחלקם חיים במרכ ז הארץ .מ�י
מוש זכויות אלה תלוי בהסכמה ובביצוע ,כמו גם בהובלה המשקית
של הדורות הבאים; מצב שמשמעותו הפיכת יחסי התלות בקהילה.
מצד שני ,מנהיגות צעירה זקוקה לגיבוי והכרה גם היא .תחושה של
מסוגלות אינה מספיקה; נדרש תהליך של העברת הסמכויות  -לא
רק בפועל אלא גם במישור הרגשי .מקבלי ההחלטות בפועל זקוקים
לקהילה מקבלת ותומכת ולא לעומתית .יש למצב הזה ביטוי ישיר
באספת הקיבוץ ,בדרך התנהלותה .קהילה שנותנת אמון בבעלי התק
פקידים ובדרכם ,אמון שיאפשר להם להצעיד את הקהילה קדימה.
מתחים בין-דוריי ם אינם דוחפים ,בהכרח ,לפירוק של קהילה קיב�ו
צית אך יכולים להציף אותה בחרדה ובמתחים .הביטויים של החרדה
עשויים להיות  -תוקפנות בתוך הקהילה ,סוג של מרדנות ואיתגור
בצורת דרשנות של הוותיקים את בעלי התפקידים הצעירים יותר,
התשה של ראשי ועדות בפניות שחלק ן נובע מתוך חשש לגבי חל�ו
קת ההון והנכסים של הקיבוץ בעתיד .השאלה  -מה נוריש לילדינו,
בפרט אלו שאינם חברים בקיבוץ נהפכת לחוויה מערערת ,לא אחת
גם אצל האדוקים שבמאמינים בשיתופיות.
עם עליית גיל החברים ,נוצרים ,כאמור ,יחסי תלות עמוקים יותר
בין מי שמזדקן וזקוק לביטחון בריאותי ,חברתי ותעסוקה מותאמת
 לבין הצעירים יותר .תלות הינה תמיד בהדדיות .אם המבוגריםתלויים בצעירים שיחזיקו עבורם את הקהילה באופן תוסס וכלכלי,
הרי שהציפייה הזו מחייבת את הצעירים למאמץ שקשה לעיתים
לעמוד בו .תחושת האחריות הז ו לגורל הוותיקים  -יש בה גם מו�ע
קה מהעומס שמוטל על אנשים אשר צריכים לפרנס ,לטפל בילדיהם
ולעיתים גם בהוריהם בו זמנית .יש קהילות שבהן נוצרים מתחים

היוצרים תחושות כעס ,תסכול ותחושו ת אי צדק ביחסים שבין הד�ו
רות  -הוותיקים חשים שמגיע להם בדין ,שהרי לולא הם לא היה
כלום .הצעירים חשים שעומס ללא הכרה אינו הוגן ומידתי .לעיתים
מתברר כי חלק מהצעירים אינם מזדהים באופן עמוק עם מערכת
הערכים השיתופית ,או המשתנה ,באותו אופן שחלק מהוותיקים
רואה זאת .המשמעות יכולה להיות שהפער הבין-דורי הינו גם פער
בתפיסות ערכיות.
סוגית המעבר הבין-דורית מעסיקה כל תרבות ברבדים העמוקים
ביותר שלה  -במסורת היהודית מדובר במעשי האבות והאימהות,
במריבות בין האחים הקשורות לשאלות הירושה ע ל המאבקים ה�ק
שים הכרוכים בתשוקה להיות הבן הממשיך.
דברים אלו אינם מכסים את קשת המורכבות של הנושא .בכל קיבוץ
ובכל קהילה יש תנועה פנימית שונה ביחס לשאלות הללו ,בהתאם
לסיפור הייחודי של אותה קהילה .דבריי הינם נגיעה בלבד ,אולי
הזמנה לדיבור מעל גבי העיתון או בדרכים אחרות.
על המקל לעבור מדור לדור כמו במרוץ שליחים ,תוך כדי תנועה,
אבל בלי ליפול .את תהליך המסירה הזו לא ניתן לעצור במרוץ
הזמן ,אבל אפשר  -אם רוצים  -לדייק בה ,לדייק אותה ולחוות
מעברים אלו באופן בונה .שותפות בין-דורית אינה תהליך מובן
מאליו .הי א אינה אוטומטית ,לא תמיד אפילו אינטואיטיבית .ה�צ
לחתה היא פרי מאמץ משותף ,חכם ,אמיץ ,מפרגן ,מתבונן באמת
ונותן הכרה מצד המוסרים ומצד המקבלים .נקווה שיהיה זה תהליך
מפרה וחיובי  -מבוסס על אמון ,הכרת תודה ,רגיש ומכבד .תוצאה
של דיאלוגים מעצימים בחבל כולו ובקהילות השונות  -כל אחת
על פי דרכה.

גילעד עובדיה

קצה המדבר | גיליון מס | 195 .ספטמבר 3 2017

שנת הלימודים תשע"ח יוצאת לדרך
פתיחת שנת לימודים חדשה ,מעוררת תחושות מנוגדות -מחד גיסא,
צמיחה והתחדשות ,ציפייה דרוכה למימוש ויישום תוכניות שנבנו
בעמל רב ,ומאידך גיסא ,חששות ,התלבטויות  ,ותקווה גדולה שה�ש
נה החדשה תיפתח ללא תקלות ,לשביעות רצוננו.
יש משהו מוזר בכך שהשנה החדשה מתחילה בסתיו; אילו הדבר
היה תלוי בי ,אולי הייתי בוחרת לפתוח את השנה באביב  -לבלוב,
פריחה ,צמיחה מתחדשת ,ריחות של ניסן שיש בהם רעננות והזמנה
לשטף של חיים ,מתאימים יותר לפתיחת שנה מרוחות הסתיו של
אלול ,מהרהורי התשובה של חגי תשרי.
שנה חדשה מתחילה ,שלכת מסתירה פריחה ,ריחות חבויים מקבלים
עומק ,מבשילים ,צומחים מבפנים לפרוץ החוצה בשעה הראויה.
אברהם חלפי כתב:
"סתיו יהודי בארץ אבותי
שולח בי
רמזי אלול"
חינוך הוא מעשה שיש בו רמזים ותהליכים ,חינוך הוא מעשה שרב
בו הנסתר על הגלוי ,כמו רמזי אלול.
יבוא רגע אביבי שבו המעשה החינוכי יבשיל ,ופירו ת צעירים ילב�ל
בו ויוכיחו את העומק של חיים חדשים שנוצרו.
בשנ ה החולפת ,התחלנו פרויקטים חדשים והרחבנו פרויקטים ות�י
קים כגון (וזו כמובן רשימה חלקית ביותר):
בתחום הקהילתי -חינוכי ,יצאנו לדרך של חמש שנים ,עם צוות
ערי חינוך בראשות יעקב הכט ,ופתחנו את המעבדה הקהילתית-
חינוכית ,אליה הצטרפו  -בעקבות קול קורא שפורסם  -כ 50-חברי
קהילות בחבל .המעבדה עוסקת בתחומים המעסיקים אותנו בחבל,
כמו חדשנות חינוכית ,יום עבודה וחיבורים קהילתיים.
המשכנו את תוכנית "בית הספר של הקיץ" ,המעמיקה ומרחיבה
את האחריות של מערכ ת החינוך גם בחודש יולי ,מאפשרת פע�י
לות משמעותית לילדים בכתות א'-ג' ,מאפשרת להורים לצמצם את
הוצאותיהם ומאפשרת למורים להרחיב א ת הכנסתם .המשובים ה�מ
צוינים ריגשו אותנו מאוד ,ומעידים על עבודה משמעותית ומסורה
של הצוות שניהל והוביל את התוכנית.
בחודש אוגוסט התבשרנו כי בית הספר העל יסודי "מעלה שחרות",
זכה להמנות   -זוהי השנה השנייה ברציפות  -בין בתי הספר המ�צ
טיינים של משר ד החינוך לשנת תשע"ז ,בתחום הערכי ,חברתי ול�י
מודי ,ועל בסיס קריטריונים שונים בתחומים הללו ,קיבלו המורים
בבית הספר מענקים כספיים משמעותיים.
אני גאה כי בית הספר שלנו מקדם כבר שני ם רבות דיאלוג חינ�ו
כי ,עשייה משמעותית ,פעילות ערכית  -חברתית ועשייה פדגוגית
חדשנית ענפה ,בתחומים רבים ומגוונים ,תוך קידום תלמידים בעלי
צרכים שונים והתאמה מרבית ומיטבית לכל תלמיד ,על פי מאפייניו.
זוהי הזדמנות פז להודות:
לכל המורים ,צוותי החינוך ,בעלי התפקידים ,הנהלת בית הספר,
וכמובן לאפרת אדר מנהלת בית הספר התיכון ,על הובלה מסורה
ומקצועית ,עם הרבה שאר רוח ואהבה.
תודה!!!!
במתנ"ס  -התחלנו שנת פיילוט  -ונמשיך בשנת הפעילות הבאה -
להרחיב את המענה לפעילות חוגי הספורט והפנאי ביישובי החבל,
כל ישו ב על פי מאפייניו וצרכיו ,בנוסף לפעילויות ולחוגים המ�ת
קיימים במרכז האזורי.
אנו פותחים את שנת הלימודים בכל מוסדות החינוך במועצה ,בפק
עוטונים ,בגנים ובבתי הספר עם כ 1200-ילדים ,ובבית הספר מעלה
שחרות אנו חוצים השנה את גבול ה 900תלמידים!!!! על פי החלוקה
הבאה :יסוד-י ,462-על יסודי - 439-מספר המבטא את הצמיחה ה�ד
מוגרפית המתרחשת באזורנו.
אני מאחלת לכולכם שנה נפלאה ,של למידה ועשייה ,שנה של אושר,
שמחה והצלחה.

 4קצה המדבר | גיליון מס 195 .ספטמבר 2017

 /שושי אורון

ברכה מיוחדת להורי וילד י כתות א'  -שמתחילים מסע נפלא למק�ו
מות מופלאים ,מסע של רכישת הדעת ,של רכישת מילים ,מספרים
תופעות טבע ,היסטוריה וכמובן עולם של ערכים.
תודה מיוחדת והערכה ,אני מבקשת להעניק לצוות אגף החינוך,
המתנ"ס ,לצוותי החינוך ביישובים ,מנהלות בתי הספר והמורים.
תודה מיוחדת לד"ר חנן גינת ,ראש המועצה ,על התמיכה האינסופית
ולצוות עובדי המועצה ,כל אחד בתחומו ,על שיתוף הפעולה בכל
המשימות להשגת היעדים החינוכיים.
לכולם ,אני מקדישה את שירו של בנימין טנא:

ָׁשנָ ה ִּכי ִּת ְכ ֶלה ִּ /בנְ יָ ִמין ֶטנֶ א
ָׁשנָ ה ִּכי ִּת ְכ ֶלה ָׁ -שנָ ה ִּכי ָּתבֹוא
ְּב ָמה ִה ְת ָּב ֵרְך ָאז ָּכל ִאיׁש ִּב ְל ָבבֹו
ֲהיִ י ַהּשָׁ נָ ה ַה ָּב ָאה ְשנַ ת ְצ ָב ִעים
רּוח זָ ִעים,
ירקּות ָיערֹות ֶׁש ָּב ַ
הּבּשֵׁ ָלה,
וְ זָ ָהב ִׁש ֳּב ִלים ַּב ָּק ָמה ְ
וְ א ֶֹדם ִל ְבלּוב ֶׁשל ַאּלֹון וְ ֵא ָלה,
ּפּוח וורדות ֲא ַפ ְר ֵסק
סֹומק ַּת ַ
וְ ֵ
ׁשֹוקק.
ּקֹוטף הּוא ֵ
וְ ָצהֹב ַאּגָ ס ַל ֵ
ּוׁש ִחימּות התלמים
וְ ָׁשחֹר ְרגָ ִבים ְ
לֹובן ִקירֹות ֶׁשל ָּב ִּתים ֶׁש ָּק ִמים
וְ ֵ
צֹוהל -
ּותכֹול ַה ָּש ׂ ִמים ִעם ַׁש ַחר ֵ
ְ
הע ֵמל!
זֹור ַח ָל ַעם ָ
ּפֹור ַחֵ ,
ֵ

שושי אורון
מנהלת אגף החינוך והמרכז הקהילתי

שלום
כיתה א׳

מהמתרחש בחבל
קצה המדבר שלכם
בהיות חבל אילות איזור פאסיבי להדהים,
עלינו  -משרתי הציבור  -לאתגר את
עצמינו בשאלה  -איך נדע מה התושבים
רוצים? קשה הדבר במיוחד בנוגע לעיתון
האזורי ,שהוא לרו ב אמצעי חד-צדדי ל�ח
לוטין .אתם מקבלים את העיתון ,קוראים
אותו  ,או רק מדפדפים ,לוקחים אותו ליש�י
בה בבית הכבוד ,או מניחי ם על שולחן ה�ס
לון ,מחכים לסוף השבוע ,או לסוף החודש,
נהנים ,מתעניינים ,או שלא ...לכו תדעו!
מכיוון שאנחנו מאד רוצים לדעת ,ישבנו
על המדוכה ובחרנו בסקר מקוון ,כאמצעי
המיטבי להשגת תמונת מצב העיתון האזורי
בחיי חבל אילות .לאחר תום הדיונים והכק
תיבה ,הושלם סקר קצר וממוקד ,השואל
אתכם הקוראים ,לדעתכם בנוגע לתכני
העיתון ,תפקידו בחבל ואפילו כיצד תעדיק
פו לקבל את העיתון.
כל שעליכם לעשות ,הוא להיכנס לקישור
בלוח החדשות הרצות בדף הבית של אתר
המועצה ולענות.

גל נקדימון

הלילה שהיה
כבר חמש שנים מאז השכילו למנף את המיקום ,השקט ובעיקר הרקע
של פארק תמנע ,לטובת אירוע גדול  ,שעושה הרבה כבוד לשמי הל�י
לה של המדבר.
"ליל כוכבים בתמנע"  ,סיפק השנה שפע של אטרקציות ,גם בלי ה�מ
טאורים ולמרות הירח המלא שאולי מתאים מאד לטיול לילי ,אבל
פחות לצפייה בכוכבים .מכיוון שהשתדלו לשמור על אמת בפרסום,
אז נזהרו שלא להבטיח מטאורים ,ובהתאם נערכו למספר מצומצם
(יחסית) של מבקרים  ,1,000 -אבל הקסם עשה את שלו ולא פחות
מ 1,500-מבקרים הגיעו בלילה הזה ,שהתקיים ב ,9.8-לפארק תמנע
וכ 1,000-מהם גם נשארו לישון במקום.
מנהלת פארק תמנע ,חגית גל ,מספרת שעד שלושה ימים לפני האירוע
נמכרו רק כ 500-כרטיסים ,אבל בשלושת הימים האחרונים היתה
התעוררות ובבת אחת אזלו כל הכרטיסים.
חגית ,לדעתך העובדה שלא היה מטר מטאורים והיה ירח מלא פגעה
במספר האורחים?
"אני משערת שכן ולקחנו את זה בחשבון ,אבל למרות שהכוכב
באירוע הזה הוא מטר המטאורים  -הית ה כמות יפה של אנשים ,ל�מ
עלה ממה שחשבנו".
אילו פעילויות התקיימו השנה?
"סדנאות אסטרונומיה ,מתחם טלסקופים (היו השנה  18טלסקופים),
שליד ו היה מתחם התמצאות בכיפת השמיים עם המדריכים של ׳הד�ו
בה הגדולה׳ ,סדנאות יצירה ,׳גלגל המזל׳  -סדנת כוכבים ומזלות,
מוזיקה מצוינת של סמבה ,כדורים פורחים (שבגלל הרוח לא כל כך
הצליחו להתרומם , )...סרט על חיות מוזרות ,סיור זריחה לקניון ה�פ
רצופים וסיורים במשך הלילה לעמודי שלמה ולפטרייה עם מדריכי
הפארק".

גל נקדימון
קצה המדבר | גיליון מס | 195 .ספטמבר 5 2017

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
באלפי שקלים

מועצה אזורית חבל אילות
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת

4,503

מספר תושבים *

4,684

שטח שיפוט (דונם)

2,300

מספר משקי בית

1,190

דירוג סוציואקונומי

5
מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

נכסים

2016

2015

68,214

65,446

69.55%

73,602

73.97%

רכוש שוטף

15,627

15,538

השתת' משרד החינוך

20,628

22,245

23.64%

19,963

20.06%

השקעות

3,628

2,000

השתת' משרד הרווחה

2,181

1,965

2.09%

1,685

1.69%

השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות

2,114

2,099

השתת' משרדי ממשלה אחרים

3,245

3,399

3.61%

2,831

2.85%

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

470

355

הכנסות
הכנסות עצמיות

תקציב  2016ביצוע % 2016

ביצוע % 2015

מענקים ומלוות

910

1,044

1.11%

1,422

1.43%

גרעון סופי בתב"ר

752

752

סה"כ

95,178

94,099

100.00%

99,503

100.00%

גרעונות זמניים נטו בתב"ר

2,667

2,792

סה"כ

25,258

23,536

התחייבויות

2016

2015

14,637

16,391

0

0

הוצאות

תקציב  2016ביצוע % 2016

ביצוע % 2015

משכורות ושכר כללי

17,051

16,653

18.05%

15,985

16.57%

פעולות אחרות

38,250

36,366

39.41%

40,977

42.48%

התחייבויות שוטפות

שכר חינוך

15,324

14,986

16.24%

14,555

15.09%

(***)

פעולות חינוך

14,944

14,968

16.22%

15,050

15.60%

קרן לעבודות פיתוח ואחרות

3,628

2,000

שכר רווחה

1,557

1,558

1.69%

1,492

1.55%

קרנות מתוקצבות

2,114

2,099

פעולות רווחה

3,315

2,729

2.96%

2,390

2.48%

עודף מצטבר בתקציב הרגיל

4,879

3,046

מימון

343

567

0.61%

595

0.62%

עודפים זמניים נטו בתב"ר

0

0

פרעון מלוות

4,394

4,439

4.81%

5,413

5.61%

סה"כ

25,258

23,536

סה"כ

95,178

92,266

100.00%

96,457

100.00%

עודף בשנת הדוח

0

1,833

2016

2015

 %הגרעון השוטף מההכנסה

0.00%

0.00%

 %הגרעון הנצבר מההכנסה

1.30%

1.11%

3,046

עומס מלוות לסוף שנה

2016

2015

22,638

23,620

2016

2015

28,715

30,210

דוח גביה וחייבים  -ארנונה

יתרת חוב לתחילת השנה

 %עומס המלוות מההכנסה

24.06%

23.74%

חיוב השנה

67,788

73,317

 %סך ההתחייבויות מההכנסה

15.55%

16.47%

הנחות ופטורים שניתנו

()1,077

()908

הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח

19,698

21,421

העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה

()39,087

()15,539

מספר משרות ממוצע

180

176

סך לגביה

56,339

87,080

גביה בשנת הדוח

54,107

58,365

יתרת חוב לסוף השנה

2,232

28,715

חובות מסופקים וחובות למחיקה

54,651

15,564

2016

2015

סה" כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים

56,883

44,279

()2,792

()7,450

אחוז גביה מהפיגורים (*)

51%

26%

תקבולים במהלך השנה

21,675

25,840

אחוז גביה מהשוטף (*)

97%

82%

תשלומים במהלך השנה

21,550

21,182

יחס הגביה לחוב הכולל (*)

96%

67%

עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

()2,667

()2,792

ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

74

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.
*נכון לחודש אוקטובר 2016
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תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
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מי יבנה ,יבנה בית
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בתים ותושבים יכולים להיות ביצה ותרנגולת  -יהיו בתים ואז יגיעו תושבים ,או שיאמרו אנשים שהם רוצים
לגור בחבל אילות ואז נשיג בתים .אבל מצוקת הדיור בקיבוצי האזור הבהירה שאצלנו הבעיה היא חד-
משמעית  -האנשים רוצים לבוא ,אבל אין להם איפה לגור
לא עוד .סוגיית הדמוגרפיה של חבל אילות היתה בראש מעייניו
של חנן גינת ומשנכנס לתפקיד הוא גם נכנס בעובי הקורה ,מכמה
כיוונים  -קליטה ובנייה .הסנוניות הראשונות כבר כאן  -בתחילת
אוגוסט עשתה את דרכה שיירת משאיות לקיבוץ נאות-סמדר  ,ו�ע
ליה בתים ,שהוצבו בשטח המוכן זה מכבר .בשבועות הקרובים יגיעו
בתים מאותה העסקה גם לסמר ולאילות.
הצבת והקמת בתים ביישובי החבל מתחלקות כרגע בין שני
פרויקטים מובילים  -במסגרת הראשון מגיעים לאזור בתים "יד
שניה" ,שמחירם נמוך עד מגוחך ,הדורשים שיפוץ .הפרויקט השני
קצת יותר מורכב ובמסגרתו יגיעו ליישובים קראווילות חדשות,
באיכות בנייה גבוהה ועלותן בהתאם.

"מצבם של הבתים סביר .יש צורך בשיפוץ של
 100,000-50ש"ח לבית בממוצע .התוצאה היא
בית של  90מ'  +ממ"ד  +הובלה  +רכישה  +שיפוץ
בכ 250,000-200,000-ש"ח .מדובר בעסקה
משתלמת בהחלט" (יוני אנגלברג)
בהובלת המועצה ,מונעים הפרויקטים הלל ו על ידי מחלקת ה�פ
רויקטים שנמצאת תחת החברה הכלכלית .מנהל המחלקה  -יוני
אנגלברג ,סיפר על הבתים ה"משומשים" ,איך נבחרו ואיזו דרך
עברו עד שמצאו עצמם בלב המדבר.
"בסוף פברואר  ,2017פרסם החשב הכללי במשרד האוצר מכרז
שפנה לרשויות מקומיות ולקיבוצים  ,בקריאה להגשת הצעות לרכ�י
שת מבנים יבילים ,ששימשו למגורים".
איך ואיפה בוחרים בתים משומשים???
"המבנים ישבו במתחם 'גילת קק"ל' ,שבצומ ת גילת ,במעין שכ�ו
נה ענקית של בתים ישנים וריקים.
צילומים :יוני אנגלברג

אפשר היה לבוא ,לראות את המבנים ולהגיש עד סוף אפריל את
ההצעות .המתכונת של המכרז היא כמו של מכירה פומבית  -כל
המבנים מופיעים ברשימה ,כל אחד (מועצה ,או קיבוץ) יכול להגיש
הצעת מחיר לכל מבנה ,עד עשרה בסך הכל ,ומי שהגיש את ההצעה
הגבוהה ביותר  -זוכה במבנה.
המועצה ויישובים מתעניינים מהאזור נגשו לבחון את המבנים -
המועצה הגישה הצעה לארבעה מבנים ,שמיועדים למרכז האזורי,
לטובת תחנה פסיכולוגית ומחלקת רווחה .קיבוץ נאות סמדר הגיש
הצעה לעשרה ,אילות לשבעה וסמר לשניים .לשמחתנו ,כל ההצעות
שהוגשו מחבל אילות  -זכו במכרז".
מה מצב הבתים?
"בשטח עמדו מבנים שמצבם נע מגרוע לטוב .היו ,למשל ,כמה
מבנים בני  45מ"ר ,שמצבם היה כל כך גרוע ,עד שמחיר המינימום
המבוקש עמד על  1,000ש"ח בלבד ואפילו אז  -אף אחד לא הגיש
עליהם הצעה.
שטח המבנים המוצעים נע בין  45מ"ר ,ל 120-מ"ר .נציגי חבל
אילות בחרו בשני סוגי מבנים במצב טוב  -של  60מ"ר ,שמחירם
ההתחלתי עמד על  21,000ש"ח ושל  90מ"ר ,שמחירם ההתחלתי
עמד על  28,000ש"ח".
מתי מגיעים ויגיעו הבתים?
"אחד התנאים של המכרז הוא שמגישי ההצעות הזוכות יוציאו את
הבתים מהשטח עד  90יום מקבלת ההודעה על הזכייה .נאות סמדר
קיבלו את הבתים -ב ,1.8-כי השטח שלהם כבר היה מוכן .המו�ע
צה תביא את ארבעת המבנים שלה באמצע ספטמבר וסמר ואילות
בהמשך.
על מנת להוזיל את עלויות ההובלה ,מחלקת פרויקטים ריכזה את
כל ההובלות להצעה אחת והצליחה להביא הצעת מחיר אטרקטיבית
להובלת הבתים לכל היישובים באזור".

המשך בעמוד הבא
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המשך מהעמוד הקודם
כמה עבודה ,לדעתך ,נדרשת על כל בית?
"בסך הכל ,מצבם סביר .יש צורך בשיפוץ של  50-100,000ש"ח
לבית בממוצע .התוצאה היא בית של  90מ'  +ממ"ד  +הובלה +
רכישה  +שיפו ץ בכ 200,000-250,000-ש"ח .מדובר בעסקה מ�ש
תלמת בהחלט".

מעברת נאות-סמדר
הקיבוץ הראשון לקבל את הבתים היה נאות-סמדר ,שמתמודד גם
הוא עם הפער שבין ההיצע והביקוש  -יש תושבים ,אין בתים ,או
שיש קראוונים בני שלושים שנה ,ששופצו כבר כמה פעמים והגיע
זמנם לעבור לעולם שכולו מבנים שלא מתאימים למגורים.
מרכז המשק של הקיבוץ ,אהוד אוחיון ,מספר שגם בנאות-סמדר
יש מצוקת דיור ושהקיבוץ  -כמו עוד קיבוצים בחבל אילות  -עובר
עכשיו שלב בו דור המייסדים מתבגר ובמקביל יש צור ך מהותי ל�ק
לוט משפחות חדשות .שכונת הקראוונים הישנים קיבלה מזמן את
השם הלא מחמיא "מעברת נאות סמדר" ובקיבוץ הבינו שצריך להק
תחיל לבנות ,כדי לאפשר קליטת משפחות ורווקים ושדרוג מגורים
לתושבי המבנים הישנים ,שזמנם עבר.
מכיוון שבנאות סמדר עסקינן ,השאלה המתבקשת היתה  -למה לא
תבנו בעצמכם בתים?
"התחלנו לעבוד בכיוון הזה" אומר אהוד" .חשבנו לבנות בעצמנו,
עוד לפני שהיתה קיימת האפשרות של רכישת המבנים המשומשים
והמבנים ממנהל הדיור (פרויקט המגורים השני .ג.נ) ,אבל ראינו
שהעלות היא מאד גבוהה ואילו האפשרות שלנו לקבל מימון היא
מאד נמוכה (בגלל שבקיבוצים שיתופיים אי אפשר לקבל משכנתא).
הדיון בנושא התקיים ב 2015-ואז החלטנו שאנחנו לוקחים הלוואה
לבניית  15יחידות דיור ונתקלנו במעצור הכספי .מכיוון שמדובר
בעשרות בתים שחסרים לנו ,היה ברור לנו שהשלב הראשון ,לא
יכול להיות גם השלב האחרון והתחלנו לחשוב על פתרונות יותר
מעשיים.
פנינו לחטיבה להתיישבות  -שבשנים האחרונות הביאה לנו בשק
כירות מבנים יבילים ,אבל במהלך השנה האחרונה קיבלנו משם
מסר שהאפשרות לקבלת עוד מבנים הולכת ונהיית מוגבלת .לכן,
כשהגיעה האפשרות לקניית קראווילות במחיר זול ,יצא צוות שלנו
לאתר וחזר עם שתי בשורות  -האחת שיש הרבה מבנים ,השנייה
שהם במצב לא טוב".
אבל בכל זאת החלטתם לרכוש מבנים
"לשמחתנו ,בנאות סמדר יש חברת בנייה ,שזיהתה את הפוטנציאל
והביאה הערכה שבתקציב סביר ,של כ  230,000 -ש"ח ,אפשר יהיה
להציב בית של  60-90מ"ר.
השטח הייעודי למבנים כבר היה קיים  -במזרח הקיבוץ ,צופה להרי
אדום ,אז חודשיים מהרגע שצוות הפרויקטים קיבל אור ירוק ,כבר
היו בשטח תשתיות של חשמל ,מים וביוב".
מה צפי ההקמה והאכלוס של השכונה החדשה?
"אנחנו מתחילים עם שיפוץ של שמונה בתים ,שיהיו מוכנים תוך
חצי שנה ויאוכלסו מייד ויאפשרו לנו לפנות בתים שכבר לא ראויים
למגורים .אחר כך נתחיל לעבוד על בתים של  90מ"ר ,שיהפכו לשני
בתים של  45מ"ר".

 70עד ?2019
עדו קלאי ,העובד כפרויקטור תחת מחלקת ההנדסה במועצה ,מטפל
 נכון לעכשיו  -במיזם השני של הוספת מבני מגורים ביישוביהערבה .המיזם המדובר ,מטעם משרדי האוצר והשיכון ,עמוס
בבירוקרטיה אשר -כצפוי  -מעכבת הליכים ,אבל עדו אופטימי.
בינואר השנה ,פנו חנן גינת וראש המועצה האזורית ערבה תיכונה
אייל בלום  -בבקשה לקדם את נושא הבנייה  .במשרד השיכון ה�ח
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ליטו לצרף ליוזמה גם את שתי המועצות הצפוניות יותר ובמהלך
מפגש שהתקיים לפני כחמישה חודשים בערבה תיכונה ,הצהיר השר
כחלון ,שמשרד האוצר ,יחד עם משרד השיכון  -יתמוך בהקמת
בתים שיאפשרו צמיחה דמוגרפית ביישובי הערבה .כל אחד מהמק
שרדים יקצ ה  15מיליון ש"ח ,לטובת בניית  120בתים חדשים ב�א
רבע מועצות אזוריות לאורך כביש  - 90חבל אילות ,ערבה תיכונה,
תמר ומגילות .מאז ,כבר יצא קול קורא שהציב ארבעה קריטריונים
ליישובים המבקשים זכאות למבנים:
 .1יישוב שיש בו פחות מ 400-נפש ויש לו מאזן קליטה שלילי
(בחבל אילות אין יישוב כזה).
 .2יישוב שיש בו פחות מ 400-נפש ,עם מאזן קליטה חיובי (בחבל
אילות  -כל היישובים ,למעט קטורה ויטבתה).
 .3יישוב שיש בו מעל  400נפש ,עם מאזן קליטה שלילי (אין בחבל
אילות).
 4יישוב שיש בו מעל  400נפש ,עם מאזן הגירה חיובי (קטורה וי�ט
בתה).

"באופן תיאורטי ,משרד השיכון אומר שהבתים
יעמדו בתחילת  .2018מהניסיון שלנו ,במקרה
הטוב זה יקרה בשנת ( "2019עדו קלאי)
מה אמורה להיות חלוקת הבתים בין המועצות ובין היישובים?
עדו" :במכרז לא נקב ע מספר הבתים שתקבל כל מועצה ,או שי�ק
בל כל יישוב ,רק שהבקשות צריכות להגיע מטעם המועצות ולא
היישובים .המועצה היא ג ם זו שמוציאה אל הפועל ,אבל הקר�י
טריונים שנבדקים הם של כל יישוב בפני עצמו .המועצה אספה
את הבקשות מהיישובים והעבירה אותן למשרד בצירוף המלצה
והמשרד בדק האם היישובים שהמועצה המליצה עליהם אכן זכאים
לבתים ולכמה".
לפי מה נקבע מספר הבתים שיקבל כל יישוב?
"אין ספק שמספר הבקשות הכולל של ארבע המועצות יחד עובר
את ה - 120-רק מחבל אילות נאספו בקשות לכ 70-בתים .צוות
של עשרה אנשים  -חנן גינת ,שרו ן ארובס ,הדס שפירא ,רחל ח�ר
פוף ,יוני פרג'ון ,יוני אנגלברג ,סיוון רותם ,יהודה אבני מהחטיבה
להתיישבות ,עידית גרפונקל מערדום ואני  -אספנו מהיישובים את

פוסעים בשביל ישראל+
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הבקשות והחלטנו שבסבב הראשון כל יישוב יקבל ארבעה בתים
ובמידה ויהיו יותר ,אז תתבצע חלוקה נוספת לפי סולם העדיפויות
שקבענו .ההמלצה למשרד השיכון נעשתה לאחר שיקול דעת של
הצוות ,אבל אנחנו עדיין לא יודעים לכמה בתים נקבל אישור".
אילו סוגי מבנים אמורים להגיע?
"בקול הקורא ,סטנדרט הבנייה לא היה מוגדר ,אבל המסר היה
להיצמד למחירים ולסטנדרט של החטיבה להתיישבות ,שמדבר על
קראווילות חדשות ,באיכות טובה.
היו גם דברים שלא הוגדרו נכון .למשל ,נכתב שמשרד השיכון
משתתף ב 49%-מהעלות של כל מבנה ששטחו לפחות  55מ"ר +
ממ"ד שזה אומר שהשטח הסופי של הבית הוא  67-70מ"ר ,אבל
כשקוראים את המילה 'לפחות' ,מבינים שזה יכול להיות גם בית
יותר גדול .אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים בתים של עד  100מ' ורק אז
הבינו שמשהו לא נוסח נכון ויצאה הבהרה ,בה נכתב שהמשרדים
משתתפים -ב 49%-רק ממבנים שהם  55מ"ר  +ממ"ד .ניתנה א�פ
שרות ליישובים לבנות בתים גדולים יותר ,או באיכות טובה יותר,
אבל כל הגדלה ,או שיפור  -לרוב מדובר בשינוי בעובי הקירות
 יהיו על חשבון היישוב".על אילו סכומים מדובר?
"השאלה הזו נוגעת בעו ד בעיה שעלתה מהקול הקורא  -אנחנו ב�ד
קנו עם חברות שבונות קראווילות בסטנדרט הרלוונטי וגילינו שבית
כזה ,שלפי משרד השיכון עולה  300,000ש"ח ,לא עומד במבחן
המציאות .בירור שעשינו מול החטיב ה להתיישבות העלה שה�מ
חירים במחירון שעשו בו שימוש ,הם משנת  ...2013בארבע השנים
שחלפו מאז ,חלו התייקרויות של כמה עשרות אלפי ש"ח.
בנוסף לכך ,בכלל לא ברור אם המפעלים וחברו ת הבנייה ,יהיו מ�ו
כנים לתת לנו את המחיר של החטיבה להתיישבות .החטיבה מזמינה
כמה אלפי מבנים בשנה ,ואילו אנחנו מדברים על  100בסך הכל,
יחד עם ערבה תיכונה".
עם כל הקשיים הללו ,עדיין מדובר בעסקה משתלמת?
"בהחלט .בנוסף למימון של משרדי הממשלה למבנים עצמם ,משרד
השיכון ישתתף גם ב 80%-מעלויות התשתיות  -מים ביוב ,חשמל,
שבילים .מדובר בסכום ש ל  96,000ש"ח מתוך ה 120,000-הדר�ו
שים לתשתיות של כל בית .הטענ ה שלנו היא שבקיבוצים לא ב�ו
נים בתים זמניים ,אלא בתי קבע ,ולכן גם התשתיות צריכות להיות
באיכות גבוהה".
יש כבר לוח זמנים?
"באופן תיאורטי ,משרד השיכון אומר שהבתים יעמדו בתחילת
 .2018מהניסיון שלנו ,במקרה הטוב זה יקרה בשנת  .2019בהנחה
שיעבדו מהר על הבקשות וההמלצות שהגשנו ,אז אולי עד החגים
נקבל תשובה .במקרה כזה ,מייד אחרי החגים נצטרך להתחיל את
השלבים המעשיים של תכנון ,מכרזים וכן הלאה ,אבל עד שלא יגיע
אישור חשב של משרד השיכון  -אי אפשר יהיה להוציא מכרזים" .
מה החזון של המועצה?
"החזון של חנן ,מהרגע שנכנס לתפקיד ,הוא שצריך לעשות כל
מאמץ כדי לשפר את הצמיחה הדמוגרפי ת בחבל אילות ,וב�ש
ביל זה צריך אנשים ,בתים ועבודה .המצב הוא שאין בתים פנויים
ביישובים ,כך שאפשר לדבר כמה שרוצים על קליטה ,אבל אין איפה
לקלוט .חנן חיפש ערוצים של אפשרויות ומצא  -מכיוון שצריך
לשבור את המעגל באיזושהי נקודה וליצור משהו שידחוף ,הוקמה
המחלקה לצמיחה דמוגרפית ועכשיו מקדמים את הבתים והשלב
הבא יהיה מקומות העבודה".
עדו ,האם יש לך יעד מספרי מוגדר?
"כמה שיותר בתים".
חנן גינת עצמו מאד פרקטי וברור בנושא:
"אני מאד מקווה ,שיהיו לנו בין  50-60בתים בסבב הקרוב ,בקצב
של ארבעה בתים בשנה לכל יישוב ,בהתאם לצרכים וליכולות
של כל אחד מהישובים .השאיפה בתחום הדמוגרפיה היא להגיע
לממוצע של  8-12משפחות חדשות בכל יישוב ,במהלך השנתיים
הבאות".

ש ראל

אלעדדןדן
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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

החברה הכלכלית
לפיתוח חבל אילות
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על “מכון הערבה ללימודי הסביבה“
שמעת?
ממש כאן באזור ,בקיבוץ קטורה,
מתקיימת תכנית אקדמית בינלאומית ללימודי סביבה
| תושבי האיזור מוזמנים להרשם לקורסים השונים המוצעים בתוכנית |
היכרות עם האתגרים הסביבתיים במזרח התיכון ובעולם בגישה חוצת גבולות ובינתחומית
מגוון קורסים כגון שינוי אקלים ,חקלאות ברת-קיימא ,מדיניות סביבתית ,אנרגיות
מתחדשות ,אקולוגיה ,מדעי כדור הארץ ועוד
הרצאות בשפה האנגלית ,בהוראת מומחים מובילים מהארץ ומהעולם

פתיחת קורסים סמסטר סתיו | 10.9.17 :פתיחת קורסים סמסטר אביב13.2.18 :

לפרטים והרשמה צרו קשר:
info@arava.org
מכון הערבה ללימודי הסביבה הינו מרכז אקדמי אזורי מוביל לפיתוח מנהיגות סביבתית במזרח התיכון
הממוקם בקיבוץ קטורה בערבה הדרומית

לטבע אין גבולות

Nature Knows No Borders

מכון הערבה ללימודי הסביבה (ע”ר) | קיבוץ קטורה ד.נ .חבל אילות  | 88840טלinfo@arava.org | 08-6356618 .
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הגרסה הכיפית של ליל הסדר

 /גל נקדימון

בית התה בלוטן תמיד היה בעיניי מקום עתיר פוטנציאל לא מנוצל  -המבנה עצמו יפהפה ורחב ידיים ,מרוחק
מספיק מאזור המגורים ,ממוקם בלב האקו-כיף ועם כל זאת ,הנוכחות שלו בחיי החבל בקושי מורגשת.
ואז באו הבנות

צילום :הדר תשובה

קיבוץ לוטן עבר בשנתיים האחרונות שינויים מפליגים ,שא ת הה�ש
פעה שלהם אפשר לראות גם בעסקים ובמפעלים הפנימיים של
הקיבוץ ,כמו בית התה .הצוות החדש שלקח את המקום לידיים,
מורכב מדבי וארייאה ,שיחד עם חנה ועדן מריצות כבר למעלה
מחודשיים אירוע שבועי ,תחת השם "שולחן ארוך במדבר".
הרעיון של חנה ,ההפקה של כל הארבע ,השולחן  -ארוך .בכל יום
רביעי ,מאז סוף יוני ,מארח בית התה אירוע שמתרחש סביב שולחן
אחד ,אליו מסבים רק מי שהזמינו מקום מראש .אבל לא באים רק
כדי לאכול  -כל אירוע מתקיים סביב נושא ,או פעילות ,המתאימים
(בדרך כלל) לכל המשפחה ,כמו טברנה יוונית ,ערב צבעי ם וצ�ו
רות עם סדנת ציור ,ארוחות אסיאתיות ,הרצאה על בירה ,ובקרוב
גם ג'אם ועוד .ביום רביעי בו אני הגעתי למקום ,התקיים "רנסנס
אייטיז" ,כהומאז' לתקופה בה אנשים היו חוזרים מטיולים בחו"ל
ומזמינים את החבר'ה והמשפחה להקרנת שקופיות מהמסע ,מלווות
בהסברים" .בגלל שאנחנו בסוף הקיץ ויש שיבת ציון ש ל הרבה א�נ
שים שחזרו ",מסבירה חנה" ,ביקשנו מזוג שחזר מאיסלנד ,לעשות
לנו ערב שקופיות עם הסברים וסיפורים על הטיול .בהמשך הערב
דוד סכונפלד יעביר הרצאה עם שקופיות על מסעות של ציפורים".

לא באים רק כדי לאכול  -כל אירוע מתקיים סביב
נושא ,או פעילות ,המתאימים (בדרך כלל) לכל
המשפחה ,כמו טברנה יוונית ,ערב צבעים וצורות
עם סדנת ציור ,ארוחות אסיאתיות ,הרצאה על
בירה ,ובקרוב גם ג'אם ועוד
למפגשים הללו יש קונפסט מאד ספציפי ...מה המטרה ,או החזון
מאחורי הקונספט הזה?
"חשבנו על כל מיני רעיונות שיביאו לפה לקוחות ,במיוחד תושבי
האזור ".אומרת דבי" .אנחנו רוצות שיישבו כולם ביחד ,ייפגשו,
יכירו זה את זה ,ייצרו ,יאכלו וייהנו ושכל פעם יהיה משהו אחר -
סדנה ,הרצאה ,או מוזיקה חיה".
"המקו ם הזה הוא פנינה!" מודיעה חנה בהתלהבות" .זה מקום יפ�ה
פה ונורא רצינו שאנשים יחשפו אליו .תכננו שיהיה פה שולחן ארוך,
הוורסייה הכיפית של ליל הסדר  -גם מקום לשבת כולם ביחד וגם
ליהנות מארוחות ערב צבעוניות ומדבריות ,עם תוכן".
וזה עובד?
"מסתבר שכן; עד היום הגיעו לכאן אנשים מלוטן (כמובן) ,אבל גם

מגרופית ,שחרות ,קטורה ואפילו אילת .אנחנו מקבלות פידבקים
חיוביים מאנשים  ,בעיקר בשיחות שביל ופגישות אקראיות במרכ�ו
לית ובדרך כלל אומרים לנו שהיה כיף".
נוצרים חיבורים בין אנשים שאף פעם לא נפגש ו לפני כן" ,מוס�י
פה חנה" .אנשים משחרות ואילת מתחילים לדבר ,אורחים נשארים
לשבת גם אחרי שמסתיים החלק התוכני ,לא פעם עוזרים לנו לפנות
ולארגן וזה כיף לראות את האורחים מבחוץ מרגישים בבית".
"גם מחוץ לקיבוץ זה קורה" ,מספרת דבי " :לפני שבועיי ם נכנ�ס
תי לבראנז'ה באילת ,ופתאום מישהו קורא לי ומסתבר שהוא מזהה
אותי מהאירועים בבית התה .האנשים גם מתחילים להרגיש שהם
שותפים לאירוע ,לפעמים מציעים בעצמם נושאים למפגשים ויש
כבר קהל חוזר  -גם מיישובים אחרים ולא רק מלוטן".
למי ולכמה מתאימים המפגשים?
חנה" :לרוב התכנים מתאימים גם למשפחות ,לכל הגילאים ,אבל
קורה שגם הילדים פותחים טברנה משלהם ,בסופו של דבר  -יש
משחקי קופסה ויש ,כמובן ,את כל השטח של האקו-כיף  .יש איר�ו
עים שמגיעות רק משפחות ויש שרק מבוגרים .איכשהו ,זה מסתדר
מעצמו"...
דבי" :בממוצע מגיעים  15איש בכל פעם ,אבל גם היה אירוע של 20
ומשהו .כרגע ,הכמות המרבית של אורחים באירוע כזה ,היא בערך
 .30-40אנחנו מבקשות מאנשים להירשם מראש ,עד יום שלישי
שלפני המפגש ,כי אנחנו צריכות לתכנן את הכמויות לפי מספר
המשתתפים וסוגי האוכל (למשל ,אם יש טבעונים) וכמובן לערוך
את השולחן ולסדר את המקום .המחיר עומד על  45ש"ח לאיש וזה
כולל גם את הארוחה וגם את הפעילות ,אבל לפעמים זה גם תלוי
בגיל הילדים ,כך שעבור ילדים צעירים במיוחד אנחנו לא גובות
כסף".
מתי בדיוק מתקיים "שולחן ארוך במדבר" ועד מתי?
"בכל יום רביעי אחר הצהרים ,מ ,18:30-עד  21:00בערך .חשוב
שאנשים יגיע ו בזמן ,כי חלק מהעניין זה שכולם יהיו כאן כשמתח�י
לים ויחוו את זה ביחד .הכוונה שלנו היא להמשיך את זה לאורך כל
השנה  -כל אירוע מתוכנן שבוע לפני ,ומדובר בהרבה עבודה ,אבל
אנחנו לומדות הרבה משבוע לשבוע  -איך ליצור ואיך לתת וגם לנו
יש בזה המון הנאה".
למה דווקא ביום רביעי?
" מכמה סיבות :בימי רביעי אין ארוחת ערב בחדר האוכל בלוטן,
בדרך כלל אין פעילות אזורית ובנוסף  -זו מעין התחלה של סוף
השבוע"...
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בליווי פסנתרנית!

מתחילים
בגן חובה!
ביום שני4.9.17 ,
בשעה17:15 :
באליפז

להרשמה ופרטים:

052-2296343

רמה )???( 5

פעמיים בשבוע

 +שיעור נוסף על נעלי אצבע בהמשך

 12קצה המדבר | גיליון מס 195 .ספטמבר 2017

סמר ארט  -יצירה בערבה
נוער (מכתה ט') ומבוגרים

קורס  - 2ממשיכים
בהדרכת דגנית שפיר
מיועד לתלמידים עם ניסיון מועט
יום ראשון 17:30-20:30
מחיר לחודש + ₪ 300 :מע"מ ,כולל חומרים
קורס  - 3מתקדמים
בהדרכת דגנית שפיר
מיועד לתלמידים עם ניסיון נרחב
יום שלישי 17:00-20:00
מחיר לחודש + ₪ 300 :מע"מ ,כולל חומרים

קורס  - 4כיתות א' ,ב'
בהדרכת מנואל מישו
יום שני 15:00-16:30
מחיר לחודש + ₪ 200 :מע"מ ,כולל חומרים
קורס  - 5כיתות ג' ,ד'
בהדרכת מנואל מישו
יום חמישי 16:00-17:30
מחיר לחודש + ₪ 200 :מע"מ ,כולל חומרים
קורס  - 6כיתות ה' ,ו' ,ז'
בהדרכת דגנית שפיר
יום שני 17:00-19:00
מחיר לחודש + ₪ 200 :מע"מ ,כולל חומרים

עיצוב גרפי בסמר

לפרטים והרשמה:
דגנית שפיר
052-8448413
daniel.dganit.shafir@gmail.com
www.deganitshafir.com

פירוט הקורסים לשנה"ל תשע"ח
 15באוקטובר  2017עד ה 30-ביוני 2018

קורס  - 1מתחילים
בהדרכת דגנית שפיר
מיועד לתלמידים ללא ניסיון קודם
יום ראשון 17:00-20:00
מחיר לחודש + ₪ 300 :מע"מ ,כולל חומרים

ילדים

קצה המדבר | גיליון מס | 195 .ספטמבר 13 2017

עשר שנים ,עשר הערות

 /יניב גולן

הקמת מלון בעמק ססגון גרועה מהזיהום בנחל אשלים ודליפת הנפט בעברונה * חבל אילות היה שותף
למהלך בלתי חוקי שהקנה ליזם זכויות בנייה ששווין עשרות מיליונים ,לכל הפחות * המרקם החברתי
באזור נרמס כדי למנוע דיון ציבורי בפרשה * מילא זה ,הנימוקים הזויים ממש * ועוד ְמספרים לנו שכל
העסק לא תלוי בנו

לילה בחניון נחל מנגן ,הסמוך מצפון לעמק ססגון .צילום :עידן לבני .התמונה צולמה במהלך מסע תיעוד שארגנה בסוף חודש מאי קבוצת
הצלמים "פסגה"  -במטרה לסייע בשמירת האזור (לצפייה בכל הצילומים ,פייסבוק# :מציליםאתעמקססגון)

בדיוק לפני עשור ,בספטמבר  ,2007פורסמה כאן הכתבה שחשפה
את התוכנית להקים את מתחם התיירתות הנרחב והמפואר ביותר ב�י
שראל  -דווקא בכניסה לבקעת תמנע .סביר שאין לכם כוח לעוד
פרטים בנושא ,אבל על זה בדיוק בונים אלה שממשיכים גם היום
לדחוף את הפרויקט ...השאלה הבסיסית היא האם הרחקנו עד לקצה
המדבר רק כדי לשכפל כאן תאת מה שיש במרכז הארץ ,חברה ש�מ
עדיפה את בעלי השררה והממון על פני האזרחים.

 .1מבחן הכוונה

הנה הסבר פשוט ,מדוע הקמתו של מתחם מלונאי במיקום האמור
 גרועה מאירועי הזיהום בעברונה ובנחל אשלים גם יחד .ובכן,חברות וחברים :תקלות קרו ,תקלות קורות ותקלות גם יקרו .זאת
לא חוכמה להטיל את האשמה על טרקטוריסט מסכן שעשה תנועה
שגויה ופגע בצינור ,או על פקח עייף שפספס את סימני הדליפה
בבריכות של רותם אמפרט .נראה אתכם מרתכים בחושך צינור 42
אינץ' בתוך בור ליד באר אורה .צריך לגבות מחיר כבד מקצא"א
ומכי"ל ,אבל בסופו של דבר ,מסתמן שהצבאים בעברונה לא נפגעו
באופן משמעותי; אוכלוסיית היעלים בנחל אשלים תוכל להשתקם,
לאחר כמה חורפים ושיטפונות.
בעמק ססגון ,לעומת זאת ,הפגיעה לא תהיה הפיכה :מדובר על תא
שטח בן אלפי דונמים ,היחיד בבקעת תמנע שלא נהרס בפעולות
הכרייה ואשר עודו פתוח לציבור בלא תשלום .ברגע שיוקם במרכזו
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מוקד פיתוח אנושי ,עם ביוב וכבישים ,קווי חשמל ומטבחםים מו�ס
דיים ,המרחב לא ישוב לקדמותו .המסדרון האקולוגי בין חורשות
השיטים של עברונה ויטבתה  -ייחסם לתמיד .ככה בדיוק מתרחשת
הכחדה ,על ידי קיטוע הרצף בין בתי גידול.
את הקטסטרופה הזו מקדמים בדעה צלולה טובי האנשים בערבה,
בבאר שבע ובירושלים .זאת ,למרות שחוות הדעת הבלתי תלויה,
שהוזמנה בהוראת ביהמ"ש קבעה ברורות" :תהיה זו טעות חמורה
להמשיך בהליך האישור של התוכנית באתר המקורי (בשל) פגיעה
בנוף נדיר ברמה הלאומית ,באזור שטרם הופר בפעילות אנושית,
בהתעלם משמירה על עקרון צמידות הדופן".

 .2מה הקשר למאיר שלו?

מרסל דבאוי (קטורה) מצחקק בחביבות ושואל את הח"מ ,למה זה
חשוב אם הסופר מאיר שלו אמר בראיון עיתונאי ש"הקמת מלון
בעמק ססגון היא פשע"? ובכן ,מרסל ,בעיניי זה די פשוט :הציטוט
מבהיר שמה שנעשה בבקעת תמנע אינו עניין פנימי שלנו ,שחמישה
מרכזי משק בהנהלת המועהצה (כולם גברים ,כמובן) יכולים לה�כ
ריע בו במקומנו .זו דילמה מוסרית שנוגעת לכלל תושבי ישראל-
פלסטין .ובמקרה שתמנע תוכרז סוף סוף "אתר מורשת עולמית"
של אונסק"ו זו אפילו סוגיה עולמית .שלו הוא דמות מוסרית ,איש
שהטבע הארצישראלי יקר ללבו .אז כדאי לזכור את דבריו" :הקמת
מלון בעמק ססגון היא פשע".

 .3כך רמסנו את החוק

כידוע ,המלונות בתמנע לא נבלומו בגלל פגיעה הצפויה בטבע ה�ב
ראשיתי ,או בגלל שיש לירוקים כוח (אין להם) ,אלא משום שבית
המשפט פסק שהתוכנית אושרה "תוך פגיעה חמורה בשלטון החוק".
הכל החל בקומבינה שאנו  -תושבי חבל אילות  -היינו שותפים לה.
כדי לראות את עקבותיה הברורים אתם רק צריכים להיכנס לאתר
של קבוצת איגרא ( .)igragroup.comקשה להאמין ,אבל הם טרם
טרחו לעדכן את הדף שעוסק בפרויקט בעמק ססגון .בתיאור המיזם
מודגש כי הוא יתפרס על  24,000מ"ר ,ומיד לאחר מכן מופיעות
המילים "שטח עיקרי" .בשביל מה הוסיפו את המונח הטכני הזה
בעמוד אינטרנטי? כי השטח שתוכנן בפועל היה כמעט כפול42 ,
אלף מ"ר.

 .4קיבוצניקים ,לא פראיירים

ואיך הגיעה לעולם אותה "תוספת" אדירה ,שמגלמת זכויות בנייה
ששווין עשרות מיליונים לכל הפחות? ובכן ,התוספת הוסתרה בתוך
התוכנית ואושרה בוועדה המקומית שלנו כ"שטחי שירות" .ראש
המועצה הקודם ,אודי גת ,כבר כתב כאן מיוזמתו ( )1.12.14כי
הוועדה המקומית בראשותו המליצה לאשר את תוספת הבנייה במק
לון בתמנע "בידיעה ברורה ולא בטעות ,מתוך כוונה שאם יש בעיה,
הוועדה המחוזית (הגוף המאשר) תעצור את ההחלטה .לא כך קרה".
זה נשמע די הגיוני ,אבל אתן מוזמנות לבדוק את התיעוד המדוקדק
של שתי הישיבות שבהן דנה הוועדה המחוזית בפרויקט  -הוא זמין
ברשת  -הנציגים שלנו ושל היזם לא הזכירו אפילו במילה אותה
"תוספת" בת  18,000מ"ר לפרויקט .בכל הכבוד ,לא כך מתנהל מי
שמעוניין שהגורם המאשר יהיה מודע למה שמונח לפניו.

מרסל שואל למה זה חשוב אם מאיר שלו אמר
בראיון עיתונאי ש"הקמת מלון בעמק ססגון היא
פשע"? ובכן ,הציטוט מבהיר שמה שנעשה בבקעת
תמנע אינו עניין פנימי שלנו .מאיר שלו אינו רק
סופר אהוב אלא דמות מוסרית חשובה ,איש
שהטבע הארצישראלי יקר ללבו .אז כדאי שנזכור
את דבריו" :הקמת מלון בעמק ססגון היא פשע"
 .5ממשיכים בדרך העקלקלה

אפשר היה לצפות שראשי האזור יסיקו מסקנות ,לאחר שביהמ"ש
קיבל את העתירה ופסק שהמיםזם אושר תוך "פגיעה חמורה בש�ל
טון החוק" .בחלומות הלילה :לאחר תריסר שנים שבהן לא התקיים
במליאת המועצה אפילו דיון רשמי אחד בפרשה ,החליטה הנהלת
המועצה בפברואר האחרון שדיון כזה גם לא יתקיים בעתיד .את
הבקשה הגישו נציג סמר ויו"ר סבב"ע ,שפעיליה אספו  700חתימות
של תושבים ,אשר דרושו להגן על האזור ולהעתיק את המלון ל�מ
בואת פארק תמנע.
סיכום הישיבה הוא מסמך מעורר פליאה ,לא פחות .בסופה של
סדרת נימוקים רופפים ביותר ,קובעים חברי הנהלת המועצה כי
"ההליך בוועדה המקומית היה תקין וחוקי ,ולכן מיותר להעלות
למליאה" .לפנינו ,אפוא ,שתי אפשרויות גרועות מאוד :או שאין
לחברים שלנו מושג קלוש על מה הם דנים ומחליטים ,או שכתבו,
חלילה ,דברים שאינם אמת.

 .6עוד חוזר הניגון

סיכום הדיון בהנהלת המועצה כולל את הלהיט הוותיק" :אנחנו לא
יכולםים להשפיע" .או בניסוח שמופיע שם" :הנושא נמצא בידי מ�ו
סדות התכנון ולפני דיון בוועדת ערר שליד המועצה הארצית .אין
לדיונים במליאת המועצה ,יכולת לשנות עובדה זו".
לפי גוגל ,הפעם הראשונה שטיעון זה הושמע היתה בסוף ,2009
בשימוע ציבורי שניהל דוד לרר (קטורה) .ומאז עוד חוזר הנימוק.
אבל הלא כל הפרשה הזו היא תוצאת פעולתם של התושבים! ואם
אין לנו השפעה ,מדעוע השקיע ראש המועצה הקודם שנים בק�י

דום המיזם ("אנחנו לא ניתן שהוא ייפול" ,הבהיר לשר התיירות
מיסז'ניקוב)? ומדוע נסע מחליפו עד בירת הנגב כדי להביע בדיון
גורלי את תמיכתו בהקמת המלון בעמק ססגון דווקא? עד שנקבל
הסבר הגיוני ,זו המסקנה המתבקשת :ראשי המועצה מונעים דיון
ציבורי כדי שיוכלו לעשות בסיפור הזה ככל העולה על רוחם.

 .7התושבים חשובים

ובכן ,האמת היא שלעמדת התושבים יש חשיבות אדירה ,שהרי
*לכאורה* מקדמים את העסק הזה למעננו .אמיר לוי ,מנכ"ל משרד
התיירות (הגוף היחיד שבאמת מעוניין בפרויקט) ,אמר מפורשות:
"אם המועצה האזורית לא תרצה  -לא יקום מלון בעמק ססגון".
במערכת האזורית העסקים כרגליל :גם לדיון בוועדת הערר בירו�ש
לים(  ( )11.5הגיעו מהנדס המועצה ועורכת הדין של הוועדה ה�מ
קומית ,כדי לומר באיזה צד של המשוואה "אנחנו" נמצאים .הם
הבהירו שאין שום אפשרות לפתרון בהסכמה של הקונפליקט ,על
ידי העתקת המיזם למבואת פארק תמנע .מדי פעם העירו הערות
עוקצניות כלפי נציגי הארגונים הירוקים .ובכן ,גם למנעוע דיון צ�י
בורי בטענה שאין לתושבים השפעה כלשהי ,וגם להכריז תחת כל
עץ רענן ש"חבל אילות תומך במיזם במקומו המקורי" ,זו התנהגות
מצערת ,לכל הפחות.

 .8ועדת הערר תכריע בקרוב

ארבעת חברי ועדת הערר של המועצה הארצית לתכנון ובנייה
האזינו לכל הצדדים במשך שש שעות רצופות .בהמשך הם גם סיירו
בעמק ססגון ,כדי להתרשם באופן בלתי אמצעי (היזמים ותומכיהם
מספרים שוב ושוב שזה אזור מופר) .בימים או בשבועות הקרובים
תתפרסם החלטתם .האם זה יהיה סוף פסוק? אולי כן ואולי לא.
אוהבי הסביבה בערבה ובישראל ימשיכו בכל מקרה לנסות להציל
את האזור .תבואו לעזור?

 .9ומה איגרא רוצה?

נחזור אחורה :בהחלטתה של הנהלת המועצה האזורית למנוע דיון
ציבורי צוין גם כי "יש מחויבות כלפי היזם ולא נכון לבטלה" .ובכן,
כל מי שמצוי בסיפור הזה ,כולל צמרת המועצה ,יודע שיואב איגרא
לא יבנה את המלונות בתמנע .זה לא רק הכישלון המהדהד בפונדק
הדרכים "צל תמרים" ביהל ,איגרא יצא למסע בתמנע כאשר היה
בראשית שנות הששים לחייו .מאז חלפו  15שנים ,ותעשו לבד את
החשבון .ובכלל ,הוא אינו טייקון חסר מעצורים ,אלא אדריכל-יוצר
שמכריו מרבים לתאר את רגישותו .אבל אם לא נותיר לו ברירה,
הוא ימכור את עמק ססגןון ליזם אחר שכוחו במותניו .האחריות ל�ה
פיכת צפון תמנע לחתיכת נלדל"ן לא תהיה עליו ,אלא עלינו ,הקיב�ו
צניקים שבישלו את הדייסה.
בדיון בוועדת הערר העיד אבי גבאי כי בעת כהונתו כשר להגנת
הסביבה ,הצליח להגיע עם איגרא להבנות לגבי מתווה ,שבמסגרתו
יוותר האחרון על חזון המלון בעמק ססגון בתמורה לפיצוי .כשהגיע
תורו של איגרא לדבר ,הוא לא הכחיש שהיה מו"מ כספי ,אלא רק
סייג ואמר שההסכם לא הבשיל (כי משדרד התיירות התערב וטי�ר
פד את המהלך) .בקיצור ,להגיד שבגלל "המחויבות לאיגרא" אסור
לציבור לומר את דעתו ,זו באמת ציניות אולימפית :גם כלפי היזם
שמשתוקק להשתחרר מהתסבוכת הזו  -וגם כלפי התושבים.

 .10קחו אחריות

אם הגעתן עד פה ,הידד וגם שאפו! עכשיו ִדרשו דיון ציבורי פתוח
כדי שעמדת האזור תתבסס על רצון התושבים ולא על שיקולים
עלומים שמוסווים בנימוקםים מופרכים; על דמוקרטיה ולא על ה�ע
דפותיהם של אנשי הכלכלה באזור .כן ,אנחנו יכולים לעמוד מול
הלחץ שמפעיל משרד התיירות :אלא פחות מתשעה שרים כבר ה�ת
חלפו מאז תחילת הפרשה (!) ,כך שסטטיסטית צפוי שיגיע לבסוף
מישהו נחמד שייקח אחריותִ ...עזרו לשמור על הטבע בערבה .דרום
תמנע נהרס בפעולת המכרות ,את בלב הבקעה הפכנו לפארק בת�ש
לום .החובה המינימלית שלנו היא להגן על האזור הצפוני ,שבלבו
עמק ססגון.
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אנרגיה מתחדשת

 1,000בחמש שנים

עם הפנים קדימה לאירוע הגרמר של תחרות הסטארטאפים האירופאית בלימסול ,קפריסין  -אנו גאים ל�ה
ציג את שלושת הצוותים הישראלים שיטוסו להשתתף באירוע הסיום ב 18-17-באוקטובר
החברה לאנרגיה מתחדשת 'אילת-אילות' מובילה  -זו הפעם השק
לישית ברציפות  -את תחרות הסטארטאפים של אירופה בישראל -
 .ClimateLaunchpedמטרת התחרות לייצר תוך חמש שנים 1,000
סטארטאפים מכל רחבי אירופה!
לאחר תהלךיך ארוך שכלל ,בין היתר ,אימון עסקי בקיבוץ לוטן לי�ז
מים שעברו את תהליך המיון הראשוני ואירוע סיום ישראלי במתחם
'גוגל קמפוס תל-אביב'  -ישנם שלושה רעיונות זוכים!
אירוע הסיום כלל הצהגה קצרה באנגלית של המיזמים באופן מ�ק
צועי ואחיד ,על פי קריטריונים מהודקים שנקבעו מראש והרצאה
של ארז ליבנה "הדרך הטובה לחזות את העתיד היא ליצור אותו".
לבנה ,מומחה בינלאומי לחדשנות ,שייגצג את ישראל בתוכנית ה�כ
שרת מנהיגי העתיד שהתקיימה בבסיס נאס"א בקליפורניה ,העביר
הרצאה מרתקת על העולם העתידני .בבסיס הרצאתו הונחה השאלה
 כיצד ניתן להבטיח שנדע להתמודד היטב ,אישית וארגונית ,עםההזדמנויות והאתגרים של המאה ה.21-
בתום האירוע ,הוכרזו שלושת הצוותים הזוכים:
מקום ראשון  BrithTap -של אריאל דראך וקונסטנטין ברזין.
 BrithTapהינו חיישן מים עצמאי ,המתחבר לכל ברז מים או צינור,
והופך אותם למכשירים חכמים .המטרה היא לתת ידע בזמן אמת על
צריכת המים ולעזור למשתמשים להפחית את צריכת המים שלהם.
מקום שני  Eco-Log -של נעה ברלב ואלעד יצחאיקEco-Log .
הינה אפליקציה ותוסף לדפדפן ,שמאפשרת לשלב את מדד איכות
הסביבה בבחירות היומיומיות שלנו כצרכנים .האפליקציה תוסיף
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את טביעת הרגל האקולוגית של מוצרים בזמן שאנו צופים בהם
אונליין ,כאשר בידינו הכוח לעשות בחירות טובות ואיכותיות יותר.
עם כל המידע בקצות האצבעות ,יוכל הצרכן להשוות בין מוצרים,
חברות וחלופות מכל הסוגים ,וגם להשפיע על השוק.
מקום שלישי  Residential Biogas -של אור אברבוך ושבתאי
לוקלה  Residential Biogas .הינה מערכת המספקת ביוגז לב�י
שול ,המופק מפסולת אורגנית ביתית .באמצעות פח אשפה ייעודי,
המערכת תהפוך סילוק פסולת לקלה יותר על ידי העברת פסולת
אורגנית ישירות ליחידת עיכול חכמה ,שתספק אנרגיה נקייה בצורה
של ביוגז.
התהליך כולו ממומן על ידי האיחוד האירופאי ,והחברה לאנרגיה
מתחדשת אילת אילות נהנית מדמי ניהול ,ממעמד מקצועי באירופה
וכמובן מקשרים רבםים שאנו טווים בעולם החדשנות האירופאי .נ�ק
ווה כי בשנה הבאה יחזרו להשתתף בתחרות יזמים מהאזור...
שלושת הצוותים הזוכים יטוסו לקפריסין באוקטובר ,שם ייצגו
את ישראל באירוע הסיום הגדול של התחרות האירופאית .יצטרף
אליהם נעם אילן ,שנבחר לקחת חלק בצוות השיפוט של התחרות.
יחד עם עשרות צוותים נוספים ,מ 35-מדינות ,יקבלו הצוותים
הישראלים הזדמנות להציג את המיזם שלהם ואולי לזכות באחד
משלושת המקומות הראשונים בגמר הגדול והחגיגי של תחרות הסק
טרטאפים האירופאית .ClimateLaunchped -
נאחל להם ולנו בהצלחה!

משולחנו של חנן

/

חנן גינת

ראש המועצה האזורית חבל אילות וד"ר לגיאולוגיה

מסע אל העבר

*המאמר נכתב יחד עם איתי עבאדי ,ארכיאולוג במרכז מדע ים-המלח והערבה

דמיינו את המדבר שבו אנו חיים ,בלי מזגן ,בלי חשמל ,בלי כבישים ,אבל עם קצת יותר מים ועם כלי
אבן מעובדים שיכולים לשמש אותנו לציד ,נגיד .כלומר ,לא אותנו ,אלא את החבר'ה שהיו כאן לפני
מיליון וחצי שנה
באזור חבל אילות
ישנם כיום תנאי מדבר
צחיח-קיצון ,ע ם ט�מ
פרטורות גבוהות ומים
זמינים במעט מאוד
מעיינות .שיטפונות יש
בממוצע רק אחת לשנה
והם אינם מהווים מקור
אמין וזמין למחייה.
אולם ,על פי עדויות
ארכיאולוגיות ,חיו כאן,
אצלנו באזור ,אנשים
כבר לפני כמיליון וחצי
שנה .העדויות לכך הן
כלי אבן קדומים אשר
נתגלו באזור .הדוגמה
המובהקת ביותר ,היא
מאסף של כ 60-כלים
קדומים מסוג המכונה
במחקר "אבני יד" ,אשר
נמצאו בנחל ציחור ,למרגלות הר צניפים .אבני היד נמצאו לצד קו
חוף של אגם קדום וגילן נקבע  -הן על סמך מקבילות הידועות
מאתרים אחרים והן על פי תיארוך של סלעי המשקע באגם הקדום
שלצידו חיו האנשים הקדומים ,ההומינידים.
אבני היד הם כלים דו-פניים (כלומר ,גוש האבן שנבחר לשמש ככלי
עבר עיבוד בשני צדדיו) ,אשר צורתם יכולה לנוע בין משול ש ל�א
ליפסה ומזכירה ראש גרזן ,ואכן ,באנגלית כלים אלו מכונים "hand
 ."axeלאורך השנים ,חוקרים שונים הציעו מגוון הצעות לתפקידם
של כלים קדומים אלו; ישנם חוקרים שאף הציעו שהכלים יוצרו
ע ל ידי הזכרים בקבוצה ,כחלק ממנגנון חברתי אשר שמטרתו ל�ה
דגים לנקבות את כישוריהם .על פי רעיון זה ,היכולת לסתת כלים
סימטריים ואסתטיים מעידה על בריאות וגנטיקה טובה .אולם ,רוב
החוקרים דוגלים בדעה קונסרבטיבית יותר ,אשר מציעה שהכלים
שימשו למגוון פעולות בסיסיות ושימושיות לצורכי קיום ,דוגמת
חיתוך ,קיצוץ ,גרוד וכו' .ניתן לומר שכלי זה היה מוצלח ביותר,
משום שהוא שרד "בשוק" יותר ממיליון שנה .בישראל ובמדינות
הסמוכות אליה ,כלים אלו נעלמים ר ק לפני כ 250-אלף שנים .הפ�י
זור הגאוגרפי של הכלים מרשי ם לא פחות  -מקורם אומנם באפר�י
קה ,אך הם נמצאו גם באנגליה במערב ובסין במזרח.
על אף שצור משובח ,שממנו קל ונוח להפיק אבני-יד ,נמצא בשפע
באגם הציחור ,רוב הפריטים שנמצא ו הופקו מפוספוריט חולי מצ�ו
רר ואורכם מגיע עד ל 35-ס"מ .כלי אבן כה קדומים ,כפי שנתגלו
בציחור ,ידועים רק ממספר אתרים מועט מחוץ לאפריקה ומהווים
ממצא ארכיאולוגי בעל חשיבות רבה.
אבני היד יוצרו על ידי מין אדם קדום המכונה "הומו ארקטוס"
(האדם הזקוף) אשר התפתח באפריקה והגיע לאזורנו כנראה דרך
מעבר לאורך הנילוס ,או קו החוף של ים-סוף .קשה לאמוד את

היכולות הקוגניטיביות,
הסוציולוגיות והטכק
נולוגיות של מין זה,
משום שלרוב הממצאים
הארכיאולוגים מוגק
בלים לכלי האבן ולק
עיתים גם לעצמות
בעלי חיים ששימשו
את אנשים קדומים אלו
למאכל .אין זה אומר
שהציוד היחיד שקדק
מונים אלו נעזרו בו היה
כלי אבן ,אלא שאלו
הם הפריטים היחידים
אשר שרדו את מאות
אלפ י השנים שע�ב
רו (חומר אורגני שורד
זמן כה רב רק במקרים
מיוחדים ונדירים) .לכן,
קשה לתת בוודאות
תשובות לשאלות מעניינות כגון :האם יכולות השפה היו מפותחות
כבר בשלב זה ,האם נעזרו רק בידיים לסחיבת ציוד ומזון או שמא
הכינו סלים פרימיטיביים  ,האם כבר שלטו באש בתקופה זו? הש�א
לה האחרונה מעסיקה רבות את החוקרים .נציין שעדויות לאש כה
קדומה נדירות ביותר  -אחת הדוגמאות הקדומות היא מאתר "קצת"
מאוחר יותר (שגילו  0.8מיליון שנה) ,שנתגלה בישראל ,בגשר בנות
יעקב.

ישנם חוקרים שאף הציעו שהכלים יוצרו על ידי
הזכרים בקבוצה ,כחלק ממנגנון חברתי שמטרתו
להדגים לנקבות את כישוריהם .על פי רעיון זה,
היכולת לסתת כלים סימטריים ואסתטיים מעידה
על בריאות וגנטיקה טובה
שרידי האגם הקדום בציחו ר מעידים על כך שהאקלים באזור בתק�ו
פה הנדונה היה גשום יותר ולכן גם ספיקת המעיינות הייתה גבוהה
יותר .תנאי האקלים הקדומים אפשרו את קיומו של גוף מים מתוקים
לאורך תקופה משוערת של כמה עשרות אלפי שנים ,וכתוצאה מכך
התאפשרו חיי האנשים הקדומים באזור קיצון זה.
חוקרים שונים מעריכים שגופי המים המתוקים(  (דוגמת אגם הצ�י
חור) אשר התקיימו במדבריות החוצצים בין אפריקה לאסי ה בתק�ו
פות גשומות ,אפשרו נדידה של קבוצות אנשים קדומים מאפריקה
לאירוסיה  .הממצאים מהציחור מהווים "סימני דרך" אשר ניתן ל�ה
תחקות אחריהם ,בניסיון להבין את תהליכי התפשטות קבוצות אדם
קדומות מאפריקה לאסיה.
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המדור לשירותכם /

שרי ניצן

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

הורות מיוחדת

לא מזמן ,הגיעה למשרדי אם לילדה בעלת צרכים מיוחדים ,כדי
לספר על יוזמה שהחלה באילת ושהיא חלק ממנה  -נכון לעכשיו,
הנציגה היחידה מחבל אילות.
מתוך סדנה להורים לילדים מיוחדים ,שמטרתה הייתה להתמקד
בחוויה ההורית שלהם ולאו דווקא בילדיהם ,צמחה קבוצת הורים
שהחליטה להמשיך ולהיפגש לאחר סיום הסדנה ,כדי להוביל שינוי
בתחום הצרכים המיוחדים .התרשמתי מאוד ממשפט אחד שהאם
הזו אמרה – "יש הרבה דברים שעליהם אני יכולה להתלונן ,אבל
בחרתי להיות ממוקדת במה שאפשר לשנות ,ולהתקדם ".קבוצת
ההורים חילקה את הנושאים אותם היא מעוניינת לקדם ,והחלה
לגייס שותפים.
שמחתי מאוד על ההזדמנות שניתנה כאן ,לבדוק איך ניתן להיות
שותפים לקבוצה מיוחדת זו .לאורך השנים ,המחלקה לשירותים
חברתיים יזמה פעילויות להורים המתמודדים עם צרכים מיוחדים
של ילדיהם ,כגון הרצאו ת של מרכז קשר וקבוצת הורים ,דרך המ�ו
עדונית בנושא בעיות קש ב וריכוז ,פעילות קהילתית שנתית הכ�ו
ללת הרצאות וליווי להורים ולבעלי תפקידים בקיבוצים ולהבטחת
עתידם של בני משק עם צרכים מיוחדים דרך תקנון "אהדה" של
התנועה הקיבוצית.
אך באזורנו לא תמיד אפשר להקים קבוצות כאלה ,בגלל גודל

האוכלוסייה ,כמו ניסיון שכבר היה בעבר ,ולא צלח  -להקים קבוצה
לאחים של ילדים מיוחדים; פשוט לא היו מספיק ילדים בגילאים
דומים כדי לפתוח קבוצה .גם השתתפות בסדנה בת מספר ימים
להורים במרכז הארץ לא התאפשרה ,כי הלוגיסטיקה הייתה מסובכת
מדי לרוב המשפחות.
הסיכוי הכי טוב להקמת שירות ,קבוצה ,או כל יוזמה אחרת ,הוא
כאש ר היוזמה מגיעה מהלקוחות ,ולנו כמחלקה במועצה יש את ה�ז
כות לתמוך ,לקדם ולהיות שיתופים אמיתיים.
אני מזמינה ומעודדת את כל מ י שמעוניין ללמוד יותר על היו�ז
מה הזו ,ליצור איתי קשר במייל  shari@eilot.org.ilואשמח לחבר
אתכם לקבוצה.
לסיום ,ברצוני להזכיר סיפור קצר שנקרא ":ברוכים הבאים להולנד"
שנכתב על ידי אמילי פרל קינגסלי ,על חווית ההורות שלה כאם
לילד עם צרכים מיוחדים .הסופרת משווה את החוויה ,לזו של
תיירים שמתכוונים לנסוע לארץ אחת והמטוס מביא אותם לארץ
אחרת לגמרי .לאחר כל ההכנות והאכזבה מהחלום שלא התגשם,
הם רואים גם את היופי של הלא צפוי ומתרגלים למציאות חדשה.
אני מאחלת לקבוצה זו המון הצלחה ושותפות בהמשך.

תרבות בחבל אילות

לפנינו עונה עשירה ומגוונת:

הצגות ומופעים לילדים

ממיטב ההיצע שבארץ " -ציפור הגשם אגדת נייר"· "טרופותי" · בוב מארלי לילדים · "מולאן" ועוד.

סרטים

ניפגש שוב בקולנוע האזורי באוקטובר עם הסרטים "אור ירח" ו"לא פה לא שם".
מפגש נעים בתוספת קפה ועוגה מחכים לכם בלובי גלריה חצי שעה לפני הקרנת הסרט.

תערוכות

התערוכה "לעוף" והפעילויות המגוונות המתקיימות בה בעיצומן.
להמשך השנה מתוכננות עוד ארבע תערוכות שימשיכו ליצור מפגשים מלאי עניין בין יוצרים וקהל.

סדרת מנויי תיאטרון

הסדרה תפתח בנובמבר עם ההצגה "הקומה השלישית"  -ע"פ ספרו של אשכול נבו.

מפגשי ספריה

אשכול נבו הוא הראשון שיתארח בסדרת מפגשים בחסות הספרייה האזורית שתפתח החודש.

מופעים למבוגרים

בספטמבר יגיעו אלינו גם "אלה הם בנאי " :גברי ,אורי ובועז בנאי ובהמשך  -ארקדי דוכין" ,סטריאוטיפי -ציפורלה" ועוד.

תרבות צעירה

צוות רענן שוקד בימים אלה על יצירת תוכנית תרבות ברוח צעירה.

אירועים אזוריים

שוק איכרים ו"הסיגד" כבר בפתח.
יום עצמאות אזורי לכבוד שנת ה 70-למדינה יתקיים בחודש אפריל.
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מאחלים שכל אחד ואחת מכם
ימצא עניין וטעם
בעונת התרבות הנפתחת.
בברכת שנה טובה!
מחלקת התרבות האזורית

חוקרים פטריות עובש

ספטמבר

ציפור החודש

שקנאי מצוי

 /איתי שני

שק נאה או שוק נאה?! מקור השם בתלמוד (חולין סג) .אהרוני מציין
ששמו נגזר משקו הגמיש שבתחתית מקורו ואילו מנדלי מציין כי
שמו שקנאי בשל שוקיו העבות.
האוכלוסייה העולמית מונה כ 300-אלף פרטים ,כשני שליש מהם
מקננים באפריקה ואינם נודדים .בישראל הוא חולף שכיח ,עם
כ 45,000-פרטים בעונה ומספרים קטנים של עד  1000פרטים נש�ארים לחרוף בארץ ומדי שנה בודדים נשארים באזורנו.
הסטת מי נהרות לשימושים חקלאיים ,ייבוש ביצות ציד ,הרעלות
ממתכות כבדות ,הסתבכויות ברשתות דייגים והתנגשויות בכבלי
חשמל  -כל אלה פוגעים פגיעה קטלנית בשקנאים רבים ,בכל שנה.
ייבוש ביצות החוף והעמקים בארץ והקמה של ענפי מדגה במקומם
הביאו לפגיעה קשה ,כתוצאה מעימות ישיר ע ם אנשי ענף המ�ד
גה המנסים להגן על מקור פרנסתם .גופי שמירת הטבע ,בפרויקט
משותף ,עושים ככל יכולתם על מנת למזער את נזקי הסכסוך.
הם רוכשים עשרות טונות דגים חיים שאותם הם משחררים במים
"נייטרלים"  -במיוחד עבור השקנאים הנודדים ,שכבר הוכח כי
כאשר הם מקבלים מזון הם ממשיכים בנדידה ולא נשארים לחרוף.
בתעופה ,דומה השקנאי לחסידה לבנה ,אבל רגליו אינן בולטות לאק
חו ר מעבר לגוף ומקורו הארוך בולט לפנים והתנהגות הלהקה בת�ר
מיקה היא גם סימן היכר מצוין  -הלהקה שומרת על המבנה גם בעת
סחרור בתרמיקה ,כך שמרחוק היא נראית כמקבץ אחד המסתובב על
צירו .חסידות ,לעומת זאת ,מסתחררות ללא סדר מסוים.

חוקרים פטריות עובש

צמח החודש

 /בני שלמון

ספטמבר
חבצלת הנגב
בקיץ  -כמונו ,חבצלת הנגב מחכה
לסתיו (ספטמבר-אוקטובר) ,כדי
לפרוח .כדאי לפרוח בסוף העונה
היבשה והחמה ,כי אז התחרות על
מאביקים מעטה מאד.
הפרח הענקי מתאים להאבקה בליק
לה :נפתח לפנות ערב ,גדול ,לבן
(צבע בולט בלילה) ובעל ריח נעים.
נראה שמאביקים אותה רפרפים
ועשים .הפקעת הגדולה בה נאגר
מזון  -שיצרו העלים בחורף-אביב
 מאפשרת פריחה בעונה כל כך לאצפויה במדבר הצחיח.
חוף הים הוא סביבה צחיחה וקשה
לצמחים לחיות בה :רסס של מלח
ורוחות חזקות פוגעים בכל צמח
שגדל ברצועת החוף .צמחי חוף ים
"מותאמים מראש" לסביב ה מד�ב
רית .נראה שמקור חבצלת הנגב,
הגדלה בחולות סמר וכסוי ,בחבצלת
החוף ,כשלשתיהן זרעים שחורים
בעלי עטיפה קלה ועמידה למי-ים,
המופצים ברוח .בדרום הנגב מצויים
גם צלף מצרי ,ובשמורת הנחלים
קצב-חיון  -קבוצת שיחי צלף רוק
תמי.
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התשבץ החודשי
בתחילת החודש ,חולקה חוברת החוגים החדשה של המתנ"ס וזה עשה לי חשק  -גם למחול לנשים ,גם לחוגים בכלל וגם
לספטמבר .אז אספתי את החוגים מהחוברת והכנסתי אותם לתשבץ .נשאר רק לפתור ולבחור.
אורית זוהר מנאות-סמדר הוגרלה מבין אלה שהפגינו בקיאות בקלאסיקות של דיסני וזוכה להתרענן בגלידה של יטבתה.
פתרונות נא לשלוח ל"קצה המדבר" ,ד.נ .חבל אילות ,מועצה אזורית חבל אילות ,או למיילnakdimon@eilot.org.il :

בהצלחה .גל נקדימון
נושא:
חוגים

מאוזן
 2החוג של הגוף הגיאומטרי הפופולארי
ביותר ואחת הגפיים
 5יש חשמלי ויש עם כנף ,אבל הוא לא
עף
 7יש לה ראש ,צוואר ,עקב וגוף ,היא
מוציאה קולות ,אבל היא לא בע"ח
 8אדגר דגה אהב לצייר את פעילות החוג
הזה
 9חוג שהחל ביוון העתיקה ,מתאים
לזמרים ,שחקנים ,מורים ,מרצים ()3,5
 12הספורט הלבן
 14המאסטר של לוק ,אבל עם ג
 15למה לא "קדרות"?

1
2
4

3
5

7

6

8
9

11

10

12

מאונך
 1משותף לגשר ,מטאטא ,צוותא וצה"ל
 3אימון שמתחיל ביונק ענק
 4שילוב אומנותי
 6את האחד יש באוזן ,לרבים יש מערכת
 10מונח תחבירי ,מושג פיזיקלי וחוג מזיז
 11כלי נגינה שנגמר באשתו הראשונה
של אדם
 13גבע ,גוטמן ותומרקין לא צריכים אותו

13
14

15

ע

פתרון התשבץ הקודם
סרטי דיסני
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