אוקטובר  ,2017חשוון תשע"ח ,גיליון 196

גליון
מעקב

דבר העורכת

תוכן עניינים
כשלא נשב בסוכה
וייצאו ממנו מים...
לזיכרו
ברוחב לב
נתנו להן כנפיים
מעבירים את הכדור

6
9
11
12
15
16

מדורים
דבר עורכת
מכתבים
מהמתרחש בחבל
אנרגיה מתחדשת
משולחנן
שירותים חברתיים
קצת תרבות
ציפור החודש
צמח החודש
חזר בשלום  -דובי גולדמן
תשבץ

2
2
4
18
19
20
20
21
21
23
24

נחיתה ראשונה התבצעה בנמל תעופה רמון,
במסגרת תרגיל תעופתי .צילום :דובר רש"ת

"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 ,גבי בנט ,דובי
גולדמן ,חנן גינת ,אתי היאשי ,ציפורה
וגנר ,שרי ניצן ,קרן פולק ,בני שלמון,
איתי שני ,דפנה שמשון-מוסניקוב ,שרון
סורג'ון
צילום שער :גל נקדימון
 2קצה המדבר | גיליון מס 196 .אוקטובר 2017

שתי הערות למערכת
 .1מה זה "גיליון מעקב"? להבדיל מזה ה�ר
פואי ,החודש חזרתי בזמן לשלוש כתבות מהל
עבר ,בדקתי מה השתנה בשלושת הנושאים
שנדונו בהן ,למדתי ,השכלתי (אני חושבת)..
והתוצאה לפניכם :ההרחבה ביהל ,ציפורים
במקום פרחים וכמה ברזים צריך בית אחד?
 .2סקר קצה המדבר יצא לדרך ונכון לכתיבת
שורות אלה ,אנו עומדים על מספר חביב אך
לא מרשים של -כ 70-משתתפים .כבר ע�כ
שיו התוצאות מרתקות (אותי ,לפחות) ,אבל
על מנת לקבל תמונת מצב ממנה ניתן יהיה
להסיק מסקנות ולהתאים את העיתון לרצון

התושבים  -יש צורך ביותר תשובות .לא
מסובך ולא גוזל זמן  -נכנסים לאתר מועצה,
לקישור לסקר ,עונים ש ל השאלות וזהו  -ד�ע
תכם נרשמה ותועדה.
על מנת לאפשר גם למי שלא גולשים דרך
קבע ,או בכלל ,במרשתת ,אך מוצאים עניין
רב בעיתון האזורי  -סייעו למבוגרים (בעיל
קר) שאינם מוצאים במחשב אמצעי נוח ,וענו
איתם על הסקר.
ההשתתפות אפשרית עד סוף חופשת הסוכות.
לאחריה ייבדקו התשובות ותוצאות הסקר
יימסרו בכתבה מקיפה בגיליון חודש נובמבר.

ב ,18.9התפרסמה באתר המועצה הידיעה הבאה ,מטעם המתנ"ס האזורי:
כחלק מתוכנית קיצוצים וההתייעלות תקציבית של המתנ"ס ,אח ת ההחלטות ש�ה
תקבלה על ידי דירקטוריון המתנ"ס הינה לסגור את תחום הפעילות הקהילתית של
מחלקת הרדיו והתקשורת .אולפן הרדיו האזורי יועבר לאחריות בית הספר ויופעל
על ידי תלמידי ומורי מגמ ת התקשורת בבית הספר .אנו מודים לסער צברי ולשו�ת
פים בפעילות הרדיו האזורי בתחום הקהילתי במסגרת המתנ"ס על שיתוף הפעולה,
ומאחלים הצלחה בהמשך.

מכתבים

אין קליטה

יש דברים שקשה לקבל ולא מובנים לי...
נתחיל בסוף...
ב 18.9-התבשרנו שבשל שיקולי תקציב
וקיצוצים נסגרה תחנת הרדיו הקסומה
׳רדיו שמעמה׳ ,הרדיו של חבל אילות,
התחנ ה עם הפלייליסטים המשגעים (ש�ל
פחות אצלי רצו כל היום בסטודיו.)...
המתנדבים מפסיקים לשדר ,המיקרופונים
כבים והכל  -פוף התפוגג ,כל מה שנבנה
עקב בצד אגודל ,לאט לאט ובטוח ...נגמר.
קצת רקע:
בשנת  ,2012ביוזמת שני צעירים מקיבוץ
אילות  -עינב נלסון ארובס ויהלי ילובסקי,
הוקם במתנ"ס חבל אילות והמועצה האזול
רית ,פרויקט מקסים קהילתי וירוק בדמות
תחנת רדיו של חבל אילות ,שלימים נקל
רא ה ׳רדיו שמעמה׳ ,שם שנבחר בהתל�ה
בות ע״י תלמידי ביה"ס .תחנה אינטרנטית
ולא באמצעות משדר ואנטנה ,אבל תחנה
מכובדת ללא ספק  ,כשבראשה שדרן מ�ו
צלח שצלח ק"מ של שעות שידור וניסיון.
הרעיון מאחורי הקמת התחנה והמטרה
היו להביא לידי ביטוי א ת ההון האנ�ו
שי של בני הנוער ותושבי החבל ,על
ידי שידור תוכניות במגוון תחומים.
במהלך השנים עד לסגירתה ,התנדל
בו בתחנה רבים ,בני נוער ומבוגרים
כאחד ,ששידרו תכניות שעסקו בתחול
מים מגוונים ,שימשו כטכנאים ,ראיינו,
שידרו מהשטח באירועים שונים בחבל,

ערכו ובעיקר ספגו ׳תקשורת מהי?׳
חלק מבני הנוער עשה זאת במסגרת פרויקט
המחויבות האישית בביה"ס ובמסגרת מגמת
תקשורת.
אז כמו שכתבתי בכותרת ,יש דברים
שלא מובנים (לי לפחות) ,קטונת י מל�ה
בין איך ל׳מפעל׳ קהילתי כזה נותנים
להיסגר? רדיו נטול מניירות  ,רדיו ש�מ
שתתף ולוקח חלק בפעילויות החבל,
רדיו בלתי אמצעי הנות ן במה לתו�ש
בים ,רדיו פתוח לרעיונות ,רדיו יצירתי!
נכון ,מגמת תקשורת של ביה"ס לא תיפגע,
אבל האין טעם לפגם במגמה שתלמידיה
מעתה כבר לא ישדרו ויתנסו בדבר האמיל
תי?
יש דברים שערכם לא יכול להמדד רק
בכסף ,יש דברים שהם ערך מוסף מעבר
לכך .אנחנו חבל צעיר הקולט לחיקו משל
פחות צעירות עם ילדים ומשדר כל העת
עשייה .נכון ,אין לי הבנ ה בתקציבים וחל�ו
קתם ,אך יש לי רגישות ואמפטיה ליוזמות
מבורכות כיוזמה זו.
חבל לי ,ואני לא היחידה .מניסיו ן אני יו�ד
עת שכל דלת שנסגרת עוד יכולה לשוב
ולהיפתח ודברים יכולים להישקל שנית ,אז
מי מרים את הכפפה?

ליאור דפני ,באר-אורה

מכתבים

תיקו ,אבל לטובת מי?
המשאיות כבר פרקו את הפרי בבית האריזה האזורי ועצי המג'הול
בערבה הדרומית העניקו לתושבי חבל אילות עוד שנה של רווחה
כלכלית .אין ספק ,זהו הענף שעליו כולנו יושבים  -גם אלה שכף
רגלם טרם דרכה במטע .לאחרונה עלתה שוב על סדר היום שאלת
הגדיד הממוכן ,והפעם יש לנו גם תשובה רשמית .נתנו אותה אנשי
חברת"  "עובד גובי" שהתבקשו על ידי "ערדום" להשוות בין נת�ו
נים שנאספו בסמר וביטבתה (גדיד ממוכן) ,לעומת גרופית ואליפז
(גדיד ידני) .בשורה התחתונה המחקר מצביע על תוצאות דומות,
בתפוקות וברווחים; זאת ,על אף השונּות הגדולה בין שתי השיטות.
ועכשיו עולה מאליה השאלה :האם התיקו הזה מצדיק את המשך
המצב הקיים ,או דווקא מדגיש את הצורך בשינוי? יש מי שחושבים
שגם לנוכח הגידול הצפוי בהיקף המטעים ,המסקנה המתבקשת היא
שעדיף להישאר עם שיטה הקיימת ,הנשענת על עובדים זרים ,אבל
אולי זה דווקא סימן שהגיע הזמן למהלך אסטרטגי.
הנושא נמצא במקום גבוה מאו ד בסדר העדיפויות של חנן גינת (מ�ו
עצה) ושל עדית גרפונקל (ערדום) .לקראת הכפלת שטחי המג'הול
בתוך כעשור ,אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם פנינו אל אזור
שנשען באופן מסיבי על עבודתם של מאות תאילנדים ,דבר שיש
לו משמעויות כלכליות (שכר ם של הפועלים מועבר לחו"ל) ומש�מ
עויות חברתיות (באילו פאבלות יתגורר צבא העובדים הזה; מה הם

צילום :מעין סלע

יעשו בשאר הזמן) .בהצביעו על תוצאות דומות בשני הממשקים,
צוות הבדיקה של "עובד גובי" החזיר את התפוד הלוהט אלינו...
הנה עוד דבר שראוי להרהר בו :עד היום בוצעה כמעט כל עבודת
המו"פ הטכנולוגית הזו בקיבוצים עצמם :בעיקר סמר ,וכן בנאות
סמדר ויטבתה .המערכת האזורית ושאר המגדלים הסתפקו בביקורים
מזדמנים ובמדידות ההספקים  /נזקים וכו' .לבו א עם סטופרים וט�ב
לאות אקסל פעם בשנה  -זה בסדר גמור ,אבל לסמוך על המסגרים
שיעשו את העבודה עד הסוף ואז גם ימסרו את התוכניות לכולם  -זו
לא התנהלות רצינית .לזכותם של המאלתרים אפשר לומר שהצליחו
להגיע בתוך כעשור לתוצאות דומות לאלה של הגדיד המסורתי,
כמעט ללא תמיכה ממוסדת ,כאמור .מסקנה מתבקשת היא שבמהלך
מסודר ומושקע אפשר יהיה להגיע להישגים טובים בהרבה .הרי
התאילנדי לא יעבוד יותר מהר ויותר בזול; אבל פוטנציאל השיפור
בגדיד הממוכן הוא גדול .ואולי לא?
כאן העסק כבר הופך להיות מסובך באמת ,כי הוא נוגע לשאלות
הניהוליות-חברתיו ת המרכזיות בחבל .מי מחליט כיצד תתבצע ה�ע
בודה במטע התמרים של קיבוץ מסוים? קרוב לוודאי שאלו הם
מרכזי הענף ,בצוותא עם מרכזי המשקים .אנשים אלה ,שכלכלת
הקהילה על כתפיהם ,יודעים את מלאכתם נאמנה ,ואין להם שום
סיבה להיכנס להרפתקאות .כיום התשומות ברורות ,וכך פחות או
יותר גם התפוקות .אם יצטרכו להביא פועלים רבים
כדי להתמודד עם התרחבות המטעים ,יביאו .זה
יהיה" "עוד מאותו הדבר" והעיקר לשמור על היצ�י
בות.
לעומת זאת ,גדי ד ממוכן דורש לא רק השקעה כ�ס
פית משמעותית ,אלא מהפכה תפיסתית של ממש.
לא עוד אפרונים סטנדרטיים ,אלא "מאספות/גול
דדות" שכוללות כמעט כל טכנולוגיה מקובלת:
מכאניקה ,הידראוליקה ,פנאומטיקה ,חשמל ,בקרה,
מחשבים ,שליטה מרחוק ועוד .מי יתכנן את הכלים?
מי יבנה אותם? חשוב מכל  -מי יפעיל ומי יתחזק?
כבר היום עמדת המפעיל בקומביין הזה נראית כמו
קוקפיט ,עם שפע מתגים ואביזרי שליטה.
סמר ויטבתה ,כל אחד משיקוליו ,נמצאים במסל
לול זה ,אבל אין זה אומר שהם ימשיכו בו תמיד.
אפשר בהחלט שהכיוון הזה ידעך וייעלם ,כאשר
הנסיבות במשקים האלו ישתנו .ואז מה  -השׂקים
כרגיל? (כלומר ,התיאלנדים והאפריקאים ימשיכו
לעטוף כל אשכול בשק רשת ,ולפתוח אותו ידנית
כמה פעמים במהלך העונה ,כדי לרוקן את הפרי
שהבשיל  -מה שלוקח פי כמה זמן מאשר הגדיד
הממוכן).
אכן ,נדרשים חזון והשקעה מתמשכת ,כדי להפוך
את הגדיד הממוכן מאטרקציה נחמדה  -מחלוקת
מתמשכת בין ותיקי הענף  -למציאות ממשית .בתל
חום האנרגיה המתחדשת מינתה המועצה צוות של
אנשים מוכשרים שקידמו את הנושא במלוא המרץ
והמקצועיות .אבל כמה מתושבי החבל עובדים
בפועל בשדות הסולאריים? בודדים ,לכל היותר.
החשש הוא שבסוף גם הענ ף המרכזי ביותר בע�ר
בה הדרומית ,יהיה עוד אופרציה שמשיאה רווחים,
אבל הקהילה ככלל מנותקת ממנה .מומלץ לצפות
במצגת של יורם סדן באתר המועצה" :טכנולוגיה
חקלאית כמנוף לקידומו של חבל אילות" (כדי
להגיע בחרו בדף "סיפורו של חבל" ואז "תערוכת
מצגות").

יניב גולן ,סמר
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מהמתרחש בחבל
תנו לעצמכם הצגה לחג
בראש השנה הופיעה ביהל קבוצת צעירים מוכשרים  -תיאטרון
אלעד!
לאור העובדה שאנו מייחלים לפתיחת שנת תרבות ברגל ימין ,היו
לי היסוסים שמהר מאוד התפוגגו והפכו להתרגשות גדולה ולערב
יוצא מן הכלל.
לקיבוצנו הגיעו קבוצה של חמישה חבר'ה שמיד פתחו עימי בשיחה
קולחת ובמטר שאלות כדי ללמוד על קהל היעד.
המועדון התמלא לאיטו ואחרי שזללנו מהכיבוד החלה ההופעה .מיד
היה ניתן להבחין בחיבור המיידי שבין השחקנים לקהל .זכינו במופע
אימפרוביזציה שבו הסיפור כולו מוכתב על ידי הקהל.
חשוב לציין שאחת המתנות היפות שהביא עימו תיאטרון אלעד
לשנה החדשה הם הסיפורים שגילינו על חברנו לקיבוץ ,דרך המופע,
דבר שהיה נמנע מאיתנו אילו לא היו מגיעים אלינו.
המופע היה מפתיע ,מרגש ומצחיק עד דמעות  .ראיתי אנשים מתר�ג
שים ,נהנים ,מתחברים וצוחקים בדרך שלא הכרתי קודם.
יצאנו מהמופע בהרגשה של התרוממות רוח (ואני קצרתי מחמאות
על בחירת המופע ועל ערב איכותי).
הרי זו דרך נפלאה לפתוח שנת תרבות .שנה טובה לכולם!

שרון סורוג'ון
רכזת תרבות – קיבוץ יהל.

הגיל הפעיל
לקראת השנה החדשה ,מספר מילים על "בשביל הפנאי" – מחלקת
ותיקים ( )55+הפועלת במסגרת המתנ"ס האזורי.
המחלקה הוקמה כדי לתת מענה לצרכי אוכלוסיית הותיקים בחבל,
שמספרה הולך וגדל עם השנים .המחלקה מלווה בפורום ותיקים
אזורי המעורב בנעשה במחלקה ומשמש כצוות היגוי והתייעצות.
הפורום מורכב מ :שרי ניצן  -מנהלת אגף השירותים החברתיים
במועצה ,עידית אושה – מנהלת המרפאה האזורית ומחלקת הבריאות
של המועצה ,מנואל מישו – עו"ס לענייני זקנה ,הדס שפירא  -מ"מ
מנכ"לית המועצה ,שושי אורון – מנהלת המתנ"ס ,יו"ר – אריאלה
פישפלד ,רכזי גיל שלישי ונציגי הקיבוצים השונים.
הפורום מתכנס מספר פעמים בשנה וא ף יצא לסיורים לימודיים במ�ו
עצות אזוריות אחרות (רמת הנגב ,שער הנגב ,אשכול) כדי לראות
וללמוד.
בנוסף לישיבות הפורום ,מתקיימות גם ישיבו ת רכזי גיל שלישי וה�מ
חלקה גם עוסקת בתחומים נוספים כגון פורום" "משולש הזהב" ,שנ�ו
עד לתאם את מכלול צרכי הוותיקים בחבל.
בשנת תשע"ח מוצעת תוכנית מגוונת ,שנבנתה מתוך רצון להעשיר
א ת שעות הפנאי בפעילות מעניינת ומהנה .התוכנית מורכבת מ�ס
דרות שונות המוכרות לנו :מפגשי מרצה – קפה שיתקיימו בערבי
שני ויעסקו בתחומי המוסיקה ,הפילוסופיה ,האנתרופולוגיה ,מסעות

ועוד .כמו כן ,בחלק מהערבים האלה יתקיימו מפגשים עם סופר/ת
במסגרת שיתופי הפעולה עם הספרייה האזורית בהנהלת קרן פולק.
מפגשי מועדון הקולנוע עם זיו אלכסנדרוני ימשיכ ו זו השנה הרב�י
עית ויעסקו בנושאים מעניינים מהתחום .מפגשי קתדרת שישי בוקר
ימשיכו להתקיים עם מיטב המרצים מתחומי האקטואליה ,החברה
והפלילים .טיולים באזור ומחוצה לו בהדרכת אמנון גרינברג ,והשנה
תיפתח גם תוכנית חדשה – "בשביל הדעת" – תוכנית לימודי בוקר.
החל מתאריך  1.11.17ניפגש לסדרה של  14מפגשים בשני נושאים
שונים; המפגשים יתקיימו בימי רביעי בספריית בית הספר בשעות:
 – 8:40-10:15מנהרת הזמן בארכיאולוגיה מדברית ,מבט מן העבר
ועד היום
 – 10:40-12:10קריאה משותפת בתנ"ך
התוכנית לסמסטר א' סגורה .במהלך הסמסטר נגבש תכנים לסמסטר
ב'.
לתשומת ליבכם ,התוכנית ,להוציא הטיולים ,פתוחה לקהל הרחב.
פרטי תוכנית הפנאי ובשביל הדעת יופצו בקרוב בישובים וגם יופיעו
באתר המועצה ,בתקווה שתמצאו עניין ורצון להשתתף בתוכנית.
בברכת שנה טובה ולהתראות בפעילויות השונות,

דפנה שמשון  -מוסניקוב
בשביל הפנאי – מחלקת ותיקים ()55+

מילה טובה

בשביל הפנאי

מחלקת וותיקים +55
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אנו רוצים להסב את תשומת הלב לנעשה במועדון הגיל השלישי בחבל אילות ,שבו חברים הורים
מישובי המועצה האזורית .המועדון פתוח בימי ראשון ,שלישי ורביעי .השיחות בינינו ,עבודות
היד בהדרכת חייקה ,ציור בהדרכת הלן ,התעמלות וריפוי בעיסוק בהדרכת בריג'יט ,וקרמיקה
בהדרכת רותי  -הן שפע של פעילויות מעניינות.
תמי מבאר אורה ,ובריג'יט מיטבתה מובילות בחן רב את כל הפעילות ,בפיקוחה של שרי ניצן -
מנהלת השירותים החברתיים של המועצה.
נאמר" :שאתה לא נהיה זקן יותר ,אתה רק משתבח עם הזמן ".נשאלת השאלה מה לומר " -זקן"
או "קשיש" ? זה לא משנה ,צעירים יותר לא נהיה.

צפורה וגנר ,בשם חברי המועדון

מהמתרחש בחבל
פעילות קהילתית מדעית בחבל אילות
אנו ,הגרים יחד בחבל ארץ ייחודי ,שואפים להיות שותפים למהלכי
הפיתוח של האזור  -אשר מחד שואף לגדול ולהתרחב ומאידך רוצה
לאזן את צרכיו אל מול צרכי השימור של ערכי הטבע .בשנתיים
האחרונות חברו יחד מספר גופים באזור העוסקים ומאמינים בחינוך
מדעי (מרכז מד ע ים המלח והערבה ,מכון הערבה ללימודי הסב�י
בה ,מו"פ חקלאי ,היחידה הסביבתית ,רשות הטבע והגנים ,וחל"צ
אנרגיה מתחדשת) במטרה לקדם באזור שיח ,הרחבת הידע ,היכרות
עם הסביבה הקרובה ,הפעילות הכלכלית ומגמות הפיתוח המקומיות.
ימי העיון אותם אנחנו מקיימים ,זו השנה השנייה ,מהווים את הבמה
להנגשת הידע והצגת הדעות והגישות השונות שבאזור.
חברת אלגטק ,שלה מפעל לגידול אצות והפקת חומר נוגד חמצון
בקיבוץ קטורה ,תומכת  -זו השנה השנייה  -בקיום ימי העיון הללו,
מתוך רצון להעצים את הקהילה בה היא פועלת.
הנושאים בהם עסקנו עד כה בימי העיון :מצב מעודכן ש ל האקווי�פ
רים בערבה ,תוכניות תעלת הימים והתפלה ,דרכים היסטוריות שעל
ברו באזור  ,האם נכון להקים טורבינות רוח בערבה – עלות מול ת�ו
עלת ,באר אורה  -עבר-הווה-עתיד ,סיור בעתיקות יטבתה וחידושים
בחקלאות בערבה – כחלק מהנצחה של ג'יגי' סטרום ז"ל מסמר ,שעד וקנאביס רפואי בערבה.
ימיה האחרונים ניהלה את המו"פ החקלאי .בהמשך ,אנחנו מתכננים אנחנו שמחים על ההשתתפות הערה ומזמינים את כולם לקחת חלק
לעסוק בלמידה מעמיקה יותר סביב עץ השיטה ,פיתוח תיירות בחבל ,ולהרחיב את מעגל המשפיעים באזור.
חקלאות משמרת וההזדמנות (כן או לא )..לגידול קנאביס לתעשייה
קרן ספיר ,מרכז מדע ים-המלח והערבה

"יחדווקא" חגגה עשור
באירוע נוסטלגי ,קהילתי וקייצי במיוחד  -היה חם,
חם מאוד!
היה מרגש ונעים לפגוש שוב את הקהל שעזב את
המזגן והגיע בהמוניו לבריכת יטבתה ,לערב של
מוזיקה ואהבה.
על הקונספט הפעם לא היה ויכוח  -מסכמים עשור
ע ם מיטב השירים ,קטעי הקישור וההקדשות שה�ע
לנו על בימת ה"יחדווקא" ,מקיץ  2008ועד השנה.
מבחר גדול ומגוון עמד לרשותנו ,רק היינו צריכים
להחליט על תמהיל מוזיקאלי נכון ולצאת לדרך...
אבל תהליך הבחירה לא היה פשוט .איך מצליחים
לצמצם את כמות החומרים לערב אחד?
ערב שישקף את העשייה התרבותית שלנו ,שיל
שלב ישן וחדש ,קצבי ורגוע .ערב שיתאים לקהל
הוותיק ,אבל גם יהיה צעיר ועדכני.
על כן ,החלטנו לערב את הקהל שלנ ו בהכנות ל�ק
ראת האירוע  -פנינו לילדי ,חברי ותושבי יטבתה
בקריאה נרגשת לעזרה בבחירת שירי המופע ,על
ידי דירוג עשרת השירים הטובי ם מתוך כל הביצ�ו
עים שהיו עד כה.
גם בנושא הכיבוד השקענו מחשבה .אמנם ,חלק
גדול מאיתנו לא ניחן בכשרון שירה ,אבל רבים
יכולים להשתלב באופן אחר .אז הקהל התבקש
להכין לאירוע כיבודים על עשרה שיפודים שחולקו
מראש ,וההיענות היתה נעימה וטעימה .השילוב
של כמה שיותר אנשים בעשיה לקראת ובמהלך
האירוע תרמה בעבר ,וגם הפעם להצלחתו.
וככה פתאום ,בליל אוגוסט קיצי ,התגשם החלום
ו"יחדווקא" חגגה עשור!

נעמה אלוני
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חבל אילות חוגג

 /גל נקדימון

נכון ,אף אחד לא מכיר את הערבה הדרומית כמונו  -החיים בה ,אבל זה לא אומר שאי אפשר לגלות מחדש.
מדי שנה מתרבות הפעילויות המתקיימות באזור ,בעיקר בחופשים ובחגים .הבא בתור :סוכות!
לצד טיולים ,סיורים וביקורים באתרים מוכרים יותר ופחות ,מחכים
לנו גם אירועים  -מהם פתוחים לקהל הרחב ומהם שמורים רק לנו,
כמו שוק האיכרים ביהל .כמעט כל המקומות והאירועים מציעים
מחירים מיוחדים לתושבי החבל  -מיהל בצפון ,נאות סמדר בצפון-
מערב ועד לאילת בדרום ,דר ך לוטן ,יטבתה ,אליפז ותמנע .בשב�י
לי ,כאמא ,חלק מהדברים המופיעים כאן ,מהווים פיתרון משוכלל
לשעות אחר הצהריים (ידועות כ"שעות אחרי הכוללת"); השכלול
מתבטא בכך שמדובר בפעילויות שגם אנחנו ,המבוגרים ,נמצא בהן
עניין והנאה ,תוך תקווה לא ריאלית שהילדים יוציאו מספיק אנרגיה
כדי לאפשר שנת לילה ארוכה .מאד.
הערה חשובה  -המחירי ם המצוינים כאן ,רובם מיוחדים לתו�ש
בי חבל אילות ,כך שאם מגיעים אליכם אורחים לחג ,או אם אתם
ממליצים לחברים על פעילויות באזור ,כדאי לקחת זאת בחשבון.
נתחיל בחגיגת טיולי סתיו עם אליפז ,שתתקיים במהלך כל ימי
החופשה  .5-14.10 -שם מבטיחים לנו חקלאות ,אנרגיה מתחדשת
וטיולים בנופי המדבר הקסומים ,בהדרכת מדריכי אליפז .להלן לו"ז
הפעילויות:
 5,7,14/10בשעה  – 09:30ביקור בחממת  5החושים – בואו לראות,
לשמוע ,להריח ,לגעת ולטעום מתוצרת החממה וגידולי השדה.
 8,12/10בשעה  – 16:00סיפורי חולות והעפת עפיפונים בדיונות
סמר מעל הרי אדום
 9/100בשעה  - 16:00סיור מודרך במכוניות פרטיות אל חוות ע�ב
רונה ובריכות הפלמינגו
 10/100בשעה  – 09:30הרפתן המדען – סיור אל רפת הקיבוץ ,מ�ש
חקי מחט בערמת שחת וסודות החלב.
המחיר –  35ש״ח לאדם מגיל  ,3אורחי חדרי האירוח באליפז – חינם
בהרשמה מראש
לפרטים והרשמה – 052-3688384 ,08-6356230
נישאר באזור ונמשיך ע ם פארק תמנע ,שגם השנה מארח את פסט�י
בל "קמפינג בקצב" – תמנע  ,LIVEבתאריכים – .11-13/10
במהלך ימי הפסטיבל ,יתקיימו סדנאות קצב ,תיפו ף על הגוף ,תנ�ו

פסטיבל קצב בתמנע (צילום :ארן דולב)
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עה קפוארה ,כיתות אמן באתרי הפארק המוכרים ,סיורים מודרכים
אל קניון הפרצופים ,הופעות לילדים של אודי ואביעד ,הרפתקה
בקרקס – תיאטרון אלעד .במה מרכזית עם הופעת של אברהם טל
ולהקת מיומנה ופארק אתגרי – תמנע אקשן.
מחיר –  60ש״ח לאדם ,ליום .תוספת עבור לינה באתר הקמפינג –
 10ש״ח בלבד.
לפרטים והזמנות – פאר ק תמנע –  ,08-6316756מרכז מידע וה�ז
מנות – 08-6616976
עוד בתמנע ,יתקיימו סיורי שקיעה ועששיות בתאריכים 8-10/10 -
בשעה .17:00
הסיורים ייפתחו בצפייה במיצג מולטימדיה המספר על אורח החיים
של כורי הנחושת בתקופה המצרית ,סיור עובר בין "יצירות טבע"
מפתיעות .מתחילים ב"קשתות"  -מסלול רגלי קצר הכולל זחילה
בפיר נחושת עתיק שעל קירותיו נטיפי טורקיז ,סיור לילי ב"דרך
האור והחושך" ,ביקור במקדש האל ה חתח'ור ומשם לפטרייה המ�ר
שימה עד הגיענו לעמודי שלמה.
חלק מהסיור יואר באמצעות עששיות.
משך הסיור כשלוש שעות.
המחיר–  59ש״ח לאדם (מגיל  3עד .)13
הסיורים בהרשמה מראש
להרשמה – פארק תמנע –  08-6316756ובאתר
www.parktimna.co.il
נדרים לאילת ,ש ם יתקיים הפנינג הצפרות הגדול של סוכות בת�א
ריכים –  ,6-7/10בשעות 09:30-14:00
זהו הפנינג לכל המשפחה בפארק הצפרות שבכניסה לאילת  -המל
בקרים יפגש ו ציפורים וחוקרי ציפורים מתחנת המחקר וישמעו ס�י
פורים מרתקים על כל ציפור ועל תופעת נדידת הציפורים .במסגרת
ההפנינג ייערכו פעילויות לכל המשפחה ,סיורים מודרכים בפארק
הצפרות ,סיורים אל ברכות הפלמינגו וסדנאות יצירה ומשחק.
הכניסה חינם
לפרטים נוספים www.eilatbirds.com , 050-7671290 -

צילום :ארן דולב

סיור ,שוקו ,הצגה ,בוץ
באזור יטבתה יתקיימו סיורים מודרכי ם עם רשות העתיקות ,בתאר�י
כים –  ,9/10בשעות  11:00ו.14:00-
כאן מבטיחים לנו סיור מודרך ומסקרן עם הארכיאולוגית ד"ר טלי גיני
מרשות העתיקות בעקבות האדם במדבר .הסיור יחל במתחם פונדק
יטבתה ומשם נסיעה קצרה לתצפית אל עין רדיאן כדי להתחקות אחר
נדודי בני ישראל ביציאתם ממצרים ,עפ"י המסופר בספר במדבר.
בסיור נגלה כי בני ישראל לא היו היחידים שמצאו בנווה יטבתה
חניון דרכים ומקור מים .הנבטים מובילי המור והלבונה חשפו את
מאגר המים ובנו בסמוך מקדש ,הרומאים בנו מצודה כדי להגן על
גבולות האימפריה הרומית ,התורכים הקימו את תחנת המשטרה,
הבריטים הקימו את יחידת משטרת הגמלים שמוזכרים בכתובים של
לורנס איש ערב ואחרונים להתארח בחאן היו חיילי גולני לקראת
מבצע עובדה לכיבוש אילת.
משך הסיור כשעתיים והוא מתאים לכל המשפחה.
המחיר למשפחה –  30ש״ח
לפרטים נוספים והרשמה – מרכז מידע והזמנות – 08-6616976
עוד ביטבתה ,נמצא הפארק החדש ,שמציע במהלך ימי החופשה
מבצע מיוחד ,בשעות  10:00-15:00ובחול המועד עד  ,16:00במחיר
אטרקטיבי של  30ש"ח לאדם (מיוחד לתושבי החבל) ,אפשר יהיה
ליהנות ממתקני הפארק ,מרחבי התוכן המקוריים המציעים פעילות,
מידע ועניין לילדים ומבוגרים ותעסוקה של כשעה וחצי באמצע
היום .לפרטים והרשמה – 08-6356346

ביום שלישי ,10.10 ,החל מהשעה  ,17:30נשוב
וניפגש ברחבה הגדולה שמול מועדון קיבוץ יהל,
שם יחכו לנו דמויות שטח ומופעים קרקסיים
לאורך כל האירוע ,הפעלות לילדים ,בית קפה
מקומי ,וכמובן  -דוכני יצירה ואוכל  -מעשה ידי
תושבי החבל והסביבה
ניקח הפוגה מכל הפעילות (וגם מהילדים) ,נשריין בייביסיטר ונלך
לערב מרתק של תיאטרון אלעד ,עם ההצגה "ירמה לאור ירח"  .הה�צ
גה תעלה בתאריכים –  10/10 ,5/10בשעה  ,20:30בקיבוץ אילות.
לטוב ת מי שעוד לא היו והתרשמו ,נספר שמדובר בעיבוד עטור ש�ב
חי ם של תיאטרון אלעד להצגה של אחד מגדולי המחזאים הספ�ר
דיים – פדריקו גראסיה לורקה :ירמה ,אישה הכמהה לתינוק ,כלואה
במערכת יחסים עם בעלה חואן בכפר קטן.
מספר המקומות מוגבל ,יש להזמין כרטיסים מראש.
לפרטים נוספים –  050-6706009או באתר -
www.elad-theater.co.il
נצפין מעט ללוטן ,למתחם המוכר של ה"אקו-כיף" ובית התה ,שם
מציעים לנו ,במהלך כל ימי חול המועד ,בשעות  09:30-11:00חוויה
אקולוגית לכל המשפחה  -שלל סדנאות יצירה וסיורים מודרכים
להיכרות עם הבנייה הירוקה:

בוץ פיסולי – פיסול בטיח אדמה רך ועדין בשילוב חומרים מהטבע.
כדור זרעים – הכנת כדור פלא מזרעי הגינה האורגנית הצמודה
לפארק יחד עם קומפוסט וחרסית מקומית.
קשת רומית – איך בונים קשת? מהי אבן הראשה?
סיור מודרך – למידה אודות הגן האורגני ,שיטות טיפול בפסולת
ביתית ובמים ,עקרונות הבנייה הטבעית ,היכרות עם הפרויקטים
האקולוגיים.
דיסק גולף – משחק משפחתי לפי חוקי הגולף העממי כשהגומות הם
סלים תלויים ואת הכדור מחליף הפריזבי.
המחיר –  35ש״ח למשתתף (חינם למתארחים בחדרי האירוח בלוטן).
לפרטים והרשמה – 054-9799030 ,08-635935
נעלה בהר ,במרחק של  12דקות נסיעה (בדוק ומדוד!) ,נשנה אווירה
לשלווה של נאות-סמדר ,שם ניתן לסייר בכל ימי חול המועד בשעות
 ,10:00-13:00ללא תיאום מראש ,בבית האומנויות ,בגלריה וביקב.
אם במקרה אתם גרים באזור ועדיין לא פיניתם לעצמכם בוקר לסיור
במקום ,אתם חייבים את זה לעצמכם .בית האומנויות הוא מבנה
מרשים וצבעוני שנבנה בידי אנשי המקום במשך  15שנה ,ומעליו
מתנוסס מגדל צינון מדברי פאסיבי חסכני באנרגיה .בחצר המקום
ניצבים מזרקת מים ,תבליטים ועמודי ם מעוטרים ,ומהמרפסת ה�ע
ליונה ,יש תצפית נוף מרהיבה ,גם במושגים שלנו .אפשר גם לצפות
בסרט קצר אודות נאות סמדר ובניית בית האומנויות וביקב אפשר
לטעום יין אורגני וגם לרכוש מהתוצרת המקומית.
המחיר –  25ש״ח לאדם .ילדים עד גיל  – 12חינם
לפרטים – ,054-979896
http://neot-semadar.com/?pageid=205

ארכיון נאות סמדר

נקנח (לא כרונולוגית ,אלא גיאוגרפית) בצפון שלנו  -בקיבוץ יהל,
שם יתקיים שוק האיכרים המסורתי שעליו נאמר כבר הכל .ביום
שלישי ,10.10 ,החל מהשעה  ,17:30נשוב וניפגש ברחבה הגדולה
שמול מועדון הקיבוץ ,שם יחכו לנו דמויות שטח ומופעים קרקסיים
לאורך כל האירוע ,הפעלות לילדים ,בית קפה מקומי ,וכמובן  -דוכני
יצירה ואוכל  -מעשה ידי תושבי החבל והסביבה .הכניסה חופשית.
הסעות בהרשמה על לוחות ביישובים עד ערב סוכות.

קדימה ,אוכל
ולבסוף  -אם אתם רחוקים מחדר האוכל של הקיבוץ ,או אם הדבר
האחרון שבא לכם לעשות עכשיו הוא לבשל לאורחים ,אז לאורך
החבל פרושות גם מסעדות וסוכות.
מצפון לדרום:
פונדק נאות סמדר – צומת שיזפון – 08-6358180
לובי חדרי האירוח "מעיין במדבר" – קיבוץ יהל – 08-6357967
"בית התה" – קיבוץ לוטן – 08-6356935
"קפה קולות" וחדר האוכל – קיבוץ קטורה – 08-6356658
פונדק יטבתה – צומת יטבתה – 08-6357449
"חאן המלך שלמה" – פארק תמנע – 08-6316756
מסעדת "כפות תמרים" – קיבוץ אילות – 08-6358760
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כלי הקשה  //טל כוכבי  -תופים
פון וגיטרות  //אליסף בשארי – שירה ועוד  //רועי פרידמן נטיסייזר  //ירון מיטלמן  -בס
רה  //דסקל יונתן  -קלידים וסי
קסו
יקיר ששון – שירה ,ס חצוצרה  //ארד עייני – חצוצ
ארתור קרסנובייב –

יום שישי | 13.10
״תצפית״  -גרופית

 // 21:00פתיחת שערים
 // 21:30הופעה
 // 23:00מסיבת ריקודים
הכניסה מגיל  18ומעלה

רבע לאפריקה ,מההרכבים
היותר עסוקים ופעילים
בשנים האחרונות .ההרכב
משלב ג'אז-פאנק ישראלי
עם מוסיקת גרוב אפריקאית
וים תיכונית-קולאז' מוזיקלי
מרומם נפש שלא משאיר את
הלב והאוזניים אדישים.

קדמת באתר המועצה – ₪30
יס  +משקה ראשון בהרשמה מו
מחיר כרט
ראשון בכניסה למתחם – ₪40
מחיר כרטיס  +משקה
האירוע מטעם מחלקת צעירים
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מרכז תרבות ואמנות חבל אילות

כנראה ב2023-

 /גל נקדימון

בגיליון "קצה המדבר" של מאי  ,2012התבשרנו על מהפכת ההתפלה ועל ביטול עתידי של מערכות המים
הכפולות ביישובים .אז למה יש לרובנו שני ברזים?
תחת הכותרת המבטיחה "מים מותפלים ימתקו" ,נרשמו לא מעט מתי יתחיל לפעול מתקן ההתפלה המשותף של ישראל וירדן?
נתונים הנוגעים למשק המים בערבה הדרומית .לא אביא אותם כאן" ,בשנת ".2023
כי לא מדובר בחזרה על מה שכבר נכתב ,אלא במעקב אחר אחד מאי " - 2012בשנים הקרובות נישען פחות ופחות על מי תהום".
התהליכים המרכזיים בתחום המים :ביטול מערכות המים הכפולות ספטמבר  - 2017האמנם?
"אנחנו נמשיך להישען על מי תהום כל הזמן .בקצב שבו פעילויות
ביישובים ,ומעבר למערכת אחת ,של מים מותפלים.
אבי רמות ,מנהל אגודת המים "ערדום" ורכז הוועדה החקלאית של הפיתוח מתבצעות  ,אין לנו ברירה ,אלא להמשיך ולהסתמך על ק�י
המועצה האזורית חבל אילות ,נתן את התשובות לשאלות ששלפתי דוחים ,למרות איכו ת המים הנמוכה ולמרות התקלות המרובות .ל�מ
עשה ,מאז  - 2012לא רק שאנו לא מסתמכים פחות על מי תהום,
מאותה כתבה בת חמש שנים וחצי.
בכתבה ההיא נכתב ש"על פי דרישת משרד הבריאו ת יבוטלו ה�מ אלא אף נוספו שני קידוחים מצפון ללוטן".
באפריל  2009אושרה תכנית אב לאספקת מים לחקלאות  -כמה
ערכות הכפולות"  -באיזו דרישה מדובר?
"הדרישה של משרד הבריאו ת היתה שכל המים המסופקים למ�ב ממנה מיושם?
נים בישובים יהיו מים בתק ן מי-שתיה .מדובר בהחלטה שהת�ק "עדיין לא מיושם ממנה דבר".
בלה לקראת סוף שנות ה ,90-אבל מכיוון שלמשרד הבריאות אין עברו למעלה משמונה שנים  -למה?
תקציבים המאפשרים את יישום ההחלטות שלו ,הוא נאלץ לפנות ״קצב העבודה מוכתב על ידי רשות המים וחברת מקורות .שני גופים
אלו עושים את כל אשר לאיל ידם על מנת
לגורמים אחרים שיממנו אותן ,כמו משרד
לקדם את ביצוע התכניות המאושרות".
האוצר .כך שמשרד הבריאות נתן את ההנל
מהו ה"מסמך שחתום על ידי מנהל אגף
חיה המקצועית ומשרד האוצר (בראשות
התקציבים באוצר  ,מנכ"ל משרד הח�ק
שר האוצר דאז  -ביבי) תקצב את יישום
לאות ,מנכ"ל רשות המים ונציג התאחמ
ההחלטה ואנחנ ו עומדים היום בשלהי ה�פ
דות חקלאי ישראל" המוזכר בכתבה?
רויקט ,במסגרתו מונחות ביישובים מערל
"מדובר בהסכם המים שנחתם בין המדינה
כות שיאפשרו אספקת מים בתקן מי שתיה
לחקלאים ,שבינתיים כבר פג תוקפו ,עקב
בכל הצינורות המיועדים לשימוש ביתי".
תיקון  27לחוק המים ,שהתקבל לפני כחצי
באילו יישובים יש כיום רק מערכת מים
שנה .בהסכם המים הופיע מנגנון לייקור
אחת לצורכי הבית ,בתקן מי שתייה?
המים לחקלאות; בתמורה קיבלו החקלאים
"בבאר-אורה מלכתחילה יש רק מערכת
כספים לפיתוח ואחזקה של מערכות מים
אחת .לפני כמה שנים החלה לפעול גם
לחקלאות .מכיוון שהגענו למחירי המים
בשחרות".
בכתבה המדוברת ,מ ,2012-נאמר יישארו איתנו עוד כמה שנים  -שני ברזים במטבח הגבוהים ביותר שצוינו בהסכם המדובר,
הוחלט לבטל אותו ובמקומו להכניס את
ש"המהלך אמור להתחיל כבר השנה
תיקון  27לחוק המים ,שמוזיל את מחירי המים השפירים לחקלאות
ביהל ובנאות-סמדר" .מה קורה ביהל?
"ההתקנה כבר הסתיימה שם לפני זמן מה .על פי תכניות רשות ומאפשר הלאמה של מפעלי המים של המפיקים הפרטיים על ידי
המים ,החל משנת  2023יסופקו מים בתקן מי שתיה לכל הישובים .המדינה".
עוד נאמר ש"...מדי שנה בשני יישובים נוספים" .מה קרה ל"שני זה מתקזז?
"לא בהכרח ,אבל צריך לתת לזה עוד זמן .התיקון התחיל להיות
יישובים בשנה"?
"הצנרת כבר מוכנה באילות ובגרופית ,וביטבתה העבודה בעיצומה .מיושם בימים אלו ,ונותרו עוד הרבה שאלות פתוחות".
בזמן הקרוב תתחיל ההתקנה גם בקטורה ,סמר ,אליפז ונווה-חריף .האם קידוחי קטורה  9-19ופארן  216אכן החלו לפעול ביוני ,2012
על אף כל זאת ,לפי המדינה ,רק בשנת  ,2023 -לכשתושלם תוכנית כפ י שנאמר באפריל של אותה השנה? האם תפוקתם עומדת ב�צ
האב  ,יסופקו מים בתקן מי-שתיה לכל שימושי הבית ביישובי ה�ע פיות (כמיליון קוב בשנה)?
"קידוחי קטורה החלו לפעול .כל אחד מהם מפיק  150מק"ש ,כלומר
רבה הדרומית".
כמיליון ורבע בשנה כ"א  -למעלה מהמצופה".
"אנחנו נמשיך להישען על מי תהום כל הזמן .בקצב מהנדס איכות מים במקורות ,שהתראיין לפני כחמש שנים ,סיפר
על אלפי בדיקות מעבדה המבוצעות מדי שנה למים .מה מטרת
שבו פעילויות הפיתוח מתבצעות ,אין לנו ברירה,
בדיקות מעבדה שמבצעת מקורות באזור?
אלא להמשיך ולהסתמך על קידוחים ,למרות איכות "חברת מקורות מבצעת בדיקות שגרתיות על פי הנחיות משרד
המים הנמוכה ולמרות התקלות המרובות"
הבריאות ,שמטרתן לוודא שהמים שאנחנו מקבלים עונים על תקן
מי השתיה .גם היישובים עצמם מבצעים בדיקות העוסקות באיכות
המים ,באמצעות אגודת המים".
מה עם מאגרי תמנע ,יטבתה ונוצה?
"נכון להיום ,כל המאגרים האלה סיימו את התהליך הסטטוטורי ,מה הממצאים מהבדיקות האחרונות?
שלקח בין חמש לשש שנים .הצלחנו להעביר אותם ,למרות קשיים "לרוב ,הכל תקין .אם מתגלה בעיה ,משרד הבריאות מרים דגל ומ�ו
שכל מיני גורמים ניסו להערים .המאגר הראשון שייצא למכרז ,יהיה ציא הנחיות נקודתיות ,כמו איסור על צריכת מים במשך כמה שעות,
מאגר תמנע  -על פי מה שדווח לנו מחברת מקורות  -עד סוף השנה או הרתחת המים ביישוב מסוים ,עד לטיפול בבעיה".
ושאלה אחרונה ,שלא ממש קשורה לכתבה ההיא ,אבל צצה מדי
הזאת".
פעם  -האם מי השתיה שלנו מופלרים?
מתי צפויים המאגרים להתחיל לפעול?
״כל מאגר שיושלם יכנס מיידית לעבודה במערכת הספקת המים" "..לא".
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לזכרו של גופי היאשי

 /אתי היאשי

באמצע החיים ,התבשרה משפחתו של גופי מגרופית שהוא חלה בסרטן ,וזמן קצר לאחר מכן הוא נפטר
והשאיר קהילה נדהמת וכואבת  ,חברים מתאבלים ומשפחה אוהבת

שנתיים כבר חלפו מאז הבשורה ששינתה את חיינו כמשפחה.
בחרתי לכתוב ברא ש השנה ,מכיוון שגופי ,הנגר היפני מקבוץ גר�ו
פית ,אהב מאד את ישראל ובמיוחד את היהדות  -את המנהגים ואת
החגים .הוא התגייר גיור כהלכה בקבוץ כפר עציון ,היה מדליק נרות
שבת ,צם ביום כיפור ,בונה סוכה ,מדליק נרות חנוכה ובפסח אהב
לאכול מצות .יותר מהדת הוא אהב את המסורת היהודית.
גופי התגייס לצה"ל בגי ל  38לשלושה חודשים והתעקש ללכת ל�צ
נחנים .בשבילו ,לשרת את המדינה היה חשוב ,ולהיות אזרח ישראל
 עוד יותר .הרי לא סתם צחקנו ואמרנו "אתה בגיל של המדינה" ,כינולדת באפריל .1948
גופי היה נגר אהוב ומוערך  -לא רק בבית גרופית ,אלא באזור כולו.
עם המון סבלנות ואכפתיות ,בקצב שלו ,הוא התאים לכל אחד את
בקשותיו .עם ההומור הנצחי ,עם הבדיחות שלא כל כך הבנו...
לאחר שלושים ושש שנות נישואים ,עם שלושה ילדים שכל כך
אהבת ,עם חברות ,הבנה ,תמיכה והמון אהבה ,נודע לנו שאתה
חולה בסרטן (גידול בכבד) .ומאותו רגע הבנת שהחיים שלך הולכים
להיגמר.

גופי היה נגר אהוב ומוערך  -לא רק בבית גרופית,
אלא באזור .כולו עם המון סבלנות ואכפתיות,
בקצב שלו ,הוא התאים לכל אחד את בקשותיו .עם
ההומור הנצחי ,עם הבדיחות שלא כל כך הבנו...
לא אשכח שדינה (האחות) סיפרה לי שאמרת לה שי ש לך עוד של�ו
שה חודשים לחיות ,שאלתי אותך " -מה פתאום? לא יכול להיות!"
ואז ענית לי ,עם ההומור הנצחי שלך " -בשבילך ,ארבע חודשים"..
מאותו היום התחלנו מסע הישרדות של תשעה חודשים .מסע של
טיפולים ותמיכה ובמיוחד ההתמודדו ת עם השאלה  -איך אנו ,כ�מ
שפחה ,נוכל להתמודד עם האובדן?!
בכל יום ,שבוע ,וחודש ,המצב התדרדר ולא הייתה שום תקווה .לא
כפי שאמר לנו הפרופסור בביקור הראשון בבילינסון "אל תדאג,
את ה תראה את הנכדים שלך ".ונכנסתי למן אשליה לא מובנת ,ל�ת
קוות שווא שאולי תבריא .בפסח הבנתי ששיקרו לי ,שניסו להקל

עליך ועלי.
אבל אתה ,יחד עם תמר (הבת הבכורה) ,ידעתם שאין דרך חזרה,
שהזמן שאול או כמו שאמרת לתמר ביום הזיכרון " -זהו"" .מה זאת
אומרת זהו?" ,היא שאלה ,ואתה אמרת לה "שאין שעה" והתכוונת
שהזמן שאול.
וכמובן ,הדאגה לכפיר ,הילד המיוחד שלנו ,שלא רצית לספר לו.
אבל הוא הבין טוב מא ד שמשהו לא בסדר ,בביקוריו בבית פעם ב�ש
בועיים .הוא הרגיש  -בלי לדעת -שמשהו קורה עם אביו היקר.
וזהו ,לאחר תשעה חודשים  ,בערב ל"ג בעומר ,כשהסרטן כבר ה�ת
פשט ושלח גרורות לגוף החזק שלך ,שאז כבר היה חלש ובקושי
נשמת .לאחר שבוע וחצי שהיינו ביחד עם הבנות תמר ונגה ,כשראינו
שאנו חייבים להיפרד ..הן היו איתך ,צחקו ,דאגו ונתנו לך רגעים
אחרונים של אושר.
קשה לעכל שכבר עברה שנה שאתה לא נמצא איתנו .המחשבות
עוברות ,השנים שהיינו ביחד ,הילדים המדהימים שגידלנו ואהבנו.
החברות ,ההבנה ,והאהבה האין סופית של  36שנים ,שנקטעו בגלל
המחלה הארורה שלקחה אותך ,והשאירה אותי לב ד עם המון זי�כ
רונות.
אתה נמצא בכל פינה של הבית שמל א בעבודות מעשה ידיך  -ק�ר
מיקה ,ארונות ,מדפים ועוד ...הטיולים לאורך כל מדינת ישראל שכל
כך אהבת ,עם המצלמה שלך שתמיד ביד והשקופיות שיישארו לנו
לנצח .הובלת אותנו למקומות שרק אתה הכרת.
ממך למדנו על תרבות כל כך מיוחדת  -תרבות יפן ,יחד בקרנו את
ארץ מולדתך ,הכרנו את המשפחה שלך ,את השפה היפנית .תסלח
לנו ,אבל לא כל כך הצלחנו ללמוד ...הרבינו לטייל בכל אירופה,
ראינו עולם ותרבויות שונות .הצלחנו להגיע גם לארץ מולדתי ,וכך
גם אתה נחשפת לתרבות ממנה אני באתי.
כשאסתכל למעלה לשמיים ,אדע שיש כוכב ענק ששומר עליי.
כשאני הולכת בשבילים ,כשאני רואה את האוטו האדום חונה  -הכל
מזכיר אותך .אזכור תמיד את החיוך המדהים שלך ,את הצניעות ואת
היושר.
וכעת ,לאחר שעבר קצת זמן ,כל השנים שהיינו ביחד חוזרות אליי,
ואני מוצאת את עצמי מדברת איתך ,שואלת דברים ,ופתאום ,כשאין
מענה ,אני מבינה שאני לבד...
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קלטו את הרעיון

 /גל נקדימון

תחת הכותרת המתחכמת "חשיבה לרוחב" ,דיווחתי באוגוסט  2012על התחלת העבודות בשטח המיועד
להרחבה בקיבוץ יהל .האמרה הפופולרית היתה  -הרכבת לאילת תגיע לפני הבתים הראשונים .היום ,עומדים
 12בתים מאוכלסים בהרחבה (והרכבת עדיין לא כאן)

אז

והיום

תמונת שער לא מבטיחה במיוחד ,של שטח עפר גדול וריק מאד,
ליוותה את הכתבה מאוגוס ט ( 2012גיליון  ,)139שסיפרה על הה�ר
חבה בקיבוץ ,עליה שוקדים כבר משנת  .2002הטרקטורים טרטרו,
המכבשים כבשו ,אבל הבתים לא נבנו .כשנתיים לאחר מכן עמד על
הקרקע הבית הראשון בהרחבה הקהילתית של קיבוץ יהל והדעה
הרווחת היא שהעיכוב (הקל ,במונחים של פרויקטים בסדר גודל
כזה) חל בעיקר בגלל הזמן שנדרש לקבלת האישורים  ,פתיחת הת�י
קיות ובקיצור  -בירוקרטיה.
באוגוס ט  ,2012סיפרו המרואיינים על האפשרויות שיהיו למש�פ
חות החדשות להשתלבות בחיי הקיבוץ ,כולל המסלולים הקיימים
 חברות באגודה הקהילתית ,תושבות ,וחברות בעצמאות כלכלית.על המסלול האחרון ויתרו ,בינתיים ,אבל הוסיפו אפשרות לרכישת
בתי אגודה קיימים במחירים אטרקטיביים ולא רק בניית בית חדש.
דווקא התחום הקשה יותר להגשמה ויישום  -זה החברתי והקהילתי
 עמד בציפיות .הדבר יכול להיות קשו ר לתנאים הפיזיים של הה�רחבה ,שמראש תוכננה להיבנות כחלק מהשטח הקיים של הקיבוץ
ולא מחוצה לו וללא חציצה בין הבתים החדשים לישנים .אז ,בכתבה
ההיא ,דובר על הרצון "לשלב את התושבים בחיי הקהילה ובניהולה
באופן מעשי ,והשאיפה שלנו היא שההבדל בין תושב וחבר ,יהיה
מועט ככל הניתן" (הלל טוביאס ,מרכז המשק ב .)2012-קשה היה
שלא להרים גבה למשמע המלים היפות ,המתארות מציאות כמעט
דמיונית בקיבוץ ,אבל באה שנת  2017והראתה שבמקום בו יש רצון
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 יש גם דרך.ישבתי עם מזכיר הקיבוץ  -אמנון שמעוני ,לבדוק מה המצב היום
בקיבוץ יהל ,האם אנשים אכן מרחיקים ליישוב המבודד ביותר
בחבל אילות (למעט חוות ע׳רנדל) ,כדי לבנות בו בית?

"יש מסלול קליטה לחברות ,שותפות ,עם כל
המשתמע מכך .המסלול הזה מאד חשוב לנו,
מכיוון שאנחנו רוצים לגדול בכמות החברים ולכן
אנחנו נוקטים ביוזמה של מכירת בתי אגודה,
למשפחות שמעוניינות להיכנס לחברות"
אמנון ,בונים בית בישראל?
"המשפחות שהגיעו להרחבה הן מאד איכותיות ,השילוב שלהם עם
היישוב הוא שילוב טוב והתרומה שלהן בתחומי תרבות וחברה היא
יוצא ת מן הכלל ,וכל זה כשהמיקום שלנו  -גם בערבה וגם בקילו�מ
ט ר ה - 75-הוא לא פשוט לשיווק מגרשים .גם אם יש אנשים שר�ו
צים להגיע ,הם חייבים שתהיה להם פרנסה ,מן הסתם ,לכן אנחנו
ממליצים להגיע לכאן לפחות לשנה ,לגור כתושבים בבתי האגודה
הקיימים ואחרי שכבר יש עבודה והילדים השתלבו במערכות החיל
נוך  -אפשר לחשוב על בית".
הבית הראשון שעמד על תילו ,היה זה של משפחת בנט ואחריו,

כמו פטריות אחרי הגשם ,צצו עוד כעשרה בתים ,כמעט כל אחד
מהם נבנה בשיטה אחרת (מה שיכול לשמש כנושא לכתבה שלמה).
הבתים נעימים לעין ,משתלבים בבנייה הנמוכה של הקיבוץ  -גם
בגודל וגם בצבע; יוצאי דופ ן הם חמישה בתים גדולים ,זהים ,הע�ו
מדים בשורה וידועים כ"בתי ה."JNF-
"אנשי ה JNF-ראו את ההרחבה ורצו לקדם אותה ".מסביר אמנון.
"הרעיון הראשון היה להקים חמישה בתים לרופאי ם מתנדבים ש�י
בואו לערבה מארה"ב ,שיסייעו בערבה התיכונה ,בערבה הדרומית
ובאילת .זה לא צלח ,אבל הבתים הוקמו בסטנדרט אמריקאי גבוה,
בשטח ש ל  187מ' ,ובקיץ האחרון אוכלסו כל הבתים על ידי מ�ש
פחות נהדרות המתגוררות בהם בשכירות ,אבל חלקן כבר שוקלות
רכישה .מחירם הוא כ 1,600,000-ש"ח ,על מגרש של חצי דונם וזה
מחיר העלות של הבית".
נכון להיום ,ההרחבה נחשבת להצלחה .איך זה קרה?
"קודם כל ,ההרחבה היא חלק אינטגרלי מהיישוב; אין הפרדה של
גדרות .התהליך של המעוניינים להצטר ף להרחבה מתחיל מכך ש�א
נחנו ממליצים שמשפחות יגיעו ליהל כתושבים ויגורו בשכירות,
ותוך כדי ילמדו ויכירו את הקהילה ואותנו ,ובצורה כז ו אנחנו נ�ת
מזג.

"יש סל הטבות לבני משק חוזרים ,ואני חושב
שבעקבות המהלך שהמועצה עושה עכשיו  -שהיא
מתייחסת ברצינות למהלך של השבת הבנים באזור
ומהאזור  -זה יכול להעצים ולחזק את המגמה"
זה עובד כי אנחנו  -החברים ובעלי התפקידים  -הבנו שהבסיס
האמיתי למיזוג הקהילתי ,הוא יצירת אמון ושקיפות .אני מקווה
ומאמין שאנחנו מצליחים ליצור חיים משותפים ,של אנשים שלא
רואים הבדלים בין האחד לשני ,בכל מה שקשור לחיי הקהילה".
מה עוד נעשה על מנת לקדם את התהליך?
"החלטנו שאם אנחנו רוצים לגדול וליצור קהילה חיה ונושמת,
אנחנו חייבים לחזק את החינוך .לכן ,על אף העובדה שלמרבית
החברים כבר אין ילדים קטנים ,הוחלט לסבסד את מערכות החינוך
של הגיל הרך והכוללת ,על מנת ליצור את העוגן החינוכי הדרוש".
אילו מסלולי קליטה ותושבות קיימים היום בקיבוץ?
"יש מסלול קליטה לחברות ,שותפות ,ע ם כל המשתמע מכך .ה�מ
סלול הזה מאד חשוב לנו ,מכיוון שאנחנ ו רוצים לגדול בכמות ה�ח
ברים ולכן אנחנו נוקטים ביוזמה של מכירת בתי אגודה ,למשפחות
שמעוניינות להיכנס לחברות .אנחנו שואפים גם להכני ס את הת�ו
שבים שחיים בקיבוץ  -כחברים .בנוסף ,מהשנה אנחנו גם קולטים
משפחות של בית ראשון במולדת  -שלוש המשפחות הראשונות
יגיעו בדצמבר-ינואר .המסלול הנוסף שלנו מאפשר לרכוש מגרש,
לבנות בית בהרחבה ולהיות תושב בקהילה.
מה הסטטוס של תושבי ההרחבה?
"תושבים .הם חברים באגודה הקהילתית המשותפת של הקיבוץ
ומשמעות הדב ר היא שהם שותפים בכל מה שקשור לקהילה ,ל�פ
עילות הקהילתית  -תרבות ,חינוך ,נוי ,ביטחון ,מבנים ציבוריים וכן
הלאה".
יש חברים ותיקים שבנו בית בהרחבה?
"לא".
מה עם הדור השני? יש בנים/בנות חוזרים ביהל?
"יש סל הטבות לבני משק חוזרים ,ואני חושב שבעקבות המהלך
שהמועצה עושה עכשיו  -שהיא מתייחסת ברצינות להשבת הבנים
לאזור  -זה יכול להעצים ולחזק א ת המגמה .מתחילה להיות הת�ע
ניינות סביב הנושא ואנחנו משקיעים הרבה מאד מאמצים .מרביתם
כרגע בשלבים של פיתוח לימודים וקריירה".
אם תבוא עכשיו משפחה של בני משק ,איפה הם יגורו?
"אם הם יגיעו לקליטה ,יהיה להם בית .יש כ 65-תושבים בקיבוץ
שגרים בבתי אגודה ,אבל העדיפות הראשונה של הבתים הללו ,היא

לקליטת משפחות ובמידה והם מלאים ,נפנה אותם לטובת קליטה,
גם של בנים חוזרים .בכלל ,הגענו למסקנה שאנחנו רוצים לקלוט
משפחות צעירות ,על מנת שיהוו עוגן משיכה גם לילדים שלנו וגם
למשפחות מתעניינות נוספות".

מדברים במספרים
כמה מגרשים בהרחבה ומה שטחם?
" 39מגרשים ,של חצי דונם ודונם".
מה מחירם?
"מגרש של דונם  160,000ש"ח ,חצי דונם  120,000 -ש"ח .המחיר
כולל פיתוח.
כמה נמכרו?
" 16מגרשים".
כמה בתים יש היום?
" 12בתים".
כמה נפשות בקיבוץ יהל?
"סה"כ כ".250-
כמה חברים בקיבוץ?
"."81
כמה תושבים?
"כ 65-תושבים בהרחבה ובבתי אגודה .כל השאר הם ילדים ,מתוכם
תשעה בפעוטון!"
מה מחירם של בתי האגודה?
"המחירים מאד אטרקטיביים .לדוגמא ,בית של  64מ' ,מחירו
 300,000ש"ח ,באופן הבא  100,000 -במזומן 100,000 ,בפריסה
לעשר שנים ואם הרוכשים נשארים לפחות עשר שנים בקיבוץ ,אז
 100,000הנותרים הם מענק .כלומר ,למשפחה נקלטת יעלה בית
כ 230-240,000-ש"ח( .זה גם מצביע על הרצון העז שלנו להביא
משפחות של חברים לקיבוץ)".
לסיכום ,בהחלט ניתן לומר שביהל לוקחים את הדברים ברצינות .גם
בעלי התפקידים וגם הקהילה ,כך נראה ,עושים את מירב המאמצים
להרחבת הקהילה ולקליטה מיטבית של התושבים החדשים ,ונכון
להיום ,המספרים מדברים בעד עצמם .בקלות ניתן לדמיין את המל
גרשים הנותרים מתמלאים בבתים והופכים את ההרחבה הקהילתית
מאזור שעדיין חולי בחלקו ,לשטח בנוי ,עם מדשאות הומות ילדים.

בתי הJNF-

קצה המדבר | גיליון מס | 196 .אוקטובר 13 2017

היחידה להתנדבות
חבל אילות

היחידה להתנדבות חבל אילות | 054-9799154

הנה חלפה לה עוד שנה
מתנדבים חדשים נוספו לתמונה
ההכנות לחג בעיצומן
ננצל בכיף את הזמן
מול זריחות ושקיעות
בגוון ארגמן
לכל המתנדבים והמתנדבות
שהצטרפו לעשייה ממש לאחרונה
ולכל המתנדבים והמתנדבות הפועלים משך כל השנה
מאחלים שנה טובה
דרך נתינה ואהבה
כי בסופו של יום..
להתנדב זה בעצם,
גם להצליח להגשים למישהו  ..חלום

טלי אלון
רכזת תחום ההתנדבות במח' לשירותים חברתיים
מועצה אזורית חבל אילות
מס 196 .אוקטובר 2017
הקודגיליון
המדבר |
14
ותהנו
קצהאת
סירקו

אילו ציפורים

 /גל נקדימון

שלוש שנים מאז עיטרו פרחי החימר המעוצבים את שער "קצה המדבר" ומאז הם הוצגו במסגרת תערוכת
ענק במוזיאון ארץ-ישראל ושוב שלחו חברי מועדון הגיל השלישי בחבל אילות נציגים צבעוניים ויפיפיים
לתערוכה ,הפעם  -ציפורים
במהלך שנת  ,2016הודיעה היזמית החברתית-אמנותית שלומית
חפר ,שהמיזם הבא כבר בדרך ונושאו  -ציפורים .התערוכה החדל
שה מהווה מעין תערוכת המשך לזו שהתקיימה לפני כשלוש שנים
ושאת תוצריה זכינו לראות גם כאן ,כאשר שבו אלינו לערבה ,לאחר
שהוצגו בפני קהל רב במשך שבועות ארוכים ,במוזיאון ארץ ישראל
שברמת-אביב.
שמעתי מרותי חאזי את סיפורם של התערוכה החדשה ,העבודה עם
החברים במועדון וגם על הקשר התורכי.
"בשלב הראשון" ,מספרת רותי" ,התקיים מפגש מקדים של מדריכי
קרמיקה במועדוני הגי ל השלישי ברחבי הארץ ,במוזיאון א"י ב�ר
מת-אביב ,בשיתוף שלומית חפר ומנהלי המוזיאון ,כדי להגדיר את
הקריטריונים :בעוד שבמיצג הפרחים  ,היתה חשיבות לכמות היצ�י
רות; הפעם רצו הרבה פחות פריטים ,אבל ברמה מאד גבוהה ,מה
שלא קל לבצע עם אנשים שחלקם לא נגעו אף פעם במדיה הזאת.
בנוסף ,כל מרכז התבקש לבחור סוג אחד של ציפור שאותה יעצב".
איך נבחרו במועדון האזורי שלנו הציפור והעיצוב של הגזע עם
הציפורים?
"בקיץ הקודם ביקרתי בסרביה ,במסגרת סימפוזיון של קרמיקאים.
ראיתי שם קטלוג משנים קודמות ,שבו הופיעה תמונה של עבודות
ששבו את ליבי ,ש ל קדר תורכי בשם  .ENSAR TACYILDIZכש�ח
זרתי למועדון מהמפגש בתל-אביב ,חשבתי שהציפורים שלו יכולות
להתאים לפרויקט ,אבל עוד לא ידעתי איזו ציפור נבחר ורציתי
להתייעץ עם חברי המועדון .הבאתי להם עשרה רעיונות ,ביניהם גם
את הקטלוג מסרביה ובלי שאמרתי מילה  -הם התאהבו בדבר הזה.

יום אחד נכנסה למועדון מאלה מקטורה עם אמא
שלה שהיתה כבר בת  ,96ובדיוק עסקנו בעבודה
על הציפורים .האמא ישר ניגשה לשולחן וישר
החלה ליצור ,כמו מי שכבר בקיאה בתחום ,למרות
שזו היתה הפעם הראשונה שנגעה בחומר וללא כל
ניסיון
גם העיצוב שנבחר ,לא היה מתוכנ ן כל כך  -היה עלינו להכין צ�י
פורים אחידות ולא הצלחנו להחליט על סוג של ציפור .יום אחד
ראיתי שמרי (אחת החברות במועדון) חותכת שבלונה של ציפור
שמצאה .כשאמרתי שאנחנו לא מכינים יצירות דו-ממדיות ,היא
אמרה ש'נקפל' את זה ,ניתן לזה נפח ואז זה יהיה תלת-ממדי; וכך
נוצר המודל של הציפור שלנו".
איך תרמה ה"תגלית" הזו לעבודה שלכם?
"זה חסך לנו המון זמן ,כי לפני כן פיסלנו ציפור מלאה ,שלמה,
חתכנו אותה לאורך ואז הדבקנו שתי ציפורים בשני הצדדים ,מה
שייצר המון עבודה על כל ציפור .עכשיו ,אפשר היה להשקיע זמן
גם בעיטורים ובגזע .למעשה ,העבודה הכי קשה היתה על הגזע -
גם מבחינת הגודל וגם מבחינת העיצוב".
האם עבודה עם שבלונה לא מנטרלת קצת את חופש היצירה
והדימיון?
"גם בעבודה עם השבלונה ,היה לנו הרבה חופש יצירה ,כי הצבעים
של הציפורים נבחרו על ידי יוצריהם ,לפעמים שינינ ו את צבע הח�ו
מר (חימר) וכל אחד מה"גזעים" קיבל מרקם שונה .התוצאה היתה,
שיחד עם העבודות היפות ,כל אחד הצליח לבטא את עצמו והעבודה
נעשתה בהנאה רבה".

את עדיין מתרגשת מהמיזמים הללו ,גם אחרי תערוכת הענק של
הפרחים?
"מאד! גם מהתהליך עצמו וגם מהתוצרים שלו ,ואני עדיין מופתעת
בכל פעם מחדש .למשל ,יום אחד נכנסה למועדון מאלה מקטורה
ע ם אמא שלה שהיתה כבר בת  ,96ובדיוק עסקנו בעבודה על הצ�י
פורים .האמא ישר ניגשה לשולחן וישר החלה ליצור ,כמו מי שכבר
בקיאה בתחום ,למרות שזו היתה הפעם הראשונה שנגעה בחומר
וללא כל ניסיון".
כמה יצירות נשלחו מכאן למוזיאון ומתי אפשר לראות אותן?
"כמעט כל חבר במועדון הכין יצירה שנשלחה  -ס ך הכל  .15הת�ע
רוכה מוצגת במוזיאון מיולי השנה ,למשך כמה חודשים ,לפי שעה
עד סוף אוקטובר ,עם אפשרות הארכה .לאחר מכן היצירות יחזרו
אלינו.
בנוסף ,בימים א' ג' ד' ,בשעות  9:00-11:30אפשר להגיע למועדון
במתנ"ס ולרכוש יצירות של חברי המועדון ,כמתנת חג ולבית".

איך הוחמץ שלום עולמי
בחזרה לעיצוב של האמן התורכי  -יש כאן סיפור...
"חשבתי ,שאם אנחנו עומדים לעשות מחווה ליצירות של אמן ,מן
הראוי לבקש את אישורו .מסתבר ש ENSAR TACYILDIZ-הוא
פרופסור באוניברסיטת איסקשהיר בתורכיה ,במחלקה לקרמיקה.
שלחתי לו מייל ,אבל לא ידעתי שהוא לא מבין אנגלית ועבר זמן
ללא כל תגובה מצידו ,עד שהבן שלי סיפר לי שאשתו של רועי
(מלהקת 'אנא עארף' ,המתגורר בשחרות ) היא תורכיה הדוברת א�נ
גלית מצוינת .פניתי אליה ,היא תרגמה את המכתב ושעתיים מהרגע
ששלחתי את הנוסח בתורכית  -קיבלתי ממנו תשוב ה נרגשת .הס�ב
רתי לו על המיזם ,על הקטלוג בו ראיתי את העבודות שלו ושאלתי
אם אפשר להשתמש ביצירות שלו כהשראה .הוא אישר בשמחה,
ומאותו רגע עירבתי אותו בהתקדמות העבודה וגם שלחת י לו תמ�ו
נות.
ככל שהתמונות הראו שלבים יותר מתקדמים של היצירות שלנו,
הוא יותר התרגש ,עד שיום אחד קיבלתי ממנו מכתב בו הוא אומר
שהוא רואה בזה ממש אפשרות לשלום עולמ י והציע שישלח לי�ש
ראל עבודה שלו ,שתוצב במוזיאון ,בתרומה .מסיבות שונות ,לצערי
הרב ,זה לא צלח".
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פוט דה בול אין דה סל

 /גבי בנט

נתחיל בחדשות הטובות  -למרות מצב כספי דחוק מבעבר ולאחר התלבטויות ,הוחלט במועצה להמשיך
ולתמוך בקבוצת הכדורסל של החבל ,המשחקת בליגה הארצית

נמשיך בחדשות טובות נוספות  -ארז לוי מאילות ,דור שני לעוסקים
בענף ושחקן עבר בהפועל חבל אילות ,מונה למאמן הקבוצה לאחר
שחזר לאזור משהייה של חמש שנים במרכז הארץ .במהלך שנים
אלה הוא שיחק (מכבי פ"ת ומכבי רחובות) ,אימן קבוצות נוער (מכבי
פ"ת ומכבי ת"א) ,הכיר את כרמית והתחתן ...חזרתו של ארז לערבה
היתה בהחלט אחד מהגורמים להחלטה להמשיך לתמוך בקבוצה.

"אני צופה כי בשנים הבאות נוכל לראות גידול
משמעותי בכמות הכדורסלנים והכדורסלניות",
מתנבא ארז" .נוכל להציב קבוצה תחרותית בכל
קבוצת גיל ,ונמשיך את מסורת הכדורסל המפוארת
של אזורנו"
חדשה טובה נוספת? חזי פיסטול מאילות ,מאוהבי ואוהדי הכדורסל
המקומי ,מונה למנהל הקבוצה ("לא בדיוק מנהל .עוזר" אומר חזי).
חזי מספר בהתלהבות על חבורת השחקנים שהתקבצה כאן השנה
ועל החיבור הטוב שיש ביניהם .עוד חדשות טובות? משחק האימון
נגד הפועל ג'ת ,לווה על ידי  30זאטוטים ,שבמהלך המשחק לא
הפסיקו לעודד את השחקנים מהיציע ,בהפסקה התנפלו על המגרש
בכדרורים וקליעות ,ובסיום המשחק התחבקו עם השחקנים ,הצטלמו
איתם וסתם היו מאושרים  -טוב המקומיים ניצחו ...ילדים אלה,
חלקם הגדול נמצא בבית הספר לכדורסל (ראו בהמשך) ,הם העתיד
המקומ י לענף .עוד חדשות טובות? צוות המזכירות עבר השנה ע�י
בוי משמעותי והוא כולל את עופר צומברג ,עמית וסיוון בנאי ,תבל
קראל ,יובל מורג ויובל הורביץ ,כולם מיטבתה  -שאפו .החדשות
הרעות היחידות הן שינאי דבורקין מיטבתה הוא המקומי היחידי
מבין השחקנים .כולנו תקווה שמחסור זה ,שלדאבון הלב נמשך כבר
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לא מעט זמן ,ישתנה ,אולי בזכות אותם  30זאטוטים.
זה המקום לספר מעט על בית הספר לכדורסל שנפתח השנה מחדש
ולדחוק בכם ההורים  -שלחו את ילדיכם לבית הספר שלומדים בו
הרבה יותר מכדורסל  -משמעת ,עבודה קשה ,כבוד ,שליטה עצמית,
סבלנות ועבודת צוות ,ומשפרים כושר ,זריזות וקואורדינציה .לבית
הספר שני מרכזים  -יטבתה ובאר אורה .בית הספר מיועד לכיתות
א'-ו' וכרגע הוא מונ ה  15ילדים מכיתות א'-ב' 15 ,ילדים מכ�י
תות ג'-ד' ו 15 -ילדים מכיתות ה'-ו' .במרכז בבאר אורה מתאמנים
 20ילדים ,דבר המעיד על הצלחתו .בנוסף ,נפתחו קבוצות כדורסל
תחרותיות לכיתות ה'-ז' (ילדים) ולכיתות ח'-י' (נערים) .המאמנים
העושים במלאכה הם ארז לוי (מאמן הבוגרים) ,סול לשם (שחקן
בוגרים -להלן) וליעד משען (שחקן בוגרים -להלן).
"אני צופה כי בשנים הבאות נוכל לראות גידול משמעותי בכמות
הכדורסלנים והכדורסלניות" ,מתנבא ארז" ".נוכל להציב קבוצה ת�ח
רותית בכל קבוצת גיל ,ונמשיך את מסורת הכדורסל המפוארת של
אזורנו".

ספירת מלאי
אוקיי ,אז הנה הם באים השדים הלבניייייייים:
לירן מרקדו :מספר  ,7גובה  ,1.98בן  ,21במקור ממכבי חיפה .אוהב
להכין משקאות ולהתאמן בחדר כושר עם שולמן .לירן משמש כחונך
בבית הספר.
סול לשם :מספר  ,15גובה  1.98בן  ,21רווק (מספר הטלפון שמור
במערכת) .סול גדל במחלקת הנוער של רעננה ומגיע אלינו מהפועל
ר"ג-גבעתיים .כרגע הוא משרת בחטמ"ר אילת כספורטאי מצטיין
וזוהי עונתו הראשונה כאן  -מברוק .סול הוא מאלה שעושים תנועות
מצחיקות עם היד כשהוא קולע שלשה ...סול מדריך בכית ת הרוב�ו

טיקה בבית הספר היסודי.
עידן שופן :מספר  ,4גובה  ,1.96בן  .18עידן הוא אילתי אסלי וזו
שנתו השנייה בחבל" .בתור שחקן צעיר אני יודע שאצטרך לעבוד
קשה על מנת להשתלב ברמה הגבוהה של השחקנים השנה" .עידן
גדל בהפועל אילת ויש לו חולשה לבנות עם עיניים ירוקות...
ים סלמן :מספר  ,5גובה  ,1.95בן  .20ים הוא במקור מהפועל חולון
וזו לו עונתו הראשונה איתנו .לדבריו ,הגיע לכאן בכלל כדי להוציא
רישיון על טרקטור .ים מדריך בכוללות ביטבתה.
עידו חליפה :מספר  ,8גובה  ,1.97בן  .22במקור מקריית אונו ומגיע
אלינו מנוער מכבי תל אביב .טוב לב ,חייכן ,חונך בבית הספר ואוהב
לבשל .זו עונתו הראשונה בחבל אילות .ברוכים הבאים.
ליעד משען :מספר  ,9גובה  ,1.93בן  .20ליעד מגיע אלינו ממושב
בני דרום .כרגע הוא משרת בחיל הים באיל ת כספורטאי פעיל .הכ�י
שרון האמיתי שלו הוא בכלל בתיאטרון ושירה .ז ו לו עונתו הר�א
שונה כאן  -וול קאם .ליעד מתפקד גם כמורה מחליף בבית הספר
היסודי.
יוני שולמן :מספר  ,23גובה  1.85עם נעליים ,בן  .27יוני הוא אחד
הוותיקים ,מתחיל את השנה השביעית בקבוצה ,והוא הגיע רק
לשנה .יוני מוכר מאד גם לפוקדים את חדר הכושר ונראה שהוא
השפיץ החברתי של הקבוצה .התחביב :להגיד שעוזב ולהישאר ,מת
על הקפה במזנון.
תומר סנקר :מספר  ,13גובה  ,1.83בן  .23בא בגלל הכדורסל ויישאר
בגלל השוקו ...הוא כאן שנה ראשונה והוא כנראה האיש הכי מהיר
בערבה (ג.ב) .תומר חונך ומדריך ביטבתה.
ינא י דבורקין :מספר  ,11גובה  1.83ביום טוב ,בן  ,19המקומי ש�ב
שחקנים .ינאי הוא בכלל כשרון גדול בכדורגל .גדל במחלקת הנוער
וזו עונתו הרביעית בבוגרים .ינאי מהיר מתומר רק בקצת.

גור פנחס :מספר  ,10גובה  ,1.80בן  .31גור הוא אילתי וזו לו כבר
השנה השמינית בקבוצה .גור אוהב לצא ת לפשרה בימי שישי ול�א
כול עם שולמן במסעדת האומן  9באילת.
תום ספקטור :מספר  ,24גובה  ,1.85בן  .19במקור ממושב כמהין,
המקום הכי רחוק בישראל ,אפילו יותר משחרות ...תום הוא היחיד
שמזיע יותר לפני האימון מאשר באימון והוא מתרגל ביטבוקס .שנה
שניה בקבוצה .תום חונך/מדריך בגרופית.
ארז" :אני מאושר לאמן קבוצות כדורסל איכותיות ,הפועלות על
ערכי החינוך והחברות ,אש ר תבאנה גאווה לאזור כולו .שילוב ה�ש
חקנים הבוגרים בעבודות במערכות החינו ך הפורמליות והלא פו�ר
מליות ,מייצר חיבור עמוק בין השחקנים לתושבים בישובים  .ה�כ
דורסל מעורב בייצוג החבל ומעודד צעירים לעבור לגור ביישוביו".
אז זהו חברים ,להלן מועדי המשחקים הביתיים .המטרה שלנו היא
להביא  100אוהדים לכל משחק!!!! גזרו ושמרו.
יום שישי  20.10.17שעה  15:00נגד עירוני ר"ג
יום שישי  5.11.17שעה  14:00נגד מכבי בת-ים
יום ראשון  26.11.17שעה  19:00נגד אליצור אשקלון
יום ראשון  10.12.17שעה  19:00נגד הפועל לוד
יום ראשון  31.12.17שעה  19:00נגד הפועל גזר/נען
יום ראשון  21.10.17שעה  19:00נגד מכבי שוהם
יום שישי  2.2.18שעה  14:00נגד אליצור רמלה
יום שישי  23.2.18שעה  14:00נגד מכבי מעלה אדומים
יום שישי  9.3.18שעה  14:00נגד מכבי פ"ת
יום ראשון  1.4.18שעה  19:00נגד הפועל מבועים/מרחבים
יום ראשון  15.4.18שעה  19:00נגד הפועל חבל מודיעין

קצה המדבר | גיליון מס | 196 .אוקטובר 17 2017

אנרגיה מתחדשת

חזון טכנולוגי

ערדום והקיבוצים נכנסים כשותפי ם לחממת 'הון הטבע' לאנרגיה נקיה  -הנהלת ערדום וחלק נכבד מק�י
בוצי הערבה קיבלו החלטה להיכנס כשותפים עד  10%בחממת 'הון הטבע' בהשקעה של  4מיליון ש״ח,
ביחד עם גורמים נוספים מהאזור שכבר שותפים
בחממה קיימות היו ם  13חברות סטרטאפ העוסקות בפיתוח ט�כ
נולוגיות לאנרגיה נקייה וחלק מהמעבדות שלה ממוקמות במרכז
האנרגיה החדש ששופץ לפני שלוש שנים ,מזרחית למזנון יטבתה.
החממה הוקמה בשנת  2011כחלק מהתוכנית האסטרטגית שאושרה
בחבל אילות ,להפיכת האזור למרכז לאומי ובינלאומי לאנרגיות
מתחדשות ,כמנוף לפיתוח אזורי .הבעלים של החממה הם :אלביט,
רפאל ,אורמט ,נגב שלי ,ישיר בית השקעות ,חברה כלכלית של
המועצה ,שיבולת ,מכון ערבה ( )1%ובקרוב מאד ,באופן רשמי גם
ערדום מפעלים אזוריים ,וחלק מהקיבוצים (נכון לרגע זה  -יטבתה,
קטורה ,גרופית ,יהל ,אילות) .
שווי החממה נקבע על ידי חברת בדיקה חיצונית ששכרה ערדום ,ונע בין
 566מליון ש״ח ל 70-מליון ש״ח .בימים אלו שוקדים על הסכם הה�ש
קעה .לשמחתנו' ,המשתלה' (גוף בבעלות התנועה שמסייע לקיבוצים
להשקיע בפיתוח תעשיה ומקורות פרנסה) הסכימה לתמוך בפרוייקט
ב 0.9-מליון ש״ח ,דבר המסייע לאזור להגיע לאחזקה משמעותית.
להשקעה בחממה שלוש מטרות חשובות:
 המשך פעילות החממה באזור – הבאת יזמים חדשים ,בנוסףלקיימים ,וניסיון אמיתי לחבר בין הצורך ש ל החממה בעובדים ,ש�י
רותים וכו' ובין האזור ,להוסיף מקומות עבודה באזור ואף להשכיל
להקים באזור פסי ייצור (בסדרי גודל קטנים עד בינוניים).
 אפיק השקעה חדש של הקיבוצים ,בתקווה לרווחים עתידיים משלמעותיים.
 המשך קיום של החממה כמנוף לפיתוח טכנולוגיות נקיות ,בהןהאזור מאמין.
מתוך  13חברות החממה ,ישנן כבר חמש חברות שמוכרות מוצרים/
פרויקטים וכן חברות שקיבלו השקעות המשך ממשקיעים פרטיים
מהארץ ומחו"ל .בנוסף ,חוזה על תוכניות המשך של המדען הראשי.
דוגמה לשתי חברות מעניינות שעברו מסלול פיתוח בחממה:
חברת אוגווינד :היזם  -ד"ר אור יוגב .חברה שהמציאה מכלים תת
קרקעיים לאוויר דחוס ,המפחיתים ב 40%-צריכת חשמל לייצור
אוויר דחוס במפעלים .החברה התקינה בהצלחה שני מתקנים כאלה
במחלבת יוטבתה  ,מתקן במפעל מרכבים בבית שאן ,ולאחרונה ס�ו
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מימין לשמאל :נעם אילן ,שירלי שפר ,צביקה וייס ואבי פלדמן
(הנהלת הון הטבע)

כמה עסקה גם עם מפעל נילית במגדל העמק .הטכנולוגיה נכנסה
לתעשיה הביטחונית ואנשי החברה נמצאים במשא ומתן עם מפעל
נטפים בחצרים ובימים אלו מציגי ם את הטכנולוגיה גם בחברת ש�ט
ראוס .נראה כי ישנם שימושים רבים ואפליקציות רבות לטכנולוגיה
ואנחנו נדע ליהנות מההצלחה הטכנולוגית והכלכלית של החברה.
חברת אלקטרוא:ד :היזם  -אורן עייזר (לשעבר מאלביט) .חברה ש�ה
מציאה כביש חשמלי (נטען מרשת החשמל) אשר יודע לשדר באופן
אלחוט י אנרגיה מגנטית לרכבים העוברים מעליו ומצויידים במי�כ
שור שיכול לקלוט את האנרגיה ,ובכך מייתרים את הצורך במצבר
ברכבים חשמליים .בהתחלה ,מיועדת ההמצאה לאוטובוסים ,אשר
יהיה להם קולט בתחתית האוטובוס ,והנסיעה תתבצ ע בנתיבי ת�ח
בורה ציבורית עם תשתית חשמלית מתאימה .כיום החברה בדרך
לסגירת הסכם עם חברה משקיעה (חברה בורסאית) וכן ,זכתה במל
ענקי מחקר נוספים של המדען הראשי .בנוסף אנשי החברה נמצאים
בקשר עם חברה זרה ,שמשקיעה בכל הציוד הרכבי הנדרש לשם
ההדגמה .הפיילוט הראשון יהיה בשדה התעופה החדש ,בו הנוסעים
יגיעו למטוס באוטובוס חשמלי על מסלול שהוכן לכך .הטכנולוגיה
משתלבת היטב עם חזון הרכב האוטונומי והאופק המסחרי רחב מאד.
אנו שמחים על השותפות האסטרטגית החשובה ,המביעה אמון בדרך
הארוכה שאנחנו צועדים בה כבר עשור ,ומנצלים את ההזדמנות
להודות לעידית גרפונקל על הובלת המהלך ולאחל בהצלחה לכולם.

חג שמח ,צוות אנרגיה מתחדשת אילת אילות

משולחנו של חנן

/

חנן גינת

ראש המועצה האזורית חבל אילות וד"ר לגיאולוגיה

חיזוק הקשר בין המועצה לישובי החבל

המועצה האזורית חבל אילות היא קהילה של קהילות .אחד היעדים של המועצה בתקופה הקרובה
הוא חיזוק הקשר בין המועצה ,לבין הקהילות בחבל אילות
חיזוק הקשר בין המועצה לישובי חבל אילות מתבצע במספר דרכים:
אחת לשמונה חודשים מתקיים מפגש תושבים בכל אחד מהישובים,
עם חנן (ראש המועצה) ,הדס (מנכ"לית המועצה) ,שושי (חינוך
ומתנ"ס) ושרון (רכז הישובים) .מטרת המפגש  -עדכון על הנעשה
במועצה ושיחה על הקשיים והאתגרים בכל אחד מהישובים .למפל
גשים מוזמנים כל האנשים החיים בישוב ,והם מהווים דרך מצוינת
לשמוע ולהשמיע.
אחת לשמונה חודשים מתקיים מפגש "מטה עם מטה" ,של נציגי
המועצה עם מנהיגי כל אחד מהישובים .במפגש עולות נקודו ת הקש�ו
רות במתרחש בישובים והשרות שניתן לישובים על ידי המועצה .מבל
חינתנו ,זאת גם הזדמנות לאתר את התחומים הדורשים תיקון וחיזוק.

כל אחד מהעובדים במועצה ייצא פעמיים בשנה
לביקורים בישובי חבל אילות .בביקורים אלו
יתקיימו סיור ומפגש עם בעלי תפקידים בישוב
 113עובדים במחלקות השונות במועצה האזורית נותנים שרות
לתושבי החבל .מתחילת ספטמבר ,כל אחד מהעובדים במועצה
ייצא פעמיים בשנה לביקורים בישובי חבל אילות .בביקורים אלו
יתקיימו סיור ומפגש עם בעלי תפקידים בישוב .הסיור והמפגשים
מסייעים להרחבת והעמקת הכרות של עובדי המועצה עם ישובי
האזור .מפגש ישיר זה יאפשר השבחת השירות הניתן לתושבי החבל
ואף חיזוק קשרים אישיים בין התושבים לעובדי המועצה.
החל מספטמבר  2018יפעל שרון ארובס כרכז צמיחה דמוגרפית
ורכז צעירים (בני  )22-40בחבל אילות .לשרון קשר רציף עם רכזי
הקליטה ,הצמיחה הדמוגרפית והבנים בכל אחד מהישובים .בתקול
פה הקרובה ייפגש שרון עם נציגים מכל אחד מהישובים לשיחה על
רכיבי ם שונים של הקשר בין הישוב לבין הצמיחה הדמוגרפית .ב�מ
סגרת עבודתו כרכז תחום הצעירים בחבל אילות ,יפעל שרון לקידום
סדנאות לקראת לימודים אקדמיים ,ארגון קורס פסיכומטרי ,הפקת
אירועים ביחד עם מחלקת התרבות והמוזיקה במתנ"ס ועוד.
מפגש עם מזכירי הישובים אחת לחודש וחצי בפורום של המזכ�י
רים  -בכל אחד מהמפגשים ניתן עדכו ן מהמועצה ובחלק מהמ�פ
גשים מועלים נושאים שעל סדר יומנו במועצה ,לדיון .כך למשל,
במפגש בתחילת ספטמבר ,עלתה לדיון בדיקת אפשרות פעולתו של
רכז ישובים בחבל אילות.
שדרוג אתר האינטרנט של המועצה שכותרת עמוד הבית שלו:
"חבל אילות – קהילה של קהילות" .באתר מידע רחב וכולל על
המועצה וכן עדכונים שוטפים מחד ומידע חשוב לתושבים מאידך.
החל מסוף חודש אוגוסט ,מופיעים באתר וגם בווטסאפ המקושר
לאתר עדכונים על הנעשה בחבלwww.eilot.org.il .
טיפול בתלונות של תושבים .למועצה מגיעות פניות המטופלות על
ידי מנכ"לית המועצה ומועברות לבדיקה וטיפול של מנהלי המחלקות.
עדכון תושבי חבל אילות בנעשה בחבל  -הן באמצעות העיתון
האזורי והן באמצעות ניוזלטר שיוצא לכל התושבים אחת לחודש.
ניוזלטר נוסף יוצא אחת לחודשיים לבנות והבנים שלנו ,כולל אלו
שבצפון ,וכן לצעירים שבחבל אילות.
במהלך שנת  2018נוציא לתושבים חוברת שתגדיר את סל הש�י
רותים הניתן על ידי המועצה .בחוברת זו יהיה מדריך שיסביר כיצד
ומול אילו מחלקות במועצה פועלים בכל אחד מהתחומים .בחוברת

יהיו כל פרטי אנשי הקשר במועצה והתחומים בהם הם מטפלים.
כמובן שלצד כל הפעילויות הללו ממשיכים לפעול בהצלחה רבה
בתי הספר ,החינוך החברתי (הלא פורמלי) ,המתנ"ס  ,החברה ה�כ
לכלית ועמותת הספורט הפועלים דרך המועצה .המועצה תומכת
ופועלת לחיזוק גופים אלו ,להתאמת והרחבת פעילותם לצרכים
ההולכים ומתרבים בחבל.
בחבל אילות חיים כיום כ  4,700 -איש ב 12-ישובים ובשיכון ה�מ
שפחות בבסיס חיל האוויר עובדה .יעד מספר אחד של המועצה הוא
צמיחה דמוגרפית ואנו מקווים שבמהלך שנת  2018כבר יחיו באזור
מע ל  5,000תושבים .הצמיחה הדמוגרפית משמעותה גידול והת�ח
דשות וכמובן שהיא גם מחייבת צמיחה כלכלית.
הנהלת המועצה וכל עובדי המועצה האזורית מאחלים שנה טובה
לכל תושבי חבל אילות .שנה של צמיחה ,של התחדשות ,של קשר
מתחזק בין המועצה לכל הישובים .שנה של תקשורת בינאישית
טובה וטיפול משותף בקשיים ובאתגרים .שנה בה נממש את קידום
הנושאים שלקחנו על עצמנו :הצמיחה הכלכלית והרחבת מקומות
התעסוקה ,הצמיחה הדמוגרפית ,חיזוק הקשר בין ישובי המועצה
ומתן שרות מתאים וראוי לכל התושבים.
שנה שבה  -בכוחות משותפים וביחד  -נעשה מה שנחוץ ,נשאף
למה שאפשרי ונגלה שאנו עושים גם את מה שחשבנו שהוא בלתי
אפשרי.

מרפאה

וטרינרית

קטורה

מרפאה וטרינרית

לחיות מחמד וחיות משק

אבחון וטיפול רפואי
טיפול שיניים
טיפול מניעתי
סירוס  /עיקורים
ניתוחים כללים
חיסונים
מחלות ייחודיות למדבר
ביקור בית  /ישובים – בתיאום

לייעוץ ומצב חירום:
ד"ר עדן ראובן 054-3182618
לקביעת תור:
סנדרה 054-9799051
פתוח  6ימים בשבוע
בתיאום מראש

vet@ketura.co.il
keturavet
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המדור לשירותכם /

שרי ניצן

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

מתחדשים עם הוותיקים

לקראת ראש השנה ,כולנו עסוקים עם התחלות חדשות .התחלות
אלו מהוות הזדמנויות להתפתחות אישית בהתאם לגיל ,לאורך כל
החיים.
גם במועדון לגיל השלישי במועצה חידשנו את הפעילות לאחר
פגרה של חודש; הצוות והחברים – ותיקים וחדשים  -מלאים במרץ
לקראת השנה החדשה.
המועדון פועל מאז שנת  2005במתחם המועצה ונותן לאנשים בגיל
הפנסיה אפשרות להתכנסות אזורית שלוש פעמים בשבוע ,בשעות
הבוקר .החברים נהנים מפעילויות חברתיות מגוונות כגון חוגים,
הרצאות ,טיולים ,מסיבות ,ופרויקט בין-דורי יחד עם מועצת התלל
מידים של בית הספר ,ועם ילדי הגנים באזור.
השנה ,מרכזת את המועדון תמי כהן-שמחי ,תושבת באר אורה,
כחלק מצוות המחלקה לשירותים חברתיים .תמי הגיעה למועדון
עם הרבה רעיונות ונכנסה מהר לתפקיד ומתלהבת כל יום מהאנשים
המיוחדים שהיא פוגשת.
יחד עם תמי יש גם צוות ממשיך :בריג'ט ברמן מקיבוץ יטבתה,
העובדת איתנו זו השנה השלישית כמדריכה תעסוקתית; רותי חאזי
משחרות ,מדריכה לחוג קרמיקה ,והלן הירוש מאילת ,מדריכה לחוג
ציור .חייקה טמקין מקיבוץ יטבתה ,שריכזה בעבר את המועדון,
ממשיכה לעבוד במועדון בהתנדבות פעם בשבוע .היא גם אחראית

על הפעילות הבי-ן-ד�ו
רית ,יחד עם מיכל בדיל
מקיבוץ אליפז ,מורה
בבית הספר העובדת עם
מועצת התלמידים.
חשוב להזכיר כאן
גם את נהגי ההסעות
ממחלקת התחבורה -
המהווים חלק בלתי
נפרד מהמועדון  -המסיעים א ת החברים מישובי החבל בצורה בט�י
חותית ,ועם הרבה כבוד ,לאורך השנים.
בנוסף לצוות הקבוע ,אנחנו שמחים לשלב מתנדבים ממכינת באר-
אורה בפעילות המועדון .המתנדבים מביאים איתם הרבה אנרגיה
ומוסיפים לאווירה הנעימה של המקום.
החבר'ה מהמועדון מזמינים אתכם לבוא לבקר ,להתרשם מהפעילות
ומהיצירה ,וגם להעביר הרצאה .המועדון פתוח בימי ראשון ,שלישי
ורביעי מ 8:00-עד .12:00
צוות המחלקה לשירותים חברתיים ,והצוות וחברי המועדון לגיל
השלישי ,מאחלים לכל תושבי האזור שנה טובה ,חג שמח ,והמון
התחדשות!

תרבות בחבל אילות
ספריית
חבל אילות

מה חדש בין הדפים

הרבה דברים השתנו בספרייה האזורית .הספרייה ,שהיא למעשה
רשת של ספריות ,עברה למאגר מקוון אחיד .באתר האינטרנט
 ,heveleilot.library.org.illיש גישה למאגר של הספרייה ה�מ
רכזית (הממוקמת במתחם בית הספר) ובנוסף ,לעוד תשע ספריות
ביישובים ,ששייכות לרשת .במאגר המשותף יש כ 93,000-פריטים!
לכל קורא יש גישה מקוונת לכרטיס האישי שלו בספרייה שהוא
מנוי בה .יש אפשרות ב'חיפוש משולב' לאיתור ספר בכל הרשת ,או
דרך סניף ספציפי .כשירות לקוראים ,יש גם אפשרות של השאלה
בין ספרייתית.
האתר המרכזי עובר בימים אלו שדרוג להתאמה לכללי הנגישות
שנקבעו בחוק  -לאחרונה ,הכנסנו ספרים קוליים לכל הספריות,
ומצאנו שיש אוכלוסייה שנהנית מהאפשרות להאזין לסיפור ,גם
כשנוסעים בדרכים .במחשבי הספרייה המרכזית מותקנת תוכנה
המאפשרת השמעת כל טקסט בעברית או באנגלית ,והמרתו לקובץ
 .MP3שירות נוסף הניתן לתושבים הרשומים – קבלת קוד וסי�ס
מה לאתר "נקדן" ו"רב-מילים" לניקוד טקסט ,ומילון מקיף (הכולל
תיזאורוס ומלים מתחרזות) .בנוסף ,הספרניות בספרייה המרכזית
נותנות ליווי ועזרה בחיפוש מידע ,אך בשל היותה גם ספריית בית-
הספר תמיד כדאי לתאם מראש.
המחלקה לספריות ציבוריות במשרד התרבות ,שמממנת את המאגר
(וממשיכה לתמוך בו) ,מעודדת שימוש בטכנולוגיות ולא רק ב'ספר
מודפס' .לא מזמן ,הספרייה הצטרפה למיזם של חברת"  "אובר�ד
רייב" ,לקריאה או שמיעת ספרים דיגיטליים ,במכשירים האישיים
כמו מחשב ,סמארטפון וטאבלט .השירות (הפועל ,למשל ,ב"בית
אריאלה" בתל-אביב) אמור להתחיל בעוד כמה חודשים ויכלול
ספרים במספר שפות כולל עברית ,אנגלית ורוסית וספרים קוליים
בעברית .השאלת הספרים הדיגיטליים תהיה פתוחה לתושבי האזור

 20קצה המדבר | גיליון מס 196 .אוקטובר 2017

המנויים בספריות .כל תושב זכאי להיות רשום בספרייה המרכזית
או בספרייה ביישובו.
כאן המקום לכתוב כמה מילי ם על הספרנים ביישובים :כל הספ�ר
נים ועובדי הספריות עושים מלאכתם נאמנה  -בהתנדבות .העבודה
כוללת פיתוח אוסף ,הכנסת ספרים ,סידור המקום ,תכניות עידוד
קריאה ,שעות סיפור והפעלות למיניהן – הכל בהתנדבות ,ומעבר
לשעות העבודה והכול למען עם הספר .בשנה האחרונה התחלנו
בגיבוש צוות הספרנים באזור עם השתלמויות ומפגשי נושא .יישר
כוח לכולם!
במש ך השנים האחרונות זכינו לביקורים של מבחר מכובד של סו�פ
רים ,משוררים  ,מרצים ,זמרים ,הרכבים ,ואירועים בספרייה המר�כ
זית ,ביניהם מישל קישקה ,מאיר שלו ,מוני מושונוב( ,ואלו רק באות
מ׳!!)" ,פואטרי סלאם״ ו״חדרי הבריחה״ .אבל כמו שנאמר בעבר,
הספרייה לא ממוקמת במקום נגיש ,אלא בעיקר לתלמידים ,אנשי
סגל והורים שמבקרים במהלך שעות הלימוד.
השנה ,נפתח ה"לובי-גלריה" ליד האולם האזורי .חלק מהפעילויות
בחסות הספרייה יעברו לשם ואנו מתחילים את פעילות השנ ה ב�מ
פגש עם הסופר אשכול נבו .אמנם ,אישית אני מעדיפה שהציבור
יהיה חשוף למגוון הרחב של השירותים שיש לרשותם בתוך מתחם
הספרייה  -הקהל המגיע מוצא זמן למציאת ספר עיון שאין בספל
ריית היישוב ,לראות וגם לשמוע מה חדש במרכז העניינים ,במקום
הטבעי של פעילות הקשורה לספרים  -אך הנגשת הפעילות לציבור
דורשת התגמשות ,וכך ניפגש בלובי-גלריה.
אז בקרו בספרייה ,או באתר ,שלחו מייל ,או התקשרו בשעות בית
הספר .קראו ,שמעו ,אנו כאן בשבילכם.

שנה טובה,
קרן פולק ,בשם צוותי הספריות.

אוקטובר

קיוית מצויצת

חוקרים פטריות עובש

ציפור החודש

 /איתי שני

זוהי ציפור בעלת תפוצה נרחבת מאוד:
מצפון אירופה במערב ועד למזרח רוסיה,
מונגוליה וסין במזרח.
את בן דודה ,הסיקסק ,כולנו מכירים כמי
שעושה הרבה רעש במדשאות ,בשדות
החקלאיים ובבריכות הביוב ובריכות
המלח במשך כל השנה .הקיווית המל
צויצת אוהב ת את החורף הישראלי ומ�ח
בבת במיוחד שטחים חקלאיים ושלוליות
חורף ,שם היא מוצאת את מזונה .בשנים
האחרונות ,במהלך אוקטובר ,מגיעים
אלינו לאזור פרטים המבלים כאן את
החורף כולו.
בחורפים האחרונים ( )2011-2017ממוצעי
הטמפרטורות באזורנו ירדו בכמה מעלות
(ע"פ נתוני השירו ת המטאורולוגי) ו�ב
מקביל נראתה עלייה במספר הקיוויות
החורפות אצלנו .אליעזר שמאלי ,בספרו,
נותן לכך את ההסבר הבא :הפלאחים העל
רבים נהגו לאמור" :סינת אל קטה  -זיד
אל ע'טה" דהיינו :בשנת קיוויות הוסף
ללבושך עוד שכבות...

חוקרים פטריות עובש

צמח החודש

 /בני שלמון

אוקטובר
באשן עגול-עלים
שיח בצורת חצי כדור ,הגדל במניפות
סחף של נחלים לערבה .שמו " -באשן",
מרתיע ,אך ריחו חריף ול א מסריח ,ו�מ
קורו בשערות בלוטיות דביקות המכסות
את העלה .תפקידן להרתיע "אוכלי עשב"
מלאכול את הצמח.
שמו המדעי של המין ,droserifolia -
שפירושו "בעל עלה דמוי טללית",
מתייחס לצמח טורף חרקים  -טללית,
שגם לו עלים ,שעליהם שערות שבקצול
תיהן טיפת נוזל דביק.
הבאש ן פורח כל השנה ,ופ�ר
חיו הנאים והעשירים בצוף מושכים
דבורים בודדות ,המאביקות אותם.
הצורה הכדורית-צפופה של השיח ,יוצל
רת בית גידול מוצל ייחודי ,בו חי חרגול
הבאשן הירוק-חום ,הפעיל בלילה  ,וע�כ
ביש ירוק ,ממשפחת הציידיים ,לו לסתות
גדולות ,הצד את טרפ ו ללא מטווה .ל�א
חרונה ,דודי ריבנר מקיבוץ אילות ,מצא
בדרום הר צפחות מין אחר מהסוג באשן,
הנפוץ במזרח סיני ,אך חדש לישראל-
באשן זהוב-הפרחים.
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בא והולך

 /דובי גולדמן

אל מול פני הסכנה
הדוב שם נפשו בכפו ויצא אל ארץ אויב .הוא התמודד מול אויביו הגרועים ביותר של האדם וגם יכול
להם .א'קיצר ,דובי גולדמן נפש בחג בסיני ונשאר בחיים כדי לספר לנו על זה
"אתה חולה רוח!" זאת היתה ההערה המנומסת ביותר ששמעתי
מכל מי שבישרתי לו ,בתמימות ילדותית משהו ,שאני הולך לחגוג
את ראש השנה בסיני" .מלא שם דעאש ואל-קעידה" הלחיצו אותי
ידידיי.
"לא נוסעים!" אמרתי לאשתי" .מסוכן שם"" .בסדר" ענתה אישתי
בנון שלנטיות ,כמי שמכירה אותי יותר טוב מעצמי" .אבל תדע לך
שכבר שילמנו למלון ואין החזרים" .ואני? אני פחדן גדול אבל  -כפי
שאשתי דקת האבחנה יודעת  -קמצן גדול הרבה יותר" .נוסעים!"
הכרזתי ,שהרי אובדן של כסף ששולם מראש ,בסכום פעוט ככל
שיהיה ,מסוכן לבריאותי הרבה יותר מכל מטען צד ג'יהאדיסטי כזה
או אחר.
אבל אותי לא תתפסו שאנן .זה שאני מסכים לנסוע לארץ מלחמה,
לא אומר שאני מגיע לא מוכן .טיפסתי לבוידעם והורדתי את כל
ציוד ההגנה הנדרש עבורי .התיק שלי היה הכבד ביותר בכבודה –
הוא כלל לבנים להחלפה ,בגד ים ,קרם הגנה ,שכפ"ץ קרמי שגנבתי
במילואים האחרונים שלי ,ארבעה זוגות גרביים צהליים תקניים,
קפלס"ט (מוסווה) ונצנץ.
אשתי לא התרגשה יתר על המידה מהצ'ימידן שחישב להתפקע
ורק העירה בסרקסטיות שאם כל-כך מסוכן ,אולי צריך לדאוג גם
לילדות .האמת ,לא חשבתי .הייתי כל-כך עסוק בבטחוני האישי,
ששכחתי בכלל שיש לי משפחה .לא היה לי מושג איפה משיגים
חמישה שכפ"צים קרמיים בהתראה של יומיים וגם אם כן  -מאיפה
אנ י אחריש חמישה נצנצים? חזרתי לבוידעם ומצאתי בפינה את ה�ב
רדסים האקטיביים שפיקוד העורף העניק לכל ילדה ביום היוולדה
וזרקתי גם אותם לתיק" .אם זה מסוגל לעצור טיל בליסטי מעיראק
זה בטח יכול על ג'יהאדיסט אחד" אמרתי לאשתי ,שנראתה מעט
מופתעת.

חשבתי לרגע להסתובב ולחזור ,אבל אם יש משהו
שישראלים שונאים יותר ממחבלים צמאי דם ,זה
לצאת פראיירים ואין מצב שאני מסתובב אם לא
נותנים לי החזר
חדור רוח לחימה ואוירת בטחון התיצבתי במעבר הגבול .ידידיי
לא הגזימו .המעבר לסיני הוא בהחלט מסוכן  -ראשית דבר נאלצנו
לזנוח את הרכב חצי קילומטר לפני מעבר הגבול הישראלי ,בעיקר
כי לא הצלחנו להבין את החוקיות לפיה המאבטח פותח וסוגר את
המחסום 500 .מטר זה אולי נשמע לכם הרבה בחום של סוף הקיץ,
אבל בהתחשב בכך שהתור התחיל כמה מאות מטרים לפני הכניסה
למעבר הגבול ,זה לא היה כל-כך נורא .השכפ"צ הקרמי התגלה
כמיותר בשלב זה ,אך לא כ ך שאר האמצעים .הנצנץ אפשר למ�ש
פחתי לעקוב אחרי מיקומי בתור ,תוך כדי שאני מגדף וממרפק את
דרכי קדימה .כפתרון לחום הנורא ולעובדה שסככות הצל במסוף
תוכננו בקפידה רבה כך שהן חוסמו ת את השמש רק לאחר השק�י
עה ,השתמשנו בברדסים האקטיביים של הילדות ,תוך כדי הפעלת
המפוח על מצב טורבו.
אחרי שעה וחצ י בתור היינו כפסע בין עזיבת הארץ המובטחת ו�ח
זרה למדבר .בתו ר האחרון מבין מבחר התורים שבהם עמדנו ב�מ
עבר הגבול ,פצח הרמקול והודיע שהמטה ללוחמה בטרור מודיע

לכל אזרחי ישראל כי
היציאה לסיני מסוכנת.
"עכשיו אומרים?" שאל
לתי את הרמקול חזרה.
"יש מצב לקבל החזר
על דמי המעבר?" חזל
רתי ושאלתי את הרמל
קול ,שהשתתק ולא ענה
עוד .חשבתי לרגע להל
סתובב ולחזור ,אבל אם
יש משהו שישראלים
שונאים יותר ממחבלים רעות גולדמן מנסה להבין האם הבירה
היא אקסטרה או לא
צמאי דם ,זה לצאת
פראיירים ואין מצב שאני מסתובב אם לא נותנים לי החזר.
עוד איזה רבע שעה בתור שלא היתה לו שום משמעות מלבד היותו
תור (שאפשר לנו לשמוע עוד פעמיים שלוש את אזהרות המטה)
והנה ,אנחנו בסיני .המצרים היו אדישים כתמיד לקיומנו ומעבר
הגבול בצד שלהם לקח עשרים דקות ,שכללו עקיפת התור בעזרת
נהג המונית שלנו שמכיר מישהו שמכיר מישהו שמכיר מישהו והנה
אנחנו בדרך לנביעות .סליחה – נואיבה.
שמונה שנים לא הייתי בדרום סיני בגלל החברה מהמטה ,והשינויים
בולטים לעין :בכניסה לאזור 'טאבה הייטס' הוסיף מישהו גרפיטי
מתחת לשלט הראשי; בכביש הפונה לאל – עריש וצפון סיני נוספה
בטונדה במחסום; ביציאה מטאבה החייל כבר לא מבקש "בתק קטן"
והחיילים במחסום ליד הואסט קיבלו צילייה חדשה .חוץ מזה –
כלום לא השתנה .אותה שרשרת מלונות שבנייתם התחילה בשנות
התשעים וכך גם הסתיימה (הסתיימה התחלת הבניה .הבניה כנראה
לא תסתיים לעולם) .אותם חופים ארוכים ,אותם הרים חדי ם התו�ח
מים ממערב ,אותם מארחים חביבים ואותו הזמן שהופך באחת ללא
רלבנטי.
על שלושת הלילות במלון אין הרבה מה לספר  -ים ,ים ,בריכה,
שלאף-שטונדה ,ים ,בריכה ,לילה טוב .וחוזר חלילה  .בין לבין ער�כ
נו נסיונות בבר של המלון לגלות מה כלול בעסקת הכל כלול שלנו.
הממצאים הלא חד משמעיים היו שהכל כלול ,כל עוד הוא מוגש
בכוס ולא בבקבוק .לכלל הזה הצטרפה תת קטגוריה של משקאות
בכוס שלא היו כלולים כי הם הכילו מידה מסוימת של אלכוהול,
שגם לה היתה תת קטגוריה של משקאות צהובים שכן היו בהכל
כלול ,עם תת קטגוריה נוספת של משקאות שאינם כלולים ,כל עוד
הם מוזמנים בין שש לשש ועשרים .מצד שני ,הרוב היה תאורטי ,כי
בשל כשל תכנוני של הנהלת המקום ,היו שני עובדים בבר – מוחמד,
שהקפיד מאוד על חיובי האקסטרות אך הסתובב עם פנקס חיובים
ובלי עט ,ונאסר ,שהיה גמיש מאוד בפרשנותו לכללים וממילא
אמנם הסתובב עם עט אך לעולם לא עם פנקס .כך יצא ,שעל פי רוב
חויבנו באקסטרות רק בזמן חילופי המשמרות.
לאחר שלושה ימים חזרנו למסוף המצרי ,אותו חצינו ביעילות ראויה
לציון של הפקידים החביבים על פי רוב .בוידאו שאשתי צילמה
בזמן התור הארוך במסוף הישראלי ,נראה המאבטח המפוהק שואל
"האם הרגשתם בטוחים?"" .ודאי" ,ענה לו גבר החבוש קפלס"ט
מנצנץ ושכפ"צ קרמי ,שגורר אחריו עגלה עם ארבע ילדות חבושות
בברדס אקטיבי...
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בהצלחה .גל נקדימון
נושא:
חינוכית

מאוזן
 1המקצוע הכי לא אהוב בבית הספר,
אבל לא מסובך ()4,5
 3קישקשתא ()5,2
 4שאלה על השראה ()4,2,2
 5שיר שנעמי כתבה לבני והתכנית
מספרת על הרוק ()5,3
 9כשאישוני הכבאי היה שירותי החירום
הטובים ביותר)4,6,6( ...
 10הקו המושמע של קוטנר במוזיקה
המקומית ()5,5
 15התוכנית המדעית בה כל כתב  -קידר
 16השותף של הקרוסדרסר של החינוכית
 17כמו הכביש ,אבל עם קובי ()5,4
 18הרשל'ה מכניס את הכפר לשוק ()4,3
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