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יניב גולן צודק
המאמר של יניב גולן בגיליון "קצ ה ה�מ
דבר" של חודש ספטמבר (גיליון - )195
ממש פקח את עיני.
כידוע ,אין איש מונע מכל תושב להתמודד
על נציגות במליאה  ,או על ראשות המו�ע
צה ,אבל בעזרת יניב ,הבנתי שההכרעות
של הנציגים הנבחרים של תושבי האזור
אינן חלק מתהליך דמוקרטי .רק עכשיו נפל
לי האסימון :אודי ,שנבחר בעקביות לכמה
קדנציות ,או חנן שהתמודד לאחרונה וקיבל
רק כ 90%-מקולות הבוחרים  -אינם חלק
מתהליך דמוקרטי .למדתי מיניב ,כי ברור
שיש להם ולחבר י המליאה "שיקולים על�ו
מים שמוסווים בנימוקים מופרכים" ולכן
החלטותיהם אינן דמוקרטיות.
בעקבות חשבון הנפש הנוקב שעשיתי עם
קריאת דברי יניב ,עכשיו גם הבנתי סוף סוף
איזו טעות עשיתי כשהגעתי ליטבתה לפני
 52שנה :אנחנו פולשים המחבלים במדבר!
גם כיום נבחרי הציבור ממשיכים לקדם את
החקלאות ולהשקיע במו"פ חקלאי .התומ
צאה הבלתי נמנעת תהיה עוד הרס למדבר.
וזה לא התחיל רק עכשיו .הרי זה ברור למה
הקימו את יטבתה  -לולא ההתיישבות החמ
קלאית בערבה לא היו נשאבים מי התהום
והיינו יכולים ליהנות משכשוך במימי עין-
רדיאן יחד עם הצבאים והיעלים .הפארסה
של הדיון הציבורי בתוכנית האב לחקלאות
שנערך לא מזמן רק מוכיחה את הזדון.
יתר על כן ,המזימה לפגוע במדבר  -מגמה
שאותה הובילו פרנסי האזור על ידי פיתוח
השדות הסולאריים  -גם היא ,כנראה ,חלק
מאותם "שיקולים עלומים שמוסווים בנימ
מוקים מופרכים" .למה דווקא אנחנ ו צר�י
כים לתרום לצמצום התחממות כדור הארץ
ולמנוע מכמה ילדים באשדוד מחלות ריאה?
כל זאת רק למען בצע כסף ,ועוד לתת לשרי
אריסון להרוויח יחד איתנו?
רק עכשיו גיליתי עוד קונספירציה   -הר�ח
בת כביש  ,90שעליה נלחמו נבחרי האזור
לדורותיהם ,נועדה ,בעצם  ,לפצל את או�כ
לוסיית החי ולהרוס את רצף השטחים הפמ
תוחים .בס ך הכל ,נחסכו רק חיי כמה הר�ו
גים בכביש .והוסיפו חטא על פשע  -האירו
בלילות את הצמתים וגרמו לזיהום אור! שוו
בנפשכם  ,חיות הבר צריכות לשלם את ה�מ
חיר של נהגים לא זהירים.
ואין גבול לרוע ולטמטום  -המים המותמ
פלים ,שפרנסי האזור מנסים לכפו ת על�י
נו בדרכיהם הנכלוליות ,יכפילו את שטחי
החקלאות ויגזלו עוד ועוד שטחים פתוחים
למען העובדים התאילנדים .סוף סוף הגמ
ענו השנה למחסור אמיתי במים להשקייה.
זה הזמן לעצור את הנבלה! מתי היה דיון
ציבורי על תכנית האב למים בערבה? קחו

אחריות ועצרו השקעת מאות המיליונים
של המדינה בפיתוח חקלאי מזיק!
ולאחרונה ,אותם אלו שמתיימרים לייצג את
תושבי האזור ,אפילו מצליחים לקדם בינוי
משמעותי בחבל אילות .הרי מובן מאליו
שכל זה נעשה רק כדי שתוספת התושבים
תביא ,בסופו של דבר ,נזק בלתי הפי ך ל�מ
דבר יחיד הסגולה שלנו .אני בטוח שתכנית
האב לחבל אילות  -שהוסכמה בדיון ציבורי
רב משתתפים וקבעה יעד ש ל  11,000ת�ו
שבים  -הייתה הצגה .העובדה שהחליטו לא
לשריין שטחים פתוחים במסגרת התכנית,
בוודאי לא מבטאת את רצון הציבור.
רבותי ,רק הגליית כל התושבים מהערבה,
או לפחות חיסול כל החקלאות בערבה,
יוכלו לשקם את השממה המפוארת שהשמ
מדנו.

דובי קדישאי ,יטבתה

הדתה שמדתה
אני לא נבהלת מרב תרבותיות .תמונה של
ילד חובש כיפה לא מפחידה אותי ,אבל
שלט גדול ובו ארבעה ילדים (וכמובן אף
ילדה) וכולם חובשי כיפות בכניסה לבית
ספרנו ,נראה לי לא רק תמוה אלא גם
מדאיג.
ארבעת הילדים החמודים ,הקוראים לנהג
להאט ליד בית הספר מעלה שחרות  ,מ�ש
דרים לתלמידינו גלויי הראש מסר סמוי:
יוצאי הדופן הם אתם.
לא הייתי נדרשת לעניין בעיתון המועצה,
אלמלא הבחנתי בצד ימין למעלה בסמל
המועצה ובצד שמאל בסמל בית הספר
מעלה שחרות .אני מניחה שלא הייתה כוונה
חינוכית בתליית השלט ,אלא חוסר ערנות,
אבל הימים הם כאלו הדורשים מאנשי חימ
נוך ערנות.
.....ואגב רב תרבותיות  -עיון מדוקדק
בצילום ימצא שם ,גם אם נתעלם מהפן
הדתי ,ילדים מרובד תרבותי וחברתי מגוון
מסוים מאוד.

ניצה גולדמן ,יטבתה

צילום :ליאור דפני

מקבלת החלטות

 /גל נקדימון

ראש המועצה ,חנן גינת ,ידע שלא יבצע שינויים בכוח האדם בטרם תעבור שנה לכהונתו.
כשניגש למשימה ,התחיל מלמעלה והפתיע את כולם כשהודיע על מינויה של הדס
שפירא לתפקיד מנכ"לית המועצה .אבל אף אחד לא הופתע יותר מהדס
הדס שפירא ישבה בנחת על כסא חשבת המועצה ,תפקיד בו החזיקה
שלוש שנים וחצי ,כאשר הודיע לה חנן גינת כי הוא מציע לה כסא
אחר לגמרי .לדבריה "חנן פשוט בא יום אחד והטיל את הפצצה".
הדס ,ילידת ירושלים ,גדלה באילת ,למדה בגולדווטר ,שירתה
כמש"קית חינוך וידיעת הארץ באוגדה  252ואחר כך כקצינת חינוך
בחטמ"ר מנשה ,סיימה לימודי תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
בבאר-שבע ,המשיכה לתואר שני במנהל עסקים ,עם התמחות במימ
מון ובדרך התחתנה עם ה"הייסקול סוויטהארט" שלה  -איתמר.
במהלך התקופה בה התגוררו בבאר-שבע ,ובמקביל ללימודי התואר
השני ,עבדה הדס ככלכלנית בחברת "תרכובות ברום" (חברת בת
של "כימיקלים לישראל") במשך שבע שנים .באותה תקופה נולדה
בתם הבכורה  -רון ועם לידתה של הבת השניה  -אופק ,החליטה
המשפחה לחזור לעיר הילדות אילת  ,שם גם נמצאים הסבים וה�ס
בתות.
באילת ,עבדה שבע שנים ככלכלנית בחברת נמל אילת ,בתור ראש
מדור תקציב ,תמחיר ובקרה ,אבל המשפחה לא מצאה את עצמה
בעיר ,וכאשר בשנ ת  2008נפתח מכרז למגרשים בבאר-אורה ,ה�ח
ליטו על שינוי כיוון ,ובשנת  ,2012כאשר הסתיימה בניית ביתם
החדש  -עברו ליישוב .ביישוב הצעיר עדיין לא היתה מערכת חינוך
מסודרת לגיל הרך ,והדס ,שמגדירה א ת עצמה "פריקית של וו�ע
דות" ,לקחה חלק בהקמת מערך החינוך לגיל הרך.

יש לי עניין לפתח ויש לי את ההכרות המוקדמת
שנותנת לי את כל הכלים לעזור לאינטרס המשותף
שלנו
"פריקית של וועדות"?...
"מאד חשוב לי להיות מעורבת ,א ז הייתי בוועד של כל גן וכ�י
תה של כל אחת משלוש בנותיי ,בוועד בניין כשגרתי בבאר-שבע,
בנמל הייתי חברה בכל הוועדו ת הקיימות ,כמו תרבות ,רכש ,מכ�ר
זים ועוד .הייתי גם דירקטורית בהתנדבות בחברה הכלכלית אילת
במשך שלוש שנים.
זאת גם הסיבה שעברתי לעבוד במועצה ,למרות שכולם אומרים (ודי
בצדק) שלא עוזבים משרה בנמל  -היה לי חשוב להיות חלק מקבלת
ההחלטות בחבל .נוצרו כאן דברים יש מאין ,למשל ,נוצר יישוב וזה
תהליך מדהים".
אז עזבת את הנמל לטובת המועצה?
"התפרסם מכרז למשרת חשב ת המועצה ובית הספר ,ולמרות הפ�ר
שי המשכורות לרעת המגזר הציבורי ,נגשתי למכרז ,בתקווה לזכות
בו".
אני חייבת לשאול  -למה?
"זו הית ה הזדמנות להיות חלק מהגוף המשפיע בחבל הארץ ה�מ
דהים שאני שייכת אליו .היתה לי הכרות מוקדמת עם ההנהלה של
המועצה ,מכיוון שלקחתי חלק בהקמה של מערך החינוך בגיל הרך
בבאר-אורה  ,והערכתי מאד את ההנהלה ואת הפעילות שלה  -ב�ת
חום הזה ובתחומים אחרים .בכלל ,הייתי מאד מחוברת לתהליכים
שקורים בחבל".
רצית להיות מנהלת ,בתחום כלשהו? אי-פעם?
"מעולם לא .תמיד רציתי בדיוק את מה שעשיתי באותו רגע".
כשהדס נשאלת  -איזו מין תלמיד ה היא היתה בבית הספר ,התש�ו
בה שלה היא מעין אגרון (תזאורוס) וכוללת את ההגדרות "חרוצה,
חרשנית ,שקדנית"...

היית בתנועת נוער?
"הייתי בתנועת נוער מד"צים (כבר אינה קיימת)".
אז כבר מגיל צעיר את רגילה להיות מאד עסוקה?
"לא עסוקה  -מעורבת .במשך כל חיי הבוגרים הקפדתי על שעות
עבודה של שמונה-ארבע  .ארבע-שמונה וחצי משפחה ובית ,ומ�ש
מונה וחצי  -אני והאיש שלי .החיים החדשים שלי ,כמנכ"לית ,לא
עומדים בלוח הזמנים הזה"...
מה חשבת והרגשת כשחנן הציע לך את התפקיד?
"הייתי בשוק! לא ציפיתי לזה; ובכל מקרה ,הנחתי שהוא מדבר על
תחילת עבודה בעוד כשנה ,אבל חנן אמר  -יש לך שבועיים להחזיר
לי תשובה .מאותו הרגע לא ממש ישנתי (בערך עד היום) ונדרשו
ארבעה ימים כדי שאבין שזאת הזדמנות של פעם בחיי ם וברור ש�ה
תשובה היא כן".
האם חנן נימק בפנייך את בחירתו?
"חנן אמר לי שישנם כמה דברים שהוא מעריך בי ובזכותם בחר
אותי לתפקיד  -יחסי אנוש טובים ,דיוק ,רגישות ומקצועיות וכן
שחשובה לו בניית הנהגה צעירה ומתוך המועצה״.
את חושבת שאת מוכנה לתפקיד?
"אי אפשר להיות מוכנה לתפקיד כזה .אני כן מרגישה שכל מה
שעברתי בחיי הבוגרים  -הדרך שעברתי מהצבא ,העבודה בנמל,
הפעילות ביישוב והעבודה במועצה ,ההתמודדויות שחוויתי ,האנמ
שים שפגשתי  -הובילו אותי להיות מוכנה לזמן ולמקום שבהם אני
כבר לא רק של עצמי ושל המשפחה שלי.
תפקיד מנכ"לית המועצה ,הגיע יחד עם התובנות של גיל  40ועם
חשבון נפש ,ממנו הבנתי שאת כל העשור האחרון הקדשתי לבנות
שלי ולעבודה ושכבר 'סימנתי וי' על כל מה שרציתי ,ושאלתי את
עצמי  -ומה עכשיו?"
אז מה עכשיו?
"החלטתי שעכשיו הזמן שלי לתת לסביבה ,להשפיע ,כך שבמובנים
מסוימים ,ההצעה הגיעה בזמן מאד נכון מבחינתי.
את ההחלטה הסופית קיבלתי בהתייעצות ושותפות עם איתמר,
והחזרתי לחנן תשובה חיובית כבר אחרי ארבעה ימים".
מה האתגרים והקשיים שאת צופה ומצפה להם בהמשך?
"יש לי אותם כבר עכשיו  -כל האתגרים כבר כאן.
אחד הקשיים שלי ,בעיקר אחרי שנים של לוח זמנים קבוע ,יחסית
 אלה שעות העבודה הלא מסודרות והצורך להיות זמינה ,במיוחדלאור שעות העבודה של חנן ,שמצליח לייצ ר לעצמו  28שעות עב�ו
דה ביממה ,עשרה ימים בשבוע...
האתגר הכי גדול שלי ,הוא בנושא העובדים במועצה והתמודדות
עם סיטואציות רגישות וקבלת החלטות שמשפיעות על אנשים".
איך את חווה את המעב ר עם הקולגות ממצב שבו את אחת מהע�ו
בדים למצב שבו את המנהלת שלהם?
"אני חווה את זה כתהליך טבעי  -עם אנשים שאני רגילה לעבוד
איתם בשותפות ,כיועצת ,או כמלווה בנושאי תקציב ,עכשיו אני
ממשיכה ללוות אותם בנושאים שהם מתעסקים אתם .יש לי עניין
לפתח ויש לי את ההכרות המוקדמת שנותנת ל י את כל הכלים ל�ע
זור לאינטרס המשותף שלנו".
מה את מאחלת לעצמך בתפקיד?
"לעמוד בכל האתגרים ,לפתח ,לייצר .לחזק את תחושת השייכות
והמוטיבציה של העובדים ,את הקשר והתקשורת עם היישובים
והתושבים ,לקדם סביבת עבודה יצירתית ,מאפשרת ומפתחת".

קצה המדבר | גיליון מס | 197 .נובמבר 3 2017

מהמתרחש בחבל
איתן בדעותיו
באמצע אוקטובר ,הגיע ח"כ איתן ברושי   -לשעבר מזכיר ה�ת
נועה הקיבוצית וכיום יו"ר השדולה החקלאית ,יו"ר השדולה
לקידום אנרגיה ירוקה ותמיד חבר קיבוץ גבת  -לביקור ארוך,
של שלושה ימים ,בחבל אילות.
ברושי ,חבר טוב וותיק של האזור ,הגיע לאירועים שהתקיימו
לזכרו של דורון טודנובסקי בקיבוץ גרופית ,ב ,16.10-ובמהלך
היומיים שלאחר מכן נפגש עם אנשי האזור ועם בעלי תפקידים,
סייר ביישובים ,במכינה בבאר-אורה ,בחממת הקנאביס הרפואי
באליפז וביקר גם במרפאה האזורית והתעדכן על המתרחש,
ובעיקר שמח לשמוע על הגעתו של רופא נוסף למרפאה -
מהלך שסייע לקדם אותו.
ח"כ ברושי חוזר ואומר ,בביקוריו בחבל ,כי ליישובי הערבה
הדרומית ולמתיישביה חשיבות רבה למדינה וכי מן הראוי
שיוקצו לאזור משאבים רבים יותר על ידי המדינה ,בכ ל התח�ו
מים  -חקלאות ,תיירות ,אנרגיה מתחדשת ,חינוך ,רפואה ועוד.

ח"כ ברושי ,מנכ"לית המועצה הדס שפירא
וצוות המרפאה

גל נקדימון

המחנות העולים פותחים שנה
כבכל שנה ,המחנות העולים פתחו שנה במחנה האזורי ,במחנה הבאר
ובפעילויות בכוללות ברחבי החבל.
היייתי רוצה לספר לכם על שני אירועים גדולים שיקרו בסוף הח�ו
דש .האחד – 'טיול פשו"ש' (פתיחת שנה) האזורי ,שמיועד לשכבות
הצעירות (ד׳-ו׳) ולמדריכיהם ,והשני ,אירוע ארצי למבוגרים ונוער–
'אסיפה ישראלית'.
טיול פשו"ש הוא מסורת המתקיימת זו השנה הרביעית ,בה אנו
יוצאים לטיול בחבל אילות .עבור הילדים ,הטיול הוא חוויה רבת
ערך של יציאה מאזור הנוחות והיומיום ,וההתמודדות עם אתגרי
הטבע והשטח מחזקת את השותפות של ילדי היסודי בינם לבין עצמם
ולבין מדריכיהם.
המסרים החינוכיים של שותפות ושוויון ערך האדם מתבטאים גם
בפעילות תנועתית המיועדת לציבור המבוגרים בדמות ה'אסיהפה י�ש
ראלית' .זוהי יוזמה של קואליציית "זוכרים את הרצח נאבקים על
הדמוקרטיה" ,שתנועת המחנות העולים היא חלק ממנה ,ומטרתה
לקחת אחריות על יום הזיכרון לרצח רבין .ביום זה יתקיימו בכל רחבי
הארץ מעגלי שיח נוקב ומכבד בין אזרחים מקבוצות שונות בחבמ
רה הישראלית ,בני נוער ומבוגרים ,שנועד להציף ולברר מחלוקות
ולהתעקש על היכולת לחיות יחד במדינת ישראל .בעיניי ,לתושבי
חבל אילות  -על אף המרחק ,חשוב מאוד להיות שותפים ומובילים

בחברה .אורח החיים הייחודי שמתקיים בחבל ,והערכים השיתופיים
וההומניסטיים שבהם חברת המבוגרים בחבל דוגלת  -את כל אלה
חשוב לשתף ,להשמיע ולשמוע.
נשמח לראות אתכם ואת ילדיכם לוקחים חלק בפעילותינו.
לפרטים על הפעילות ,ולהרשמה לאירועים הקרובים:

יערי בן נתן ,רכז פעילות המחנה האזורי
טל' ,052-3898459 :מיילyaary123@gmail.com :

מנהיגים בהתהוות
מרכז מנדל למנהיגות בנגב ,מייסודה של קרן מנדל ,מפעיל תכניות
למנהיגות מקומית שמטרתן לקדם מנהיגות איכותית במגז ר הציב�ו
רי ובמגזר השלישי ביישובי הנגב ,הערבה ואילת .מנהיגות שתפעל
על-פי חזון המושתת על ערכים ,כזו אשר מסוגלת לחולל שינויים
ולהוביל ליישומם .התכנית מיועדת לאנשים בעלי מחויבות עמוקה
ומוכחת לפעולה באזור לרווחת תושביו ,ומחויבות לתכנית עצמה;
אנשים אשר תורמים תרומה משמעותית לקידום האזור ותושביו.
 21משתתפים מאילת ואילות נבחרו על ידי מרכז מנדל למנהיגות
בנגב ,בהם שישה נציגים שלנו שלוקחים חלק בתוכנית האורכת
שנתיים וכוללת לימודים  -לבד ובחברותא ופרויקטים אישיים .זהו
המחזור השני של מנדל באזורנו שיוצא לדרך ,והפעם ,שלא כבעבר,
עם נציגים של חבל אילות.

חנן גינת
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מהמתרחש בחבל
חג הפסטיבלים
חג הסוכות כבר מזמן הפך לרצף של פסטיבלים ,המתקיימים
בכל ימי החג ,לאורך כל הארץ וגם אצלנו .בחבל אילות אפשר
היה לדלג מ"זורבה הבודהה" שהתקיים באשרם במדבר ,להופעה
של "רבע לאפריקה" בתצפית בגרופית ,ל"תמנע לייב" ,ובאמצע
ליהנות מ"שוק האיכרים" המסורתי ביהל .האירועים פנו למגוון
של גילאים  -מכאלה המתאימים לכל המשפחה ,כמו הפסטיבלים
הארוכים ושוק האיכרים ,לכאלה המיועדים בעיקר לצעירים ,כמו
ההופעה בגרופית.
כל אירועי סוכות בחבל היו השנה מאד מוצלחים ומלאים בקהל
רב ,אבל פסטיבל "תמנע לייב" האפיל על כולם והצליח להפתיע
אפילו את המארגנים ,כאשר הביא לאזור למעלה מ 4,000-איש
בשלושה ימים.
לאחר שלוש שנים של דשדוש קל וחבלי לידה לא פשוטים ,הגיע
הפסטיבל הרביעי של "תמנע לייב" ,שהתקיים ב 11-13.9-בפארק
תמנע .מנהלת הפארק ,חגית גל ,עדיין נפעמת מהמספרים:
" 2000כרטיסים נמכרו מראש 1,000 ,מתוכם עם לינה באוהלים,
בוילה קמפ ובחדרים (אלה אזלו שלושה שבועות לפני הפסטיבל).
מכיוון שהיו אורחים נוספי ם שביקשו להישאר ללון במשך ימי ה�פ
סטיבל ואנחנו כבר מילאנו את המכסה ,אז הפנינו אותם לחניונים
בחי-בר ,יעלים ולחדרי האירוח באליפז".
כמה אנשים הגיעו מהאזור ומאילת?
"במהלך שלושת ימי הפסטיבל באו כ 600-איש מחבל אילות ועוד
כ 800-מאילת".
אז מה היה לנו השנה?
"הופעות של אברהם טל ומיומנה ,סדנאות קצב ,הצגת הילדים
"הרפתקה בקרקס" של תיאטרון אלעד ,סיורים מודרכים באתרי
פארק תמנע ,פארק האתגרים שבו היתה פעילות ש ל אומגה ,סנפל�י
נג ,קיר טיפוס ,ירי בבליסטראות ,רוגטקות ,חרבות ,זריקת כידונים
 כל אלה ועוד היו חלק בלתי נפרד מפעילות הפסטיבל ובחינם לכלבאי הפסטיבל".
מה היתה האווירה במהלך האירוע?
"האווירה היתה קסומה "...אומרת חגית" .זה היה מדהים לראות את
הכמות העצומה של הקהל יושב ונהנה .בכל הימים ,הפארק פשוט
פרח  -אלפי אנשים הסתובבו באתרים ,המסעדה שקקה חיים ,אתר
הקמפינג המה ילדים וכולם היו עם חיוך על הפנים .והקהל שהגיע
לפה ,הוא פשוט קהל יפה ואיכותי".
אילו תגובות קיבלתם?
"האורחים העבירו אינסוף מחמאות על הארגון ,התוכן ,הניקיון ,על

מיומנה בתמנע-לייב (צילום :חגית גל)

הצוות המדהים שהולך איתי כבר שנים ,שנתן את כל כולו ועבד
למעלה מ 12-שעות בכל יום .קיבלנו גם מאות תגובות בפייסבוק
וביום האחרון אנשים באו במיוחד כדי לומר תודה והבטיחו להגיע
גם בשנה הבאה".
איך את מסבירה את ההצלחה?
"פסטיבל "תמנע לייב" הצלי ח ותפס והופך להיות חלק מהוויית ה�פ
סטיבלים בסוכות ,עד כדי כך שאנשים מתכננים את החופשה לפיו.
בנוסף ,יש לנו יתרונות שאין למקומות אחרים  -הנוף ,המיקום
והאקלים .לכל אלה אפשר להוסיף את ההשקעה המתמשכת באתרים
כמו המבואה ,הוילה קמפ וחדרי האירוח שרק לאחרונה עברו שיפוץ
והיום הם חדרים משפחתיים ,עם ארבע מיטו ת בחדר ,שירותים ו�מ
קלחת צמודים לכל חדר וחצר עם שולחנות פיקניק ומתקני מנגל".

גל נקדימון

רבע לאפריקה בתצפית גרופית (צילום :שרון ארובס)
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לטפל בכאב

 /גל נקדימון

לאחר שנים בהן תושבי חבל אילות הולכים ומתרבים ,אבל ד"ר מתי זיו נשאר הרופא האזורי היחיד ,בא
ד"ר אלעד ויזל לחלוק את המעמסה ולחלק את העבודה .מהיום 2,500 ,מטופלי המרפאה האזורית ,יכולים
לבחור כשרע להם
דומה שהבירוקרטיה מעולם לא עבדה
לאט יותר ,מאשר במהלך החודשים
הארוכים בהם נעשו מאמצי ם כבירים ל�ה
באת רופא נוסף למרפאה האזורית .מתי
זיו כבר מזמן עובד יותר מדי שעות ביותר
מדי ימים ,עם יותר מדי מטופלים .הדבר,
אמנם ,לא פגע ולו כהוא זה באיכות הטימ
פול והיחס שקיבלנו ,אבל ללא ספק פגע
באיכות חייו של מתי והמספרים הלא
הגיוניים מדברים בעד עצמם  -קרוב ל
  3,000 -מבוגרים וילדים נחשבים ל�מ
טופלים שלו ,מי שמבקש להזמין אצלו
תור ייאל ץ להמתין כמה שבועות .ש�ח
קני החיזוק במרפאה הם הרופא המתמחה
(המתחלף מדי כשנה) ,רופאת המשפחה
ד"ר פישר ,המגיעה מדי יום רביעי ופעם
בשבועיים גם ביום שישי ,רופאת הילדים
ד"ר כהנוב ,המגיעה בימי ראשון בבוקר
ורביעי אחה"צ וכמובן  -צוות האחיות
המופלא ,צוות המשרד בראשות אורית
רון ובראש כולם מנהלת המרפאה עידית
אושה ,אבל מתי יש רק אחד.
החל מה 1-בנובמבר ,המצב משתנה וד"ר
אלעד ויזל מצטרף למרפאה האזורית,
כרופא משפח ה וילדים .המהלך התא�פ
שר ,כפי שכבר צוין ,הודות לחודשים של
פעילות מאומצת ,לעובדה שעידית אושה
הביאה את העניין לידיעתו של "ח"כ בר�ו
שי שנרתם לנושא ,אבל גם ובעיקר הודות
להתגייסות היישובים ולחנן גינת ,שנכנס
בעובי הקורה ובסופו של דבר הביא לכך ש"נעשה מה שנחוץ ,נאמין
במה שאפשרי ואז נגלה שאנו עושים את האפשרי וגם את הבלתי
אפשרי" כפי שהוא נוה ג לומר .גם ד"ר אלעד ויזל מודע היטב ל�ק
שיים שהיה עליהם לצלוח ועוד לפני שהוא מספר על עצמו ,חשוב
לו לציין ש" :זה היה מהלך מאד מורכב ,מהרבה בחינות .היו שלבים
במהלך הדרך ,שגם אני וגם מתי כבר היינו פחות אופטימיים לגבי
ההצלחה של המהלך הזה ומי שלא ויתר ודחף והשקיע הרבה מאד
מאמצים כדי שזה יקרה  -זה חנן ואני מאד רוצה להודות על כך;
תושבי האזור חבים לו חוב".

"נכון שתחום רפואת המשפחה נחשב פחות הרואי
מכירורג לב ,או מוח ,אבל באיזשהו שלב ,כשאתה
מתבגר ,אתה מפסיק לחפש את ההרואי ומתחיל
לחפש את הדרך שלך לעזור וזו המהות של רפואת
משפחה"
אלעד ויזל נולד בירושלים ,בשנת  1980וגדל בעיר ,יחד עם עוד שני
אחים ואחות .את שנות לימודיו העביר בבית הספר היסודי גבעת
זאב ,ובתיכון רנה קסין .בצבא שירת בחיל הים  ,ולאחר שסיים בה�צ
לחה קורס חובלים והעביר תקופה כחובל ,נפצע ועבר לתפקיד אחר
ואז בדק את האפשרות של לימודי רפואה במהלך השירות הצבאי.
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אלעד ,מתי החלטת להיות רופא?
"מגיל מאד צעיר  -הזיכרון הכי רחוק
שלי מגיע בערך לגי ל  ,14-15אבל וות�י
קי המשפחה מספרים על גיל מוקדם יותר
וסבתא אומרת שמגיל ארבע"...
תמיד היית תלמיד טוב?
"כן .הייתי מהמתפלספים ,למעשה,
אהבתי יות ר את ההתפלספות סביב הל�י
מודים ,את מה שבין השורות ,מאשר את
הלימודים עצמם".
איך זה מתבטא אצלך כרופא?
"כל השנים יותר עניין אותי האדם; הרבה
יותר מהביולוגיה ומהמצבים הרפואיים,
שגם מעניינים ,אבל הרבה פחות מהטבע
האנושי ומהאדם שיושב מולך".
איפה למדת רפואה?
"בהדסה ,ירושלים .עשיתי סטאז' בתל-
השומר וחזרתי לצבא (כ י בעצם יצ�א
תי לעתודה) בתור הרופא של שייטת
הס"טילים .בשלב הזה כבר הייתי בן 28-
 ,29נשוי לאביטל אשתי ועם ילד ראשון".
למה דווקא רפואת משפחה?
"בגיל שבו התחלתי להתעניין ברפואה,
אז כמו כל ילד עם פנטזיה ,חשבתי בעימ
קר על הדמות ההרואית של הרופא .גם
במהלך הלימודים יש לך פנטזיה של
התדמית של הרופא שאיתה נכנסים לבית
הספר לרפואה ועם הזמן אתה בוחן את
התדמית הזו  -אם היא באמת ריאלית
ואם זה באמת אתה.
נכון שתחום רפואת המשפחה נחשב פחות הרואי מכירורג לב ,או
מוח ,אבל באיזשהו שלב ,כשאתה מתבגר ,אתה מפסיק לחפש את
ההרואי ומתחיל לחפש את הדרך שלך לעזור וזו המהות של רפואת
משפחה.
בגלל העניין שלי בנפש האדם ובחיבור בין הרוח לגוף ,חשבתי
להיות פסיכולוג או פסיכיאטר ,אבל החלטתי שברפואת המשפחה
יש לי יותר יכולת לעזור ליותר אנשים  -גם במצבים רפואיים נטו
וגם לאדם עצמו .אני יכול ממש לראות את המטופל ,את המשפחה
ואת המצב בכללותו".
מה עוד מעניין אותך בתחום הרפואה?
"רפואה סינית וטיפול בכאב  -במלך הלימודים  ,שהיתי כמה שב�ו
עות בטאיוואן ,במסגרת חילופי סטודנטים ,שם נחשפתי לרפואה
הסינית .בכלל ,יש שם הרבה יותר חיבור בין הרפואה הקונבנמ
ציונאלית לסינית .אחרי שסיימתי את לימודי הרפואה למדתי ארבע
שנים נוספות בבית הספר "מזרח-מערב"  -רפואה סינית קלאסית,
דיקור ,טווינה ,צמחים.
העניין שלי בטיפול בכאב התפתח אחרי הצבא ,כשהתחלתי את
ההתמחות במכבי ,באזור המרכז .זהו תחום מאד מעניין וחשוב ,בין
השאר ,מכיוון שרוב הפניות לרופאי משפחה ,קשורות לכאבים.
העמקתי בתחום  -עשיתי קורסים ,נכנסתי לוועד החוג לטיפול
בכאב באיגוד רופאי המשפחה ויכו ל להיות שבעתיד אעשה ה�ת
מחות נוספת בתחום .במסגרת הפעילות בוועד הרציתי בכנסים,

למדתי והעברתי קורסים ,הרציתי באונ' ת"א במסגרת לימודי המשך
לרופאי משפחה (עדיין מרצה שם לפעמים)".
ביניים :היי ,דרומה...
איך הגעתם לחבל אילות?
"אביטל ואני הגענו לשלב בחיים ,בו התחלנו לחשוב איפה אנחנו
רוצים לחיות ,לגור ולגדל את הילדים וידענו שאנחנו מעדיפים מקום
שקט ,לא במרכז הארץ .את קיבוץ יהל הכרנו הרבה שנים ולמרות
שאני הייתי סקפטי ,לאביטל היתה את האינטואיציה לנסות וזו היתה
בחירה נהדרת .הגענו לכאן באוגוסט  2015ומאז אנחנו גרים ביהל
כתושבים ומאד מאד מרוצים מהבחירה שלנו.
גם בעלי התפקידים וגם התושבים קיבלו אותנו בחום ,יש לנו קשר
מאד טוב עם הקיבוץ ,אנחנו מרגישים שזה בית ומאד טוב לנו.
בכלל ,טוב לנו בערבה  -להיות עטוף בהרים האלו ,לראות את הנוף,
את האנשים הטובים"..
איפה אתם עובדים?
"אביטל מרפאה בעיסוק לילדים .היא הקימה קליניקה משלה ביהל
בשם "קפיצת גדילה" ומגיעים אליה מכל הערבה.
אני עשיתי במרפאת מכבי באילת את שלב ב' של ההתמחות ,שנמשך
שנה .סיימתי את ההתמחות בהצטיינות ונשארתי לעבוד במרפאה
באילת".
עד כמה מכיר את המרפאה האזורית?
"לא הייתי פה כמטופל ,אבל אני יודע ממה שאני שומע ממטופלים,
שאנשים מאד אוהבים את המרפאה; שיש הרגשה חמה ,טובה ,של
אכפתיות .נותנים שם שירות מאד טוב והצוות מצוין ,אבל יש בעיה
קשה עם הזמינות  -צריך לחכות הרבה זמן לתור לרופא .אגב ,זאת
אחת הסיבות שאני מאד רוצה לבוא ולעבוד פה  -כי אני מרגיש
שצריכים אותי.
אני לומד להכיר את המרפאה בימים אלה ,יושב הרב ה עם מתי וא�נ
חנו בונים את הצוות שלנו כרופאים".
איך הכרת את מתי?
"נפגשנו במקרה בקורס "ראיון מוטיבמ
ציוני" ,לפני כשנתיים וחצי וכשאמרתי לו
שאני עובר ליהל עוד כמה חודשים הוא
מאד התלהב .היתה בינינו כימיה מיידית".
מה הציפיות שלך מהעבודה במרפאה?
"אחת המטרות העיקריות שלנו ,זה לה�ג
דיל את הזמינות של רופא במרפאה ,מבלי
לפגוע ברמת הרפואה ולהקדיש לכל מטומ
פל את כל מה שצריך ונדרש.
יש יוזמות לשיפור והכוונה היא לעשות
פה כמה פרויקטים .עם צוות כזה ועם מתי
אפשר לעשות פ ה עוד הרבה דברים ט�ו
בים".
באיזה היקף וכיצד תתבצע חלוקת העבוו
דה בינך ובין מתי?
"אני אעבוד במרפאה ב  75% -משרה:
כאשר מטופל ירצה לקבוע תור למרפאה
 יש לו שני רופאים שהוא יכול לבחורללכת אליהם .אני גם מניח שמטופלים
שמאד רוצים שמתי ימשיך לטפל בהם ,לא
ירצו שהאפשרות שלהם תוגבל".
חוץ מזה שיש צורך ברופא נוסף במרפאה
האזורית  -למה בצעת את המהלך (הלא
פשוט) של המעבר ממכבי לכללית?
"חשוב לציין ,של א היה לי רע במ�כ
בי  -להיפך :הם נתנו לי את הפלטפורמה
והאמצעים להקים מרפאה חדשה באילת,
אבל במהלך הזמן הזה נסעתי כל יום מיהל
לאילת (ופעם בשבועיים גם ביום שישי)
והנסיעות נהיו יותר ויותר קשות .במקביל,

הרגשתי צורך לתרום בחבל .שני הדברים האלו השתלבו ומתי ואני
התחלנו לדון באפשרות הזו ולבדוק אותה כבר לפני זמן מה".
לפי ההסכם שלך עם מכבי  ,היית אמור להישאר לפחות עוד ש�נ
תיים .לא כדאי היה לך לחכות?
"יש כמה גורמים שהכתיבו ,מבחינתי ,את המהלך דווקא במועד הזה:
בשבועות האחרונים נפרדתי מהמטופלים שלי באילת ,וזה היה מאד
לא פשוט ,כי המטופלים נקשרים אליך ,סומכים עליך ,שמחים שפמ
גשו אותך ואז אתה עובר למרפאה אחרת באזור אחר והם לא יכולים
להיות יותר מטופלים שלך ואני חושב שאם הייתי עושה את זה רק
עוד שנתיים-שלוש ,זה היה עוד יותר קשה -גם להם וגם לי .בנוסף,
אני רואה כמה קשה מתי עובד ,באיזה היקף ומאמץ לא אנושיים"...
האם לא תפריע לך העובדה שהשכנים והחברים עומדים להיות גם
המטופלים?
"במידה מסוימת  ,אבל אני חושב שבמקום כזה ,בקהילה קטנה י�ח
סית ,שאין הרבה אנשי מקצוע בתחומים מסוימים ,אז צריך גמישות
מסוימת במסגרתה אני יכול לחבוש כמה כובעים  -שכן ,חבר ,עוזר
בגדיד ,רופא.
קרה לי שטיפלתי במצבים רפואיים אצל שכנים וחברים ,אבל ברור
לי שכשאני אכנס למרפאה האזורית ,זה יהיה אחרת .עם זאת ,אני
סומך על אנשים ,שיהיו להם את השכל הישר ואת היכולת להפעיל
שיקול דעת ולהחליט האם ומתי הם באמת צריכים א ת העזרה ה�ד
חופה .חוץ מזה ,שברוב היישובים יש אחות ובמידת הצורך יש גם
שירות של שר"פ בערבה".
אתה נשמע חדור אופטימיות ומלא כוונות טובות
"זה נכון .אנחנו מתחילים כאן דרך חדשה ואני מאמין שזה יעשה טוב
לכולם  -לתושבים ,למרפאה וגם לי .גם הרופא הכי טוב בעולם ,לא
יכול לטפל ב  3,000 -איש ,פשוט אין מספיק ימים בשנה ...אז כולם
נרתמו כדי לגרום לכך שאגיע לכאן  -ראש המועצה ,צוות המרפאה,
ח"כ ברושי ,הנהלת הכללית וגם היישובים עצמם ואני מודה לכולם
ואשתדל להצדיק את האמון שנותנים בי".

אלעד ,אביטל והילדים
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Willkommen RADEBEUL

 /מירב עפרוני

באוקראינה היו בעיות ,ברמת-גן ויתרו ,אבל אז נכנס חבל אילות לתמונה וכך יצאה לדרך חגיגת כדור-יד
גרמנית-ישראלית ,שהשאירה טעם של עוד ובישרה תחילתו של קשר עם העיר רדבול ועם הספורטאים
הצעירים שביקרו אותנו

עשרה נערים בגילא י  ,13-15שחקני קבוצת כדור-יד מהעיר ר�ד
בול בגרמניה(  ( 45דקות מהעיר דרזדן בחבל סקסוניה) הגיעו בח�ו
פשת סוכות לחבל אילות .אליהם הצטרפו מנהל משלחת ,מאמן,
מאמן שוערים (שהוא שחקן עבר) ושתי אמהות מלוות .הם התארחו
אצל שחקנים מקבוצת הכדור-יד הפועל חבל אילות ביישובים באר
אורה ,גרופית ,יטבתה ,קטורה ,לוטן ויהל.
האורחים הגיעו מהעיר רדבול  ,בה גרים כ 33,000-תושבים ,ו�מ
פורסמת בעיקר ביקבים שלה .המלווים הגרמנים סיפרו לנו שמלך
סקסוניה אהב יין ואוכל טוב ולכן ,החל מהמאה ה ,14-התחילו לגדל
שם גפנים לייצור יין .האזור הררי ,הגפנים גדלות על ההרים ולכן
בציר הענבים מתבצ ע באופן ידני ,מה שמבטיח את היינות הכי ט�ו
בים בעולם (לא טעמתי) והיקרים בעולם (לא קניתי) .אבל זו בהחלט
נשמעת התחלה טובה לביקור גומלין באזור.
 Uwe Centnerמנהל המשלחת ו Ulf Peschel-המאמן ,מספרים
שענף כדור היד הוא ענף מרכזי בגרמניה ,בפער משמעותי אחרי
הכדורגל ,אבל מספר שתיים .בעמותה שלה ם מתאמנים כ 400-ש�ח
קנים ושחקניות מגי ל  6עד  - 60+עד גיל  11הם משחקים בקב�ו
צות מעורבות והחל מגיל  ,12בכל שכבת גיל יש גם קבוצת נפרדת
לבנות .לצערי ,אין להם רעיונות איך לעודד נערות ונשים להצטרף
לקבוצות כדור היד; הם חושבים שהפתרון במספרים (באזור שלהם
יש כמיליון תושבים ,)....ככל שיהיו יותר תושבים (ותושבות) יהיה
יותר קל לעודד נערות ונשים להשתתף  .בינתיים ,הם ממליצים ל�ה
משיך לעבוד קשה ,להאמין בספורט ובדרך.
המועדון ברדבול דווקא היה מעוניין בביקור ברוסיה או באוקראינה,
אבל חיבתו של אווה ( )Uweלישראל ,יחד עם הודעה שהתפרסמה
לפני כשנתיים באתר האינטרנט של ארגון הגג של קבוצות כדור
היד בגרמניה ובה בקשה לחילופי קבוצות עם ישראל  -שינו את
היעד (יחד עם מצב מורכב באוקראינה .)...לאווה ,ידיד ישראל שנים
רבות ,היה חלום להביא את השחקנים מגרמניה לישראל ולא פחות
חשוב  -להזמין את הישראלים לגרמניה.
לאחר שנה וחצי של דיונים ,שיחות ,ביקו ר של נציג בגרמניה ,ת�ו
כניות ורצון טוב מול הפועל רמת גן ,שהסתיימו בחוסר יכולת של
העמותה ברמת גן לקבל את השחקנים מגרמניה  -כמעט שהכל
נגמר .אבל ,לשמחתנו ,אווה לא אחד שמוותר  .בהמלצת מישל ב�ו
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דנהיימר מהפועל רמת גן בכדור יד ,נוצר קשר עם אורן אלמוג,
מנכ"ל העמותה לקידום הספורט בחבל אילות ,וכנגד כל הסיכויים
ועם כל הרצון הטוב והאופטימיות ,תוך עשר ה שבועות הצליחו ל�א
רגן ביקור בארץ .הגרמנים גם ציינו שהם רואים יתרון גדול בביקור
בערבה ,באפשרות להכיר דרך חיים ייחודית ולחוות את החיים
בקהילות המיוחדות שלנו.

מהגרמנים למדנו איך מעודדים  -הם בהחלט
העבירו לנו שיעור מרתק בעידוד והקבוצה
המקומית מייד יישמה ,ויחד עודדו את קבוצת
הבוגרים
כבר מהפנייה הראשונה ,הופתעו הגרמנים לטובה מהארגון המצוין
של העמותה ,שהוכיח את עצמו גם במהלך כל הביקור .הם חזרו
ושיבחו והודו ופרגנו על הארגון המופתי  ,התוכנית המרשימה ,ה�ר
צון לתת מענה לכל אחת מהבקשות ,והכי חשוב  -הכל נעשה
במקצועיות וחברות.
התפיסה של המאמנים הגרמנים היא ,שספורט רק פותח דלתות.
מטרותיו החשובות של הביקור הן לעודד להכיר ,לעודד חברויות,
ללמוד ,ויש גם דרך לעשות את זה .ההכנה של הגרמנים לביקור
היתה משמעותית וחשובה וכללה שיחות ,ביקור במוזיאון למורשת
היהודית בגרמניה ,והשחקנים הגרמנים אפילו קיבלו מהמאמנים
שיעורי בית  -לדווח בדף הבית של המועדון (מוזמנים לבקר באתר
 )radebeuler-hv.deעל הביקור ,לכתוב לעיתון המקומי דיווח קצר,
וכשבועיים לאחר שובם הביתה התקיימה שיחה לעיבוד והסקת
מסקנות מהביקור .המלווים הגרמנים ציינו שהכוונה היא להתחיל
במסורת של שיתוף פעולה בין רדבול לחבל אילות.

הגרמנים באים
ביום שלישי ,השלושה לאוקטובר ,לקרא ת חצות הלילה הגיעו ה�ש
חקנים הגרמנים ,מעט עייפים והרבה מחייכים .בהתחלה היו חששות,
עייפות ,מרחק מהמשפחות ,קשיים של שפה ,אבל בעזרת תוכנית

אינטנסיבית שכללה סיורים ,טיולים ,ביקורים ביישובי האזור (תודה
לעובדה וליטבתה ,תמנע ,ריף הדולפינים וכל מי שעזר ותרם,)....
טיול של יומיים לים המלח ,מצדה וביקור בירושלים שכלל סיור
מודרך בי-ד-ושם ובעיר העתיקה ,אימונים וטורניר בערד (שבו א�נ
חנו ניצחנו בכל המשחקים וגם זכינו לשבחים מהמאמנים הגרמנים
על הרמה והמקצועיות של השחקנים) החששות התפוגגו .מהגרמנים
למדנו איך מעודדים  -הם בהחלט העבירו לנו שיעור מרתק בעידוד
והקבוצה המקומית מייד יישמה ,ויחד עודדו את קבוצת הבוגרים
(שגם היא ניצחה את ערד במשחק ידידות).
לדעת המלווים הגרמנים ,זה היום שבו "נשבר הקרח" סופית .אחרי
ששיחקו ,ניצחו ,התאמנו ועודדו אחד את השני ,ההמשך היה פשוט
יותר .בדרך חזרה מערד כבר היתה הרגשה שכולם חברים טובים
הרבה שנים ולא היתה יותר הפרדה  -כולם היו קבוצה אחת גדולה
של נערים שמחים.
סילביו קוגן  -מי שהתחיל את ענף הכדור יד באזור ,מלווה את הענף
ואבא לשחקנים  -מספר בהתרגשות שזה חלום שהתגשם ומציין
בגאווה שאנחנו בדרך הנכונה .השחקנים שלנו קיבלו הכר ה ביכ�ו
לות של כל אחד בנפרד ושל כולם כקבוצה גם מהמאמנים הגרמנים.
האורחים התלהבו מהקהילות וזכו לחגוג את סוכות ושמחת תורה
ואפילו חגגו יחד עם השחקן גיא אורון בר מצווה.
הנערים החליפו כתובות בכל מדיה אפשרית וסילביו מקווה שהחוויה
החיובית בביקור זו רק ההתחלה של קשר בין שני המועדונים .כמובן,
גם ההתגייסות של המשפחות חשובה להמשך.
לסיום ,מזמין סילביו שחקנים נוספי ם להיות שותפים להצלחה ול�ה
צטרף לקבוצות הכדור יד באזור.
מישל בודנהיימר ,מנהל מדיה וקשרי חוץ בהפועל רמת גן ומי שיצר
א ת הקשר בין הקבוצות ,מציין כי למועדון בגרמניה היה חשוב ל�א
פשר את הביקור בארץ ,כחלק מתפיסתם את הספורט וההשקעה
שלהם בנוער ובחינוך לספורט .חשוב היה לו גם לציין את החוויה
החיובי ת בעבודה מול אורן ומול העמותה .הוא היה בקשר עם ה�נ

ציגים הגרמנים במהלך כל
הביקור ,שהתאפשר ,לדבריו,
גם בזכות קשרים שיש לאורן
באזור ובתחום.
במפגש הסיום ,רגע לפני שעלו
על ההסעה לשדה התעופה,
בסיו ם עשרה ימים אינטנס�י
ביים ומלאים חוויות  -הודה
אורן אלמוג לכל מי שדאג
לכך שהביקור בארץ יצא לפומ
על ואמר שהתוצאה החשובה
ביותר ,היא החברות שנוצרה
בין השחקנים.
בנוסף ,הוד ה אורן לכל ה�מ
שפחות שפתחו את ליבן ואת
ביתן וארחו את הקבוצה מגרמניה .ההיענות ושיתוף הפעולה מצד
ההורים והשחקנים היו מרשימים ורק בעזרת שיתוף פעולה שכזה
ניתן היה לארגן ביקור כל כך מוצלח ,משמעותי ומהנה.
אווה ,מנהל המשלחת הגרמני ,אמר שהביקור הצליח מעל ומעבר
לכל הציפיות ,הודה על על פתיחת הדלת לחוויות חדשות וחברים
חדשים וציין שנשאר רק לתכנן את ביקור הגומלין בגרמניה .האתגר
לעמוד בסטנדרטים של הביקור בארץ גדול  -אמנם אין להם מדבר
ואין להם ים-המלח וגם לא ים-סוף ,אבל הוא הבטיח שיש מספיק
דברים מעניינים.
בביקור תמכו  -בנוסף לעמותה לקידום הספורט בחבל אילות -
המועצה המקומית חבל אילות ,מרכז הפועל Ebenezer Hilfsfonds
(ארגון גרמני שתומך בחיזוק הקשר בין ישראל לגרמניה) וארגון הגג
של חבל סקסוניה.
נשאר ר ק להודות לכולם על המאמץ ,לעבד את החוויות ,לנוח ו�ל
חזור לשגרה.
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רדיו שממה

 /רותם ג'קסון

מה עמד מאחורי ההחלטה הפתאומית לסגור את "רדיו שמעמה" ,רדיו חינוכי -קהילתי? מה חושבים על כך
התלמידים והמאזינים ואיפה זה משאיר את סער צברי ,מייסד התחנה ומגמת התקשורת בבית ספר "מעלה
שחרות"?
בחמש השנים האחרונות צבר "רדיו שמעמה" יות ר ויותר מאז�י
נים שבחרו להאזין לו .דווקא בעידן בו יש הצפת מידע ,עומס של
דיבורים ,שפע של פרסומות ובחירה מוסיקלית מתפשרת שמנסה
לרצות את כל סוגי האוכלוסייה הישראלית המגוונת ,הצליח רדיו
"שמעמה" לספק את הסחורה המדברית  -שממה עם סגנון משלה.
עד שהתקבלה ההחלטה על סגירתו של הרדיו הקהילתי של חבל
אילות ,כבר הספיקו להירשם למעלה מ 3,600 -חברים עוקבים בדף
הפייסבוק של הרדיו ,לצד מאות מאזינים ביום שגלשו לאתר הרדיו.
לו ח המשדרים של "רדיו שמעמה" שידר ברציפות  , 24/7וכלל ע�ש
רות תלמידים ועשרה שדרנים ,כולם תושבי החבל.
בחמש שנות העשייה של הרדיו הספיקו להיסגר הסכמים עם חברות
מוסיקה על השמעה בלעדית של אלבומי בכורה ,נרשמו ביקורים
בתחנה של חברי כנסת ,שרים ,זמרים ואמנים כמו "טונה" ,דודו
ועוד .לפני שנה התפרסמה ב"ידיעו ת אילת" כתבה מפרגנת על ה�ר
דיו הקהילתי שמשתלב עם מגמת התקשורת בחבל אילות ונחשפה
העשייה הקהילתית של הרדיו במסגרת כנס עיתונאי ם ארצי שה�ת
קיים באילת .זאת ,לצד שידורי חוץ מיוחדים של הרדיו מ'טורניר
פיני'' ,חגיגות באר אורה' ,ו'כנס בנים בנו ת הראשון' .בשנה הר�א
שונה לפעילות הרדיו ,זכתה מחלקת הרדיו של מתנ"ס חבל אילות
בפרס חדשנות מטעם רשת המתנ"סים.

"רדיו אינטרנטי הוא העתיד של הרדיו  -בשנת
 2017כולנו ,מילדים ועד מבוגרים" ,נושמים"
תקשורת -בסלולר ,בטלוויזיה ,ביוטיוב ובכלל
באינטרנט .אני סבור שבעתיד ,רוב תחנות הרדיו
יהיו אינטרנטיות ,או לפחות ישדרו גם באינטרנט"
(סער צברי)
בשני ם האחרונות ,שימש רדיו"שמעמה" בית חם  -לא רק לתלמ�י
די מגמת תקשורת שיכלו ללמוד תקשורת אמיתית מהי כששידרו
החוצה לקהילה ,מה שהקנה להם כלים בסיסיים וידע כללי על רדיו
והביא א ת הבוגרים של המחזור הראשון לסיים בממוצע ציון ת�ש
עים ,בבחינת הבגרות של משרד החינוך  -אלא גם לתושבי החבל,
שיכלו להישאר מעודכני ם על המתרחש באזור ,לצד האזנה למ�ו
סיקה טובה והנאה מקדמה תקשורתית שהביא איתו הרדיו לחיי
היומיום ולאירועים המיוחדים של החבל שהפכו למסורת במהלך
השנים האחרונות  -יום הרדיו האזורי ,שבוע המוזיקה הבינלאומי
בשיתוף תלמידי מגמת גיאוגרפיה בבית ספר ,יום הבלוז ,שבוע 'שיר
לשירה' -שבוע של משוררים ושירים בהשתתפות מורות לספרות
ומשוררים מחב ל אילות ,חיבור ושיתוף פעולה של הרדיו עם ה�מ
חלקות השונות במתנ"ס ,חשיפת הרדיו באמצעות הרצאות ל'בית
ראשון במולדת' ,חיבור חניכי המכינה הקדם צבאית 'באר אורה'
ברדיו ועוד.

ארובס מהמתנ"ס ומייקל לוי ,מנהל בית ספר "מעלה שחרות" דאז,
לפיתוח של רדיו חינוכי ,אחרי שהוביל בהצלחה רבה ב 2011-קורס
רדיו בלתי פורמלי לבני נוער בחבל אילות ,שהתקיים ברדיו "קול
הים האדום" .את ניסיונו המקצועי הוא צבר בתור כתב בעיתונים
מקומיים באילת ,בהוצאה לאור של עיתון סטודנטים באילת וברדיו
"קול הים האדום" במקצועות שונים  -החל מטכנאי ושדרן וכלה
במנהל מחלקת קריאטיב ,מנהל תקליטייה ,מפיק ראשי ומנהל לוח
תכניות .בין לבין ,הוא גם התמקצע בליגה הארצית ב'רדיו תל אביב
 ,'102וברדיו  - 106רדיו חינוכי בבית הספר 'מגן' בתל אביב.
סער מתראיין בקול צרוד ,בעודו קודח מחום בעקבות דלקת גרון
שתפסה אותו באופן סימבולי ,אחרי שקיבל את הבשורה על פיטוריו
וסגירת התחנה לאלתר.
מה כללה העבודה שלך?
"אחרי שהתקבלתי לעבודה כמנהל תחנת רדיו בהקמה כעובד
מתנ"ס ,התברר לי שמדובר גם בהקמת מגמת תקשורת ובהוראה,
כשהמטרה הראשית היא להפעיל אולפן רדיו שישמש את התלמימ
דים.
חשוב לי לציין ,כי נתנו לי יד חופשית וסמכו עלי י שאקים את ה�ת
חנה של החבל ושאוביל את המגמה כראות עיני י וזה לא מובן מ�א
ליו .שושי אורון ואפרת אדר ליוו את הרדיו וסייעו רבות בכל מה
שנדרש לפתיחת תחנת רדיו מקצועית .החלטתי כי "רדיו שמעמה"
יהיה רדיו איכותי ,נגיש ופעיל  .24/7כמו כן ,היה חשוב לי לתת
ערך נוסף לתחנת הרדיו וזה התבטא בהחלטה לשמור על הסביבה
 ממבנה הרדיו שהוא מכולה ממוחזרת ,למוזיקה דיגיטלית (לארכשנו דיסקים ובכך שמרנו על הסביבה) ועד הקמת פאנל סולארי
על מבנה התחנה והעלאת קמפיינים ברדיו בנושא איכות הסביבה
ועוד".
מה ההבדל בין רדיו אינטרנטי לרדיו "רגיל"?
"יש הרבה יותר יתרונות לרדיו אינטרנטי  -קודם כל ,ניתן להאזין
לו בכל מקום .ניתן לשדר עשרים וארבע שעות ביממה מבלי להיות
כפופים לשעות שידור .רדיו אינטרנטי הוא העתיד של הרדיו -
בשנ ת  2017כולנו ,מילדים ועד מבוגרים" ,נושמים" תקשורת -ב�ס
לולר ,בטלוויזיה ,ביוטיוב ובכלל באינטרנט .אני סבור שבעתיד ,רוב
תחנות הרדיו יהיו אינטרנטיות ,או לפחות ישדרו גם באינטרנט".

חינוכי  -קהילתי
ההקמה של הרדי ו נעשתה ,כאמור ,במקביל להקמה של מגמת הת�ק

מחוץ לתמונה

"אני גאה בכל הפעילות של הרדיו ובכל השידורים שקיימנו" מציין
סער צברי ,האיש שקיבל לידיו אולפן שידור קטן ,והפ ך אותו לא�ט
רקציה תקשורתית אזורית" .יצרנו פלטפורמה ייחודית בה בני נוער
ותלמידי מגמת תקשורת ותושבים מחבל אילות מוצאים ומתחברים
למכנה משותף  -קהילה ואהבה לרדיו".
צברי ( )42איש רדיו כבר עשרים שנה ,גויס על ידי עינב נלסון-
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התמונות באדיבות דף הפייסבוק של רדיו שמעמה

שורת ובנוסף לכל תפקידיו הפך צברי למורה עיוני ומעשי ללימודי
תקשורת ,במסלול בגרות לתלמידים משכבה י' ועד יב' .במקביל,
הוא לימד תקשורת גם בכיתות ח' –ט'.
"נשמנו תקשורת ,כל היום .קראנו את כותרות העיתונים בכל יום,
עסקנו בסדר היום התקשורתי ,ניתחנו ועשינו תקשורת .כמחנך,
פתחתי את הבוקר עם התלמידים בחדשות מענייניות שקרו בלילה
בזמן שישנו והמשכנו בשידורים מיוחדים בהפסקה הגדולה בבית
הספר .הכשרתי תלמידים להיות שדרנים ,מפיקים וטכנאים בתחנת
הרדיו .היו מטרה ,חזון ,ערכים ורצון לעשות רדיו .התלמידים למדו
הרבה מעב ר לתוכנית הלימודים ,הם השקיעו ,תרמו ועשו רדיו כ�א
נשי תקשורת אמיתיים".
לפני יותר משנה ,במסגרת פעילותו של סער לקידום תחנת הרדיו,
פנה לשושי אורון ,מנהלת המתנ"ס ,עם רעיון לפתח את הרדיו גם
כרדיו קהילתי .משמע  -יותר מעורבות של הקהילה ,יותר שידורים
ויותר חשיפה לרדיו .במפגש הוחלט על קיום סקר בקרב תושבי
החבל ,בו התושבים יענו על שאלון קצר בנוגע לרדי ו ועתידו .ב�ע
קבות התוצאות הוחלט למתג את הרדיו כרדיו קהילתי חינוכ י ול�א
פשר לכל תושב מהישובים שבחבל להשתלב בו.
מה היתה המשמעות של המעבר מרדיו חינוכי בלבד ,לרדיו שהוא
גם קהילתי?
"אין ספק שהמהלך הזה חיזק ומיתג מאוד את הרדיו והחלטנו לקחת
את שיווק הרדיו כמה צעדים קדימה .במשך שמונה חודשים ישבמ
נו  -שרון ארובס ואני ,על בניית אתר אינטרנט מיוחד ,שיכלול גם
מידע על הרדיו ,על השדרנים והתוכנית וגם על המתרחש בחבל.
לצד זה ,יצרתי והפקתי מספר תוכניות חדשות בהגשת תושבי החבל
שהביאו עימם רעיונות לתוכניות הנושא  -מתוכנית רדיו שעסקה
בחקר המוזיקה באמצעות שירים ,לתוכנית שעסקה בהון האנושי
של הישוב באר אורה  ,תוכנית על מסורת ויהדות ,מוזיקה אלט�ר
נטיבית ,תוכנית על תזונה ובריאות ,תוכנית בנושא חינוך ,תוכנית
בנושא איכות הסביבה .גם ד"ר חנן גינת ,ראש המועצה ,שידר עימי
פעם בחודש תוכנית שעסקה באירועים ובפעילות החבל ,לצד סדר
היום של ראש המועצה .כך בניתי לוח משדרים ,שהתפתח ונגע בכל
הקהילה ,כי כשהילדים של "הבית הצהוב" בקיבוץ סמר משדרים
תוכנית ספיישל ,גם ההורים שלהם מאזינים לרדיו ,כמו גם הסבתא,
הסבא והחברים".
ברגע שהתקבלה ההחלטה לסגור את הרדיו האזורי ולהשאיר אותו
רק לתלמידי המגמה ,כל העבודה הזו ירדה לטמיון?
"כן ולא .מרכז התקשורת עובר לאחריות בית הספר 'מעלה שחרות'
ולמורות לתקשורת .אני לא יודע אם הרדיו ימשיך לשמש גם את
הקהילה ,אני מאמין ומקווה שכן .לצערי ,כל העשייה הקהילתית,
מיתוג הרדיו ,החשיפה וכמות המאזינים ,תצטמצם מאחר ויהיו
פחות שידורים".

"ההודעה על הסגירה הגיעה אלי שבוע לפני ראש
השנה ,כשעל סדר היום שלי תוכנן יום שידורים
מיוחד של אלבומים חדשים לראש השנה ,תהליך
התארגנות לרכישת ציוד שישמש את הרדיו
בשידורי החוץ שלו וכמובן  -בניית תוכנית עבודה
של הרדיו כמחלקה במתנ"ס" (סער צברי)
האם התכוננת למהלך הזה ברמה האישי ת ובמקביל  -האם הס�פ
קת לארגן את סגירת הרדיו מול השדרנים ,התלמידים ,המאזינים,
משרדי הפרסום ,ספקי המוסיקה וכו'?
"לצערי הרב ,בשורת הפיטורים הגיעה במפתיע ,כך שלא רק שלא
הייתי מוכן ברמה האישית ,גם לא יכולתי להיפרד באופן רשמי מאף
אחד ולעדכן את הנוגעים בדבר .ההודעה על הסגירה הגיעה אלי
שבוע לפני ראש השנה ,כשעל סדר היום שלי תוכנן יום שידורים
מיוחד ש ל אלבומים חדשים לראש השנה ,תהליך התארגנות ל�ר
כישת ציוד שישמש את הרדיו בשידורי החוץ שלו וכמובן  -בניית

סער צברי

תוכנית עבודה של הרדיו כמחלקה במתנ"ס .זומנתי לפגישה אצל
שושי אורון ,שמסרה לי כי בשל בעיות כלכליות וקיצוצים בתקציב
המתנ"ס ,ולאחר בחינת מספר פרמטרים על ידי הנהלת המתנ"ס,
הרדיו הקהילתי אינו יכול להמשיך לפעול .את ההחלטה לסגירת
מחלקת הרדיו קיבלה הנהלת המתנ"ס במהלך חודש אוגוסט".
כמעט מיותר לשאול ,אבל אי ך הרגשת בשיחת הפיטורים המ�פ
תיעה?
"הייתי המום ,מאוכזב ולמען האמת די פגוע .אני מצר על כך שלא
התייעצו איתי טרם קבלת ההחלטה .רק לפני מספר חודשים יזמתי
פגישה עם גיא מרקמן מנהל חכ"א במועצת חבל אילות ומנהל רדיו
"קול הים האדום" לשעבר ,במטרה לבנות תכנית עסקית שתניב
הכנסות לרדיו ממכירת חסויות ושידורי חוץ .לצערי ,לא היה תקציב
לשליש משרה עבור איש שיווק והתכנית לא יצאה לפועל .הצלחתי
למכור מספר פרסומות בעצמי ובנוסף ,התחלתי להרצות במכינה
הקדם צבאית בבאר אורה  -חניכ י המכינה הגיעו לרדיו ,ערכו מ�ו
זיקה ,ביצעו תחקירים ואף הקלטתי אותם במסגרת פרויקט לימודי
״קו 20״ ,פרויקט בו הם מספרים על כל הישובים בחבל .השכר
להרצאות שלי נכנס למחלקת הרדיו ,שוב ,במטרה ליצור תזרים
מזומנים שיאפשר לקדם את הרדיו ולפתחו".
במסגרת סגירת הרדיו איבדת את משרתך כמנהל התחנה ,אבל
למה ומת י הפסקת גם את תפקידך בתחום ההוראה במגמת ה�ת
קשורת?
"לפני כשנתיי ם החלטתי להתמקד יותר בניהול תחנת הרדיו ובח�י
בור לקהילה ,ולעשות הפסק ה בתחום ההוראה .עם זאת ,אחת ה�מ
טרות שלי כמנהל התחנה הייתה לחשוף את הרדיו גם בקרב ילדים
בבית הספר היסודי .לצערי ,ברגע שעודכנתי שהרדיו הקהילתי נסגר
וכי אין צורך בשירותי כמנהל תחנה ,לא יכולתי להתחייב ללמד
לאורך כל השנה ,כשאני צריך לחפש משרה עיקרית וכשאני לא
יודע אם אשאר בכלל באזור".
אז יש לך בטן מלאה על כל ההתרחשות האחרונה .יש דברים
שהיית רוצה להעביר בהזדמנות זו?
"הכול קרה כל כך מהר .יומיים אחרי קבלת ההודעה ,כבר לא הייתי
בעבודה .אני בעיקר מרגיש לא בנוח שלא הספקתי להיפרד כראוי
ולהביע את הערכתי לכל השותפים שבדרך .בראש ובראשונה לאודי
גת ,ראש המועצה הקודם שתמך ,פעל ועשה רבות לטובת הרדיו.
לתלמידים ולבוגרי מגמ ת התקשורת ,לצוות השדרנים של הת�ח
נה ,שהשקיעו ממרצם וזמנם ,והספיקו ליהנות מעשייה רדיופונית
והגשמת חלום .לחברי ועדת הרדיו ,נציגים מישובי החבל שתרמו
רבות לפיתוח וקידום הרדיו ,לצוות עובדי המתנ"ס ,לד"ר חנן גינת
ראש המועצה ,לשושי אורון ,מנהלת המתנ"ס וראש אגף החינוך,
לאפרת אדר ,לעליזה כהן ,ציון זוילי ,ולכל מי שהאמין בחזון הרדיו
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המשך מהעמוד הקודם
הקהילתי.
אני מרגיש תחושה של החמצה ,כי לא הצלחתי להציג את החזון
שלי ואת התפיסה והראייה ההוליסטית לגבי הרדיו וחשיבותו בחבל
אילות לטווח הרחוק ,טרם קבלת ההחלטה.
כאשר נפוצה הידיעה על סגירת הרדיו האזורי ,הופצץ דף הפייסבוק
של הרדיו בעשרות תגובות וסער נאלץ לעמוד חסר אונים ונטול
תשובות מול עשרות הטלפונים שהגיעו אליו במהלך החג ממורים,
תלמידים ,שדרנים ותושבים שהביעו הפתעה וניחומים.
"בחינוך ובתקשורת ממש לא צריכים לחסוך" ,כתב בעמוד הפייסבוק
של הרדיו איתי גת ,בוגר מגמת התקשורת ב"מעלה שחרות"" .חבל
שעד שקמה פלטפורמה לייצו ר תוכן איכותי בקהילה כמו שלנו ס�ו
גרים אותה ובתור מישהו שנהנה מכל רגע לשדר ברדיו "שמעמה"
זה ממש מעציב .לעשות רדי ו חינוכי בואקום ,שונה לגמרי מל�ע
שות רדיו חינוכי לצד רדיו קהילתי ואזורי חי ופעיל .זה משמעותי
לאווירה ולפעילות בבית הספר ובחבל כולו".
"כך סתם היה ואיננו? ללא מאבק? היכן התלמידים? אין להם מה
לומר בסיפור?" כתבה ענת בן משה ,תלמידת מגמת תקשורת אף
היא בעמוד הפייסבוק.
"עצוב .ממש עצוב .אני לא מאמינה .היו לי כל כך הרבה חוויות
משמעותיות ברדיו הזה ,שהפך לבית שני! חבל לי שככה מוותרים
על מקום חשוב ביותר"(ירדן דנינו).
"יש דברים שקשה לקבל ,יש דברים שצרי ך להתגבר עליהם,יש ד�ב
רים ששום ערך כספי לא יכול לספק ,הנאה ממוסיקה היא אחד מהם.
עצוב לשמוע .במיוחד בשנה האחרונ ה היו לנו לא מעט שיתופי פע�ו
לה מוצלחים מאוד בבאר אורה ובכלל נראה כי רדיו "שמעמה" של
חבל אילות חיבר קצוות מהחבל .אני לא מכירה את השיקולים אבל
רוצה לקוות שהפכו כל אבן .בכל מקרה התוצאה מאכזבת.
סער ,תודה על מה שנתת ,השקעת את הנשמה  ,אין לי ספק שתמשיך
ליצור וליזום .בהצלחה בהמשך" (רחלי אלקיים רוזט ,מנהלת קהילה
בישוב באר אורה).

נכנסים לתקופת צמצומים
ראש המועצה חנן גינת ושושי אורון ,מנהלת אגף החינוך והמתנ"ס,
מסבירים בצער שבמסגרת תכנית קיצוצים תקציביים שנדרש לעשות
במתנ"ס ובמועצה עלתה השאלה  -כמו בכל קיצוצי הבראה  -מהן
בעצם הפעילויות או המחלקות ,שמצד אחד מסובסדות הכי הרבה
ומצד שני אין בגינן הכנסות.
שושי ,מדוע התקבלה ההחלטה על סגירת הרדיו הקהילתי?
"אחד הנושאים שנבדקו ,היא כמות התושבים בחבל אילות המעורבת
באופן ישיר במחלקה ונהנית מפעילותה.
אחרי בדיקה מקיפה שנעשתה על ידי ועדת הכספים וההנהלה ,הגענו
למסקנה שאנחנו צריכים לקצץ במקומות  -כואבים ככל שיהיו -
שעונים על כל שלשת הקריטריונים האלה ,בשעה שהקיצוץ שנדרש
ל 2017-2018צריך להיות דרסטי ,כדי שהמתנ"ס יוכל להמשיך ו�ל
תפקד כראוי בהיבטים האחרים שלו".
האם עלתה האפשרות להציג בפני סער צברי ,מנהל הרדיו ,את
הבעיה הכלכלית של הרדיו תוך חשיבה משותפת שתניב הכנסות?
"נעשתה כזו חשיבה השנה וגם בשנים קודמות ,אבל הגענו למסקנה
 יחד איתו  -שכדי להגדיל את ההכנסות יש צורך להגדיל גם אתההוצאות ,כמו לדוגמא מכירת פרסומות או חסויות שיכניסו רווחים
לרדיו ,אבל לשם כך היינו צריכים לגייס עובד נוסף ,שמשמעותו
עוד הוצאות.
מה שבטוח  -זו לא פעולה שנעשתה ברגע האחרון .אנחנו מכירים
את ההתנהלות של הרדיו לאורך שנים .בזמנו ,היית ה מציאות כ�ל
כלית שאפשרה להפעיל תחנת רדיו קהילתית ללא הכנסות ,אבל
הזמנים השתנו ונאלצנו לקבל החלטה אחרת".
המהלך בהפיכת הרדיו מחינוכי לקהילתי היה יוזמה משותפת עם
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המועצה .האם כל הזמן והמאמצים שהושקעו לכך ,ירדו לטמיון?
"ראשית ,חשוב לציין שהרדיו לא הפך מחינוכי לקהילתי ,אלא
הוקם כרדיו חינוכי ומתוך כך עלתה התובנ ה לייצר את עבודת ה�ר
דיו הקהילתית ולהשתמש בה כפלטפורמה לפתיחת מגמת תקשורת,
בשיתוף פעולה של המתנ"ס ובית הספר .אתר האינטרנט היה קיים
גם קודם ושרון וסער היו חלק ממנו ,אב ל כשהחלטנו שאנחנו ר�ו
צים לעשות קפיצת מדרגה של הרדיו ,חלק מהנושא היה להרים את
האתר .בניית האתר ליוותה את הרדיו במשך כל שנות קיומו ,זה לא
היה מהלך שבוצע במיוחד כדי להפוך אותו לקהילתי".

"זו לא פעולה שנעשתה ברגע האחרון .אנחנו
מכירים את ההתנהלות של הרדיו לאורך שנים.
בזמנו ,הייתה מציאות כלכלית שאפשרה להפעיל
תחנת רדיו קהילתית ללא הכנסות ,אבל הזמנים
השתנו ונאלצנו לקבל החלטה אחרת" (שושי אורון)
אז עכשיו אין צורך בכל מה שהקימו?
"אין צורך בחלק ממה שהוקם ,כי המחלקה נסגרה והרדיו עבר ל�א
חריות בית הספר וישמש לעשייה בית ספרית בלבד .נעשתה חשיבה
מעמיקה על מנת להפוך את הרדיו לקהילתי ונבנתה תכנית בשימ
תוף המתנ"ס לשילובו בקהילה  -ניסינו לפתוח קורס שדרים ,לשלב
מאזינים ומנחים בתכניות השונות ,אך הנושא של הרדיו לא נטמע
בקרב האוכלוסייה כפי שציפינו .נעשו הרבה פעילויות שיווקיות
פרסומיות ,שבסוף גרמו לנו להבין שהקהל היעד שלקח חלק היה
קטן בהרבה משציפינו; ההיענות לקורס השדרים היתה זעומה וכמוה
גם ההיענות להובלות תכניות נושא על ידי תושבים מהחבל .כמו כן,
ציפינו שאנשים יקשיבו לרדיו הקהילתי בכל מקום – במרכוליות,
במועדונים ,בחדרי המשרדים השונים .כשהתקיים יום הרדיו האזורי
והגיעו רק  30-40משתתפים  20 -מהם תלמידים במגמת התקשורת
 הבנו שזה מעניין רק נישה מצומצמת של אנשים באוכלוסיית חבלאילות ,בניגוד לפעילויות קהילתיות אחרות שהמתנ"ס מייצר".
מדוע ההודעה על סגירת הרדיו נמסרה לסער ,מהיום למחר? לפי
דבריו ,הוא עוד עבד על לוח משדרים למהלך חודש ספטמבר כולל
שידור פתוח מהיריד בבאר אורה אליו הוא הגיע לבסוף מיוזמתו
הפרטית? האם לא נהוג במצבים כאלה לתת זמן ארוך יותר עד
לפיטורים?
"אני מתראיינת כנציגה של מועצת חבל אילות ובנושאים אישיים
שקשורים לעובדי המועצה אני לא מוכנה לתת תגוב ה על גבי הע�י
תון .זה לא נכון ,לא מכובד ולא ראוי להתייחס לנושאים פרסונלים
בעיתון קהילתי".
חנן גינת התייחס לנושא בניוזלטר החודשי שלו וגם עכשיו חוזר
ומדגיש כי נושא הרדיו נבדק היטב ,בטרם הוחלט להניף עליו את
חרב הקיצוץ:
"לקראת סו ף שנת התקציב  2017ותכנון התקציב של  ,2018אנו נ�א
לצים לקצץ באופן משמעותי את תקציב הפעילות במתנ"ס .נערכו
בדיקה ובחינה מעמיקה של תקציבי פעילות המחלקות וסך עלויות
ההפעלה  -ההוצאות אל מול הכנסות ,וכן נבדקו מספר המשתתפים
בפעילות מחבל אילות אל מול הסבסוד לכל משתתף.
ורדיו "שמעמה" ,כפי שגם הסבירה שושי  ,אכן מהווה דוגמא ל�פ
עילות כזו?
"במחלקת הרדיו נמצא כי עלויות ההפעלה גבוהות מאוד ,כמו כן,
בהפעלת הרדיו ישנן הוצאות בלבד ואין הכנסות וכמות המשתתפים
הפעילים בחבל נמוכה מאוד ביחס למחלקות אחרות ולפעילויות
אחרות במתנ"ס .לאור זאת ,התקבלה החלטה על ידי הנהלת המתנ"ס
לסגור את פעילות הרדיו הקהילתי".
ומ ה יהיה על מגמת התקשורת ,שהרדיו הוא חלק מתוכנית הל�י
מודים שלה?
"מגמת התקשורת תמשיך לפעול כסדרה בבית הספר".
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אל תכבו את הרדיו הישן

 /גל נקדימון

בועז כהן ,אושיית רדיו ,שדרן ,עורך ,מוזיקאי ,סופר ומרצה ,הגיע להרצות בקיבוץ אילות ואני ניצלתי את
ההזדמנות וראיינתי את מי שהיה אחד מעמודי התווך של מה שנחשבה לתחנת הרדיו הטובה ביותר בארץ,
עד שעברה לידי התאגיד  -תחנת 88fm
ליום ההולדת שלי ,שחל באפריל ,ביקשתי מההורים רדיו קטן ,נייד,
פשוט ,שאוכל להציב במטבח ולנייד לפי הצורך .קיבלתי רדיו קטן,
פשוט ,אנלוגי ,כיוונתי את הסקאלה ל 88fm-והכל היה בסדר.
עד ה 14-במאי .מאז ,יש לי במטבח פיל לבן קטן ,שמכוון לתחנה
שבבת אחת הפכה למשמימה ,תואמת גלגל" צ ובאופן כללי  -מב�א
סת למדי.

השינוי הבוטה ברוח התחנה הורגש בקרב רבים
מתושבי חבל אילות  -גם בגלל שאנחנו חובבי
איכות ,תרבות ומוזיקה וגם בגלל שהאפשרות
לקלוט את התחנה ברדיו ניתנה לנו רק לפני שנים
ספורות וזכתה לתגובות נלהבות .אחרי הכל,
המבחר על הסקאלה בין יהל לבאר-אורה הוא די
מצומצם
חמישה חודשים עברו מאז ,התחנה הולכ ת מדכי אל דכי ,אבל קב�ו
צה גדולה ,אפילו גדולה מאד ,ש ל מאזינים קבועים ונאמנים שר�כ
שה התחנה במהלך השנים ,הקימה את "משמר  ,"88הפעילה מאד
בפייסבוק ,זוכה לתמיכה של ותיקי התחנה ומארגנת מחאות קטנות
כגדולות.
הזמן עובר והמחאה  -במקום שתדעך  -מתעצמת ,סוחפ ת לש�ו
רותיה בעלי דעה ,הטורחים וכותבים בעיתונות הארצית ,כמו רוגל
אלפר ,אילן לוקאץ' ,רענן שקד והרשימה עוד ארוכה .אמנים כמו

יאי ר דלאל ואהוד בנאי השמיעו קולם במחאה על השינוי ונו�ס
פים התגייסו למופע הגדול שהתקיים ב"רידינג  "3בתאריך המובן
מאליו  8.8 -ומדי יום שלישי יושבים מפגינים מנומסים מאד מול
קרמינצקי  6ת"א .עוצמת המחאה ומשכה ,אילצו את אנשי התאגיד
להתייחס  ,לבסוף ,לאחר תקופה ארוכה של תגובה שבלונית ולאק�ו
נית שנמסרה באופן אוטומטי לכל פנייה ,ולקיים מושב מיוחד תחת
הכותרת "כאן מקשיבים" .הם לא הקשיבו.
השינוי הבוטה ברוח התחנה הורגש בקרב רבים מתושבי חבל
אילות  -גם בגלל שאנחנו חובבי איכות ,תרבות ומוזיקה וגם בגלל
שהאפשרות לקלוט את התחנה ברדיו ניתנה לנו ר ק לפני שנים ספ�ו
רות וזכתה לתגובות נלהבות .אחרי הכל ,המבחר על הסקאלה בין
יהל לבאר-אורה הוא די מצומצם.
למי של א בקיאים בתהליך הכואב שעברה התחנה בחודשים הא�ח
רונים ,אסביר כי היו לה כמה מאפיינים ייחודיים ,שהפכו אותה למה
שהיתה במשך כשנה  -לוח שידורים קבוע ,מגוון ,שכלל תוכניות
ג'אז ,רוק ,בלוז ,הופעות חיות באולפן במסגרת "ג'אם  ,"88גל חדש
ישראלי" ,מציאות" של אלי לפיד ונעם גילאור שגם כללה ראיונות
אולפן ולימדה אותנו על רוק פרוגרסיבי ,קלאסי ,אקוסטי וכן הלאה,
"שומעים חיפושיות" שהביאה את הסיפורים מאחורי השירים והדמ
מויות ועוד פנינים .המאזינים יכלו להיחשף לסגנונות שונים ,שאי
אפשר היה לשמוע בתחנות אחרות על הסקאלה ולא פחות חשוב
מכך  -לאמנים ויוצרים שבדרך כלל לא נכנסים לפלייליסט של
גלגל"צ.
השינוי היה חד וכואב  -לוח התוכניות בוטל כמעט כולו והשדרנים
שגם ערכו את תוכניותיהם ,בהתאם לסגנונות בהם הם בקיאים -
אינם עורכים יותר .התוצאה  -גלגל"צ  .2גל אפלרויט ובועז כהן,
מהקולות הבולטים של התחנה ,עזבו בעקבות המהלכים החד-
צדדיים של התאגיד" ,ו"משמר  "88נתנו שם לדמות שמבחינתם א�ח
ראית לכל  -אלדד קובלנץ  .קטונתי מלהחליט אם אכן עליו הא�ש
מה ,אבל אין ספק שהוא הקול והפנים והוא מושך את האש כאשר
הוא מתעלם לחלוטי ן ממסקנות וועדת לנדס  -הוועדה לבחינת ה�מ
תווה לשידור הציבורי העתידי בישראל ,שקבעה ש"לפיכך ,מומלץ
כאמור כי הרדיו הציבורי ימשיך להפעיל את כל התחנות הקיימות
היום :רשת ג' ,קול המוסיקה -ו – 88fm-במתכונתם הנוכחית ".ק�ו
בלנץ הגדיל לעשות ,כאשר קבע כי פרופיל המאזין הממוצע של
 88fmהקודמת היה "גבר בן  ,45עשיר ,משכיל ,חילוני וגר בתל
אביב" .בתור אישה ,מאד לא עשירה ,לא בטוח שמשכילה וגרה 300
ק"מ מתל-אביב  -אני מוחה.

שהאחרון יכבה את האור
בועז כהן ,מוותיקי התחנה ,הודיע על עזיבתו את "כאן  "88זמן מה
לאחר ההסבה .תוך ימים ספורים הוא כבר "נחטף" על ידי 99fm
ובין שידור לשידור ,הוא מטייל בארץ ומעביר הרצאות על מוזיקה
ומוזיקאים .לקיבוץ אילות הוא הגיע בפעם השלישית השנה ,בממ
סגרת סדרת הרצאות שהזמינה רכזת התרבות של הקיבוץ (ומאזינה
קבועה של  - )88fmעינב ארובס-נלסון.
בועז ,איך הקהל שלנו?
"מקסים!"
איך הגעת אלינו?
בלי להתבלבל ,בועז מצביע על עינב ואומר " -היא .עינב פנתה
אליי והזמינה אותי ואני מגיע בשמחה ובהנאה ".בדרך אגב הוא
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מוסיף " -יש לי בן דוד בשחרות ומשפחה בנאות סמדר"...
אתה מעביר פה סדרת הרצאות?
"אני שואל את עינב מ ה היא רוצה ולפי זה אני בוחר נושא .גם בק�ו
לוניה באילת העברתי שתי הרצאות (על גיבורי גיטרה ועל שנות
השישים) והערב זה על אבות המזון של הרוק".
כמה אנשים מגיעים לכל ערב כזה בקיבוץ?
עינב " :הגיעו כ  50-60 -איש לכל מפגש ,מכל הגילאים  -יש משהו
חוצה גיל ,גם בתוכן (למשל ,הרצאה שהיתה על לאונרד כהן) וגם
בבועז עצמו .הגיעו בעיקר מהקיבוץ ,ומעטים מיישובים אחרים ,כי
לא פרסמנו בחבל".
להתרשמותך  -הם באו כי זה בועז כהן ,או כי נושא ההרצאה דיבר
אליהם?
"אני לא יודעת בדיוק  -נראה לי שהנושא עניין אותם ולא נראה לי
שמדובר בסיכון גדול  -הם לא היו צריכים לנסוע רחוק ...יש כאן
אהבה ורצון לשמוע וללמוד על מוזיקה וזה נעים כשהקהילה לומדת
ביחד".
בועז" :בכל פעם שעינב תזמין  -אני אבוא".
אתה מגיע ללילה ואז טס חזרה?
"כן".
אתה לא רוצה להישאר קצת? לחוות את האזור? מתי טיילת פה
לאחרונה?
"כשהייתי מבקר מוזיקה בידיעות אחרונות ,הייתי בא לפסטיבל
הג'אז ,לשבוע ,בכל שנה ,במשך  17שנה".
ולמה הפסקת לבוא?
"לא הפסקתי להתעניין בג'אז ,אבל הפסטיבל התחיל לקבל כיוון
שהו א פחות לטעמי ,פחות ג'אז .אני הייתי בא כי ידעתי שאזכה ל�ש
מוע דברים שאני לא שומע במקומות אחרים וזה השתנה .למשל ,עם
כל האהבה שלי לברי סחרוף ,אני לא אבוא עד לאילת לראות הופעה
שלו ,שאני יכול לראות בכל מקום אחר.
המוזיקה טובה ואני מאד אוהב את האמנים שבאים להופי ע בפסט�י
בל ,אבל זה כמו שיהיה פסטיבל מוזיקה קלאסית וישימו בו מופעים
של מוזיקת עולם  -אין לי בעיה עם פופולאריות ,אבל זה פחות
משרת את המטרה שלי".
אני רוצה לעבור לסוגייה הכואבת של 88
" 88fmנסגרה .אני הייתי האחרון ששידר בתחנה וכיבה את האור
ולא כקלישאה .סיימתי את השידור ע ם �shine on you crazy dia
 mondשל פינק פלויד ,כיביתי את האור וירדתי מהאולפן בפעם
האחרונה וזהו".

" 88fmנסגרה .אני הייתי האחרון ששידר בתחנה
וכיבה את האור ולא כקלישאה .סיימתי את השידור
עם  shine on you crazy diamondשל פינק
פלויד ,כיביתי את האור וירדתי מהאולפן בפעם
האחרונה וזהו"
אתה מאזין לתחנה הנוכחית?
"בטח".
ומה דעתך?
"שהתחנה הקודמת היתה טובה יותר".
ברור! ובהרחבה?
"אנ י חושב שהמטרה של רדיו ציבורי ,היא להרחיב את מוטת הכ�נ
פיים ולא לצמצם אותה וב 88fm-הקודמת ,המגמה היתה לתת עושר
מאד גדול של מוזיקה  -היה בלוז וג'אז ,ומוזיקת עול ם ושירים ב�צ
רפתית ובערבית ,ופאנק ,וגראנג' ,ורוק מתקדם ,מוזיקה ישראלית,
ג'אמים מאד מיוחדים ,היו תוכניות והיתה נימה אישית והיה חופש.
לתחנה החדשה ,כאן  ,88יש תפיסת עולם אחרת ,שטוענת שצריך
לפרמט את הרדיו  -פחות נימה אישית ,הרבה מאד להיטים ,רצפים
מאד גדולים של להיטים ,להיזהר מהלא מוכר והלא ידוע כי אוי
ואבוי מה יקרה ,ולא לתת חופש לעורכים"...

התחנה הישנה היתה מושלמת?
"כמובן שלא! אבל גם אם היה מקום לתיקונים  ,שינויים ,או שיפ�ו
רים ,בוודאי שלא היה מקום להחריב לחלוטין את התחנה ולפתוח
אחרת ,שזה בעצם מה שקרה .השם של התחנ ה שונה ,הג'ינגלים א�ח
רים ,זה וולגרי מאד.
אין שמות לתוכניות  ,אין אופי לתוכניות ,אין לו"ז וזה במכוון( .בש�י
שי-שבת עוד יש ,אבל ביום-יום אין) .מי שהחליף אותי ברצועת
השידור הוא תומר מולוידזון  -מהצעירים שהגיעו לתחנה והזרימו
דם חדש ומאד טוב ,אבל גם לו מוכתב עכשיו פלייליסט ,כמו לכל מי
שנשאר וכפוף למי שאוחז בתפקיד הממונה על המוזיקה בתאגיד".

 40יום במדבר
האמנת שזה יהיה עד כדי גרוע ,או שחשבת שבאיזשהו מקום הקו
הכללי של התחנה ישרוד?
"לא חשבתי שזה יהיה עד כדי כך אובססיבי .אני בעד קומוניקטיביות
וזרימה ואני מאד אוהב להיטים ושידרתי תוכניות שהיו מאד נגישות
ונעימות להרבה מאד אנשים ,ולכן ,כשהם מצאו לנכון לתחוב ידיים
ולהתערב אפילו בתמהיל שהבאתי  -זה כבר היה יותר מדי ...אז לא,
לא חזיתי משהו כזה .אני יכול להבין קו ,מגמה ,למשל אם אומרים
'אנחנו רוצים שכל תוכנית תיפתח בלהיט מאד מאד גדול' ,או 'אנחנו
רוצים שיהיה מינון של משהו מסוים' ,אבל זה כבר ירד לרזולוציה
של 'מה זה להיט' .מי מחליט מה זה להיט?
הייתי שם בדיוק  40יום וזה היה עד כדי כך קיצוני ולכן עזבתי.
התחנה יותר קרוב ה עכשיו לגלגל"צ ,כי זה אותו פורמט  -יש עו�ר
כים ויש מגישים .יש מוזיקה ברצף ,יש אחוז גבוה מאד של להיטים
גדולים ,מעט שירים חדשים (רק שבגלגל"צ יש גם פופ ומזרחית)".
מי מחליט היום מה ישודר בתחנה? איך השיטה עובדת?
"יש שלושה עורכים שבעצמם עורכים כ 90%-מהמוזיקה בפריים
טיים .מנהל המוזיקה בתאגיד עורך שלוש שעות גם ברשת ג' וגם
ב 88-ויש שני אנשים שעורכים לעצמם  -אבנר גורלי ורוני ו�רטהיימר (עורכים תחת פיקוח ,כמובן)".
אתה מאלה שהיו מגיעים ע ם רשימה ותוך כדי ,לפעמים ,גם מא�ל
תר ,או שהיית מגיע מסודר מההתחלה ועד הסוף ,או שהיו תוכניות
שהיית מגיע ואומר  -היום אני הולך לפי התחושה?
"אני בדרך כלל אוהב לבוא מסודר לכל דבר שאני עושה; אני לא
אנרכיסט במהות שלי  -אנ י איש של חופש ,של השראה ,של מ�ח
שבה ,של דיאלוג עם דברים שקורים ,אווירה ,תקופה בשנה ,עונות
שנה ,מצב רוח ,אבל בגדול עבדתי בצורה מאד מסודרת -היו פינות
קבועות בתוכנית ,ידעתי איך היא מתחילה ואיך היא נגמרת וכמובן
 -היה גם מקום לאלתורים בתוכנית".
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המשך מעמוד 15

אתה חושב שיש איזו תקווה להחזיר עטרה ליושנה?
"יש שוק ולשוק יש צרכים ודרישות ,ואם הצרכים יהיו מספיק ח�ז
קים ,אז גם יהיה מענה כלכלי לזה ,אבל הרוב המכריע של האנשים,
עדיין רוצה לשמוע רדיו  -להיכנס לאוט ו ולשמוע רדיו בדרך ל�ע
בודה ,או בדרך הביתה.
האינטרנט מאפשר לכול ם להקים תחנות ,זו לא בעיה ויש הרבה ת�ח
נות כאלה וחלק מהמאזינים שלנו גם עברו לשמוע רדיו באינטרנט,
אבל זה לא אותו הדבר .שידור ציבורי לא אמור להתחשב ברייטינג.
החלום שלי זה שהיה איזשהו תדר  fmשהמדינה היתה נותנת ואפשר
היה לשדר מוזיקה כמו ש 88-שידרה ואנשים היו משלמים מנוי
ומקבלים מוזיקה ,גם בלי פרסומות".

"הרעיון הבסיסי של שידור חופשי  -הוא שידור
חופשי .הוא לא שידור מפורמט ,הוא לא שידור
רק של להיטים .הדיון האמיתי הוא  -מה זה שידור
ציבורי? את מי הוא משרת ולמי הוא פונה?"
מישהו הציע את זה? זה עלה על השולחן באיזשהו שלב?
"יש כל הזמן יוזמות כאלה ואני מניח שבאיזשהו שלב זה גם יקרה,
כי זה כמו  VODלטלוויזיה  -אנשים רוצים לצרוך את התכנים שהם
אוהבים .אנשים מחפשים את הדברים הטובים והאיכותיים שהם
מתגעגעים אליהם .אם יתגבש כוח מספיק חזק ויהיו ,נגיד300,000 ,
איש שיגידו שהם שמים  20-30ש"ח בחודש  -עם זה אפשר יהיה
להתחיל משהו .צריך ,כמובן ,פלטפורמה ומשדרים"...
יש מקום לאופטימיות?
"תמיד אני חושב שיש מקום לאופטימיות ותמיד אני מאמין שאפשר
לעשות משהו .אני מסתובב המון בשטח ,אני חורש את המדינה כבר
כמה שנים ,ואני נתקל בתגובות כמו שלך בהרבה מקומות ,אז אני
חושב שאני מכיר יותר טוב את הקהל של  .88fmאני האזנתי ומאזין
להרבה אנשים ,ולכן חזיתי שיהיה איזשהו הד מאד גדול בעקבות
השינויים".
בקנה מידה של "משמר ?"88
"המטרה של משמר  ,88לדעתי ,זה להחזיר את השידור הציבורי
לציבור; להציע אלטרנטיבו ת חתרניות ואחרות .הם רצו תמיד ל�ש
מור על  88כפי שהיתה ,וזה היה משהו שענה על צורך של קהל מאד
רחב ומגוון".
המחאה הזו חסרת תקדים סביב תחנת רדיו  -האזנה לרדיו זה אקט
מאד פאסיבי; והציבור הזה הוא מאד אקטיבי .בו א נאמר של�מ
חות בקבוצת פייסבוק זו לא חוכמה גדולה ,אבל אנשים יוצאים
לרחובות ומפגינים ומכינים שלטים ,ומרימים מופע  -גם זה לא
מפתיע אותך?
"נכון ,דבר כזה הוא חסר תקדים ,אבל לא ,זה לא מפתיע אותי ,כי
אני יודע כמה האמוציות חזקות כשזה נוגע להאזנה לרדיו".
כמה זמן אתה חושב שזה עוד יוכל להימשך?
"אני לא יודע להגיד לך .שינוי יקרה  -המחאות יוצרות אווירה
מסוימת ,שמאפשרת פעילות .שינוי ממשי יכול לקרות בדר ג הפ�ו
ליטי ,בדרג המשפטי ,אצל השר הרלוונטי ,עם לובי בכנסת  -בנושא
של רשת ג' הם כבר מנסים לטפל ,כי גילו שהיצירה הישראלית
נפגעת  -אז אני מניח שיהיו אנשים שירצו להיכנס לז ה ברמה הפ�ו
ליטית".
מה לפוליטיקה ולמוזיקה?
"הבעיה היא שכולם מנסים לתפוס משהו שיעורר תגובה אצל חברי
הכנסת ,אז פעם יגידו להם'  'מזרחית' ופעם יגידו 'היצירה הישר�א
לית' ,ועוד כל מיני דברים שהם מאד פופולאריים .הרעיון הבסיסי
הוא הרבה יותר עמוק והרבה יותר משמעותי  -הרעיון הבסיסי של
שידור חופשי ,הוא שידור חופשי .הוא לא שידור מפורמט ,הוא לא
שידור רק של להיטים .הדיון האמיתי הוא  -מה זה שידור ציבורי.
את מי הוא משרת ולמי הוא פונה?

חיה אחרת
אתה רואה קשר בין מה שקרה -ל ,88-למה שקורה בכל תחום ה�ת
רבות בארץ? למשל ,האיום לסגור את החינוכית?
"כן ,יש קשר ,שידור ציבורי צריך להרחיב א ת הספקטרום ,לא ל�צ
מצם אותו ,ובמקום שבו סוגרים ומצמצמים  -אנשים יחפש ו א�ל
טרנטיבות; כבר עכשיו מחפשים  -מקשיבים לתחנות באינטרנט,
או לתוכניות ספציפיות ,או לתוכניות מוקלטות ,או לדיסקים .אתה
לא יכול היום להכריח אנשים להאזין למשהו ,אנחנו לא בשנות
השמונים".
ומה עם העובדים הותיקים האחרים בתחנה?
"אני חושב שאנשים נשארו שם  -לא כי זה שיא האושר מבחינתם,
אלא כי זו משכורת ,אלה תנאים של עובד מדינה ,מקום מסודר ,עם
פנסיה ולכ ן אני לא מאשים אף אחד .הם אולי חוזרים הביתה מתו�ס
כלים ,אבל המשכורת נכנסת .זו סיטואציה שמשותפת להרבה מאד
אנשים בהרבה מאד תחומים".
אבל אתה כן החלטת לעזוב
"אני קיבלתי את ההחלטה ,כי בשבילי רדיו יושב חזק על מקום מאד
מאד נפשי .אני לא יכול לעשות רדיו וסתם לשדר עד הפנסיה ,אבל
אני לא כמו אנשים אחרים; אני הלכתי הביתה .התקשרתי לאשתי
ואמרתי לה  -אני הולך לעזוב את התחנה ,אני לא מסוגל  -מצפונית
 לעשות את זה .זה כמו לעמוד ולראות עוול תמידי שקורה .אמרתילאשתי שיכול להיות שתהיה תקופה קשה עכשיו ,כי אני מוותר על
עבודה.
לא ראיתי שום מדיניות בכאן  ,88לא היה ברור מה רוצים ,לאן
הולכים ולמי פונים  -לא לקהל הצעיר של גלגל"צ ,לא הקהל מעל
גיל  30שהיה מאזין ל ...88-אני לא מצליח להבין את ההיגיון הזה.
שאלתי שאלות פשוטות ולא קיבלתי תשובות .לא יכולתי לעבוד
במתכונת הזו ,לא יכולתי להביא את המיטב שלי".
מייד פנו אליך מ .99fm-לא היה ברור לך שיחטפו אותך? יש לך
שם בתחום.
"אני גם עזבתי בזמנו את ידיעות אחרונות אחרי עשר שנים וחשבתי
שיקפצו עליי ואף אחד לא קפץ .כשאתה מסתכל על זה בצורה יותר
בוגרת וריאלית ,אתה מבין שאתה חי במדינה מאד קטנה ואין תדרים
לחלק פה".
נשארת בקשר עם חבר'ה מהתחנה הישנה?
"בטח .יש מפגשים .אבל אנחנו לא מקוננים בהם על מה שהיה; אני
לא טיפוס מקונן".
אם תהיה יוזמה פרקטית ,שתגיד  -אתם מקבלים תדר על בסיס
מנוי ,החבר'ה יבואו?
"כולם ילכו לשם .בטח .אם תבוא הצעה כזו  -רצינית ,מסודרת,
לדעתי לא יהי ה מי שיתנגד לה .אני חושב שאם היתה מגיעה קב�ו
צה ש ל משקיעים עם כסף ,שיכולים לקבל מהמדינה תדר ומחל�י
טים שהם מקימים תחנה ולוקחים את האנשים הטובים מ88fm-
ומייצרים  88fmשהיא חופשית ,לא תחת תאגיד ,ומבקשים ליצור
מודל של תשלום מנוי חודשי ,כמו תשלום לעיתון ,או לכבלים  -זה
יעבוד מצוין ,כי המון אנשים רוצים את הדבר ההוא שהיה .לדעתי,
עשרות אלפי אנשים היו משלמים .אני לא מבין איך הרעיון הזה לא
מייד עולה על פני השטח ,כי ברור שיש צורך אמיתי ויש קהל מאד
גדול.
לקובלנץ יש תפיסת עולם ,שאומרת הכלבים נובחים ואני עובר.
לזכותו ייאמר ,שעד עכשיו הוא גם הצליח מאד .אבל  88fmהיתה
חיה אחרת".
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כפות תמרים  -קיבוץ אילות
מזמין אתכם ,תושבי החבל,
לחוויה של טעמים חדשים
ומבחר עצום ומגוון של מנות
מיוחד לתושבי החבל

הנחה
18%
בהצגת תעודת תושב
במעמד הרכישה

קייטרינג ימי שישי
9:00-14:00

בדרך לבילוי באילת או בחזרה?

עיצרו בכפות תמרים
לארוחת ערב שבת
מפנקת

בסגנון בופה חופשי
18:30-21:00

74
62

ש״ח בלבד לאדם

ש״ח בלבד לילד
בהצגת תעודת תושב

קיבוץ אילות :טל' | 08-6358789 ,1-700-703-710 .פקסwww.eilot.co.il | foodmgr@keilot.co.il | 08-6358840 .
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סיגד אזורי 2017
ביום שלישי ה 7.11.17-אחה"צ
נחגוג יחד ב"טוקול" בסמר.

הפעם בחרנו להאיר את הקשר
בין היהודים-לרגאיי -לבוב מארלי
ולאתיופיה .כן .הכל קשור.
רגאיי ( )Reggaeהוא סגנון מוזיקלי שמקורו באי ג'מייקה .הרגאיי הוא שילוב של סגנונות מוזיקליים אמריקאים
כגון ג'אז ורית'ם אנד בלוז ,סגנונות מוזיקליים ג'מייקנים מוקדמים ומוזיקה אפריקאית-קאריבית .הרגאיי מנוגן
לרוב במשקל של  ,4/4כאשר הפעימות המודגשות הן השנייה והרביעית.

ציון היא מוטיב מרכזי בשירת הרגאיי העוסקת בגאולה ובמחאה חברתית.
מה לג'מייקה ולשיבת ציון?
מסתבר שהחזון הציוני הגיע לאדמת ג'מייקה לראשונה ב 1530-עם יהודי פורטוגל -אנוסי ספרד שהגיעו
לאי בבריחתם מתלאות האינקוויזיציה הנוצרית .באותם ימים ג'מייקה עדיין בשלטון ספרדי ,אך מעט לאחר
מכן כובשים אותה הבריטים ומעניקים ליהודים זכויות אזרחיות וחופש דת .כתוצאה מכך מגיעים עוד יהודים
ומתיישבים בג'מייקה .יחד אתם מגיעות לאי ספינות עם עבדים שחורים מאפריקה ,שבניגוד ליהודים ,מגיעים
לקאריבים בעל כורחם ,כדי לשמש עבדים לאדם הלבן הרודה בהם ביד רמה ומחנך אותם לאמונה בנצרות.
במהלך הדורות הבאים ,השחורים בג'מייקה מייחלים להשתחרר מכבלי העבדות ולהתנער מהדת הנוצרית ,אך
בשביל להוביל את התקווה למעשה צריך מנהיג.
המנהיג המיוחל מגיע ב 1914-בדמותו של מרקוס גרבי ,עיתונאי ומנהיג אמריקאי-אפריקאי ,איש כריזמטי המהווה
את ההשראה העיקרית לשיבת ציון האפריקאית ,לתנועת הראסטאפארי ולבוב מארלי .גרבי אמר לאפריקאים:
אתם צריכים לקבל השראה מהציונות של היהודים ,ללמוד ממנה אם לא פיזית ,אז לפחות מנטאלית ,עליכם
להתחיל לדרוש קבלת זכויות כשאר האדם ולהפסיק לחיות תחת עבדות .עוד אמר גרבי :שאו עיניכם אל
אפריקה ,שם מלך שחור יוכתר למלוכה והוא יושיע אתכם .ואכן ,ב 1930-עולה לשלטון באתיופיה קיסר חדש
בשם טפרי מקונן ,לימים ייקרא ״היילה סלאסי" ,ו״ראס טפרי״ מכאן שם התנועה.
הראסטאפרים מאמינים כי הילה סילאסי הוא נצר לשושלת המגיעה עד למלך שלמה ולמלכת שבא ורואים את
עצמם משויכים לשבטי ישראל האבודים מאפריקה בכלל ומאתיופיה בפרט.
בסוף שנות השישים ,במקביל לפריחת תנועת ההיפים ,הרוק'נרול והשיער הארוך במערב ,זוכה התנועה
הראסטאפרית לעדנה :כוכב עולה בסצנה המוסיקלית של ג׳מייקה  -בוב מארלי.
מארלי הופך להיות מעין גשר בין שתי התרבויות הצעירות והמהפכניות שמחפשות ללכת נגד הממסד ומביא
את בשורת הרגאיי לכל אמריקה ומשם לכל העולם .אחרי שנים של חוסר הכרה ,התנועה הרסטפארית מקבלת
שחקן חיזוק שמאז ועד היום נחשב לאחד מהנביאים של התנועה .מארלי מצליח על ידי השירים הקליטים
והקצביים שהוא יוצר ,יחד עם הטקסטים המכילים מסרים של שלום ואהבה מצד אחד ולוחמנות ועמידה על
עקרונות מצד שני ,להעביר את המסרים של שחרור מהמערכת הממוסדת והחונקת  -ה''בבילון'' ואת היציאה
אל החופש '' -ציון''.
הצעירים בני הקהילה האתיופית שהגיעו לישראל בגלי העלייה בעשורים האחרונים וחוו לא אחת פגיעה על
רקע מוצאם וצבע עורם מצאו במוזיקת הרגאיי ובמסריה כלי ביטוי ,כמו גם מקור של איחוד ונחמה ,במאבק על
מקומם וחירותם בתוך החברה הישראלית.
פרטים מתוך ראיון עם גיל בורשטיין – רשמה איילת קריספין
על כל זה ועוד בסיגד האזורי ,במטע הזיתים בקיבוץ סמר ,ביום שלישי 7.11 ,בשעה 17.00

הכניסה חופשית
האירוע במימון המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל
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בשם כל תושבי חבל אילות אנו מודים לחברת אלגטק,
שלה מפעל לגידול אצות והפקת חומר נוגד חמצון בקיבוץ
קטורה ,התומכת ,זו השנה השנייה בקיום ימי העיון.
הנכם מוזמנים לימי עיון הבאים:
יום שישי3.11 ,

בלובי גלריה ,באולם האזורי,
במועצה האזורית חבל אילות

תכנית האב
לשטחים פתוחים

בתכנית:
 08:00-08:30התכנסות
 08:30-08:40דברי פתיחה :ראש המועצה ד"ר חנן גינת
 08:40-09:30תכנית האב לשטחים פתוחים  -הצגת תהליך העבודה
וסוגיות התכנון המרכזיות
 09:30-09:40הפסקה
 09:40-11:40שולחנות עגולים לפי נושאי דיון :פיתוח חקלאי,
ניהול שטחים פתוחים ,קהילה ,ותיירות
 11:40-12:30סיכום ,הצגת המשך תהליך העבודה.

תיירות בחבל אילות

יום שישי8.12 ,
בקיבוץ נאות סמדר

שימור האזור מול פיתוח תיירות
מה חדש בתחום התיירות בחבל?
מי הם התיירים שבאים לבקר "בבית שלנו"?
בתכנית:
07:00-8:30
08:30-08:45
08:45-09:00
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:20
10:20-10:40
10:40-11:10
11:10-11:30
11:30-12:00

סיור בנאות סמדר
התכנסות וקפה
דברי פתיחה – ראש המועצה ,ד"ר חנן גינת
מוסיקה ותיירות – נאות סמדר
תיירות בערבה – מנהלת התיירות בחבל אילות,
איריס דניאלי
מלון בשחרות  -רוני דואיק
הפסקה
מוצר מדברי – מרכז מדע ים המלח והערבה ,יוני שטרן
שמירת טבע ,מורשת וטיילות במרחב –
מנהל מחוז דרום ,גלעד גבאי
פאנל של שאלות בהנחיית – אלי גרונר

רשות
הטבע
והגנים

לרמן
תכנון עיר ואזור

חקלאות משמרת ועוד
בתכנית:
התכנסות (כיבוד קל)
12:45
 13:00-13:15פתיחה חנן גינת ,עופר בין טובים – הצגת
"קרן ג'יג'י"  -קרן למטרות תמיכה וחינוך
של חוקרי המכון וחקלאי האזור
 13:15-13:45אלי ארגמן ,ניהול ממשק משמר קרקע
ומים בתנאי סביבה משתנים.
 13:45:14:15דגנית שדה ,הדברת מפגעים בחקלאות,
תוך הפחתת השפעות על הסביבה.
 14:15-14:30הפסקה
 14:30–15:00אלעד אלמוג ,״אתגרים בהקמת דרך תיירות-
המקרה של ציר כביש  90דרום ,ים המלח
והערבה״.
 15:00 –15:30נוח מוריס ,״מטאורולוגיה וחקלאות בדרום
ערבה – מדבר או שממה״
 16:00-15:30סיכום

יום שני25.12 ,

באודיטוריום במרכז המדע
במועצה אזורית בחבל אילות.

לפרטים :קרן ספיר ,מרכז מדע
ksapir19@gmail.com 0549797946

משולחנו של חנן

/

חנן גינת

ראש המועצה האזורית חבל אילות וד"ר לגיאולוגיה

הבולבוסים

באזור חבל אילות מופיעים אלפי תרכיזי סלע עגולים שקוטרם נע בין סנטימטרים בודדים ועד שישה
מטרים .אלו מכונים בולבוסים והשם ניתן להם בזכות הדמיון שלהם לתפוחי אדמה
הבולבוסים הינם גופי סעלע קשים ומעוגלים ,הבנויים לרוב מגיר ו�ל
עיתים מצור או דולומיט ותמיד נמצאים בסלעי המשקע הימיים .הם
לרוב פחוסים ופעמים רבות מעוותים בהופעתם .במקרים מסוימים
ניתן לראות בהם שיכוב.
בחתך הגיאולוגי באזורנו ניתן לראות את הבולבוסים בשש יחידות
סלע שונות .תופעה גיאולוגית זו שכיחה ביחידות סלעי המשקע
הימיים בישראל ובמקומות נוספים בעולם" .שדות בולבוסים" שבהם
מאות פריטים מצויים בנגב באזור נחל צין ,בנחל יעלון ובאזור מצפה
סיירים.
על גבי חלק מהבולבוסים שיש עדויות לנבירות של בעלי חיים ,וב�ח
לקם אף עדויות לנוכחות חומר אורגני ,שבאה לידי ביטוי בצבע כהה
יחסית ולעתים אף בריח של חומר העשיר בגופרית.
השכבות שמתחת לבולבוסים לרוב קעורות; הסיבה לכך היא שכאשר
התקשה הסדימנט (המשקע) הגירני המהווה את הבולבוס ,הוא לחץ
על השכבות מתחתיו שהיו רכות יחסית וגרם למעוות שלהן.
מאידך ,השכבות שמעל הבולבוסים לרוב קמורות  -זהו ביטוי להשמ
קעה בקרקעית ים בה כבר נכחו גופים קשים יחסית וההשקעה מגיבה
למורפולוגיה של הקרקעית שבה בולבוסים.
נבירות של בעלי חיים מצויתות בבולבוסים כמעט ורק בשכבה ה�ע
ליונה ולא חודרות פנימה .זוהי עדות לכך שהיו נבירות בקרקעית
הים בסדימנט ,ואולם ,כאשר בעומק  20ס"מ הסדימנט היה קשה -
לא נותרו בו סימנים לנבירות אלו.

"שדות בולבוסים" שבהם מאות פריטים מצויים
בנגב באזור נחל צין ,בנחל יעלון ובאזור מצפה
סיירים
פעמים רבות הבולבוסים אינם סימטריים ויש עליהם מעין צלקות
ובליטות ,הם גם מאוד סדוקים ויתכן שיש בכך אינדיקציה לסידוק
טקטוני מוקדם.
בבולבוסים רבים ,ובעיקר בבולבוסים דמויי הצילינדר ,ישנה בליה
בצורה של התכדדות; כלומר ,הבולבוס מתבלה לאחר חשיפתו בקמ
ליפות קליפות .יתכן שבליה זו עוקבת אחרי רמות קושי שונות של
הבולבוס  -המרכז ,שכנראה היה עשיר בחומר אורגני ,מתבלה פחות

שני הסברים להיווצרות הבולבוסים

1א .התגבשות סביב חומר אורגני

2א .המסה חלקית של שכבה “מבולבסת“

1ב .עדות למאובן בבולבוס

2ב .מפה של שכבה “מבולבסת“
שכבה
“מבולבסת”
בולבוסים
בודדים
15
מ’

10

5

0

ואילו שולי הבולבוס ,כאשר נחשף לפני השטח ,מתבלים יותר.
בחלק מהבולבוסים ישנו צור וצורת הופעתו לרוב אקווטוריאלית –
טבעת צורנית המקיפה את הבולבוס ולרוב גם במרכזו .גם צור זה,
למרות צבעו הכהה ,הינו סלע הנוצר בים רדוד מאוד ולעתים כתוצר
של החלפה כימית בסביבה עשירה בצורן .זו קיימת כאשר רדיולדיות
ודיאטומאות (בעלי חיים הבונים שלדיהם מחומר צורני) מצויות
בריכוז גבוה יחסית .כאשר הם נמסים ,מי הים מועשרים בסיליקה וזו
שוקעת ומתגבשת כאשר התנאים מתאימים.

כיצד נוצרים הבולבוסים?
הבולבוסים בנויים מסלעי משקע ימיים ולפיכך ניתן לקבוע בוודאות
שהם נוצרים על קרקעית ים רדוד ,בתהליכים המתרחשים בסדימנט
הבוצי לאחר ההשקעה.
קיימות שתי השערות המסבירות את היווצרותם:
השערה א :מבוססת על מופע שדה של בולבוסים המופיעים בשטח
כבודדים הבנויים לרוב מסלעי הגיר ולעתים רחוקות מצרור .הב�ו
לבוסים נוצרים מהתגבשות בקרקעית הים סביב ריכוזים של חומר
אורגני .תהליך זה מתרחש כאשר הסדימנט בקרקעית הים עדיין רך.
שדלד של דג או בעל חיים ימי אחר עשוי להיות הגרעין המרכזי סב�י
בו מתקיים תהליך ההתגבשות .התהליך הקונצנטרי מתאפשר בים
שרתמת האנרגיה בו מאוד נמוכה ואפשריים בו תהליכי התגבשות ק�ו
נצנטרית בקצב איטי.
השערה ב :מופע השדה הוא שכבה "מבולבסת" – זו שכבה של סלע
גיר ,עשיר בחומר אורגני שבהדרגה הופך מרציף לגילי .מדובר ב�ש
כבה לא אחידה שבהדרגה הופכת לגלית ובהמשך אף לבולבוסים
בודדים .כיצד ניתן להסביר זאת? הפיזור של החומר הביוגני בבוץ
שעל קרקעית הים אינו אחיד וישנה המסה לא אחידה של המשקע,
במיוחד במקומות העשירים פחות בחומר אורגני .סביבה עשירה בחמ
מצן הביאה להמסת הסדימנט הגירני ,ורק במקומות עשירים יותר
בחומר אורגיני נותר הסדימנט ,שם הוא התקשה ,וכך נוצרו הבולב�ו
סים .יתכן בהחטלט שהיו שכבות שנמסו ונעלמו לגמרי במהלך הה�ש
קעה .התהליכים הללו מתרחשםים בקרקעית רכה שעומקה סנטימ�ט
רים בודדים .המשקע הגירני שנותר התקשה וכך נוצרות שכבות סלע
"מבולבסות" ובולבוסים .בעקבות נסיגת הים נחשפים סלעים אלו
לפני השטח ,בתהליכי בליה .הבליה סלקטיבית ובזכותה נחשפים
תרכיזי סלע עגולים ובולבוסים בודדים.
איזו מההשערות היא הנכונה?
נכון לציין שבמסגרת עבודת מחקר שנעשתה על ידי כותב מאמר
זה באזורים של נחל יעלון (ליד קיבוץ יהל) ,בסמוך לקיבוץ נאות
סמדר ובסמוך לבקעת סיירים בנגב הדרומי ,עיקר הבולבוסים מצויים
בשכבות "מבולבסתות" (ראו תמונה מצורפת) .לפיכך ,רוב הבולב�ו
סים הינם תוצאה של המסה של חלק משכבת הסלע ששקע בגלל
השינויים בכמות החמצן במים .ואולם ,נמצאו גם בולבוסים בודדים
בשכבת סלע וגם בולבוסים שבורםים וחתוכים שבמרכזם עדויות ל�פ
עילות ביוגנית .בולבוסים אלו  -יתןכן וכן נוצרו בהתגבשות קונצ�נ
טרית סביב מרכז גיבוש אורגני.
הקוראים מוזמנים לטייל באתרים בהם בולבוסים רבים ולצפות
באופן ישיר בתופעת טבע מיוחדת זו.
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המדור לשירותכם /

שרי ניצן

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

נגישות – התחשבות לצד החוק!
בשנים האחרונות" ,תקנון שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" עבר
מספר שינויים ,כדי לאפשר לאנשים בעל י יכולות שונות הזד�מ
נות לתפקד טוב יותר בסביבה החברתית ותעסוקתית .עד סוף שנת
 ,2017מבנים קיימים אמורים לעבור התאמה כדי להיות נגישים
לאנשים עם מגבלות ,ועד סוף שנ ת  2018אתרים שהם אינם מ�ב
נים ,לדוגמא  -מגרשי משחקים ,אתרים לאומיים ,חופי רחצה ,גנים
ציבורים ,בתי עלמין ,אתרי האינטרנט ועוד ועוד – צריכים להיות
נגישים על פי חוק .במועצה מונה יעקב מנשה כרכז נגישות ,וברוב
הישובים יש בעל תפקיד המקדם את הפרויקט.
אתר האינטרנט (המונגש ) של משרד המשפטים מגדיר אדם עם מ�ו
גבלות כאדם עם לקות פיזית (כולל לקות בתנועה ולקות חושית),
נפשית או שכלית ,קבועה או זמנית" ,אשר ְּב ֶׁש ָּלהּ מוגבל תפקודו
באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים( .חוק
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ״ח־".)1998
האתר ממשיך ומסביר ש"מוגבלו ת היא קושי לתפקד .הקושי ה�ת
פקודי נובע מחוסר התאמה בין היכולת התפקודית של האדם לבין
הסביבה הפיזית והאנושית הקיימת .נגישות היא התאמה של המרחב
ליכולת התפקודית של אנשים עם מוגבלות".
רובנו צפויים לחוות מגבלות קבועה או זמנית בשלב מסוים בחיינו.
חשיבות התאמת הסביבה היא רלוונטית לכולנו ,באופן אישי ,או
עבור הקרובי ם אלינו .המועצה ,כמו הישובים ,עסוקה בביצוע הת�א
מות כדי לעמוד בחוק ולאפשר מרחב מחייה מתאים לכל התושבים.
התאמות אלו דורשות הרבה תכנון ומשאבים.
בנוסף ,וחשוב באותה מידה ,יש התאמות שאנחנו כתושב י היש�ו
בים והאזור יכולים לעשות כדי לאפשר נגישות ברמה היומיומית.

התאמות אלו לא דורשות משאבים כלכליים ,אלא התחשבות ורצון.
ניתן להבין את הצורך בשינוי בתפיסה שלנו את הנגישות ,בטיול
רגלי פשוט ברוב הישובים ,יחד עם אדם עם מגבלות .כך ,סכנות
סביבתיות שאנשים ללא מגבלות אינם מודעים להן  -מודגשות.
דוגמא אחת היא השבילים בתוך אזורי המגורים בישובים .הרבה
שבילים לא בטוחים ונגישים לכולם .חול ,חצץ ,צעצועים ואופניים
זרוקים על השבילים ליד הבתים  ,וכלבים ללא השגחה הנובחים וק�ו
פצים על עוברי אורח ,מעלים את סכנת הנפילה לאנשים עם לקות
בתנועה או בראייה .בנוסף ,יש בעיה של תאורה בחלק מהשבילים -
מעל רוב שבילי ההליכה הותקנו פנסים ,אך לא תמיד כולם דולקים.
זו דוגמא של הנגשה שניתן לטפל בה ללא השקעה גדולה .דאגה
לשבילים מוארים ונקיים מחפצים תשפר בהרבה את הניידות ביום
ובלילה לאנשים עם מוגבלות .התאמה זו דורשת רק רצון והסתכלות
אחרת של כולנו על סביבת המחייה.
יש הרבה דרכים נוספות ופשוטות להנגיש את חיינו בחבל – בתוך
הישובים ובמקומות העבודה .הצבת שילוט שיאפשר איתור קל של
משרדים ושירותים קיימים ,הצגת חומרים בצורה ברורה ,בגודל ובמ
עוצמת קול שניתן לשמוע ולקרוא ,ותרגום ,במידה ויש צורך ,לשפה
אחרת   -כל אלו יכולים לתרום לחיים טובים ומשותפים יותר לכ�ו
לם .שיתוף בני הנוער בתהליך הנגשת הישובים יכול להעלות את
המודעות אצל הדור הבא ,להוביל שנוי תפיסתי ,ובו זמנית לבצע
פרויקט חברתי איכותי.
אם נסתכל סביבנו בעין מאבחנת – באיזורי המגורים ,במקומות העמ
בודה ,בכיתות ובמרחבי הבילוי – נוכל למפות ולהנגיש כדי לאפשר
תפקוד טוב יותר לכולם ,ובסוף הרווח יהיה של כולנו

אנרגיה מתחדשת

והזוכים הם...

המאיץ המקומי של חבל אילות קיבל לשורותיו שבעה פרויקטים חדשים שכדאי שתכירו
יזמות בחבל היא ללא ספק ה-נושא החם של החבל ,והמנבטה בחבל
אילות הוקמה במטרה לממש את הפוטנציאל הטמון באנשי האזור,
לקדם יוזמות חדשניות ולטפח תרבות יזמית בערבה הדרומית.
המנבטה תומכת במיזמים שי ש להם אופי יישומי ,טכנולוגי ותר�ו
מה לפיתוחו של חבל אילות .המיזמים של המנבטה הם בעלי אופק
יישומי .הרעיונות שמתקבלים זוכים למימון של כ 10,000-דולר
למיזם והדרכה מאנשי מקצוע מתחומי הייזום ,הניהו ל והטכנול�ו
גיה ,כדי לסייע לצוותים שנבחרו להתמודד עם האתגרים הכרוכים
במימוש חזונם.
השנה הצטרפו אלינו שבעה מיזמים חדשים ,מרתקים ובעלי פוטמ
נציאל לפיתוח משמעותי .ולא פחות מרתקים הם היזמים עצמם.
אז נעים להכיר:
הקמת מתקנים קטנים להרחקת יונים על ידי לחץ אויר – אבי ציוני
מנאות סמדר.
"מציאות אחרת"  -שימוש בטכנולוגיות מציאות רבודה לפיתוח
תיירות בחבל אילות -רוני סקלאר וחוליו סיינץ מלוטן.
מערכת היברידית פוטו-וולטאית/תרמית לחימום מים והגדלת
יעילות של פנלים סולאריים – ד"ר אלכס גוסרוב מקיבוץ יהל ,חוקר
במרכז מדע ומכון הערבה.
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על בסיס מלח בהצמדה לפאנלים -
בניסוי שיערך בכפר מנותק הרשת
שבקטורה  -ד"ר מרניקס ט ן קו�ר
טנאר.
תכנון ובנייה של קולטי אוויר ס�ו
לאריים מצינורות וואקום לחימום
בניינים – ד"ר טארק אבו חמד ,חוקר
במכון הערבה ומרכז מדע.
מיקרו אצות לטובת ערך תזונתי
וויסות מערכות לשיפור הדג ה ה�ת
עשייתית – ד"ר גיא כהן ,מרכז מדע
ים המלח והערבה.
מודל עסקי ופיזי להקמת תחנת
יובל שאול ומחמם המים
אוטובוס חכמה על כביש הערבה
בצומת באר אורה – יוני שטרן ,מרכז מדע ים המלח והערבה.
אנחנו מברכים את המצטרפים ומאחלים המשך שיתוף פעולה יעיל,
מועיל ואנרגטי לכולם.

נובמבר

דוחל מזרחי

חוקרים פטריות עובש

ציפור החודש

 /איתי שני

שוכן הסלעים המפוחד...
מקור שמו הלטיני – שוכן סלעים,
ובעברית  -דוחל מלשון "דחיל" –
מפוחד.
זוהי ציפור שיר קטנה שעובר ת ב�א
זורנו בסתיו ובאביב ונצפית בעיקר
בשולי החקלאות ,ובסמוך לחישות
קנים .חלקן גם נשארות לכל החורף.
הדוחל המזרחי דומה מאד לדוחל
שחור הגרון ,ולמעשה הוגדר כמין
נפרד רק בעשרים השנים האחרומ
נות  .מגיע אלינו מאזור אסיה הק�ט
נה (צפון הקווקז ומצפון לים הכספי)
ורוב אוכלוסייתו נודדת להודו ואפימ
לו ליפן.
בימים אלו ניתן לראותו עומד בעמ
מדת תצפית ומזנק ללכוד חרקים
וחזרה לעמדת התצפית.

חוקרים פטריות עובש

צמח החודש

 /בני שלמון

נובמבר
אטד ערבי

האטד הוא שיח קוצני ,הנראה יבש בקיץ,
ואולי תכונות אלו הכניסו אותו ל"משל
יותם" (שופטים ט'  ,)15כצמח שאין בו שום
דבר טוב.
האטד גדל בגדות נחלים וימים ספורים
אחרי הגשם החזק הראשון הגורם לשיטפומ
נות ,הוא ממהר מאד להוציא עלים רעננים
ופרחים .יש שיחים הגדלים בגובה  700מ'
ויותר  -למשל בנחל שני דרומי  -שכבר
הצמיחו עלים ופרחים ,עכשיו ,עוד לפני
שירד גשם .בסתיו ,עם ירידת הטמפרטורה
והעליי ה בלחות היחסית ובכמות הטל (ב�א
זור הבקעות והנגב) ,משתפר מאזן המים של
הצמחים והם יכולים להשקיע מים בעלים
ופרחים .למרות שהאט ד ממשפחת הס�ו
לניים ,הנחשבת כרעילה  -יעלים וצבאים
אוכלים את העלים .לאחר האבקה ,הפרח
משנה את צבעו ,מסגול-כחול לצבע חום
בהיר ,כאיתות למאביקים בעלי חדק ארוך -
כמו דבורים בודדות  -שכדאי לבק ר רק ב�פ
רחים סגולים-כחולים ,הזקוקים להאבקה,
כי בהם יש גמול צוף .הפרי גם הוא מאותת
על הבשלתו לעופות אוכלי פירות כבולבול
וטריסטרמית ,כשצבעו הופך מירוק לאדום.
הפרי אכיל גם לאדם.
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התשבץ החודשי
השנה ,ארבעה בנובמבר חל (שוב) במוצאי שבת ,כמו לפני  22שנה .מכיוון שגם בתחום העגום הזה אנחנו לא מקוריים,
בואו נראה איפה ומתי אירעו רציחות פוליטיות?
ובעניין משמח יותר  -משה והדר מקיבוץ לוטן יתחלקו בגלידה החודש.
פתרונות נא לשלוח ל"קצה המדבר" ,ד.נ .חבל אילות ,מועצה אזורית חבל אילות ,או למיילnakdimon@eilot.org.il :

בהצלחה .גל נקדימון
נושא:
רציחות פוליטיות

מאוזןמאוזן
 1הוא נרצח על ידי סמל השלום (ש״פ)
 3גאיוס מת באמצע מרץ
 5לפי ירמיהו ,רצח אותו בן נתניהו (ש״פ)
 10הוא יזם את אירועי השיר של ( U2ש״מ)
 11הקתולי שנרצח גם הוא בנובמבר ()4,3
 12הרוצח של )6,2( 11
 13בניגוד למה שחושבים ,זה לא קרה
בגלל השלום איתנו (ש"פ)
 15אולי היה מגיע השנה לגיל )4,4( 95
 17המלך נרצח בירושלים ,כשהמלך הבא
לידו (ש"פ)
 19הנשיא שלא שרד את בן דודנו האמריקאי
 20הרצח שלו היה יריית הפתיחה של
המלחמה (ש"מ)
מאונך
 2הוא נרצח בתחילת כהונתו השנייה,
בשנת ( 1901ש"מ)
 4האמצעי של שלוש מאוזן
 6האח של הקורבן של הקורבן של 9
מאונך (ש"פ)
 7הוא היה אבי האומה ,היא היתה ראש
הממשלה (אין קשר משפחתי)
 8ש"מ של  13מאוזן
 9הרוצח של הרוצח ()4,2
 11הנשיא החתול
 12אשתו של  15מאוזן ()4,3
 14האירי מעשר מאוזן (ש״פ)
 16ש"פ של  20מאוזן
 18הנשיא שלא הספיק לרקוד ואלס (ש"פ)

פתרון התשבץ הקודם
תכניות ילדים
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