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עיתון חיוני ,עם ספורט ,בלי תשבץ
סקר "קצה המדבר" ,שיצא לדרך לפני מספר
שבועות ,אמור היה להסתיים לאחר חופשת
הסוכות ,אבל הסתערות המשתתפים בסקר
הסתיימה כמעט באותה מהירות בה החלה,
ונותרנו עם דעותיהם של כמאה קוראים
בלבד.
מצד אחד ,מצטיירת תמונה מרתקת ,לפיה
קוראים את העיתון (כמעט) בני כל הגילאים
ורובם חושבים שתפקידו של העיתון בחיי
החב ל הוא חיוני ביותר .נאספו גם נת�ו
נים ברורים לגבי העדפת המדורים ,למשל
 רווחה ,הטור של חנן וכמובן של דובי -מאד מבוקשים .לעומתם ,התשבץ כנראה
אינו אהוד במיוחד בקרב אותם עשרות קוש
ראים שענו על הסקר.
מבין המדורים הוותיקים שכבר אינם מוש
פיעים בעיתון ,יש ביקוש רב לחזרתם של
מדור הספורט ול"קפיצה בחבל" ,במסגרתו
הכרנו בכל חודש תושב/ת מהאזור .לכן,
כבר החודש נעשו מאמצים ,ובעזרתו של
אורן אלמוג ,חוזר מדור הספורט לגיליון
זה! למדור "קפיצה בחבל" דרוש כותב ,או
כותבת ואם מי מהקוראים מעוניין להרים
את הכפפה  -בשמחה .עד כאן בקצרה.
נחמד ,נכון? אבל יש גם צד שני.

אין לכם דעה?

"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 :דורית בנט ,דובי גולדמן,
יניב גולן ,חנן גינת ,רותם ג'קסון ,שרי ניצן,
בני שלמון ,איתי שני
צילום שער :גל נקדימון
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אני מבקרת הרבה ביישובי החבל  -גם
כחלק מאיסוף חומרים ,צילום אתרים ואנש
שים ,ראיונות המתקיימים ביישובי ם וכמ�ו
בן  -כאשר אני מחלקת את העיתון .בכל
המפגשים המעניינים והמגוונים שאני חווה,
אני שומעת את דעתם של האנשים עמם אני
נפגשת  -על העיתון .הדעות הללו ,גם אם
לעיתים הן ביקורתיות ולא נעימות כל כך
לאוזן ,חשובות ורלוונטיות לי ביותר .אחרי
הכל ,על הכנתו של העיתון שוקדים כמה
וכמה אנשים וכולנו עושים זאת כדי שלכם
 הקוראים  -יהיה בתחילת כל חודש גיליוןמעניין ,שונה מקודמיו ,המכיל כתבות ומש
דורים בנושאים שונים.
אז איפה הבעיה?

מכתבים

יניב גולן באמת צודק
לבנו עם הקשישים שבנו א ת המדינה ו�ש
תודעתם ממוקמת בזמנים הרחוקים ,כשמה
שעמד אז על הפרק הייתה הפרחת השממה
(מה שקרוי היום  -נוף בתולי עוצר נשימה)
וציפוי הארץ בשלמת בטון ומלט .תפיסת
עולם זו הייתה הכרחית לבניית ארץ יש
מאין ,ובוודאי גם הושפעה מאווירה שיצרו

שמע  Xמקיבוץ  Yשהתשבץ אינו פופולארי
ומיהר להזדעק " -שלא תעזי להוריד את
התשבץ!!!" "מילאת את הסקר?" שאלתי
אותו" .אה "....הרהר " ,Xלא ".זו דוגמא
אחת מני רבות.
לפיכך ,הוחלט להמשיך עם הסקר עד תום
חופשת החנוכה ,על מנת לאפשר לכל מי
שרוצים שדעתם תיספר בבואנו לסכם את
תוצאות הסקר ולהתאים יותר את דמותו
של העיתון לרצון הקוראים  .עוד עלה ב�ד
עתי ,שיתכן ולא נלקחה בחשבון העובדה
שלתוצאות הסקר תהיה השפעה של ממש
על תוכן העיתון ...ובכן  -תהיה גם תהיה,
ולראיה  -שובו של מדור הספורט.
על מנת להנגיש שוב את הסקר לכל תושבי
חבל אילות ,יהיה קישור מהעמוד הראשי
של אתר המועצה ,שיקל על כניסה ישירה
לסקר .בנוסף ,לטובת מי שאינם גולשים
דרך קבע ,הודפס הסקר וחולק לוותיקים,
למילוי באופן ידני.
חברות ,חברים ,תושבות ,תושבים ,מתנדש
בות/ים ועוד  -מעתה ועד יום ד' ,20.12
אתם עדיין יכולים להשפיע ולהביע את
דעתכם .זו ההזדמנות שלכם לומר בדיוק
מה אתם אוהבים יות ר ופחות ב"קצה ה�מ
דבר" ,מה חשוב לכם שיישאר ועל מה אתם
מוותרים.
שלכם,

גל נקדימון

אז מדינות מערביות נאורות שאכלו ארצות
זרות לארוחות בוקר.
כנראה שהתלהבנו יותר מדי ,כי נותרנו עם
כדור ארץ פגוע ומדמם ,מורעל  ,צפוף ו�מ
סונוור ,וחבורה גדלה והולכת של אנשים
שמורטים שיער ושואלי ם מה עשינו ,לי�ע
רות ,לאוקיינוסים ,לאטמוספירה ,לנהרות,
לבעלי החיים הנכחדים ולדיונות ...ומה
צריך עוד שיקרה עד שנתעורר?

עופר תמיר ,קיבוץ סמר

מאמר דעה

האינטרס הכלכלי ניצח ,הציבור הרחב הפסיד
כתושבי חבל אילות עלינו להכיר בכך שאנו מצויים בניגוד עניינים חמור .יש לנו אחריות והשפעה מרחיקות
לכת על  13אחוזים משטח המדינה ,בהם מרחבים מהרגישים והחשובים ביותר בישראל .כולנו אנשים בעלי
כוונות טובות ,אבל האינטרסים הכלכליים מובילים אותנו לנהוג בניגוד לכללי הניהול המושכל
ע ל  13אחוזים משטח ה�מ
אנחנו שותפים מזה שנים
דינה ,בהם מרחבים מהש
לפיתוח הערבה (חקלאות,
רגישים והחשובים ביותר
אנרגיה מתחדשת ,בנייה,
בישראל  .כולנו אנשים נ�ח
תרבות ,חברה) ,ובמקביל
מדים ובעלי כוונות טובות,
מבקשים להגן באופן
אבל האינטרסים הכלכליים
אמיתי על ערכי הטבע
שלנו מובילים אותנו שוב
באזור .לשמירת הטבע
ושוב לפעול בניגוד לכש
יש מחיר ,אכן ,אך אנחנו
ללים מוכרים של ניהול
סבורים שראוי לשלמו.
בשנתיים האחרונות התש
מושכל .העובדה ששר החש
קיימ ו באזורנו שני ת�ה
קלאות חותם בירושלים על
ליכים היסטוריים :החל
מסמך שמכפיל את שטח
חיבורה של תוכנית אב
הנחלות ,אין פירושה שאש
לשטחים הפתוחים בחבל
נחנו פטורים מלבחון את
אילות ,ובמקביל קודמה
צעדינו בזהירות.
פועלים תאילנדים קוטפים מלונים בשדות גרופית
פרוגרמה להכפלתם של
מה שמשותף לשתי התוש
השטחים החקלאיים  .הדברים התגלגלו כך שתוספת הקרקעות ה�ע כניות ,הסותרות זו את זו ,הוא היעדרו של ניתוח כלכלי-חברתי
צומה אושרה עוד בטרם הושלמה תוכנית האב הכוללת .לדעתנו ,גם בנוגע לפעילות החקלאית ,בהווה ובעתיד .למשל  ,כמה אנשים מ�ו
התהליך וגם התוצאה בעייתיים מאוד .זה נראה כאילו קודם זוללים עסקים בחקלאות בערבה הדרומית? כמה מהם תושבי האזור? מה
שליש מהעוגה ורק אז מתפנים לדון כיצד ראוי לחלקה.
הן עתודות הקרקע הקיימות (רוב המשקים אינם מעבדים את כל
הטענה היתה שבעבור מספר ישובים  -בעיק ר יטבתה  -ישנה דח�י שטחיהם)? האם מסירת השדות לקבלנים היא מגמה לגיטימית? עד
פות בתוספת שדות .לאחר ויכוחים קשים סוכם שבהתאם למסקנות כמה יכולים המשקים להרחיב את נטיעות המג'הול? כמה פועלים
תוכנית האב ,יבוצעו בפרוגרמה החקלאית תיקוני ם נקודתיים באז�ו יידרשו לנו בעוד חמש שנים ,או עשרים שנה? היכן הם יתגוררו?
רים רגישים .במבחן המציאות זה לא קרה.
האם הדור הצעיר שלנו מעוניין לנהל צבא של עובדים זרים? האם
גידולי השדה יוכלו להחזיר את עלויות הייצור ,כאשר בצינורות
יזרמו מים מותפלים ,יקרים בהרבה?
תוכנית האב הפכה לזירת מו"מ אשר בה נקבעת
יש לנו היסטוריה עגומה במה שנוגע לדרישת משאבים שאין לנו
דמותו של החבל לדורות הבאים ,וזאת בשעה
בהם צור ך אמיתי .כך תבעה המועצה שני מיליון טון חול לצו�ר
שיחסי הכוחות נוטים בבירור לצד אחד .ציבור
כי החקלאות בחבל אילות  -וגרמה לחידוש הכרייה בחולות סמר.
לתהליך
התושבים ,ברובו המוחלט ,נותר מחוץ
בסופו של דבר לא נזקקו הקיבוצים אפילו למשאית אחת ,מפני
שממילא יש לנו בעיה של עודפי חול בשדות ...אבל הנזק לדיונה
הנחמה היחיד ה היא שהתקיים לראשונה תהליך מסודר ,שבמסג�ר כבר נגרם .מיליוני שקלים ואנרגיה רבה בוזבזו במאמצים להקטין
תו דנה הוועדה לשטחים פתוחים בנקודות התורפה הללו והגישה את ההרס שאפשר היה למנעו בקלות .האם לא למדנו את הלקח?
את המלצותיה למליאה .לצערנו ,כאמור ,התוצאה בפועל היא אותה האם הגנה על נופי הערבה היא אחריות של מישהו אחר? האם זו
תוצאה :האינטרס הכלכלי-חקלאי גובר שוב ושו ב על שיקולי הה�ג בעיה של ארגוני הסביבה (המושמצים בפי רבים מוותיקי האזור),
נה על הסביבה .הטענה המרכזית היתה "לא משנים משהו שכבר אלה שקורסים תחת לחצי הפיתוח מדן ועד אילת?
הוחלט עליו" .כך קרה בדיון על עתיד החקלאות בעברונה ,אחת בתוכנית האב לשטחים הפתוחים אכן נקבע מנגנון של שלביות,
הנקודות הרגישות ביותר באזורנו; כך יקרה כנראה גם בעתיד  -אם כלומר :באיזה שלב מפתחים איזה אזור ,לפי ניתוח רגישות נופית,
לא נרצה להכיר באמת בחשיבותם של ערכי הטבע במועצה.
זמינות ועוד .אך מי מבטיח לנו שכאשר נייעד לחקלאות שטחים
אינספור שעות עבודה ומאות אלפי שקלים הושקעו בהכנתה של בלא גבול  -הם יימסרו דווקא לקיבוצים ולא ליזמים חיצוניים?
תוכנית האב לשטחים הפתוחים .הסדר ההגיונ י היה מחייב לתת ל�ב תהליך דומה הרי כבר התרחש בפרשת אקווריה.
עלי המקצוע לסיים את עבודתם ,המשלבת את ניתוח המצב הקיים ,הפיכתם של אלפי דונמים משטחי עברונה לשטחי חקלאות ,תגבה
בחינת הצרכים העתידיים (חקלאות ,ישובים חדשים ,תיירות  ,ת�ע מחיר סביבתי כבד ,גם אם יינטעו שם רק דקלים ולא יוקמו חממות
שייה) ,גיבוש חזון ראוי וכו' .בפועל ,הזדרזו אנשי הלובי החקלאי (דבר אפשרי לפי התוכנית הקיימת) .אשרור התוכני ת בניגוד ל�ה
ודחפו עז לתוך חדר הדיונים ,בדמות הדרישה להקצאתם של  55מלצות אנשי המקצוע מדגיש את חשיבות הסדר הראוי :קודם יש
אלף דונם נוספים לשדות האזור ,רובם בעמק הערבה המצטופף לבחון ,ורק אחר כך מחליטים ,לא להיפך .אנחנו מבקשים ממליאת
והולך .תוכנית האב הפכה לזירת מו"מ אשר בה נקבעת דמותו של המועצה לשקול מחדש את תוכנית החקלאות בעברונה" .תב"ע
החבל לדורות הבאים ,וזאת בשעה שיחסי הכוחות נוטים בבירור מאושרת" אינה ערך עליון .תכנון מושכל ,לעומת זאת ,הוא הבסיס
לצד אחד .ציבור התושבים ,ברובו המוחלט ,נותר מחוץ לתהליך.
להתיישבות שאינה גובה מחיר מופרז מהסביבה הייחודית שבה הקש
כתושבי חבל אילות עלינו להכיר בכך שאנו מצויים בניגוד עניינים מנו את בתינו.
חמור .אנחנו קבוצה קטנה שיש לה אחריות והשפעה מרחיקות לכת
דורית בנט (יהל) ,יניב גולן (סמר)
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מהמתרחש בחבל
זהירות! נמלה

נמלת האש הקטנה(  (�Wasmannia auro
 )punctataהיא מין פולש ,שהתגלה בישראל
בסוף שנת 2005 ונפוץ כעת בכל רחבי הארץ.
היא מופיעה ברשימת מאה המינים הפולשים
הבעייתיים ביותר בעול ם של האיגוד הבי�נ
לאומי לשימור הטבע ומשאבי הטבע .מקורה

של נמלת האש הקטנה הוא דרום אמריקה.
הגורם להתפשטות הנמלה בעולם הוא הסחר
בעצים שבהם נמצאים קנים של הנמלים.
בארץ מתפשטת הנמלה באמצעות שבבי עץ
לחיפוי ,גזרי עץ להסקה ,גזם עצים ,עציצים,
אדמה וכדומה ,המועברים ממקום למקום.
צבען של הנמלים הוא 'ג'ינג'י וגודלן כמיל�י
מטר (בגודל גרגר חול) ,הליכתן איטית .את
נמלת האש הקטנה ניתן למצוא מחוץ לבית:
בגינות ,מדשאות ,בריכות ועל גבי עצים.
הנמלים נכנסות לבתים בעיקר בקיץ ,בחיש
פוש אחר לחות ומזון.
עקיצת הנמלה כואבת מאוד ויוצרת מעין
כוויה על העור למשך כמה שעות עד ימים.
עקיצת בני אדם מתרחשת פעמים רבות
כאשר הנמלים נלכדות בין עור הגוף לבש

גדים .אצל חלק מהאנשים יכולה להתפתח
תגובה אלרגית.
לאחרונה נמצאו בחבל אילות מספר מוקדים
של נמלת האש ,והנושא מטופל.
על מנת לטפל בתופעה בצורה מערכתית יש
להדביר בחומרים ,אשר גורמים להשמדת כל
הקן ,ולא לרסס באופן מקומי!
אנו מבקשים מכל תושבי החבל לערוך סיור
קצר בחצר ובמרפסת ולהודיע ליעקב מנשה,
מנהל פיקוח  ,אכיפה ומחלקת הדברה במו�ע
צה האזורית  -אם מצאתם נמלים כאלה.
במייל Yaakov@eilot.org.il :או בטלפון:
054-9799135
*המידע נלקח מאתר המשרד להגנת הסביבה

לכבוד החנוכה
פסטיבל אלעד להצגות ילדים בחנוכה –  ,17-19.12מתקיים זו השנה
השנייה באילת וחבל אילות ,ומציע מגוון מופעי חוצות הפתוחים
בחינם לקהל הרחב והצגות ילדים איכותיות במחיר של  10ש"ח
בלבד לכרטיס  -של התיאטרון עצמו וגם הצגות אורחות.
במרחבי החוצות יהיו מופעי רחוב הכוללים :תיאטרון רחוב ,לוש
ליינים ,אקרובטיקה ,ליצנים ,בובות חיות ,סדנאות יצירה לילדים,
מוסיקה חיה וכן מופעי ם של להקות קהילתיות צעירות מקומיות ב�ת
חומי המוסיקה והמחול.
החגיגה תחל ב 17.12-בבוקר ,באולם המופעים האזורי של המועצה,
בהפנינג שיכלול את ההצגה "הענק וגנו" של תיאטרון באר שבע
לילדים ונוער  -תיאטרון מחול ססגוני וסוחף על פי היצירה האהובה
של אוסקר ויילד.
לאחריה תתקיים הדלקת נרות חגיגית וחלוקת סופגניות – ולסיום
מופע של להקת המחול "סופה" .בהפנינג ייקחו חלק ילדי כוללות א'-
ו' והוא פתוח גם לקהל הרחב ,במחיר מסובסד של  10ש״ח לכרטיס.
בנוסף ,יתקיימו סדנת אמן מוסיקלית עם להקת הקולרים והמפיק רון
בננו – בה יוכל הקהל להיחשף להליך הקלטת אלבום ,וכיתת אמן
נוספת בתחום תיאטרון המחול ,עם השחקנית מעין דובקובסקי.
ביומיים הבאים  ,18-19.12 -תתקיימנה הצגות ילדים נוספות באילת:
ההצגה "מסע מעבר להרים" של תיאטרון אלעד ,זוכת שלושה פרסים
בפסטיבל חיפה שנת  2017ומתאימה לגילאי .5-120
ההצגה "הרפתקאות חמור שכולו תכלת" ,של תיאטרון חיפה  -הצגת
הדגל המרהיבה של פסטיבל חיפה הבינלאומי ה 25-להצגות ילדים,
מתאימה לגילאי  5ומעלה.

צילום תמונה :יח"צ

ההצגה "רק רוצה לרקוד" ,של תיאטרון ארצי לילדים ונוער (שכבר
התארחה באולם התרבות האזורי)  -מופע תיאטרון מחול קצבי,
ססגוני ומרתק בשיתוף להקת "פרסקו" ,מתאימה לגילאי .4-9
ומופע רוק מוסיקלי לילדים ,גם כן ש ל תיאטרון אלעד ,המתאים לג�י
לאי  6ומעלה.
לסיום החגיגות ,ביום שלישי ה 19.12-בין השעות ,10:00-14:00
יחסמו שדרות התמרים בעיר אילת לתנועה ,לטובת מופעי חוצות
מרהיבים מהארץ ומהעולם – פתוחים וחינמיים לקהל הרחב.
כרטיסים ניתן לרכוש החל מה 1.12-באתר תיאטרון אלעד:
www.elad-theater.co.il

עולה עולה!
בקיבוץ אילות חגגו בנובמבר  20שנה לקבוצת נעל"ה הראשונה.
החל משנת  1994נקלטים בקיבוצי האזור ומתחנכים בביה"ס ״מעלה
שחרות״ בני נוער במסגרת פרויקט נעל"ה .נוער זה מגיע ממדינות
חבר העמים ושוהה עימנו שלוש-ארבע שנים .עד כה התחנכו במעלה
שחרות מעל  350תלמידים בכ 16-קבוצות בגרופית ,אילות ,יטבתה
וקטורה .מעל  95%מהתלמידים חיים כיום בארץ!!! בקיבוץ אילות
היו עד היום שמונה קבוצות ,כולל שתים הנמצאות בו עתה .למעשה,
קיבוץ אילות הוא היחיד במדינה כיום ,שעדיין קולט ילדי נעל"ה.
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בתחילת נובמב ר יזמו מפגש  20תלמידי קבוצת נעל"ה הראשונה ש�נ
קלטה באילות ,כדי לציין  20שנה לעלייתם ארצה .במפגש ,שנמשך
סוף שבוע שלם ,השתתפו חניכי העבר וההווה ,חלקם יחד עם בני
זוגם וילדיהם  -וצוות המורים והמדריכים שליווה אותם עם קליטתם
בארץ .האירוע המרגש העניק לכולנו ,בוגרים וגם צוות בוגר ,את
ההכרה בכך שנפלה בידינו הזכות לקלוט בהצלחה רבה עליה ארצה.

חנן גינת

מהמתרחש בחבל
התצפית
ביום שלישי ,ה ,21.11-הגיע אילנו לביקור שר הבינוי והשיכון,
האלוף במיל' יואב גלנט .חשיבותו של הביקור היא  -בין השאר
 בכך שהשר ראה את הצרכים בשטח ולא על הנייר ,מה שתמידמשאיר רושם משמעותי בהרבה.
הישר משדה התעופ ה באילת ,נסע השר לבאר-אורה ,עלה לע�מ
דת התצפית והשקיף על היישוב המתפתח וגדל במהירות .ראש
המועצה חנן גינת ונציגי באר-אורה ,הצביעו על הבעיות בשטח,
בפיתוח היישוב ובתשתיות ואף נכנסו לסמטאות היישוב ,בין בתים
שנמצאים בבנייה ,על מנת לראות מקרוב את הדרוש טיפול.
משם המשיך השר גלנט למועצה ,לישיבה עם בעל י תפקידים ר�ל
וונטיים .מצגת מתומצתת פרסה בפניו את חבל אילות ,בעיקר בכל
הנוגע למבנים ציבוריים ומבנים למגורים ואת הצרכים הקיימים
והעתידיים.
נציגי יישובים סיפרו על הביקוש הקיים לקליטה ובמצוקת הדיור
המקשה על הרחבת האוכלוסייה בקיבוצים.
גלנט ,המכיר היטב את האזור משרותו הצבאי הממושך ,התעניין
באוכלוסייה הקיימת כיום ביישובים והבין כי יש חוסר התאמה בין
המספרים היבשים ,לבין המציאות בשטח ,שכן המספרים מעידים על
הגירה שלילית בקיבוצים ,למעט שניים ואילו בשטח יש יותר ביקוש
מהיצע ,כלומר  -משפחות רבות רוצות להגיע לכאן ,אבל אין בתים
לשכן אותן.
"מי שגר פה ,הוא באמת ציוני" ,אמר גלנט" ,כי אחרת ,הוא לא

השר גלנט משקיף על באר-אורה

יכול היה לגור פה .צריך לחזק את ההתיישבות בכל קצות הארץ,
ואי אפשר לקיים מדינה רק בין אשדוד לחדרה ".עוד אמר השר כי
הוא חושב שחלק ניכר מהדברים שהובאו לפניו יטופלו וייפתרו וכי
משרדו ישקיע כסף בתכנון וכי גם בשנה הבאה יעניק סיוע לטובת
מבנים יבילים לאזור.
"אנחנו ננסה לסייע" ,הבטיח השר גלנט ,והוסיף" :אני מברך אתכם
על שאתם נמצאים במקום הלא קל הזה .המדינה צריכה לתמוך בכם!"

גל נקדימון

טיפ וטרינרי

לי
י

פו
סע

ים בשב

ש ראל

אלעדדןדן
שלאלעד
לזכרו של
לזכרו

שביל
ישראל
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 /ד"ר ריק עדן ,וטרינר

כלבת

 22-24.2.18חמישי עד שבת

זו לא בעיה כאן ,נכון? טעות! המחלה הנוראית הזו ניתנ ת ל�מ
ניעה באופן מוחלט ,אך אם נוריד את האצבע מהדופק ,היא
תצוץ.
כלבת יכולה לתקוף את כל היונקים .מידי שנה ,כ 55,000-בני
אדם מתים ברחבי העולם מכלבת .התערבות רפואית בזמן,
מרגע החשיפה לחיה נגועה ועד להתפתחות זיהום ויראלי במוח
 עוצרת את הווירוס ומונעת את המחלה.מאז הקמת המדינה  29בני אדם מתו כתוצאה מכלבת ,ומאות
בני אדם נזקקו לטיפול מונע .השנה תועדו  47מקרים של כלבת
בתנים ,בקר ,צאן ,כלבים וחתולים .משנת  2014תועדו  5מקרים
ודאיים של כלבת בערבה.
על פי חוק יש לחסן כלבים ,אך כל היונקים יכולים להידבק
במחלה ,לכן ,אם יש חשש למגע עם חיה לא מחוסנת ,חסנו
את חיות המחמד שלכם ,בין אם זה כלב ,חתול ,חמוס ,סוס או
ארנב...

מטיילים בכרמל
יוצאים לטייל בשבילי הערבה
מיזם מקומי שמטרתו חיבור הקהילות השונות בחבל אילות,
וחיבור בין השבילים המחברים ביניהן ,תוך היכרות הדדית
עם פינות החמד החבויות ב"חצר האחורית" שלנו.

ב

הערבה

בין קטורה ללוטן
יום שבת ה10.2.18-
פרטים בהמשך

קרן ספיר – ksapir19@gmail.com
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מכירים אנשים שמכירים אנשים שמכירים אנשים שמכירים אנשים שמכירים אנשים שמכירים אנשים שהם...

חוקרים
בתחומים הבאים?

קרקע ומים

מיכון חקלאי

הגנת הצומח

מטעים וPost Harvest-

וגם...
בעלי תואר שלישי או דוקטורנטים
בעלי ניסיון בכתיבת הצעות ומחקרים (יתרון)
צעירים ברוחם
מחפשים מקום טוב לחיות בו

אז ספרו להם שיש לנו כאן:
את המו"פ הכי מתקדם בארץ בנושא של תמרים ו ,Post Harvest-ועם תשתיות יחידות מסוגן בעולם לחקר
קרקע ומים!!!
הזדמנות לעצב את חקלאות העתיד
קהילה ערכית ומגוונת
חבל עם חינוך איכותי וחיי תרבות ענפים
נוף בראשיתי עוצר נשימה
איכות חיים שרבים חולמים עליה ,אבל רק חלק מתמזל מזלם להיות במקום הנכון בזמן הנכון!

sד

לפרטים נוספים:
עזרא רבינס  -מנהל מו"פ ערבה דרומית
מועצה אזורית חבל אילות
052-3665919
Ezra@rd.ardom.co.il
www.aravard.org.il
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הספרים של אלוני מצאו בית טוב

 /רותם ג'קסון

בחודש שעבר ,חנכו במכינה הקדם צבאית באר-אורה חדר עיון וספרייה ,תרומתו של עידו אלוני  -חבר
קיבוץ יטבתה ואחד מאושיות חבל אילות  -לזכר בתו ,נטע רונן-אלוני ז"ל ולזכר הוריו ,דוד ובלה אלוני ז"ל
ביום שלישי 31 ,לאוקטובר ,התקיים טקס חניכת הספרייה בבאר
אורה; לאירוע הגיעה כל משפחת אלוני בהרכב מלא  -אחיותיו של
עידו אלוני ,ילדיו ,נכדיו ובעלה של נטע בתו ז"ל ,שנפטרה לפני
כשנה אחרי מחלה ממושכת והיא רק בת .49
יחד עם חברים נוספים מקיבוץ יטבתה ,אל מול הרי אדום ,נחנך
חדר העיון המרשים של המכינה ,המכיל כעת אוסף ספרים שלא היה
מבייש אף ספרייה חינוכית .את הטקס הנחה הרב בנג'י גרובר ואחד
אחרי השני עלו המברכים לשאת דברים ולהתרגש מהמעמד.
בין ספרי החינוך שתרם אלוני מספרייתו הפרטית  -אוסף של שנים
מעיסוקו בחינוך  -ניתן למצוא גם ספרי פסיכולוגיה ,צבא ,טבע
ועולם ,ארץ ישראל ,תורה ,רומנים ישראלים וספרי שירה של גדולי
משוררי ישראל.
כדי שאפשר יהיה לאחסן את כל האוסף המהודר הזה  ,תרמה מ�ש
פחת אלוני גם ארונות ,מדפים ,שולחנות מחשב תואמים ועמדת
מרצים ,שהוזמנו במיוחד אצל נגר.
"אני שמח שהספרים שלי מצאו בית טוב" ,מחייך אלוני למראה
הספרייה החדשה "ועוד יותר משמח אותי להנציח את בתי האהובה
נטע ,שהייתה אשת ספר בעצמה   -דוקטור להיסטוריה של יוון ה�ק
לאסית ,קצינה בגדנ"ע ומורה פופולארית בבית התרבות 'עלמא'
בתל אביב.
הוריי ,דוד ובלה ,שראו את החינוך כשליחות והעבירו אותה אלינו,
לא הונצחו בשום מקום אחר ומקום זה ראוי להם מאוד .כולנו תקווה
שרוחם תשרה כאן.
ספר ,מבחינתי ,הוא מקבץ של ידע אך גם הרבה יותר מזה  -הספרים
הם החיים שלי ולכן כל המעמד הזה הוא מאוד סנטימנטלי בשבילי".

הנוער במכינות ובשנות השירות מבטא את
הציונות בדיוק כפי שהיא אמורה להראות היום:
נתינה ,אחריות ,מחויבות ודאגה לחוסנה של מדינת
ישראל
מאיפה הגיע הרעיון לתרום את כל הספרייה שלך למכינה?
"מכיוון שאני כבר מתקרב לגיל שמונים ,חשבתי  -מה יהיה על
הספרייה שלי בעת לכתי מהעולם?" ,מהרהר עידו בקול" .הילדים
והנכדים מביטים במחשבים וקוראים בשיטות חדישות ואחרות
ממה שהיה נהו ג בתקופתי ,אז הבנתי שהם לא יהיו הכתובת לס�פ
ריה .כיוון שלמדתי חינוך באוניברסיטה והייתי מדריך הרבה שנים
ב'תנועה המאוחדת' טרם תקופתו של 'הנוער העובד והלומד' ובגלל
שכיהנתי גם כמנהל בי ת ספר באילת וביטבתה בסוף שנות הש�ב
עים ושנות השמונים  -נאספה ,עם השנים ,ספריה חינוכית גדולה
מאוד לעיון ולקריאה .כשחיפשתי מה לעשות איתה ,התייעצתי עם

עידו אלוני ונכדו  -אורי ,בנה הבכור של נטע ז"ל

ידידי הטוב וחבר הקיבוץ זהר מיכאלי ,ושאלתי לדעתו על שיתוף
פעולה עם המכינה הקדם צבאית שהוקמה פה .ממה ששמעתי על
הפעילויות שלהם ,הבנתי שהן מאוד דומות לפעולות בתנועה בה
אני הדרכתי ולבית הספר בו למדתי בצעירותי  -בית חינוך לילדי
העובדים של זרם העובדים ,בית הספר 'א.ד .גורדון' .אבא שלי היה
מורה שם ואחד האנשים המרכזיים בבית הספר .היום בית הספר כבר
לא קיים ,אבל רוחו מרחפת על כל אוסף הספרים שלי".
איזה דמיון מצאת בין החינוך שאתה קיבלת למכינה הקדם צבאית
של היום?
"המוטיבים המרכזי הם התנדבות ,סולידריות בין האנשים ,אחריות
ורצון לתרום לחברה הישראלית וגם לימודים משולבים בעבודה.
בית ספר לעובדים היה זרם בחינוך  -היה את הזרם 'הממלכתי',
'הדתי' ,ו'העובדים' ששילב לימודים ועבודה .בנים ובנות יחד למדו
תפירה ,נגרות ושלל מקצועות; זאת הייתה האידיאולוגיה של בית
הספר .זרם 'העובדים' בוטל עם הקמת המדינה ,אבל י ש האו�מ
רים שצריך להקים אותו מחדש .לכן מה שקורה פה ,במכינה ,הכי
דומה לזרם הזה .באופן מקרי לחלוטין ,מציינים היום בכנסת את
יום ההוקרה לחניכי המכינות ושנות השירות .על גבי העיתון נכתב
כי הנוער במכינות ובשנות השירות מבטא את הציונות בדיוק כפי
שהיא אמורה להראות היום :נתינה ,אחריות ,מחויבות ודאגה לחוסש
נה של מדינת ישראל ,ואלה גם הדברים שמאפיינים את הנוער הזה".
"האדם הראשון שפנינו אליו כשחשבנו על הקמת המכינה היה
עידו אלוני" ,נזכר זהר מיכאלי בנאומו בטקס" .חשבנו שהוא האיש
שיכול להרים דבר כזה .לאכזבתנו הרבה ,קיבלנו תשובה שלילית.
אבל כעת יש תחושה שעידו סוגר מעגל עם המכינה .הוא אמנם לא
הקים אותה ,אבל מביא איתו ערכים דומים בתרומה של ספריית
העיון שלו".

משפחת אלוני בהרכב מלא
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הפסיכולוגים באים

 /גל נקדימון

קצת כמו מכבי ת"א של שנות ה ,80-גם התחנה הפסיכולוגית הופכת לאט לאט למפעל עלייה  -אנשי
מקצוע המבקשים לעבוד בתחנה ,אורזים את המזוודות ואת המשפחה ועוברים לחבל אילות .אחד מאלה
הוא מנהל התחנה  -אייל ליכטמאייר
במהלך השיחה עם אייל למדתי הרבה על התחנה הפסיכולוגית.
למשל ,שעובדים בה שלושים אישה ואיש ,שהיא משמשת מרכז
לימודי לפסיכותרפיה ,שהיא נחשבת כמקום התמחות מבוקש  -עד
כדי כך ,שיש מי שבחרו להעתיק את מגוריהם לערבה ,על מנת
לעבוד כאן.

אחרי הלימודים ,כשחיפשתי התמחות ,צדה עיני
מודעה קטנה שהציעה התמחות מוטסת ,אז לפני
שמונה שנים התחלתי התמחות שיקומית בתחנה
הפסיכולוגית ,במקביל להתמחות חינוכית בתל-
אביב
אייל ליכטמאייר ,בן  ,40מנהל התחנה הפסיכולוגית כבר שנתיים
וחצי ,לאחר ששימש כפסיכולוג מוטס במשך תקופה .אייל נולד
וגדל בירושלים ,למד בתיכון רנה-קסין ,אחרי שירות צבאי בחה"נ
בצוקי עובדה המשיך לטיול המתבקש במזרח במשך כחצי שנה ואז
עבר למסלול שהיה צפוי מבחינתו  -מדעי ההתנהגות באוניברסיטת
באר-שבע ,שם גם הכיר את מי שתהיה אשתו  -דנה.
"תמיד ידעתי שזה יהיה הכיוון" ,מספר אייל" .עניין אותי התחום
של יחסי האנוש וידעתי שמהנדס אני לא אהיה ...חוץ מזה ,אבא
שלי פסיכולוג ,כך שזה במשפחה .את התואר השני עשיתי בנוירו-

המתחם החדש של התחנה הפסיכולוגית והרווחה
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פסיכולוגיה שיקומית  -טיפול באנשים שעברו פגיעות ראש".
איך הגעת אלינו?
"אחרי הלימודים ,כשחיפשתי התמחות ,צדה עיני מודעה קטנה
שהציעה התמחות מוטסת ,אז לפני שמונה שני ם התחלתי הת�מ
חות שיקומית בתחנה הפסיכולוגית ,במקביל להתמחות חינוכית
בתל-אביב .לפני כארבע שנים התפנתה משרת פסיכולוג בית הספר
האזורי ולשמחתי זכיתי בה".
איך התרשמת מהעבודה בסביבת בית הספר האזורי?
"יש לנו בית-ספר שהתברך באנשים מאד איכותיים ואקטיביים.
חבל אילות משקיע הרבה מאד משאבים בחינוך ונוצרה תשתית
שמאפשרת לפסיכולוג בית הספר  -לא רק לכבות שריפות ולעסוק
בחירום (כמו שקורה בדרך כלל במקומות אחרים) ,אלא גם ליזום
ולקדם עבודה מערכתית ,כזו שמייצרת סביבה מיטיבה יותר עבור
הילדים והצוות  -ייעוץ למנהלים ,הנחיית קבוצות ,פגישות עם
הורים וילדים ועוד ועוד".
מתי החלטתם לעבור לגור בחבל-אילות?
"לאחר שקיבלתי את משרת מנהל התחנה ,לפנ י כשנתיים וחצי ,ה�מ
שכתי לטוס לעבודה במשך כחצי שנה ואז  -לאחר התייעצות עם
דנה וביקורים באזור  -החלטתנו שאנחנו עוברים לכאן ,כדי להיות
פה ממש ,ושאנחנו באים לכמה שנים לפחות .וכך ,לפני כשנתיים,
עברנו לקיבוץ יהל".
איך המשפחה התאקלמה?
"דנה ,גם היא פסיכולוגית קלינית לנוער ומבוגרים ,פתחה קליניקה

התמונות באדיבות דף הפייסבוק של רדיו שמעמה

פרטית באילת והיא גם מקיימת השתלמויות של פסיכולוגיה חיובית
לצוותים בעיר .בתקופה שאנחנו כאן נולד לנו אמיר  -היום בן שנה
וחצי ,שהצטרף לשני אחיו הגדולים  -מיכאל בן השמונה ורוני בת
הארבע .אנחנו נהנים מאיכות החיים ,מהמשפחתיות ,מהאנשים
הטובים ובמקביל מנסים להסתגל למרחק מהעיר ,מהכספומט  ,מ�ה
פקקים"...

עוברים דירה
המהלך המשמעותי שביצעו אייל ומשפחתו הוא חלק ממגמה שהחל
להנהיג צוות התחנה הפסיכולוגית ,לעידוד מעבר ש ל מתמחים מ�ה
צפון  -לחבל אילות ,מתוך כוונה שיראו כי טוב ,וישקלו להישאר
באזור.
אייל ,למה שאנשים בעלי מקצוע מבוקש יעברו לגו ר באמצע ה�מ
דבר?
"התחנה הפסיכולוגית ,שנקראת 'התחנה הפסיכולוגית קהילתית
חבל אילות  -חל"צ' נחשבת גוף מאד מקצועי ,עם מוניטין טוב מאד
בארץ ומהווה אבן שואבת לפסיכולוגים ,בין השאר ,כיוון שמציש
עים כאן הכשרה ותמיכה מקצועית וחברתית לצוות התחנה .בנוסף,
ממש כמו רופ א הכפר שצריך לדעת לעשות כמעט הכל  -כך גם א�נ
חנו ,ואנשים בוחרים לעבור לאזור ,כי הם יודעים שזה מקום מעולה
לעבוד וללמוד בו את העבודה .למעשה ,יש לנו יותר ביקוש מהיצע
 מתמחים בפסיכולוגיה קלינית מאד רוצים לבוא לכאן ואנחנו לאמצליחים להיענות לכל הבקשות".
יש כבר מטפלים שעברו לכאן בזכות עבודתם בתחנה?
"החלטנו לתעדף אנשי מקצוע שרצו לעבור לגור באזור ולעבוד
בתחנה .וכך ,במהלך השנתיים האחרונות ,הצטרפו לתחנה ולחבל
אילות  -נעה  ,קלינאית תקשורת ,שעברה עם בן זוגה ללוטן ,מ�י
רושלים .אריאל ,פסיכולו ג בהתמחות שיקומית ,עבר עם משפ�ח
תו ללוטן ,ויוליה ,פסיכולוגית היסודי ,עברה ליהל עם משפחתה,
מלוד".
איך המעברים הללו משפיעים על הרכב הצוות?
"בתחנה עובדים כשלושים איש בסך הכל .חלקם מקומיים ,חלקם
מאילת ומהמרכז .המעברים הללו שינו קצת את התמהיל בתחנה,
אבל אנחנו עדיין מקפידים שיהיו אנשים שיגיעו מהצפון ,שלא גרים
באזור ,כי יש מטופלים שמרגישים יותר בנוח להיפגש עם אנשי
מקצוע שאינם מחבל אילות.
מהצד השני ,ישנם אנשי מקצוע שאין באזור   -וצריך ,כמו פס�י
כיאטר/ית .זה קשור לתפיסה האינטגרטיבית של העבודה בתחנה
 הגיוון של אנשי המקצוע מאפשר לתת מענה גם למטופלים מרוביצרכים ,ולמקרים מסובכים .היכולת של הצוות להתייעץ עם הפסיש
כיאטרית והגיבוי שלה מאפשרים למטפלים להעניק את כל החבילה
הטיפולית".
קצת היסטוריה :התחנה קיימת מעל  30שנה .היא הוקמה על ידי
מספר מטפלים באזור שהגיעו למסקנה כי במקום שכל אחד מהם
ינהל קליניקה ,מוטב לעבוד תחת אותו הגג .כך יש לה ם את הא�פ
שרות שלא לטפל באנשים מתוך היישוב שלהם .עם הזמן ,הלכה
התחנה וגדלה .עד לפני כשבע שנים ,זו היתה מחלק ה של המ�ו
עצה האזורית ,שכללה גם את השפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי),
הרווחה והרכיבה הטיפולית .כיום ,התחנה מכילה מספר גדול של
פונקציות ושירותים  -היחידה להתפתחות הילד ,מרפאות בעיסוק,
קלינאי תקשורת ופיזיותרפיה התפתחותית ,טיפולים פסיכולוגיים,
טיפול באומנויות לילדים ,יחידה שיקומית שעוסקת בטיפו ל וב�מ
עטפת טיפולית לאנשים עם צרכים מיוחדים ,טיפולים זוגיים ,הדש
רכות הורים ועוד ,השפ"ח  -שנותן ליווי וייעוץ למערכות החינוך
הפורמאלי ומלווה ע"י פסיכיאטרית ,יחידת אבחון שנותנת אבחונים
פסיכולוגיים ,פסיכודידקטיים ועו ד וגם מערך של התמחות בשל�ו
שת ענפי הפסיכולוגיה  -קלינית ,חינוכית ושיקומית .לדברי אייל,
המבנה הענף מאפשר לתחנה להיות גוף לומד ומלמד ומשתלם כל
הזמן ,יחד עם עבודה אינטגרטיבית והפניית מטופלים  -במידת

אייל ליכטמאייר

הצורך  -לאיש המקצוע הרלוונטי.
אם כל זה לא מספיק ,אז מסתבר שבשנה שעברה גם נפתח כאן בית
ספר לפסיכותרפיה ומיועד למטפלים וותיקים שמעוניינים להעמיק
בתחום" .זו שלוחה של מרכז וויניקוט בת"א ".מסביר אייל" .בבית
הספר לומדים כיום  16סטודנטים מחבל אילות ,ערבה תיכונה
ואילת ,עם מרצים מהשורה הראשונה שמוטסים מהמרכז .הלימודים
מתקיימים במועצה ,בתחנה עצמה ובאנרגיה מתחדשת".

יש לנו יותר ביקוש מהיצע  -מתמחים בפסיכולוגיה
קלינית מאד רוצים לבוא לכאן ואנחנו לא מצליחים
להיענות לכל הבקשות
איך זה מתקשר לפעילות התחנה?
"זה למעשה חלק מהחזון של התחנה ,שמהווה לא רק מרכז טיפולי,
אלא גם מרכז הכשרה ומעטפת למטפלים בכל האזור .בנוסף ,יש
לתחנה קליניקה גם באילת ,לתושבי החב ל שיותר נוח להם ל�ה
גיע לשם ואנחנו גם מעניקים שירותי ייעוץ לסטודנטים של קמפוס
אילת .יש כאן הרבה עבודה ,להרבה אנשים".
בשעה טובה ,התחנה עתידה לעבור למתחם חדש ,באזור המועצה.
מה היתרונות שטמונים במעבר הזה?
"המבנים החדשים הגיעו לא מזמן ואנחנו נשכור אותם לאחר שיהיו
משופצים ומוכנים .הקמפוס החדש יהיה מורכב משישה מבנים -
שניים של המחלקה לשירותים חברתיים ,מבנה מנהלה של התחנה,
מבנה של חדרי טיפול בילדים ,מבנה של חדרי טיפול במבוגרים
וממ"ד.
אנחנו מקווים שעומסים שנוצרים במבנים הקיימים כיום  -בדרך
כלל בימי שלישי ,או רביעי (הימים בהם מגיעים העובדים מהצפון)
 ייפתרו ,ובעיקר שמחים על הקרבה למועצה .גם עובדת היו ת ה�מתחם החדש בשטח פתוח ,יחסית ,תאפשר לציבור ליהנות מהמתנה
נעימה יותר".
היציאה של התחנה מגבולות קיבוץ יטבתה וההתמקמות ליד המומ
עצ ה האזורית מתיישבת עם חזון התחנה? בכל זאת ,הרבה מהע�י
סוק שלכם הוא בפרט ולא בכלל.
"התחנה פועלת גם בקהילה ,בהנעת תהליכי ם חברתיים ,מתן ה�ר
צאות ,סדנאות להורים ,הפעלה של תוכניות קהילתיות כמו שלבים
לאיתור מוקדם בגנים ועוד .אנחנו גם לוקחים חלק בדיוני ם בנ�ו
שאים הרלוונטיים בחבל ,כמו קליטה ,גיל שלישי וכן הלאה.
הרו ח החדשה הנושבת מהמועצה מקרבת את התחנה הפסיכול�ו
גית ומפעלים אזוריים נוספים ואנו מרגישים כיום שותפים לקידום,
לפיתוח ולבנייה של האזור".
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חולמים לחזור עם המשפחה?
נפתח חלון הזדמנויות!

בואו למפגש בנים וצעירים
SAVE
the
DATE

15.12.2017

”בצירים “2

מפגש בנים וצעירים
ה II-בחבל אילות!

מתי?
לובי-גלריה ,מתחם המועצה
איפה?
מה במפגש?  ...נישבוקים

יום שישי  15.12.2017בשעה 9:00

פאנל עם ראש המועצה
היכרות עם מעסיקים מהחבל
הפעלות לכל המשפחה
קצת כיבוד ועוד!
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נו"ח על ההר

 /גל נקדימון

אי-שם ,מול קיבוץ נאות סמדר ,יש פניה מכביש  40לכביש מתפתל ,שבסופו שער ומאחוריו קיבוץ קטן -
נווה-חריף .במקום שרק נראה רחוק ,הכל מאד קרוב ,נוח ובעיקר שקט

אופניים שהפכו לפסל סביבתי

זוכרים את גיליון המעקב ,שחזר לשלוש כתבות מהעבר ובדק מה
השתנה? א ז אני ממשיכה לעקוב והפעם חוזרת לכתבה של חנן ר�ו
בנס מדצמבר  ,2008על קיבוץ נווה חריף .באותה הכתבה התראיינו
שלושה אנשים  -עופר צעירי ,אתי אילו ויגאל אלון .תשע שנים
אחר כך הושבתי את השלושה לשיחה :עופר מזכיר הקיבוץ ,אתי
המזכירה הטכני ת ויגאל הגזבר ,וגיליתי עקביות מרשימה  -של�ו
שת העקרונות המנחים נשארו כשהיו וגם הגישה הכללית לתקנונים
כתובים וגם אותו "קוד חברתי ייחודי" שחנן רובנס זיהה בכתבתו.
לעומת זאת ,מספר החברים עלה ,הדור השני כבר כאן עם ילדיו,
הרפת גדלה ,הלול גדל ,מטע י התמרים גדלו ואיכשהו ,הקיבוץ שנ�ו
לד כתעשייתי ,משגשג דווקא בענפי החקלאות המסורתית.

"התהליך נראה בעינינו הרבה יותר ברור ושקוף,
מאשר להעביר מישהו תהליך קליטה ,כי כבר
הכרנו אותם וחיינו איתם .זה עדיף על מישהו
שמגיע במיוחד לקליטה ובונה את עצמו במיוחד
ובעצם צריך למכור את עצמו לחברים כדי
שיצביעו לו .האנשים שבאו לחיות כאן כתושבים,
באו הכי אמיתיים" (עופר צעירי)
בכתבה -מ ,2008-מספר חנן רובנס שבאו לכאן "משפחות עיר�ו
ניות" .מי היו המשפחות האלה ,איך הן הגיעו לכאן וכמה מהן
נשארו?
יגאל ,שהגיע עם הגרעין הראשון ,פותח ומספר" :פט ר גלבוע מק�י
בוץ נחשולים ,שהיה המלווה המשקי של הקיבוץ ,רצה להנציח את
חברו הטוב מוסא חריף ז"ל ,והחליט להקים קיבו ץ על שמו ,ק�י
בוץ שיהיה שונה ,שיורכב ממשפחות עירוניות .כולנו  -כל הגרעין
הראשון  -קראנו על זה בעיתון .אני ועופרה גרנו אז בבאר-שבע
והחלטנו לנסות .זה היה בשנת  .1985מקום ההתכנסות של הגרעין
היה בנחשולים ,שם הוקמו  20יחידות דיור (שלימים חוברו לתיירות
נחשולים) .השתלבנו בעבודה בקיבוץ ,בחרנו מזכיר ,וועדות שוש
נות וגם וועדת קליטה שהיתה פעילה ביותר ומתוך נחשולים פעלה
להקים את גרעין ב' .כשהגענו לנחשולים עוד לא ידענו איפה יוקם
הקיבוץ ,רק מאוחר יותר ,בסיור הראשון שקיימנו לאזור ,גילינו".
וזה לא הרתיע אנשים שהסתכלו על הגבעה השוממת ואמרו -
איפה טעינו? למה אתם עושים לנו את זה?
יגאל" :זה לא שלא היה כלום ,היה את הכביש הראשי  -האוטובוס
עצר על הכביש למטה ואנחנו עלינו דרך הוואדי לגבעה .לא היה
אפילו שביל גישה"...
עופר" :היינו עירוניים ודווקא רצינו אזור כזה ,רצינו חדשנות ובאנו.

חצרות ,שבילים ובתים אופייניים

אבל כשאני הגעתי ,כבר ידעתי למה אני בא".
המשפחו ת העירוניות האלה ,שבאו בעקבות הקריאה בעיתון ל�מ
בנים הזמניים ועלו להר  -כמה מהן נשארו אחרי שראו את ההר?
וכמה מהן נשארו פה עד היום?
יגאל" :גרעיני ההקמה היו די סמוכים מבחינת זמן ומהם נשארו כאן
שבע משפחות ,כלומר שנשארו כאן שליש מהמשפחות הראשונות".
עופר" :מאז שעלינו לקרקע ,עברו פה לפחות  120משפחות .זה היה
יישוב בהקמה ,אז בהתחלה היתה תחלופה גבוהה ,יחסית .זה היה
צעיר הקיבוצים בחבל אילות ובתנועה הקיבוצית בכלל ,שהוקם
בתקופת המשבר של התנועה".
בדצמבר  ,2008בזמן הכתבה הקודמת ,היו  130נפש בקיבוץ ו40-
חברים .כמה יש היום?
" 116נפש ו 68-חברים".
?
עופר" :בשלב מסוים ,העברנו לחברות את רוב התושבים שהיו פה
לפחות שנתיים-שלוש .התהליך נרא ה בעינינו הרבה יותר ברור ו�ש
קוף ,מאשר להעביר מישהו תהליך קליטה ,כי כבר הכרנו אותם
וחיינו איתם .זה עדיף על מישהו שמגיע במיוחד לקליטה ובונה את
עצמו במיוחד ובעצם צריך למכו ר את עצמו לחברים כדי שיצב�י
עו לו .האנשים שבאו לחיות כאן כתושבים ,באו הכי אמיתיים .אז
העברנו אותם בהליך מהיר  -היתה אסיפה וקיבלנו אותם לחברות
בטווח של כחודשיים .עם זאת ,היו גם כמה  -לא רבים ,אבל היו -
שלא התאימו ליישוב והם קיבלו הודעה שהתושבות שלהם תסתיים;
זה לא היה הליך קל והיה לא מעט מרמור".

מבן משק לחבר
אבל בזה נווה-חריף נוהג כמו כל קיבוץ ,בעצם.
עופר" :ז ה נכון ,אבל יש נושאים בהם הדרך שלנו שונה ,כמו ה�ע
ברת הילדים שלנו לחברות ברגע שמלאו להם  .18כל אחד עולה
להצבעה".
זה באמת לא כל כך מקובל...
עופר" :באמת ,לא אחת נשאלנו ,איך זה שילד בן  18יכול לקבל
החלטה להיות חבר קיבוץ? הרי מדובר בהחלטה לחיים ...ההיגיון
שלנו הוא פשוט  -אם ילד בן  18שמתגייס לצה"ל ,יודע להחליט
שהוא רוצה להיות מ"פ בגולני ויודע להחליט שהוא רוצה להיות
טייס ,אז מה ההבדל אם הוא יחליט שהוא רוצה להיות חבר קיבוץ?
שלא לדבר על כך שיש מספיק מבוגרים שעלו לחברות בקיבוצים
 ועזבו".כמה צעירים יש שהם חברי קיבוץ וגרים פה?
"יש שבעה בני ובנות משק ,מתוכם ארבעה שחזרו עם בני זוגם
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המשך מהעמוד הקודם
ויש להם ילדים ,כך שיש כאן כבר דור שלישי .בנוסף ,יש שמונה
חיילים .אגב ,החיילים מקבלים תקציב בנוסף על מה שהם מקבלים
מהצבא ועד לא מזמן גם קיבלו חדר ברווקיות".
ואיפה הם יגורו עכשיו?
"היו לנו  20רווקיות שגרו בהן החיילים ונוער מכיתה י"א .החבר'ה
שמתכננים לחזור לקיבוץ  -שנמצאים בעיר ומצהירים על כוונתם
לחזור בשנה-שנתיים הקרובות ,הם כבר בני  ,27-28חלקם עם בני
ובנות זוג וכבר לא יכולים לחזור לדירת חדר וצריך למצוא להם
פתרונות דיור".
איפה ייבנו הבתים שאתם מדברים עליהם?
"יש תכנון להרחבה קהילתית  100 -מגרשים בגודל דונם ,ובכל
דונם כזה תהיה אפשרות לכל משתכן לבנות בית ושני צימרים; זה
יהיה בתב"ע .אבל אנחנו לא מתכננים הרחבה של היישוב ,אלא של
הקיבוץ וכל מי שיבוא לגור כאן ,יהיה חבר ,כדי שלא ייווצרו כאן
שתי קהילות ואינטרסים נפרדים".
ומה עם תעסוקה?
"עופר  :בתוכנית העתידית של הקיבוץ יש גם תב"ע למלון ול�ש
טח מסחרי .הצעירים שיחזרו וחברים חדשים ,יוכלו למצוא מקומות
תעסוקה ופרנסה ,כי לדעתי העתיד של האזור נמצא בתיירות".
ומה עם שאר ענפי הקיבוץ? בזמן הכנת הכתבה של  2008היו 200
חולבות ,כמה יש היום?
יגאל" :היום י ש  320חולבות ו 600-700-עגלים שמגדלים לפ�י
טום ,בנוסף ,יש תוכנית להקמת מפטמה ל 1500-עגלים .אנחנו גם
נמצאים במשא ומתן ממושך עם קיבוץ באזור ,לגבי העלאת הרפת
שלו אלינו להר; לרפת שלנו יש יתרון משמעותי  -האקלים ,הפרות
אוהבות את האקלים שלנו".
איתי שלא מזמ ן הקימו לול נוסף ...מה קורה בתחום ההטלות וה�ק
רקורים?
עופר" :יש כאן שני סוגי לולים  -לול הטלה שקיים משנת ,1991
שהיו בו  15,000מטילות .ב 2016-הרחבנו את הלול ואנחנו מקיימים
גידול משותף עם מגדלים אחרים; הלול מבוקר לפי כל התקנים
של מועצת הלול וצער בע"ח ,זה לול חדש ועדכני והגענו כמעט
ל 50,000-מטילות .הלול הזה מכסה היום כ 40%-מהתצרוכת של
אילת .במקום להביא ביצים מהצפון  -מביאים מכאן .כל שנתיים
מוציאים את המטילות ומחליפים אותן.
יש עוד שני לולים (וכוונה לבנות לול שלישי) ומגדלים שם פרגיות
שאפשר לגדל כמה שרוצים ,לפי היצע וביקוש והן נמכרות לצפון
וגם מחליפות את המטילות שקיימות".

"היום יש  320חולבות ו 700-600-עגלים
שמגדלים לפיטום ,בנוסף ,יש תוכנית להקמת
מפטמה ל 1500-עגלים .לרפת שלנו יש יתרון
משמעותי  -האקלים ,הפרות אוהבות את האקלים
שלנו" (יגאל אלון)
תמרים  -בזמן הכתבה ההיא ,היו לקיבוץ  400דונם תמרים עם
תכנון ל .600-כמה יש היום?
"יש  600דונם ויש לנו עוד שטח של  200דונם ,ליד סמר/אליפז
ובזמן הקרוב יתבצעו נטיעות גם בשטח הזה ,כך שיהיו לנו ,בסך
הכל 800 ,דונם".

קוד בלי קודקס

אתי ,כשהתראיינת לכתבה בדצמב ר  ,2008רק הגעת לקיבוץ ,ע�כ
שיו א ת כבר עשר שנים כאן .את מרגישה את ה"קוד חברתי ייח�ו
די" שחנן רובנס דיבר עליו? את יכול להגדיר אותו?
"כשהגענו ,היינו תושבים חדשים עם המון מרץ ,עשינו פעילויות,
ארגנו אירועים ,רצינו יותר אקשן; היום אנשים יותר מתכנסים
בבתים ,אבל מה שלא השתנה זה שהחברים והתושבים שווים  -לנו
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עופר צעירי (מימין) ויגאל אלון

אתי אילו

זה ברור שאין הבדל בין תושב לחבר ואולי את זה חנן הרגיש ,בזמנו.
זה נאמר כמעט בכל קיבוץ ,אבל כאן זה באמת מורגש".
"עופר :הקוד שלנו אומר  -ואני גאה לומר את זה  -בנווה-חריף לא
יכולים להישאר אדישים כשיש בעיה לחבר ,או תושב".
יגאל" :להערכתי ,הקודים שלנו מתפתחים עם השנים ,אנחנו מתבש
גרים וצריכי ם לתת תשובות ,גם הילדים שלנו חוזרים מבחוץ והח�ו
כמה היא להלך נכון בין החוק היבש ,לבין אותן פעילויות חברתיות
שלא כתובות ,אבל נעשות".
עופר" :פה את לא תשמעי שהתושבים הם מתחת לחברים באיזושהי
צורה  -לא כי ישבה המזכירות והחליטה את זה ,אלא כי ביום יום
שלנו ,אנחנו לא נוהגים כך .ל א רואים כאן דיכוטומיה בין חבר לת�ו
שב".
מה עוד מייחד את נווה-חריף ,לדעתכם?
עופר" :כאן את לא תמצאי ספר תקנונים עב-כרס ,אצלנו זה בעיקר
'חיה ותן לחיות' .יש שלושה כללים חשובים  -לא מביאים כלבים
מגזעים מסוכנים ,לא נוסעים עם הרכבים על המדשאות ובין שבילי
הקיבוץ ואסור להסתובב בקיבוץ עם רכב שאין עליו ביטוח וטסט.
(אותם שלושה כללים מופיעים  -אחד לאחד  -בראיון שקיים חנן
בדצמבר  .2008ג.נ) .לשבילים הפנימיים גם לא נכנסים עם אופניים
חשמליות ,למשל ,כדי שכולם יידעו שיש מרחב בטוח .יש כביש
שמקיף את הקיבוץ ורק בו המכוניות נוסעות".
קיבוצים וקיבוצניקים מתויגים כאליטה אשכנזית ,אבל אני מכירה
כאן את משפחות צעירי ,אילו ,אזולאי ,מורחי ועוד .האם יכול
להיות שזה הקיבוץ היחיד בארץ שיש בו רוב מזרחי?
עופר" ":לפני כעשר שנים ,הגיעו כמה משפחות מעובדה  -רובן מ�ע
דות המזרח ונוצרה הלימה בינן לבין המשפחות שגרו פה ונוצרו
מאפיינים תרבותיים משותפים .אז כן ,רוב החברים כאן הם ממוצא
מזרחי" .
ומה עם המשפחות שהגיעו מעובדה?
"יגאל :כשש-שבע משפחות הגיעו בגל הזה ,מתוכו נשארו הרוב
והפכו לחברי קיבוץ ורובם גם עובדים בתוך הקיבוץ  -נוי ,מזכירות
טכנית ,רפת ועוד".
הקיבוץ מתנהל כשיתופי?
עופר" :החברים מקבלים תקציב דיפרנציאלי; לא קיבלנו החלטה

יידעו מה הגבולות של השטח ,אם הם רוצים להרחיב ,למשל .אין
זיקה רכושית לבית" .
יש כוונה להפריט את הנכסים של הקיבוץ?
"לא".
בדצמבר  2008מתוארת התאוששות של הקיבוץ ממשבר חריף -
מה היה אז ומה יש היום?
עופר" :היה לנו כאן מצב כלכלי מאד קשה בסביבות שנת ,2000
עד כדי כך שהמזכירה דאז חילקה לכל משפחה  200ש"ח לחודש
במזומן ...והחלטנו לעשות שינוי  -תוך חודש וחצי סגרנו את חדר
האוכל ,מכרנו את כל הרכבים של הקיבוץ (חוץ מרכב הביטחון),
את הכסף שקיבלנו חילקנו לחברים כדי שיקנו להם רכבים פרטיים
והכנו תוכנית הבראה .סגרנו את סידור העבודה ,ביטלנו את תפקיד
סדרן העבודה ,קבענו תקנים בתוך הקיבוץ והודענו למי שאין לו
עבודה כרגע  -שלא יילחץ ,שייקח את הזמן שלו ושימצא עבודה
שמתאימה לו .לאט לאט ,כל אחד מצא את מקומו והיום יש פה אפס
אחוזי אבטלה".

חבריי מהאזור ששמו נפשם בכפם ועלו על
ההר לקפה ,נדהמו לגלות ש" :זה רק עשר דקות
מלוטן ."!!!???...הקטורתי אמר בשקט" :אני חושב
שזה הקיבוץ הכי מטופח בחבל ,אבל אל תגלי
שאמרתי את זה "...וההוא מנאות סמדר הביט
סביבו בתימהון ואמר "אה ,זה נראה ממש כמו
קיבוץ .לא חשבתי שזה ככה."...
אתי ,ב 2008-את הבעת שביעות רצון .איך את מרגישה היום?
אתי" :טוב לי פה ,אני מאושרת כאן ,אבל מפריע לי הקטע התרבותי,
למשל המרחק מהצגות .זה יפריע לי יותר כשאהיה ממש מבוגרת -

אני ארצה להיות קרובה לטיפולים ,להצגות וסרטים וזה טבעי .אבל
אני כן רוצה שהילדים שלי יישארו פה".
עופר מוסיף בבדיחות" :כשאתה מתרחק משירותי בריאות ,תוחלת
החיים יורדת ,אז אני ,בזקנתי ,שוכר לי שני חדרים ברחוב וייצמן,
מול איכילוב".

לשמוע את הגונג
כשעברתי לקיבוץ נווה-חריף ,לפני שנה וחצי ,הורמו לא מעט גבות
בסביבתי .התדמית של הקיבוץ בחבל אילות נשמרה מימים עברו
והיום ,בעיקר בגלל שלא יודעים כמעט דבר ,אז חוזרים לאחור .אני
גיליתי יישוב שקט להדהים ומטופח להפליא ,שכנים טובים ותחושה
כללית שהכל מתוקתק ומסודר.
טושה  -הנויניק של הקיבוץ ,בין כיסוח דשא להשקיה ,צוב ע ומ�ע
מיד פסלים סביבתיים מחפצים ממוחזרים ,כמו מכסחת דשא ישנה,
תנו ר עצים ,מריצות ואופניים ,הרבה אופניים .בדיחה מקומית טו�ע
נת שלא כדאי להשאיר זוג אופניים לבד יותר מכמה דקות ,כי טושה
כבר יהפוך אותם לפסל סביבתי...
חבריי מהאזור ששמו נפשם בכפם ועל ו על ההר לקפה ,נדהמו ל�ג
לות ש" :זה רק עשר דקות מלוטן ."!!!???...הקטורתי אמר בשקט:
"אני חושב שזה הקיבוץ הכי מטופח בחבל ,אבל אל תגלי שאמרתי
את זה "...וההוא מנאות סמדר הביט סביבו בתימהון ואמר "אה ,זה
נראה ממש כמו קיבוץ .לא חשבתי שזה ככה."...
את נווה-חריף כמעט ולא רואים מהכביש ,אלא אם מחפשים ממש
טוב .גם למעלה רואים שמדובר ביישוב קטן ,אבל מאד מסודר -
אזור מגורים ובו  31בתים בלבד ,אזור מבני ציבור ,שטח חקלאי
ושטח טרשי גדול וריק הפונה לכיוון מערב .כשהולכים שם לטיול
עם הכלבה ,כל כך שקט ,שאפשר לשמוע את הגונג של נאות-סמדר
קורא לארוחת הערב.

המחלקה לשירותים חברתיים
מזמינה אותכם לסדרה של  5מפגשים ,בני שעה וחצי
המיועדת להורים לילדים עם צרכים מיוחדים ,אנשי מקצוע ולקהל הרחב.
במסגרת ההרצאות יקבלו ההורים חוויה אחרת ומשמעותית להיותם הורים לילדים אלה.

משרד הרווחה
והשירותים החברתיים

הרצאות נוספות (הודעה תבוא בהמשך)13.6.18 | 16.5.18 | 7.3.18 | 31.1.18 :

מפגש ראשון

רן כהן אהרונוב בהרצאתו

"ילד לא רגיל זה הילד שלי"
להיות אבא לילד מיוחד

רן כהן אהרונוב  -יוצר ויזם חינוכי חברתי .כותב לילדים כבר למעלה משני עשורים ,יחד עם אחיו יאיא
(הדג נחש) יצר את פרויקט הילדים המצליח ילדי בית העץ אשר הניב אלבומי מוסיקה (אלבום זהב),
ספרים ,הצגה ,מופע מוסיקלי וסדרת טלוויזיה זוכת שני פרסי האקדמיה לטלוויזיה .
רן הקים רשת של גני ילדים בירושלים ,היה שותף להקמת בית הספר קס"ם ,יצר תכניות הכשרה
במכללות לחינוך דוד ילין וסמינר הקיבוצים ,ייסד את תחום הגיל הרך במכון לחינוך דמוקרטי ולאחרונה
גם את הארגון  Early Starters Internationalרן הוא אב לשלושה ילדים ,לפני כ 7-שנים בנו הצעיר ניב
אובחן על הספקטרום האוטיסטי .במפגש אתו יספר רן על החוויה שלו כהורה לילד מיוחד וכיצד הוא
מחבר בין היצירה שלו ועולמו החינוכי חברתי לבין החיים שלו ושל משפחתו יחד עם ניב.

יום ד׳6.12.17 ,
20:00-21:30
בלובי גלריה
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אלה הקטנים  -גדולים יהיו

 /גל נקדימון

כנס לעידוד עסקים קטנים ,שהתקיים בסוף אוקטובר ,מעיד ,אולי יותר מהכל ,על השינויים שעובר האזור
בתחומי הכלכלה והתעסוקה .יצירת קשרים ,חשיפת כישורים ,ייעוץ והכוונה והרבה רצון טוב  -אז מה היה
לנו שם?
חבל אילות עובר שינויים וחווה חידושים  -חלקם ברמת האזור,
חלקם ברמת היישוב וחלקם ברמת הפרט ,אבל הכל קשור ומחובר
וההשפעה הדדית .כך  ,קיבוץ ההופך משיתופי למתחדש ,או מו�פ
רט לחלוטין ,מחייב היערכות שונה לחלוטין של החברים מבחינה
כלכלית .אחת התוצאות היא ,שיש הבוחרים לפתוח עסקים פרטיים
ולהגשים חלומות ישנים .במסדרונות המועצה האזורית קיימ ת מו�ד
עות לרוחות החדשות המנשבות באזור וכך נולד כנס לבעלי עסקים
קטנים.

"הבאים קיבלו מידע רב  -מוכר יותר ופחות -
על הסיוע שניתן לקבל מ'מעוף' ,על ההיבטים
הרגטלאטוריים של הקמת ותפעול עסק וגם על
הדרך להגשמת החלום" (איריס דניאלי)
איריס דניאלי ,מנהלת תיירות חבל אילות ועובדת החברה הכלכלית,
קיבלה את המשימה של ארגון והפקת הכנס ,שהתקיים ב,23.10-
במועצה האזורית .חנן גינת "סימן" את עידוד היזמות בחבל כאחד
היעדים ופנה אל החברה הכלכלית כדי שתארגן כנס בנושא ,וכך
הגיע האירוע לפתחה של איריס .הארגון והאירוע עצמו ,התקיימו
בשיתוף עם סוכנות "מעוף" לקידום עסקים קטנים ובינוניים ,של
משרד הכלכל ה והתעשייה .מטרות הסוכנות הן "לסייע ליזמים ו�ל
עסקים לצלוח את שלב י הקמת העסק ,לצמוח מבחינת היקף המכ�י
רות ומספר העובדים ולהביא לידי שיפור הביצועים והתייעלות תוך
הגדלת הרווחיות( ".מתוך אתר "מעוף")
איריס ,מה זה בדיוק "עסקים קטנים"?
"ל'מעוף' יש הגדרה כתוב ה לעסקים קטנים ,שתלויה במספר ע�ו
בדים ,הכנסה וגורמים נוספים ,אבל בחבל אילות ,אנחנו כוללים
בהגדרה הזו את מי שיש להם חלום לפתוח עסק ומי שיש להם עסק
שכבר פועל ,אבל היקף ההכנסות שלו עדיין נמוך .לא קבענו מגבלה
מסוימת להשתתפות ,אבל היה ברור שלמשל מחלבת יטבתה ,או
אלגטק ,לא יגיעו לכנס הזה".
מה היתה מטרת הכנס?
"קודם כל ,יש כאן אמירה של המועצה ,שהיא רוצה לעודד ולתמוך
ביוזמות הללו ,אבל גם להקשיב ולשמוע את הקשיים והמכשולים
שנתקלים בהם היזמים .מטרה נוספ ת היתה לחשוף את בעלי ה�ע
סקים ואלה המעוניינים להקים עסק משלהם  -לכלים שיש היום
ל"מעוף" ולמועצה ,שיכולים לסייע ולקדם .מטרה שלישית  -מתן
במה לעסקים להצגה וחשיפה של הפעילות שלהם .כך ,פתאום גילו
אנשים שיש מישהו שמכין ומוכר פיצות ,שיש מעצבי תכשיטים
מיוחדים ,בעלת בוטיק בגדים ואביזרים ,יוצרים ,יזמים ועוד עצש
מאיים שהיו רוצים לפתח ולהתפתח יותר .בנוסף ,אנחנו ,מצידנו
נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי לסייע בהפצה ופרסום".
איך הגעת לבעלי העסקים?
"התחלתי בפנייה במייל לרכזי משקים ,מרכזי קהילות וגזברים
ביישובים ובקיבוצים .במקביל ,בכל יישוב מיניתי איש קשר ,שאמר
לי למי ביישוב הכנס יכול להתאים וגם לאנשים האלה התקשרתי.
בסופו של דבר ,זו היתה עבודה שיווקית מאד אינטנסיבית  -לדבר,
להסביר ,להשתמש בקבוצות ווטסאפ ביישובים ,לקיים שיחות
אישיות ,לתלות מודעות ביישובים וכמוב ן היה פרסום באתר המ�ו
עצה ועוד  -כדי לוודא שמגיעים לכל מי שזה מתאים לו .ציפינו
שיגיעו כ 30-איש ,הגיעו כ"....80-
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איך נוצר הקשר עם "מעוף" אילת?
"הסניף האילתי נותנים שירותים להרבה עסקים  -גדולים וקטנים -
בחבל ואני נמצאת בקשר עם מנהלת הסניף  -דנה סאיג ,כך שהקשר
קיים כבר הרבה זמן".
מה היה תוכן הכנס?
"האירוע כלל התכנסות ודוכנים של העסקים השונים .לאחר דברי
פתיחה של ראש המועצה התקיימו הרצאות של 'מעוף' ושל יעקב
מנשה מהמועצה ועוד .הבאים קיבלו מידע רב   -מוכר יותר ו�פ
חות  -על הסיוע שניתן לקבל מ'מעוף' ,על ההיבטים הרגולאטוריים
של הקמת ותפעול עסק וגם על הדרך להגשמת החלום .התקיימה
גם שיחה פתוחה עם חנן גינת ,שאפשרה למשתתפים לתאר לראש
המועצה את התהליכים שהם עברו עוברים ,את הקשיי ם וההצ�ל
חות".
מה היו התגובות של המשתתפים?
"התגובות היו מאד חיוביות .במהלך הכנס אנשים הסתובבו בין
הדוכנים ,התפעלו והתפלאו מהיוזמות השונות  ,נוצרו שיחות נע�י
מות ואפילו שיתופי פעולה .המשתתפים הודו לנו ואמר ו שהם מ�ק
ווים שזו רק יריית הפתיחה לעידוד נושא היזמות והיוזמה הפרטית
בחבל".

תנו להם רובים!
רוני סקליאר מקיבוץ לוטן ,הוא יזם צעיר ,המהווה דוגמא ל"עסקת
חבילה" מוצלחת מבחינת האזור  -משפחה צעירה ,קליטה מוצלחת
(עלו לחברות לפני כשנה) ועסק חדש חדש עם פוטנציאל גבוה.
רוני מגיע דווקא מתחום החינוך ועובד כמדריך מוביל בכוללת
לוטן ,אחרי שסיים תואר ראשון בפסיכולוגיה וחינוך במכללת תל-
חי .בחודשים האחרונים הוא שינה כיוון באופן חד ועל אף שעדיין
מוסיף לעבוד עם הילדים של הקיבוץ  ,לא מעט מזמנו ומרצו מו�ש
קעים בקידום ותפעול עסק משחקי ה"לייזר-טאג" ,שהקים יחד עם
חבר קיבוץ לוטן נוסף  -חוליו סיינטס.
רוני ,אתה עוסק בחינוך כבר למעלה מעשור ,ובהצלחה .למה לך
להיות עצמאי?

"אני רוצה לקחת אחריות על כל ההיבטים בחיים שלי ,עד כמה שאני
יכול  -גם ההיבט הכלכלי עסקי שהוא נדבך מאד חשוב .יש דברים
שאני רוצה ויודע שאני יכול לעשות ,אבל חושש; עכשיו זה הזמן".
מתי החלטת שתהיה עצמאי?
"המחשבה התבשלה אצלי במשך שנה ואז ,בחודש יוני האחרון ,חבר
מהמרכז סיפר לי שהוא נורא רוצה לפתוח עסק של חדרי מציאות
מדומה  -התלהבתי ,אבל גם כעסתי על עצמי ,על שאני דוחה את
החלום ,רק חושב על דברים ולא עושה אותם .הבנתי שאני יכול
לעשות את זה ובתמיכתה של אשתי ,אמרתי  -יאללה".
איך נבחר סוג העסק?
"עולם הגיימינג תמיד עניין אותי והוא מתפתח מאד כל הזמן ,לא רק
בתחום משחקי הקונסולות והמסכים ,אלא גם בתחום משחקי החוץ,
כמו למשל חדרי הבריחה ,שהפכו מאד פופולאריים .אחרי שחוליו
ואני חברנו אחד לשני ,החלטנו שהכיוון שלנו יהיה משחקים מהסוג
הזה והתחלנו לחפש .במהלך החיפושים והתחקירים ,חוליו נתקל
במשחק חדש ,על בסיס מציאות רבודה ,שזו טכנולוגיה שמתלבשת
על המציאות הקיימת ,לדוגמא  -את יכולה להסתכל על הרי אדום
וכשאת מרימה את הטלפון ,מתוך ההרים יוצא ת דמות שמספרת ס�י
פור .בעצם ,על המציאות מתלבשים עזרים וירטואליים .אנחנ ו מב�י
נים שטכנולוגיית המציאות הרבודה הולכת להשתלט על החיים של
כולנו והחלטנו שזה הכיוון .הכי חשוב  -נכון להיום ,זה עסק ראשון
ויחיד מסוגו בארץ!"
מה זה בדיוק "לייזר-טאג"?
"זה משחק יריות בגוף ראשון ,באמצעות רובים מיוחדים שמבוססים
על המשחק שנקרא ׳קול אוף דיוטי׳ .טלפונים יעודיים מתלבשים
על הרובים ודרך הטלפון רואים את היריבים ואת השותפים לקבוצה
בנקודות אדומות וכחולות ,רואי ם גם את כמות היריות ,ה'חיים' ש�נ
שארו ויש אפילו עוזרת אישית שמדברת לשחקן/ית .אחד היתרונות
המשמעותיים של המשחק ,ז ה שהוא יכול להתנהל בכל מקום  -מ�א
מצע המדבר ,עד הסלון".

"כעסתי על עצמי ,על שאני דוחה את החלום ,רק
חושב על דברים ולא עושה אותם .הבנתי שאני
יכול לעשות את זה ובתמיכתה של אשתי ,אמרתי -
יאללה( ".רוני סקליאר ,לוטן)
מה צריך בשביל לפתוח עסק של "לייזר-טאג"?
"את הציוד  -מחשב  ,רובים וטלפונים וחשבנו גם לשכור מקום .ב�ד
קנו באילת אפשרות של השכרת מקום ,אבל הבנו שזה מאד יקר
ועלול להיות מא ד לא משתלם .את הרובים ואת המחשב של המ�ש
חק היינו צריכים להזמין מארה"ב ואת הטלפונים קנינו באילת; רוב
האתרים לא עושים משלוח של הרובים המסוימים הללו ,כך שמדובר

בפרוצדורה מורכבת .כמובן ,יש גם ביטוח".
מה העלויות של העסק?
"ההשקעה הראשוני ת של חוליו ושלי עומדת על  50,000ש"ח; ה�ת
פעול השוטף  -בהנחה שלא שוכרים מתחם משחקים  -נמוך יחסית
ודורש רק רכישת סוללות לרובים וכמובן שיווק".
ומה עם הבירוקרטיה של פתיחת עסק חדש?
״כאן נכנסים לתמונה הקיבוץ' ,מעוף' ,החברה הכלכלית ,המועצה
האזורית  -כל אחד בתחומו .הקיבוץ ,כחלק מהיותו קיבוץ מתחדש,
פתח תקנו ן יזמויות ,במסגרתו כל חבר קיבוץ שמעוניין  -יכול ל�ה
קים עסק שירשם תחת הקיבוץ ,מה שחוסך מאיתנו את ההתעסקות
עם המוסדות השונים ועם הבירוקרטיה .את התוכנית העסקית הכנו
עם היועץ מ׳מעוף׳  -אייל היס ,ואנחנו עובדים גם עם התיירנים
האזוריים ועם גיל חובב".
מתי נפתח העסק?
"ב 15-לאוקטובר השנה ,לפני פחות מחודשיים ...וכבר עשינו כמה
אירועים  -באילת ,בתמנע ,בלוטן ובשוק האיכרים ביהל".
איך אתם משווקים?
"בינתיים בפייסבוק ובאתר של העסק".
לפי התוכנית העסקית  -תוך כמה זמן אתם אמורים לכסות את
ההוצאות ולהתחיל להרוויח?
"שנה .אנחנו עושים את זה באופן הדרגתי".
אתם מכוונים גם לתיירים?
"אנחנו מכוונים לכולם  -אנחנו עומדים לצאת בקמפיינים יעודיים
באינטרנט  -פייסבוק ,גוגל ,אתר ,הפלטפורמות של המועצה .המש
שחק מיועד ,כעיקרון ,למשתתפים מגיל עשר ,אבל גם צעירים יותר
משחקים".
היית בכנס עסקים קטנים במועצה?
"כמובן! הגעתי גם דרך 'מעוף' וגם דרך איריס .היו כמה הרצאות,
אבל החלק החשוב ביותר ,מבחינתנו ,היה השיח הפתוח בין כל בעלי
העסקים הקטנים שהגיעו ,על דרכים לשפר ולהצליח".
הכנס תרם לך משהו?
"קשרים ,בעיקר  -הכרתי את כל הגורמים הרלוונטיים של המועצה,
שקשורים לפתיחה וקיום של עסק .היה גם קצת נטוורקינג ,למשל
משם הגענו למשפחות באילת".
לחבל אילות ,כאזור קולט ,יש אינטרס ברור לעודד יזמים כמו רוני
וחוליו .גם בעלי עסקים קיימים וגם כאלה שרק חושבי ם על זה ב�י
נתיים ,מגלים ,בזמן האחרון ,שאם הם רוצים לצאת לדרך עצמאית
 אם כדי להשתדרג כלכלית ואם כדי להגשים חלום  -הם לא לבד.כפי שציינתי בתחילת הכתבה  -הכל קשור .אנחנו שואפים לגדול
דמוגרפית וצריכים לייצר תחומים נוספים על אלה הקיימים כיום
ולעודד הגעת בעלי עסקים ויזמים .נכון להיום ,אנחנו בדרך הנכונה;
ניפגש בעוד שנה למשחק לייזר-טאג ,על פיצה מקומית ,במכירת
תכשיטים של מעצבת מקומית ,ליד סטודיו מקומי לעיצוב קרמיקה.
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ספורט
טורניר הסטריט-בול
לזכרו של דוביק בן ארי

שחקן החודש

לפנ י כשנתיים הוחלט על קיום טורניר כדורסל בחבל אילות .ה�מ
חשבה עלתה כאשר במהלך טורניר פיני המסורתי פנו אלינו הרבה
תושבים חובב י ספורט ,בבקשה לקיים טורניר דומה לכדורסל .ב�ק
שותיהם של התושבים והילדים ,יחד עם רעיון ההנצחה (שמתבטא
היטב גם בטורניר פיני) הולידו את טורניר הסטריטבול לזכרו של
דוביק בן-ארי ז"ל ,מקיבוץ יטבתה ,שהיה מאושיות הספורט בחבל
אילות ,היה גם מנהל אולם הספורט (הקרוי על שמו) ושחקן כדוריד.
קיבוץ יטבתה ומחלבת יטבתה נרתמו באופן מיידי לתהליך והיו
שותפים מלאים לטורניר ,וארז לוי  -מאמן קבוצת הבוגרים של
הפועל חבל אילות ורכז ענף הכדורסל בעמותת הספורט  -ניהל את
הפרויקט ודאג לכל פרט ,מגיוס הכספים ועד לתפעול האירוע.

יניב הוא שחקן קבוצ ת הי�ל
דים בכדוריד לגילאי ז׳-ח׳
של הפועל חבל אילות.
יניב ,בן קיבוץ יטבתה ,החל
דרכו בכדוריד במסגרת חוגי
הפנאי ומשם המשיך והגיע
עד לקבוצות התחרותיות.
יניב משחק בתפקיד הפיבוט
 עמדה זו ממוקמת בשטחההגנה וזהו תפקיד שנחשב
מאוד קשה לביצוע בענף
הכדוריד ודורש מאבק פיזי
יניב ירקוני
עם שחקני ההגנה .מטרתו
של הפיבוט היא לחסום את
שחקני ההגנה בעזרת גופו ובעצם לפנות לשחקנים האחוריים של
קבוצתו את הדרך לשער ותוך כדי כך גם להיות מוכן לקבל כדור
ולהבקיע גול   .
המאמן והחברים לקבוצה מספרים שיניב מבצע את תפקידו בצורה
הטובה ביותר ומהווה נכס לקבוצתו ולמועדון  -הוא מקפיד שלא
להחסיר אימון ,מחויב מאד לקבוצה ולחבריו ,משקיע מאמץ רב
באימונים ומהווה דוגמה לשחקנים ,אבל כל הזמן רוצה להשתפר
וללמוד .

לוח תוצאות  -החודש שהיה

משחקים בחודש הקרוב

מה זה "סטריט-בול"?
סטריטבו ל הוא משחק כדורסל המשוחק בחוקים קצת שונים מה�ר
גיל ,למשל  -במשחק משתתפים רק שלושה שחקנים מכל קבוצה.
הטורניר התקיים במגרשים המשולבים שבקיבוץ יטבתה והשנה
השתתפו בו כ 80-שחקנים ושחקניות בגילאי  7-47לפי קטגוריות
גילאים .בנוסף ,התקיימה גם תחרות קליעות הורה וילד .במשחקים
ובתחרויות שפטו והדריכו שחקני קבוצת הכדורסל הבוגרת.
חוויית הטורניר הולכת ומתעצמת ,השחקנים והתושבים כבר מחכים
לטורניר בשנה הבאה ,אנחנו נשמח מאוד לראות שחקנים חדשים,
ויחד נמשיך עם המסורת של טורניר דוביק.

כדוריד
בוגרים

25-31
חבל איילות  -הפ ערד
26-28
חבל איילות  -מכ חולון
15-31
חבל איילות  -הפ כפר מנחם
חבל איילות  -עירוני מיסדים רחובות 27-24
15-23
חבל איילות  -הפ עירוני אשקלון

נוער

חבל איילות  -מכ דימונה
חבל איילות  -הפ ערד

37-28
31-27

חבל איילות  -הפ ערד
חבל איילות  -אכ נ״צ
חבל איילות  -עירוני רחובות	
חבל איילות  -הפ ראשון

12-39
38-32
31-31
30-23

ילדים ח׳

כדורסל
קטסל  

 18.11חבל איילות – היובל אילת   ניצחון לחבל איילות 40-35
ניצחון למצפה ים 48-39
 25.11חבל איילות מצפה ים

נערים

 1.11חבל אילות – אופקים
 5.11חבל אילות אשכול
 22.11חבל אילות אילת	

ניצחון לאופקים 60-30
ניצחון לאשכול
ניצחון לאילת 63-50

 3.11משחק בית נגד בת ים
 10.11משחק גביע חוץ נגד גוש עציון
 19.11משחק חוץ במעלה אדומים
 25.11משחק בית נגד אשקלון

ניצחון 83-79
ניצחון 73-72
הפסד 78-67
ניצחון 87-66

בוגרים

כדוריד

13:45 2.12.17
18:00 9.12.17
13:30 16.12.17
14:30 23.12.17
12:00 9.12.17
12:45 23.12.17
14:00 30.12.17

בואו
לעודד!

בוגרים
חבל איילות  -מכבי ראשלצ ראשל״צ
אשדוד
חבל איילות  -הפ אשדוד
יטבתה
חבל איילות  -אכ נ״צ
יטבתה
חבל איילות  -הפ׳ ראשון
ילדים ח׳
יטבתה
חבל איילות  -הפ אשדוד
יטבתה
חבל איילות  -הפ ראשון
יטבתה
חבל איילות  -מכ דימונה

כדורסל
בוגרים

3.12
9.12
24.12
31.12

משחק חוץ בפתח תקוה
בשעה  18:30מארחים את הפועל לוד
משחק חוץ במרחבים
בשעה  18:30מארחים את נען

6.12
9.12
30.12

משחק חוץ בעומר
בשעה  16:00מארחים את ערבה
בשעה  11:00מארחים את להבים

8.12
22.12
29.12
5.1.18

 13:40משחקים בליגת ארקיע ברבין אילת
 13:40משחקים בליגת ארקיע ברבין אילת
 13:40משחקים בליגת ארקיע ברבין אילת
מארחים לטורניר את הקבוצות מליגת ארקיע

נערים

קטסל
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אנרגיה מתחדשת

חדש באתר אילת-אילות!

מדריך
לתושב
יובל שאול ומחמם המים

הגג שלכם שווה כסף
ריכזנו עבורכם טיפים שימושיים ועצות מועילות
לחיסכון בחשמל כגון :תכנון והקמת גגות סולאריים
כולל המלצות על מתקינים מקומיים ,תכנון מותאם
אקלים ,בידוד נכון לאזור מדברי ,מושגי יסוד בבנייה
ירוקה ,ועוד.
תושבי החבל שעומדים לפני שיפוץ או לפני בניית
ביתם ימצאו כאן מידע רב ערך.
לצפייה בעמוד כנסו:

www.EilatEilot.org/?p=9042
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הסדרה מול חברת חשמל
התקנת פאנלים סולארים על
הגג הביתי  -מורה נבוכים
מילון מונחים  -מושגי יסוד
בתים ופרוייקטים בערבה -
דוגמאות מהשטח

משולחנו של חנן

/

חנן גינת

ראש המועצה האזורית חבל אילות וד"ר לגיאולוגיה

מבני ציבור בחבל אילות 2018-2020

במבני ציבור בחבל אילות מושקעים מאמצים וממון ,במטרה לשפר ולשדרג את הפעילות הקהילתית
בחבל .אנו מקווים שבשנת  2018יפתחו קולות קוראים עבור מבני ציבור בקיבוצי חבל אילות .כמו כן
נעשה מאמץ ,בהתאם לתקציב המועצה ,לשדרוג תשתיות הספורט בישובים
ישנם ארבעה מרכזים בהם מתקיים פיתוח של מבני הציבור:
באזור המועהצה מושלמת בימים אלה הכנת בתים עבור התחנה ה�פ
סיכולוגית והמחלקה לשירותםים חברתיים .נכון להיום ,פועלים ג�ו
פים אלו בקיבוץ יטבתה ולשם העברתם לשטח שמדרום למועצה
נרכשו חמישה מבנים ממנהל הדיור הממשלתי .בתקופה הקרובה
יבנה על מקלט המועצה מועדון נוער וצעירים .כמו כן ,תושלם לצד
אולם התרבות האזורי בניית מאגר מים ,על מתנ ת לקבל אישור לכ�י
בוי אש .במידה וניתן יהיה מבחינה תקציבית  -נרחיב בשנת 2018
את המרפאה במבנה ששטחו  60מ"ר .אנו מקווים לצאת לדרך עם
מבנה חדש למו"פ החקלאי ,שיוםקם בצמוד למבנה המחקר והא�נ
רגיה .לשם כך אישרה מליאת המועצה את מחצית הסכום הנדרש
להקמת המבנה  2.2 -מליון ש״ח מתוך תקציבי מפעל הפיס לארבע
השנים הקרובות .עבור מחציתו השניה של הסכום אנו מנסים לגייס
תרומה .כמו כן ,זכינו בקול קורא של קק"ל לפיתוח השטח והסדרת
חניה מסביב למבנה הקיים.

העלות הכוללת והמשוערת של מבנה ביה"ס החדש
היא כ 30-מליון ש״ח ושל אולם הספורט כ15-
מליון ש״ח .המקורות התקציבים הם משרד החינוך,
משרד התרבות והספורט וכן כסף שהמועצה תגייס
לפרויקט חשוב זה
באזור בתי ת הספר מושלמת התקנת המיזוג באולם הספורט וב�ח
לק מכיתות ביה"ס היסודי .אנו מקווים שבמהלך  2018ניתן יהיה
להשלים את הקירוי ואת הגג במגרש .בביה"ס מוקמת בימים אלו
סובה שבה מקומות חניה ל 35-רכבים .סובה זו הכרחית מטעמי
בטיחתו ת ולאחר שתוקם לא תתאפשר כניסת רכבים קטנים של מ�ו
רים והורים שמגיעים ברכבים פרטיים .מהמקום בו יחנו המכוניות
תבנה דרך להולכי רגל לבית הספר .בקרוב יבנו עוד שני רציפים
בתחנות האוטובוס ואלו יצמצמו זמני המתנה של תלמידים העולים
לאוטובוסים עם סיום הלימודים.
בביה"ס היסודי מעלה שחרות לומדים השנה  468תלמידים ב17-
כיתות .החל משנה הבאה ילמדו בביה"ס מלעל  500ילדים ב 18-כ�י
תות!!! אנו יוצאים לדרך להקמת מבנה חדש לבית הספר היסודי
ולקראת סוף שנת  2017ייבחרו קבלנים לטובת הקמת ביה"ס החדש.
היעד שנקבע הוא אוגוסט  ,2019על מנת ששנת הלימודים תש"פ
תפתח בביה"ס היסודי החדש .המבנה מתוכנן בהתאם ללמידה
ולהוראה של המאה  ה  .21במתחם ביה"ס החדש יוקם אולם ספ�ו

רט גדול שישמש הן את תלמידי בית הספר והן פעילות שתתקיים
לילדים ,נוער ומבוגרים דרך המתנ"ס ,גם בשעות אחר הצהריים
והערב .האולם יוכל לשמש גם את קבוצות הנוער והבוגרים של
ענף הכדוריד .התכנון הראשוני שלו הוא עבור קהל של  250איש.
העלות הכוללת והמשוערת של מבנה ביה"ס החדש היא כ 30-מליון
ש״ח ושל אולם הספורט כ 15-מליון ש״ח .המקורות התקציבים הם
משרד החינוך ,משרד התרבות והספורט וכן כסף שהמועצה תגייס
לפרויקט חשוב זה.
בבאר אורה יש כיום  230משפחות ,שהם  850נפש ,מחציתם ילדים
ונוער .בשנתיים הקרובות צפוי גידול של עוד  50משפחות .בישוב
נבנו עד כה מעט מבני ציבור וקצב הגידול המהיר מחייב הערכות
לתוספת מבני ציבור .על פי החלטת מליתא ת המועצה מחודש או�ק
טובר  ,2016יוקם בבאר אורה מועדון נוער במימון משרד השיכון
והשלמת עלות של היישוב והמועצה .לאחרונה ,זכינו למענק של
 600,000ש״ח ממשרד הדתות לטובת בניית בית כנסת ואנו מקווים
למצוא את יתרת התקציב לשם הקמתו .בנוסף ,קיבל הישוב  -שבו
ישנם כיום מעל  60ילדי גן  -תקציב ממשרד החינוך לבניית שני
גני ילדים נוספים .בבאר אורה יוקם מתקן ספורט עבור משחקי
כדור מסוג שחב"ק (שחק בקהילה) .ואנו מקווים שנזהכה בקול הק�ו
רא שהוגש לחטיבה להתיישבות בארבעה מבנים שישמשו כמגורים
למדריכים של המחנות העולים המדריכים בכל ישובי האזור .בישוב
מושלם בימים אלו שיפוץ מבנה שבו תהיה מרפאה של קופת חולים
כללית .ד"ר אלעד ויזל יעבוד במרפאה החדשה כ 10-שעות בשבוע
(ובשאר הזמן במרפאה ביטבתה).
לצערנו הרב ,קיים קושי בתמיהכה וגיוס משאבים למבני ציבור בק�י
בוצי חבל אילות ובשחרות .בשנת  2017לא ניתנה תמיכה למבנים
כאלה כמו שניתנה בעבר ממשרדי השיכון ונגב גליל ומהחטיבה
להתיישבות .קושי זה ,בבניית מבני ציבור ,קיים בכל המועצות
האזוריות שבתחומי הקו הירוק.
המאמץ הגדול של המועצה בבנייה בקיבוצים מושקע בימים אלו
בהקמת מבני מגורים .מדובר בקרוב ל 100-מבנים שגודלם 70-100
מ"ר ,שיוקמו בתמיכה משמעותית של משרד השיכון והאוצר ואנחנו
מקווים שגם של קק"ל ו .JNF-התמיכה היא בהיקף של 30-50%
מערך הבית ושאר המימון יתבצע על ידי הקיבוצים.
אנו מקווים שבשנת  2018יפתחו קולות קוראים עבור מבני ציבור
בקיבוצי חבל אילות .כמו ןכן ,נעשה מאמץ  -בהתאם לתקציב המ�ו
עצה  -לשדרג את תשתיות הספורט בישובים.
בניית מבני מגורים ומבני ציבור בחבל אילות  -הם שיאפשרו את
ההתחדשות והצמיחה שבהן אנו מאוד מעוניינים.
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שרי ניצן

המדור לשירותכם /

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

התנדבות אזרחים ותיקים למען הקהילה

בעולם המודרני ,בעיר ובקיבוץ ,העבודה היא מוטיב מרכזי בחיינו.
אנחנו משקיעים לפחות שליש משעות היום בעבודה ,ולזה יש
להוסיף את הציפיה שכולנו נהיה נגישים במשך כל שעות היום דרך
דואר אלקטרוני וטלפונים ניידים .הימים שלנו מלאים בפעילות
סביב עבודה ,ורובנו מתאמצים כדי להכניס פעילות פנאי לחיינו.
אך כאשר אנחנו מתקרבים ליום הפרישה לגמלאות  -היום אליו אנו
מתכוננים בציפייה שיהיה לנו את הזמן החופשי לעשתו ת כל מה ש�ח
פצנו  -פתאום עולים החששות .מתחילים לדמיין את היום שאחרי
– כאשר הטלפונים לא מצלצלים כדי שנפתור בעיות ,לא מזמינים
אותנו לחגוג אירוע הקשור לקולגה מהמשרד ,אין ציפייה שנגיע לעש
בודה...
הזמן לתכנון הפרישה מתחיל הרבה לפני היום עצמו ,כדי שאפשר
יהיה בקלות להיכנס לשגרה חדשה .פיתוח תחביבים חדשים ,לימוש
דים ,תכנון טיולים ,ביקור בני משפחה – כל אלו הם הלבנים לבניית
השלב הבא.
המחלקה לשירותים חברתיים מציעה לנשים וגברים בגיל הפרישה,
המחפשים אתגר חדש ואפשרות לתרום לקהילה  -לפנות ליחידה
להתנדבות ,כמו אחרים שכבר פנו ושולבו כמתנדבים בחבל אילות
ואילת .טלי אלון ,רכזת תחום ההתנדבות ,מעוניינת לעזור ולהתאים
את הכישורים של הפונים לצרכים העולםים מן השטח ,ולפתח מק�ו
מות חדשים בהם ניתן לתרום באופן משמעותי לטובת הכלל .היחידה
מחפשת בעלי ידע ,יכולת וניסיון חיים שיכולים להעשיר את חיינו,

כאן ,בחבל אילות.
שילוב הניסיון של האזרחים הותיקים בהמשך בניית העתיד בחבל
אילות חשוב לקהילה כולה ,ולכן אנו פונים אליכם  -אזרחים ותיקים
בחבל אילות  -לשתף איתנו פעולה בסיעור מוחות ,למיפוי הצרכים
העולים מהשטח בתחום ההתנדבות .אנחנו זקוקים לרעיונות ולניסיון
שלכם במקומות התנדבות מגוונים ומותאמים .מדובר בהתנדבות
חד-פעמית ,או במספר שעות או מספר ימים בשבוע ,בתחום מוכר,
או חדש לחלוטין .תמורת הזמן וההשקעה ,תוכלו להכיר אנשים חדש
שים ,ותהיו חלק ממשפחת ההתנדבות המתרחבת בחבל אילות.
כדאי לדעת  -מחקרםים לאורך השנים קבעו כי מתנדבים נהנים מ�ב
ריאות פיזית ונפשית טובה יותר.

תרבות בחבל אילות
מוצ"ש

9.12

20:30
באולם התרבות

"רק שירי אהבה"
ארקדי דוכין

במופע פסנתר

בערב אינטימי מרגש חוזר ארקדי לפסנתר ומבצע את מיטב
שירי האהבה שכתב לעצמו ,לחברים של נטשה ולאחרים:
"מי אוהב אותך יותר ממני" ",היא לא דומה",
"יש בי אהבה"" ,עוד נגיעה"
ועוד אינסוף שירי אהבה!
"ארקדי דוכין הוא אומן במה מרתק ואפילו בלתי צפוי.
הוא יודע לספר סיפור ,גם באילתור ...הוא מנהל דיאלוגים
מחוייכים עם הקהל ,מפעיל אותו ואפילו נענה לבקשותיו"
עמוס אורן "הבמה"

מחיר כרטיס ₪ 70

רכישת כרטיסים והסעות בהרשמה על לוחות המודעות ביישובים באתר המועצה
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חוקרים פטריות עובש

דצמבר

ציפור החודש

סלעית חלודת זנב

 /איתי שני

והפעם בנימה אישית...
כשהתחלתי את צעדי בעולם הצפרות ,בשנת  ,1987הייתי בן .14
שנתיים לאחר מכן ,בעודי תלמיד בתיכון לחינוך סביבתי במדרשת
בן גוריון ,נמצאו זוג סלעיות חלודות זנב מקננות באזור צומת
הנגב ומאז לא נראו שוב בישראל .להזכירכם ,מדובר בעולם בו
פלאפונים ואינטרנט רק מתחילים להופיע ושטף המידע מגיע
בדואר ישראל ,או בטלפון הקווי.
כתלמיד י תיכון השקענו שעות צפרות רבות (בד"כ על חשבון ל�י
מודים ,לצערם של הוריי); אם רק היינו יודעים על הזוג הזה ,היינו
עושים כל מאמץ לחפש אותן...
 28שנים חלפו ובצהרי יום שבת האחרון קיבלתי הודעה בנייד
על מציאת זוג נוסף ,לא רחוק מאיתנו ,בשפך נחל חמדה ,המהווה
מוקד משיכה למיני מדבר רבים וייחודיים ,על ידי צפר אילתי
(שחר שלו) שהתחיל גם הוא את צעדיו בחוג הצפרות המקומי
שלנו.
זוהי סלעית שנפוצה במדבריות שסביבנו  -בין מרוקו במערב
ועד אירן במזרח ,אך נדירה מאד אצלנו (זוהי התצפית החמישית
הידועה מישראל) .אם נצליח לשמור על הזוג הזה ללא הפרעות
(מטיילים /צלמים /צפרים /צבא )...אז אולי ,בנוסף לאלימונים
והקטות ושאר המינים המיוחדים שחיים שם ,יגדל לו דור נוסף של
סלעיות חלודות זנב ישראליות 28 ,שנים אחרי שנעלמו מכאן...

חוקרים פטריות עובש

צמח החודש

 /בני שלמון

דצמבר
סיתוונית שימפר

השם "סתוונית" רומז כי הן פורחו ת ב�ס
תיו ,וסתוונית שימפר היא המאחרת לפרוח,
כששיא הפריחה באמצע ינואר ,כשלפריחה
שופעת נדרש גשם סתווי.
המין קרוי על שם בוטנאי צרפתי  -אלזסי
שחי במאה ה - 19-וילהלם פיליפה שימפר.
סתווניות שימפר מצויות בשוליים הדרומיים
של מישר סעיפים ,והן מציינות שקצ ה הב�ק
עות הוא "הר הנגב  -לעניים" :הר הנגב מצש
טיין בשפע צמחי בצל ופקעת (גיאופיטים)
והסתוונית היא מהמינים הבודדים החיים
במדבר הצחי ח הקיצוני .בפקעת נאגרים ח�ו
מרי תשמורת בחורף ,ובחורף הבא יתפתחו
ממנה כמה פרחים ועלים .לפרח הסתוונית
שישה עלי כותרת ושישה אבקנים ,בעוד
שלכרכום ,הים תיכוני ,הדומה לסתוונית
 שלושה אבקנים .פקעת הסתוונית מוגנתברעל הקולכיצין הפוגע בחלוקת התאים.
הדורבן  -שמזונו פקעות ובצלים  -חופר את
פקעות הסתוונית ופקעות אחרות ,כמו מקור
חסידה שעיר ,ואינו נפגע מהרעל.
בדרום הנגב זה תא השטח היחיד ,בו הדורבן
חי רחוק משטחי חקלאות .כל מיני הסתוונית
מוגנים.
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מסעדת כפות תמרים
מזמינה את תושבי החבל
לחוויה של טעמים חדשים

קייטרינג אוכל מוכן
לקחת הביתה

הטבה לתושבי החבל
בקייטרינג

הנחה
18%
בהצגת תעודת תושב

בימי שישי וערבי חג
9:00-14:00

ארוחת שישי ערב
מפנקת

בסגנון בופה חופשי
18:30-21:00

74
62

ש״ח בלבד לאדם

ש״ח בלבד לילד
בהצגת תעודת תושב

כשר

www.capottmarim.co.il
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טל' | foodmgr@keilot.co.il | 08-6358789 .כפות תמרים

בא והולך

 /דובי גולדמן

בירבורים
הגיע זמן פרידה .גם לדוב נשבר ,ולכל שבת  -יש מוצאי שבת (לא שהיא יודעת את זה) .בדרכו החיננית
והמנומסת ,הוא אומר לה  -יאללה ,ביי
באמת שזה לא את .זה אני.
לא לא ....אל תתחילי ע ם הדמעות .אני לא יכול לעמוד בזה .פאד�י
חות .אנחנו בציבור חמודה .זה לא כל-כך נורא...היתה לנו תקופה
יפה ..זה לא בגללך .לא ,באמת שלא ...את כל-כך יפה .באמת!
עדיין! בטח עדיין .גם אחרי החתונה .כן ,גם אחרי הילד .לא באמת.
בלי דמעות..
תראי ,אנחנו הולכים ביחד מאז שאני זוכר את עצמי; מאז הצבא.
כן ...לא ...ברור .הצבא שלי .המילואים .אני זוכר שלא עשית צבא.
ובאמת ,למה שתעשי – יפה שלי? לא חראם על הלוק שלך? אבל
זה לא משנה ,באמת .אנחנו ביחד כל-כך הרבה זמן ,שכנראה שזה
נגמר.

לא ,באמת חמודה ...אל תבכי ...באמת .דמעות לא
יעזרו כאן ,אבל ...את מבינה ...הקשר בינינו אומר
משהו גם עלי .כאילו ...אם את מייצגת אותי אז אני
יוצא ,ביני לבינך ,קצת מטומטם .ולי אין את הלוק
שלך חמודה; אני נשאר רק מטומטם
אני פשוט מוצף .בזמן האחרון אני מרגיש מוצף .לא ,זה לא את,
נכון .זה אני עם התסביכים שלי ,אבל אני נשבע שאני רואה אותך
בכל מקום  -אני מדליק טלויזיה אנ י רואה אותך .עוצם עיניים ו�מ
תעורר בפרסומות – בום את שם .נוסע באיילון ומדמה את פרצופך
על כל בניין .מחכה לאוטובוס שלא מגיע – ואת צצה משום מקום.
אין....כנראה נכנסת לי ...את יודעת ..נכנסת לי מתחת לורידים.
וזה לא רק את ,זה כל המשפחה שלך .פתאום גם אח שלך קופץ לי
מול העיניים .אני מחכה לחדשות ורואה את אמא שלך .אתם בכל
מקום ...אפילו אבא שלך מופיע לי מול העיניים כשאני מנסה לקרוא
בשקט את המדור האהוב עלי בעיתון (פלילים).
לא חמודה ...אל תבכי ...די ...כל החיים לפניך .זו רק פרידה קטנה
וזה עובר .באמת .יש לך את הילד ,את החברות ,את הבעל .ואת
אשת עסקים מוכשרת ,לא? נו בטח! עם החנו ת בגדים הזאת ,וה�מ
שקפיים והאפליקציות של האח שלך .לא ,הוא ל א יפה כמוך חמ�ו
דה ...הוא סתם מעצבן .הכל ממשיך  -אני מבטיח להמשיך לקנות
סווטשרטים במחיר מופקע ,הכל כרגיל ..באמת! רק את ואני – זה
נגמר .אין מה לעשות.
אל תאשימי את עצמך .כן ,עשית טעויות ,אבל כולנו עושים .גם
אני עשיתי.
מה? מה עשית? את באמת רוצה להכנס לזה? למה? מה זה יעזור
עכשיו?
טוב ,אני אתן לך דוגמה – אני קם כל יום לעבודה (לא איש עסקים
כמוך ,אבל בכל זאת עבודה) ,נכנס לבדוק את המדד בכלכליסט –
ורואה שאת מבלה באיי סיישל .רוצה לראות מה קורה באתר של
גלובס  -ומקבל תמונה שלך עם חברות בקאריביים .וזה לא נגמר
 אני חוזר הביתה לבד בערב ורוצה לראות קצת מה קורה באתריהספורט ,ואני חוטף תמונות שלך יוצאת לערב השקה של בושם עם
שם מטומטם כלשהו .אני אוכל ארוחת ערב מהמקרר מול המחשב
 ואת משיקה .תביני אותי – אני מבין שזה ה thing-שלך ,אבללפעמים זה קצת קשה לי.
ויש את הקטע הזה עם הרשתות החברתיות .באמת שבא לי להיות

בפייס ובאינסטוש וסנאפצ'אט ובגוגל פלוס ואנדרואיד מינוס ובמה
לא .אבל כל מה שאני מקב ל שם זה את ההודעות שלך  -מה את ח�ו
שבת על זה ולמה ההוא לא היה בסדר .והאמת ,מתוקה  -אני חולה
עליך ,אבל חכמה גדולה  -את לא .שנינו יודעים את זה .אז כשאת
ממנה את עצמך על דעת עצמך לשגרירה של ישראל – מעין דמות
הצברית המודרנית – מה זה אומר עלי?
לא ,באמת חמודה ...אל תבכי ...באמת .דמעות לא יעזרו כאן,
אבל ...את מבינה ...הקשר בינינו אומר משהו גם עלי .כאילו ...אם
את מייצגת אותי אז אני יוצא ,ביני לבינך ,קצת מטומטם .ולי אין
את הלוק שלך חמודה; אני נשאר רק מטומטם.
זו לא אשמתך .באמת שזו לא אשמתך .בהתחלה זה היה שווה את זה
כי ,את יודעת ,את כל כך יפה .אבל בזמן האחרון זה גדול עלי .אני
צריך שינוי .אני צריך הלאה.
הלכנו כל-כך הרבה ביחד את ואני ,חמודה .באמת .מהרגע שאני
זוכר אותך  -את היית שם .לפעמים ,נדמה לי שהיית שם גם לפניי
 עם חיוך המיליון דולר שלך ועם העיניים הבלונדיניות ,הרגשתישזה קשר לטווח ארוך .בינינו ,לא הייתי היחיד  -כולם התאהבו
בך ,חמודה .אבל עם הזמן זה השתלט עלי .באמת .את בכל מקום.
את מפרסמת ואת מפורסמת ,אבל את בעיקר ,איך אני אגיד את זה
בעדינות ?...קצת מאוסה .בעצם ,מאוד מאוסה .חמודה ...אל תבכי,
אבל באמת ,אני מאו ד אעריך את זה אם את  -בר חמודה ,וכל המ�ש
פחה המאוסה שלך ,פשוט תצאו לי מהחיים .קצת תצאו לי מהחיים.
זה לא את...זה אני....
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התשבץ החודשי
למה ערי נמל? כי ישבתי איזה אמש בחוף של מוש והסתכלתי על האוניות .זה למה.

פתרונות נא לשלוח ל"קצה המדבר" ,ד.נ .חבל אילות ,מועצה אזורית חבל אילות ,או למיילnakdimon@eilot.org.il :

בהצלחה .גל נקדימון
נושא:
ערי נמל

מאוזן
 1ארץ תחילת החודש העשירי
 3עיר קציצת הבשר הגרמנית
 6עירו של הרוזן ממונטה-כריסטו
 8אבן קשה בשכנה מצפון
 9בירתה של הפרובינציה הקנדית
 10את העיר הזו אפשר לזהות לפי
הצדפה הענקית
 11הבירה ההיסטורית של יפן
 14בירת מקדוניה
 16חדשה והחלק הראשון של  19מאונך
 17אירופאית עם ראש עיר מוסלמי
פרו-ישראלי
 18מקום הכנת התשבץ הזה
 20מאכל עיראקי ביפן
 21אתט"ת  -אתר טורקי תיירותי
 22הנשיא הקודם של ארה"ב ביפן
מאונך
 1הנמל השני בגודלו במדינה אחרי
 17מאוזן
 2הבית של קרלסברג
 4נחל חרמון בסוריה
 5מפורסם בגלל מתקן המעצר שבו
 7עיר הבירה הצפונית ביותר
 12בירת היין
 13הגבינה של יוון
 14הקדושים של ברזיל
 15נמל יפני עם צמיגים
 19חלק שני של  16מאוזן הוא גם מדינה
וגם עיר שלא ישנה

פתרון התשבץ הקודם
רציחות פוליטיות
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