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עמ' 16

מכתבים
תוכן עניינים
החקלאית
בפתיחות
בשבילי הערבה
תמריקה
הדייגים מהמדבר
אז מה היה שם?
עגבניה מתחכמת

5
6
7
9
10
14
16

מדורים
מכתבים
מהמתרחש בחבל
ספורט
אנרגיה מתחדשת
משולחנן
שירותים חברתיים
קצת תרבות
ציפור החודש
צמח החודש
תשבץ

2
4
19
20
21
22
22
23
23
24

שאלה של מגדר
אני רוצה לשתף ברגשות ,ואני כ ל כך מ�ק
נאה בכל מי שיכול לכתוב בתקופה זו  -בה
מתרחשי ם אירועים ומקרים מטלטלים ל�נ
שים  -על נושאים שקשורים בטבע סביבה
ותרבות .יכולתי גם אני לכתוב על הגינה
האורגנית שלנו ,על תרבות ניהולית ועל
השינויים המרתקים של התנועה הקיבוצית,
אבל מדד היושר ,מדד ה"כל אחת הוטרדה",
החלוקה הבעייתית ,והאדישות סביב אירוק
עים משמעותיים  -מטלטלים.
זה לא ממש פוסח על האזור שלנו; אנו
משתמשי ם במדיה לקידום יחסי ציבור וג�י
דול דמוגרפי ולא נוגעים במקומות האקק
טואליים והכואבים .מה משמעות המדיה,
כשהיא לא מביאה עמה נושאים שמשנים
ונוגעים במציאות?
כנראה שאין הרבה שלא עברו הטרדות ,היו
גם לא מעט אירועים בישובים ,שלא הובאו
לידיעת הציבור (ללא השמות) ,וכך פספסנו
את הדרך היחידה למנוע את הארוע הבא.
אז מה צריך לעשות בכדי לשנות? מה צריך
להיעשות בכדי ליצור עתיד טוב יותר לנו

ולילדינו?
להתחיל מלמעלה ,מהרשות ,מהמועצה
האזורית ,שם נעשים שינויים מבורכים ואני
מקווה שעוד יעשו...
חשוב לי ,באופן אישי ,להזמין גם נשים
להציג עצמן למליאת המועצה .מחקרים
הוכיחו כי כאשר שולחן קבלת החלטות
מאוזן יותר (חלוקה שווה בין גברים לנשים)
ההחלטות טובות יותר ומייצגות את הציבור
כולו ולא רק את חלקו .איזון מגדרי בתפק
קידים בכירים גורם לעלייה באמון הציבור
במערכות ציבוריות .מכון פטרסון לכלכק
לה עולמית ניתח  22,000פירמות עסקיות
ב 91-מדינות וקבע פעם נוספת שנוכחות
נשים בהנהגה של ארגונים מועילה מאוד,
הביצועים הפיננסים טובים יותר ,הפריון
עולה וניהול הסיכונים נעשה טוב יותר.
מכאן ,ששילוב כוחות וכישורים של גברים
ונשים מהווה נכס לאגון ותורם להצלחתו
העסקית.
בשמחות!

ליסט סלע ,קיבוץ לוטן

סדנת ריצה Chi Running
סדנת ריצה Chi Running

לרוץ וללכת נכון ,להפחית מאמץ ולהימנע מכאבים ,פציעות ועייפות
לרוץ וללכת נכון ,להפחית מאמץ ולהימנע מכאבים ,פציעות ועייפות

סופ"ש  18-20לינואר 2018
מנחה :מיכל ארצי ,מאסטר ריצה מוסמכת
2018
סופ"ש  18-20לינואר

חיילים בעלי תעודת ערבה יכולים לנסוע
בסופי שבוע ובחגים ללא מדים ,גם בקווי
השירות לאילת וממנה

"קצה המדבר",
ירחון המועצה האזורית חבל אילות.
מופץ חינם בישובי האזור
עורכת :גל נקדימון
עריכה גרפית :סטודיו יטבתה
כתובת המערכת :מ.א .חבל אילות88820 .

מנחה :מיכל ארצי ,מאסטר ריצה מוסמכת
יום חמישי
• הרצאה פתוחה :רקע והיכרות שיטת הריצה (בערב)
יום חמישי
• אימון אישי אחד על אחד :בתיאום מראש עם מיכל
• הרצאה פתוחה :רקע והיכרות שיטת הריצה (בערב)
שישי אישי אחד על אחד :בתיאום מראש עם מיכל
•יום אימון
•  07:00-11:30סדנת בסיס :סדנה מעשית ללמידת יסודות השיטה
יום שישי
• * 13:00-15:00סדנת ריענון או הליכה :מחדדים ומדייקים את התנועה /
מעשית ללמידת יסודות השיטה
היסודותסדנה
ללמידת בסיס:
 07:00-11:30סדנת
להליכה
• סדנה מעשית
• * 13:00-15:00סדנת ריענון או הליכה :מחדדים ומדייקים את התנועה /
שבת מעשית ללמידת היסודות להליכה
יום סדנה
•  07:00-08:00ריצה משותפת :בהתאם לרמת הנרשמים
יום שבת
• * 09:00-12:00סדנת המשך :ריצה בעליות וירידות ,ועוד שיטות
 07:00-08:00ריצה משותפת :בהתאם לרמת הנרשמים
• למתקדמים
• * 09:00-12:00סדנת המשך :ריצה בעליות וירידות ,ועוד שיטות
למתקדמים

nakdimon@eilot.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
משתתפים :אסף אדמון ,מייה אוונס,
חנן גינת ,איריס דניאלי ,שרי ניצן ,קרן ספיר,
עזרא רבינס ,בני שלמון ,איתי שני
צילום שער :גל נקדימון
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*סדנאות ההמשך והריענון – עבור משתתפי הסדנאות בעבר
*לפי הנרשמים ניתן להחליף בין סדנת ההמשך והריענון או ההליכה
הסדנאות בעבר
הסדנה:עבור משתתפי
והריענון –
www.crunning.co.il
ההמשך על
סדנאותולהמלצות
**לאתר
*לפי הנרשמים ניתן להחליף בין סדנת ההמשך והריענון או ההליכה
www.crunning.co.il
הסדנה:
המקומות על
לאתר ולהמלצות
מראש
יש להירשם ולשלם
מוגבל!
*מספר

מייה אוונס 053-277-1103 -
מספר המקומות מוגבל! יש להירשם ולשלם מראש
מייה אוונס 053-277-1103 -

מכתבים
את דעתה של דורית לא מבלבלות העובדות ,כנראה
עם כל הכבוד הרב שאני רוחש לדורית בנט
על יוזמותיה לפיתו ח האזור ,אני נאלץ ל�ח
לוק על הרבה מהנאמר ב"מאמר הדעה"
(בקצה המדבר ,דצמבר ,גיליון .)198
למרות הטקטיקה שננקטה להצגת אנש י ה�כ
לכלה כאינטרסנטים (חסרי ערכים?) ,שאינם
מתחשבים בשכיות החמדה של הטבע  ,ל�מ
עשה ההפך הוא הנכון .ה"לובי החקלאי",
אם ישנו כזה  ,מורכב מאנשים שקשרו וק�ו
שרים עדיין את גורלם לערבה ,ואיכות הסק
ביבה חשובה להם לא פחות מאשר לדורית.
למען התיאור העובדתי ,אעיר כי קביעת
תוכנית האב לשטחים החקלאיים התקבלה
לאחר כשנתיים של דיונים .לדעתי ,נשמר
איזון הדעות בין הדורשים לשריין לחקק
לאות  80,000דונם ובין כאלה שחשבו שזו
דרישה מופרזת .ולמען הדיוק  -הדחיפות
באישור הפרוגרמה החקלאית לא הייתה
בגלל יטבתה; ישנם ישובים אחרי ם שב�ש
בילם הדחיפות הייתה ונשארה הרבה יותר
גדולה .בניגוד לרושם מן המאמר של דורית,
בצוות שהכין את התוכנית היה איזון בין
אנשי הכלכלה ל"ירוקים" ואולי אפילו פחות
מידי ייצוג לאנשי הכלכלה והחקלאים :מתוך
שנים-עשר החברים  -שישה היו "ירוקים"
(לפי הספירה שלי) ורק ארבעה "כלכליים".
גם בדיון הציבורי השתתפו לא מעט חברים
שמוכרים כ"ירוקים" .גם הנציגים הרשמיים
של רשו ת הטבע והגנים הלאומיים ,שה�ש
תתפו בדיון ,לא התנגדו לתוכנית; עובדה
היא שהתוכנית התקבלה בהסכמה כללית,
פחות או יותר.
למרות שבמאמר עצמו כתוב שלכולם כוונות
טובות ,נרמז כאילו הכלכלנים והחקלאים
הם הרעים בעלילה ושוחרי הסביבה הטובים.
ביום העיון שבו הוצגה התוכנית לציבור
השתתף מרכז משק יטבתה  -דובי גולדמן.
אם זכרוני אינו מטע ה אותי ,הוא בין היח�י
דים שהציגו הסתייגות "למי כל העסק נחוץ"
(להבנתי ,התלבטות  -לא פסילה) .דורית,
מה התווית שהיית מדביקה לו ? חקלאי ,כ�ל
כלן או "ירוק"? מתי תביני ,דורית ,החקלאים
אינם אינטרסנטים אויבי הסביבה ,בדיוק כמו
שהירוקים אינם אויבי האנושות.
הטענה החוזר ת ונשנית שהשטחים הח�ק
לאיים לא מפרנסים את תושבי האזור ,היא
ממש לא לעניין .הבלבול בין הרעיונות של
עבודה עצמית וחברה סוציאליסטית ובין
שמירת הטבע הוא לא מקרי ,כנראה  -מה
משנה לצור ך השמירה על הסביבה ,אם הע�ו
בדים בשדה או במטע הם חבר י הקיבוץ ,ב�ו
גרי צבא שבאו לשנה של עבודה מועדפת,
תושבי אילת ,או תאילנדים? עדיין למעלה
ממחצית ההכנסות של תושבי החבל מגיעות
מחקלאות .האם בתיירות כל העובדים הם
תושבי קבע בחבל? הא ם במפעלים "הח�כ

מים" שצורכים מעט שטחים כל העובדים
הם תושבי האזור? העובדות הן שבפועל,
הצלחנו בעשור האחרון (כן ,הצלחנו) להק
כפיל את שטחי התמרים באזור וזה נעשה
חרף כל המגבלות .אם זה לא היה קורה,
חלק מהישובים היה מגיע ,כנראה ,לכינוס
נכסים .ואני מדגיש :הערבה חיה מחקלאות
ולא משום ענף אחר! לצערי הרב ,כמעט כל
הניסיונות האחרים למצוא פרנסה נכשלו ,או
עדיי ן מקרטעים .נסו להוציא מסמר או מ�ג
רופית את החקלאות  -ממה יחיו?
לטעמי ,כל הוויכוח על הצורך לשריין שטחי
חקלאות נרחבים יחסית ,הוא במידה רבה
ויכוח סרק .גם אחרי אישור פורמאלי של
התוכנית יש להשקיע מאמצים ומשאבים
כדי לממשה .אם  -כמו שדורית טוענת -
בעתיד לא תהיה כדאיות כלכלית לפיתוח
חקלאי ,השטחים שסומנו יישארו פוטנציאל
לא ממומש" .הפוך על הפוך"  -דווקא הגדק
רתם כשטחים שיועדו לחקלאות מקטינה את
הסיכון שייפגעו .היזמים איגרא או דואק,
כמשל ,לפחות לא יחשבו לבנות שם מלון
וההקצאה בפועל של השטחים מותנית בכך
שיהיה יזם מבקש; יש להניח שהוא יבדוק את
מגבלות העובדים והמים .לא יהיה מי שירק
צה  -לא יהיה מי שישתמש .להבנתי ,מטרת
תוכנית האב לחקלאות ,כמו גם תוכנית האב
לשטחים הפתוחים ,היא לקבוע סדרי קדיק
מויות לבחירת השימושים .השימוש החקלאי
עצמו יצא לפועל רק כאשר תהיה דרישה
קונקרטית לשטחי חקלאות .זאת עדיין אינה
הקצאה לשימוש בפועל ,וההבדל בין שתי
ההגדרות עדיין גדול .לכן ,לעניות דעתי,
השטחים המיועדים לחקלאות בתכנית האב
אינם איום על הסביבה.
לא רציתי לנפנף במספרים דרמטיים ,אבל
כמה מאותם  13%משטח מדינת ישראל -
שלטענת דורית אנחנו אחראיים עליהם -

משוריינים לחקלאות? וכמה לשמורות טבע,
פארקים ואזורים מוגנים אחרים?
בדיון בנושאים מורכבים  -כמו המתח בין
שימור ופיתוח  -שוחרי הסביבה אינם רק
צודקים והחקלאים רק לא צודקים .בשאלות
מורכבו ת יש צורך בהכרעות בין ערכים מ�ת
נגשים ,ואדגים :בעמדות שנוקטים במתח בין
"קדושת החיים" ו"זכות האדם על גופו" אין
נבלים וצדיקים .האפשרות לאשר "המתת
חסד" נמצאת במחלוקת אמיתית בין עמק
דות ,שתיהן מוסריות .ודוגמה יותר קרובה
 יישוב המתח בין שימור השטחים הפתוחיםלפיתוח אנרגיה חליפית (שדות סולאריים)
מחייב התנהגות חכמה ולא התנצחות .שני
הכיוונים חשובים ונובעים ,כנראה ,מתוך
אותה מערכת ערכים.
לא אפרט את דעתי שאותה הבעתי בהרק
חבה בהזדמנויות קודמות .ההתלבטות בין
"אמת ויציב" היא עוד דוגמה להתנגשות
בין ערכים .למרות קריאת התגר של דורית
על חשיבות התב"ע :כן ,יש צורך בזהירות
מרבית כשדנים בביטול ושינוי החלטות
סטטוטוריות ,ובעולם הדינאמי שלנו צריך
גם עוגנים של יציבות .בלעדיהם לא ניתן
לנסות לתכנן תכנון מושכל ופיתוח מאוזן
אליו שואפת דורית.
ומילה אישית  -זכותך ,דורית ,להביע את
דעתך .זכותך לבקר תהליכים .אבל הייתי
מצפה ממך ,דורית ,להצגה יותר מתונה של
דעתך ויותר הגונ ה של התהליך ,שהיית ש�ו
תפה לו מראשיתו ,הדרך בה בחרת מקוממת.
לפחות אותי.

דובי קדישאי
חקלאי? כלכלן? או אולי איש חינוך

Building Walls Breaking Walls
צעירים בני  18-25מישראל ,הרשות הפלסטינית ,שוויץ ואירלנד
נפגשים לשבוע של חוויה בטבע ,פיתוח אישי ,מפגש בין-תרבותי
והקמת קירות אבן יבשים.

 29אפריל –  7מאי ,2018
 Ticinoבחלק האיטלקי של דרום שוויץ
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מארק נווה
mark@klotan.co.il 054-9799033
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מהמתרחש בחבל
מקדמים תיירות

בבוקר קר למדי ,התכנסו כמה עשרות אנשי ם באחד החדרים הגד�ו
לים שבבית האומנויות בנאות-סמדר ,כדי להשתתף ביום עיון שקיים
מרכז המדע בנושא תיירות .יום העיון הוא חלק מסדרת מפגשים
דומים בנושאים אחרים ,שמקיים המרכז במהלך השנה.
יום העיון שהתקיים ביום שישי ,8.12 ,עסק בכמה תחומים הקשורים
לתיירות בחבל אילות  -שימור האזור מול פיתוח התיירות ,מה חדש
בתיירות ,מה התוכניות לעתיד.
שולי מהקיבוץ המארח ,סיפרה כיצד החלה להתפתח התיירות בנאות
סמדר ומה נעשה כיום .נערכה סקירה של כל אתרי התיירות הקיימים

באזורנו ,ושל המהלכים הנעשים על ידי משר ד התיירות לקראת פת�י
חת נמל התעופה תמנע לעידוד חברות התעופה לנחות בשדה החדש.
דניאלה פלסנר ,האדריכלית של מלון שחרות ,הסבירה על עקרון
הבנייה של מלון ,שיעניק לאורחים רמת אירוח ופינוק גבוהה תוך
כדי שמירה על אופיו המדברי ,עם מינימום פגיעה בנוף ובסביבה.
יוני שטרן דיבר על הפוטנציאל בפיתוח התיירות לקליטת תיירים
המחפשים את הטיול במדבר כאופציה לפיתוח התיירות בחבל .ערן
היימס  ,מנהל מרחב דרום רשות שמורות הטבע ,סקר את מהלכי ה�ר
שות בשיפור חניוני לילה ,שיפור מסלולי הליכה ומסלולי אופניים
וגם דיבר על הדילמה שקיימת בצורך להגן על הטבע ויחד עם זאת
לאפשר ליהנות לטייל במדבר.
עד שייפתח נמל התעופה החדש ,התמריצים שניתנים על ידי משרד
התיירות לחברות התעופה הגדילו משמעותית את מספר התיירים
הנוחתים בשדה בעובדה - -כ 200,000-תיירים צפויים להגיע בח�ו
ר ף  2017-2018ממגוון רחב של יעדים אירופאים ,כ 55-טיסות נ�ו
חתות כל שבוע מרוסיה ,פולין ,גרמניה ,שבדיה ,פינלנד ,רומניה,
אוקראינה ,איטליה ועוד ...המשימה של התיירנים באזור ,שעד היום
 90%מהתיירות שארחו היא תיירות פנים  -להתאים את האתר ,הן
בפן התשתיתי והן בפן השיווקי ,לתיירות מחו"ל.
לקראת סיום הכינוס ,נערך דיון ראשוני על טיוטת תוכנית האב
לתיירות .נתון מעניין שהוצג בתוכנית מצביע על צמיחה של כ–
 40%במספר העובדים בתיירות ,משנת  2015ועד לשנת .2017

איריס דניאלי

מתחת לרדאר ,מעבר לקלישאות

טיפ וטרינרי

 /ד"ר ריק עדן ,וטרינר

קיצוץ ציפורניים של
כלבים וחתולים

אילות הפיראטית
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קיצוץ ציפורניים רגוע ומהנה אפשרי ,וכך הוא גם אמור להיות.
לחתולים יש את ההרגל הנבזה לשרוט כמחאה על ביקור אצל
הווטרינר ,ולנעוץ את ציפורניהם בזמנים לא מתאימים .קיצוץ
סדיר של ציפורניהם יכול לעזור לשמו ר על כלבכם פעיל ו�נ
טול דלקת פרקים .אם ניתן ,כדאי להתחיל להרגיל את הכלבים
והחתולים לפרוצדורה כאשר הם גורים  -בחרו מקום שקט,
שבו עם חיית המחמד שלכם אחד על אחד והרגילו אותה לכך
שאתם נוגעים באצבעותיה.
לאחר מספר פעמים אפשר להתחיל לקצוץ :יש לחתוך את
החלק ה"מת" של הציפורן ,שאינו מכיל עצבים וכלי דם ,באופן
אנכי מלמעלה למטה .טפלו במספר אצבעות בכל פעם ,כל עוד
חיית המחמד רגועה ואינה מראה סימני התנגדות .לאחר כל
אצבע תנו לכלב או לחתול פרס .תדירות קיצוץ הציפורניים
תלויה ברמת הפעילות של חיית המחמד שלכם ; שגרה של ק�י
צוץ הציפורנים כל עשרה ימים עד שבועיים היא התחלה טובה.

ג'יג'י ממשיכה לתרום לאזור

 /עזרא רבינס

באולם ההרצאות שבמרכז לאנרגיה מתחדשת ,התקיים יום עיון לזכרה של ג'יג'י סטרום .חלק חשוב מהיום
הזה ,היתה השקה של קרן מלגות על שמה של ג'יג'י
ביו ם שני ,25.12 ,התקיים יום עיון לז�כ
רה של ג'יג'י סטרום ,שהיתה חברת סמר,
מנהלת המו"פ ודמות אהובה במיוחד
בחבל אילות.
ג'יג'י נולדה בברוקלין שבניו יורק
ארה"ב .בצעירותה ,שאלה את אביה אם
היא יכולה לחיות בחוו ה וקיבלה את ה�ת
שובה "יהודים לא עושים את זה" ,אבל
העלייה לארץ ישראל היתה רק עניין של
זמן ,בעיקר כאשר גילתה כי היא יכולה
לחיות בחווה בה כל האנשים שווים ועוק
בדים בשיתוף – הקיבוץ.
ג׳יג׳י סטרום
בשנת  1987עלתה ג'יג'י לארץ מניו-
ג'רזי לקיבוץ לוטן .בקיבוץ עבדה כמטק
פלת ,אשת אחזקה ,רפתנית ולבסוף כגזברית וכל השנים הללו היה
כלב אחד לפחות בעקבותיה .בין לבין ילדה את יעל והתחתנה עם
עופר .לקיבוץ סמר הגיעה בשנת  ,1997שם חזרה לאהבת נעוריה
 הרפת .בעקבות לידת ילדיה  -יותם ואבשלום ,עסקה בתמחירומשם לריכוז המשק .במקביל ובנפרד ,מילאה ג'יג'י תפקידים שונים
במרכז מדע ים המלח והערבה ,שם ערכה הצעות מחקר ,כמו גם
בארגון הכלכלי האזור י של חבל אילות (ערדו"ם) וגם תואר שני ב�כ
לכלה חקלאית הספיקה .בהתארגנות הרפת ריכזה את נתוני הרפתות
והביאה את הרפתות לשיפור כתוצאה משיתוף ידע.
בתפקידה האחרון הייתה ג'יג' י מנהלת מו"פ ערבה דרומית .בת�פ
קיד זה שקדה על חיזוק המחקר היישומי הקשור לענפים החקלאיים
העיקריים באזור ,כולל מטעי התמרים וגידולי שדה.
כל חייה עסקה ג'יג'י בלימוד כיוונים חדשים ,העשויים לסייע
בפיתוח מקורות הכנסה חקלאיים נוספים ובפיתוח כיווני המחקר
הקיימים במו"פ החקלאי האזורי ובמרכז מדע .שיתוף הפעולה בין
גופי המחקר המקומיים וההפריה ההדדית ביניהם הסבו לה קורת
רוח מרובה .בנעוריה הייתה ג'יג'י רצה למרחקים ארוכי ם ואת הג�י
שה הסבלנית שלמדה בעת הריצה ,שילבה בעבודתה על קשרים
ארוכי טווח בין חוקרים מארצות ודתות שונות ,איתם חלקה קבוצות
מחקר וכוונות טובות.

לקדם את המחקר חקלאי
בשלהי דצמבר  ,באולם ההרצאות שבמרכז לאנרגיה מתחדשת ,ה�ת
כנסו אנשי חקלאות ,מכיריה ומוקיריה של ג'יג'י סטרום  -חברים
לעבודה ,חברים למשק ,בני משפחתה ורבים אחרים ,שבאו לציין
שנתיים למותה ממחלת הסרטן.
יום העיון נפתח בדברים לזכרה ,שנשא חנן גינת ובדבריו של עופר
בן-טובים ,שסיפר על המלגה .בהמשך ,שמעו הנוכחים הרצאות על
"ניהול ממשק משמר קרקע ומים בתנאי סביבה משתנים" ,מאלי
ארגמן .על "הדברת מפגעים בחקלאות תוך הפחתת השפעות על
הסביבה" ,מפ י דגנית שדה .אלעד אלמוג הסביר על "אתגרים בה�ק
מת דרך תיירות  -המקרה של כביש  90דרום ,ים-המלח והערבה",
ונח מוריס סיפר על "מטאורולוגיה וחקלאות בדרום הערבה  -מדבר
או שממה".
חלק חשוב מהיום הזה ,היתה השקה של קרן מלגות על שמה של
ג'יג'י.
הקרן הוקמה על ידי משפחתה ש ל ג'יג'י ,בשיתוף מו"פ ערבה דר�ו
מית ומוא" ז חבל אילות ,ומטרתה :תמיכה ,חינוך וקידום חוקרי ו�ח
קלאי האזור .מילגה בסך של עד  10,000תוענק לחוקרים שיעמדו

בקריטריונים הבאים :ע ל המחקר להיות רל�ב
נטי לחקלאות האזור ,להתבצע באזור ,להיות
מלווה על ידי גורם מקצועי מהאזור ,לקבל
המלצה מגורם באזור .יתרון בזכייה במלגה
יהיה לחוקרים חדשים המגיעים לאזור ,עד
גיל .40
לוח הזמנים של הקרן מתייחס כבר לשנת
 :2018פרסום קול קורא יהיה באוגוסט,
הגשת בקשה לקרן תתבצע באוקטובר ,התק
כנסות הועד לקביע ת המועמדים הזוכים ב�מ
לגה תתקיים בנובמבר וטכס הענקת מלגות
 בדצמבר .בין חברי הועד נמצאים ד"ר חנןגינת  -ראש המוא"ז חבל אילות ,ד"ר אילן
סתוי  -מנהל שלוחת ערבה דרומית ,מו"פ מדע ים המלח והערבה,
עדית גרפונקל  -מנכ"לית ערדום ועפר בן טובים  -נציג המשפחה.
ועד הנאמנים יפיץ אחת לשנה "קול קורא" להגשת בקשות לקרן
וקובע מי מבין המועמדים ראוי למלגה ,על סמך המלצות מקצועיות
וקריטריונים שהוגדרו.

קול קורא 12.2017
להגשת מועמדות למלגות ע"ש
קרן מרג'ורי (ג'יג'י) סטרום ז"ל
הקרן ע"ש מרג'ורי (ג'יג'י) סטרום ,תעניק מלגות
לחוקרים וחקלאים בערבה.
סכום מלגה בודדת לא יעלה על .₪ 10,000
המלגות הן אישיות ,למקבלי המלגה ובאות לעודד
חוקרים וחקלאים לפעילות חקלאית.
הקרן תומכת ומשתפת פעולה בין המחקר
לחקלאות ,בישובי הערבה.
ההצעה תכלול:
 קו"ח פרטים על השכלה ופעילות חקלאית בערבה.בתהליך השיפוט ילקחו בחשבון הקריטריונים הבאים:
מגורים בערבה.
פעילות חקלאי  /חוקר ותרומתו לאזור.
שת"פ מחקר  -ישובים.
את הפניות יש להעביר עד לתאריך30.08.18 :
לידי עזרא רבינסezra@rd.ardom.co.il ,
השנה ,בשל השקת הקרן ,יהיו שני מועדי הגשה,
לחלוקת מלגות:
הגשת בקשה לקרן עד  15לפברואר 2018
הענקת עד  5מלגות עד אפריל 2018
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פתוחים – מבט מבפנים
לשטחים
האב
תכנית
איתי שני ואסף אדמון
תכנית האב לשטחים פתוחים וכל מה שנגזר ממנה היא לא פחות מאירוע מכונן בחיי החבל שלנו .אירוע
שמביא עימו שינוי בתפיסה של השטחים הפתוחים ומביא אותנו לנהל אותם בצורה מושכלת ותוך חשיבה
על מכלול השיקולים
בחודשים הקרובים תובא לאישור מליא ת המועצה תכנית האב ל�ש
טחים פתוחים וזאת בתום שלוש שנות עבוד ה והכנה מאתגרות ו�מ
רתקות .מאחר ורוב הציבור אינו מחובר לתהליך ,ברצוננו לסכם
ולהביא לפניכם את המורכבויות ,דילמות ותהליכים שנעשו בדרך.
האזור המיוחד שלנו חופן בחובו אוצרות טבע מהמיוחדים ביותר
במדינת ישרא ל וחלקם אפילו בעלי חשיבות עולמית .השטחים ה�פ
תוחים נוגעים לכולנו  -אם בחקלאות ,אם בפיתוח התיירות ,אם
בשטחים הטבעיים ואם סתם בחוויה הנופית של כולנו.
לאורך השנים ,התנהלו המועצה ותושביה בצורה מאד נינוחה
ואיטית .התפישה הרווחת הייתה כי לא חסר שטח ונית ן לקדם יו�ז
מות פיתוח ,רק שתבואנה ...לא היה מבט תכנוני כולל המביא את
כלל האינטרסים ,אלא כל בעל תפקיד דאג לאינטרסים שלו מול
הגורמים הרלוונטיים  -משרד התיירות  /משרד החקלאות  /משרד
הגנת הסביבה  /רשות הטבע והגנים וכן הלאה .בשנים אלו ,היינו
עדים למספר גדול יחסית של "מאבקים סביבתיים" סביב תכניות
שאושרו או כמעט ואושרו ,ש"לפתע" התברר שהן בעלות השפעה
משמעותית על הסביבה.

שיתוף הציבור בתכניות אב הוא אתגר גדול וחשוב.
במהלך העבודה על תכנית האב לשטחים פתוחים
פנינו מספר פעמים לציבור בחבל ,נפגשנו פרטנית
עם נציגי כל הישובים ,קיימנו שני ימי חשיפה
(שאחד גם כלל שולחנות עגולים) וערכנו סקר
אינטרנטי
בסוף שנ ת  ,2011אחרי תהליך ארוך של כחמש שנים ,סיימה המ�ו
עצה את כתיבת תכנית האב שלה .אחד הפרקים בתכני ת עסק ב�ש
טחים הפתוחים והמליץ להקים שולחן עגול לטיפול בנושא .רעיון
השולחן העגול הלך והתמוסס ,עד שתמיכה שגייסה היחידה הסביק
בתית להכנת תכנית אב לשטחים פתוחים ,הובילה להקמת וועדת
שטחים פתוחים של המועצה  -שאחרי דיונים רבים ובניסיון לבנות
הרכב מאוזן בין האינטרסי ם השונים לפיתוח ושימור הוחלט שת�ו
רכב מהשותפים הבאים:
חנן גינת – יו"ר
אסף הולצר – חבר מליאה (היה היו"ר בתחילת הדרך)
אלון שמי – חבר מליאה
אסף אדמון – מנהל היחידה לאיכות סביבה
יוני פרג'ון – מהנדס המועצה
אבי רמות – מרכז ועדה חקלאית
גיא מרקמן – מנכ"ל חברה כלכלית
עידית גרפונקל – מנכ"לית ערדום
דורית בנט – נציגת ציבור
יפתח הופמן – נציג סבב"ע
איתי שני – אקולוג ורכז שטחים פתוחים ,מרכז הועדה
אחד מתפקידי הועדה עם הקמתה ,היה ליווי כתיבתה של תכנית
האב לשטחים פתוחים של המועצה ,מתקציב שקיבלה המועצה מקרן
שטחים פתוחים של רשות מקרקעי ישראל .בהמשך ,אמורה הועדה
לנהל את השטחים הפתוחים במועצה בהתאם לתכנית הנכתבת.
כבר בתחילת העבודה ,הבנו ,שבמקביל לתהלי ך הקמת צוות ה�ש
טחים הפתוחים ,מקדמת הועדה החקלאית של המועצה כתיבה של
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פרוגרמה חקלאית .ברור היה לנו שזו אינה הדרך וביקשנו לעצור
את הפרוגרמה ,על מנת שנוכל להשלים את כתיבת תכנית האב
לשטחים פתוחים ,או לכל הפחות לעבוד יד ביד .נענינו כי משרד
החקלאות לא מוכן לדון בבקשות להרחבות שטחים עד להשלמת
הפרוגרמה החקלאית ,ולכן לא ניתן לעכב את הפרוגרמה.
האם באמת יש צורך בהגדלות שטחים מיידיות? האם כל משק כבר
סיים לעבד את כלל השטחים החכורים שלו? על שאלות אלו ועוד
ביקשנו לקיים דיון בכל משק בנפרד ,אך מאחר וזהו עניין פנימי
של המשקים ,התשובות הכתיבו לבסוף מצב שונה ,שחיי ב הש�ל
מת הפרוגרמה והבאתה לסינכרון ואישור עם תכנית האב לשטחים
פתוחים.
בנק הקרקעות שהוצע בשלבים ראשוניים של הפרוגרמה (סה"כ
כ  90,000 -דונם) נבחן ונבדק על ידי חברי הועדה לשטחים פת�ו
חים ,יחד עם היועצים המקצועיים של תכנית האב ,בדיונים שארכו
עשרות רבות של שעות ,ולבסוף אושרו כ 55,000-דונם לפרוגרמה
החקלאית וכל השאר נגרעו (נחל שעלב ,צפון בקעת עובדה ,בקעת
שחרות ,נחל חמדה .)...כמו כן ,שטחים נשארו עדיין בדיון ובהם
 שטחים מדרום לשמורת עברונה ושטחים באזור שיטים ("אשרםבמדבר") .בעברונה הוחלט לקדם לחקלאות עם שלביות ממערב
למזרח (אחת מההחלטות המצערות מבחינתנו) ובשיטים עדיין אין
החלטות.
את תכנית האב לשטחים פתוחים מרכזים משרד "לרמן תכנון עיר
ואזור" בראשותה של אדריכלית הנוף מיכל בן שושן וצוות המשרד
ויועצים נוספים מתחומי החקלאות  -ג'וחא ,אקולוגיה  -בני שלמון,
כלכלה  -עוזי שפילברג ,תיירות  -שמול /יוני שטרן /איריס.
העבודה על תכנית האב ירדה לפרטים מדויקים בהרבה נושאים
ואף זיהתה נושאים נוספים לטיפול ,שחלקם כבר השתלבו בתכנית
העבודה של המועצה ,כמו תכנית האב לתיירות ,ותכנית לטיפול
במפגעי מכרות תמנע.
שיתוף הציבור בתכניות אב הוא אתגר גדול וחשוב .במהל ך ה�ע
בודה על תכנית האב לשטחים פתוחים פנינו מספר פעמים לציבור
בחבל ,נפגשנו פרטנית עם נציגי כל הישובים ,קיימנו שני ימ י חש�י
פה (שאחד גם כלל שולחנות עגולים) וערכנו סקר אינטרנטי .בנוסף
הבאנו לכך שהפרוגרמה החקלאית תוצג לפני אישורה גם היא בפני
הציבור המעוניין ביום עיון ,למרות/בגלל שלא בכל המשקים התק
קיים דיון פתוח.
המועצה עברה תהליך משמעותי .אם טרם תכנית האב לשטחים
פתוחים ההתנהלות נעה בין בעלי תפקידים בעיקר ,כיום הי א מ�ת
קיימת בישיבות פתוחות בהן יש ייצוג גם לבעלי תפקידים ,אך גם
לנציגי ציבור שאינם נושאים בתפקיד ,וברור למועצה כי השטחים
הפתוחים הם באחריותה ולא רק לשימושה.
לאורך הדרך התקבלו וככל הנראה עוד תתקבלנה החלטות ,אשר לנו
באופן אישי ,קשה לקבל (כבר אמרנו עברונה?!) ,אך מתקיים תהליך
עמוק של שיתוף ,חשיבה ,דיון ,אשר בסופו מכריע הרוב ,כצפוי
מהליך דמוקרטי תקין.
בסיכומו של עניין  -מדובר ,אמנם ,בתהליך מורכב ויש עוד דרך
ארוכה ,אך את הצעד הראשון והמשמעותי אנחנו משלימים ממש
בימים אלה ,ובשלב הבא ,שלב היישום (עליו אנחנו כבר עובדים),
נוודא שהתכנית אינה יושבת על המדף ,אלא ממשיכה להיות חלק
מעמוד השדרה של המועצה בניהול השטחים הפתוחים שבתחומה.

ב

הערבה

להתחבר ולהתחבר

 /קרן ספיר

המיזם האזורי "בשבילי הערבה" ממשיך את פעילותו ,במטרה לחבר בין הקהילות השונות בחבל אילות
ובין השבילים המחברים ביניהן ,תוך היכרות עם פינות החמד החבויות ב"חצר האחורית" שלנו ,לחיות,
ללמוד ,להכיר ,לחבר ולשמור על המקום והאזור בו אנו חיים
כבר שלוש שנים שאנשי האזור מטיילים "בשביילי הערבה״ ,וב�פ
ברואר אפשר יהיה להכיר מקרוב את קטורה ולוטן וגם את הדרך
שביניהם .לפני היציאה למסלולי הליכה ,רכיבה ונסיעה יארחו חברי
קיבוץ קטורה את תושבי חבל אילות ,ובסוף המסלולים כולם ייפגשו
שוב ,לאירוח ופעילות בקיבוץ לוטן.
ביום שבת ה 10-לפברואר  ,2018תתקיים הפעילות ,אשר תחבר
בין קטורה ללוטן .את היום נתחיל באכילת גלידה ,מפגש וסיור קצר
בקיבוץ קטורה ,שם נשמע על המתיישבים ,מקומות פרנסה וחלומות
לעתיד ,כל זאת בהדרהכה ואירוח מקומי .מקטורה נצא ללוטן ב�ח
מישה מסלולים שונים ,הנבדלים באופיים ובדרגות הקושי השונות.
בלוטן נקנח באירוח ופעילות (בחודש הבא נפרסם את המסלולים
השונים).
השנה ,בשילוב עם עמותת הספורט והמתנ"ס האזורי ,אנו פותחים
במסורת חדשה ומקיימים ,לראשונה ,את תחרות "מךלך ההר"  -ת�ח
רות רכיבת אופני כביש ,מצומת לוטן ועד לפסגת הר עיט .התחרות
 הנושאת פרסים למנצחים בקטגוריות השונות  -מיועדת לרוכביםורוכבות מגילאי  16ומעלה ,כל רוכבי השטח והכביש מוזמנים.

מנהגים מקומיים

קיבוץ לוטן ,שיארח את סוף היום ,נוסד בשנת  1983על ידי חברי
גרעין מישראל וארה"ב השייכים לתנועה ליהדות מתקדמת .חברי
הקיבוץ מצאו קשר מובהק בין ערכי היהדות למחויבות של בני
האדם לשמירה על איכות הסביבה בה אנו חיםים .האקולוגיה שפ�ו
גשת אותנו גם בתחומי התיירות והחינוך בקיבוץ ,מהווה כר פורה
ליזמות נישתית וחשיבה יצירתית .בשנים האחרונות קיבוץ לוטן
נמאצא בתנופת קליטה ,והצטרפו אליו עשר משפחות חדשות שמ�ו
סיפות גוונים חדשים ומרעננים לקהילה ,יזמויות חדשות עולות
ופורחות ויש תחושה של התחדשות והתחזקות של הקהילה.
השנה מוזמנים תושבי החבל לבקר גם ביום שישי ולהשתתף בקבלת
שתבת וסעודת השבת בקיבוץ לוטן ,ברוח היהדות הרפורמית  -בק�ב
לת שבת כל המשפחה יושבת יחד ,התפילה כוללת שירים וטקסטים
מודרניים ולפעמים גם מלווה בנגינה ,ובסוף הארוחה עוברים חברי
הקהילה למועדון הפתוח שבו ניתן לשתות תה ,לאכול עוגות ,לשבת
יחד ,לשמוע את הצעירים מנגנים על הפסנתר ושרים.
בחודש הבא חפושו את הפרסומים על לוחות המודעות ,את הקיש�ו
רים למסלולים באתר המועצה ובקצה המדבר.
כולנו יוצאים לטייל ולהיפגש "בשבילי הערבה"
ביום שבת ה 10-לפברואר .2018

קיבוץ קטורה ,שיארח את פתיחת היום ,הוא הקיבוץ השני בגודלו
בערבה ,עם שורשים אמריקאיים שמוכרים לתושבי הערבה בזכות
המבטא והסגנון הייחודיים.
אחת המסורות החביבות של הקיבוץ אכן נטועה אי שם בצפון ניו-
יורק של שנות ה ,60-והתחילה מאם לשישה ילדים שנתקעו בביתם
בשיא החורף של חודש פברואר .האם החליטה להפיג את הקור
המושלג ב ...גלידה! ילדי המשפחה כל כך נהנו מהחוויה שהאירוע
הפך למסורת משפחתית ,שעם השנים התרחהבה למסורת אמר�י
קאית של "גלידה לארוחת בוקר" .חבר קיבוץ שעלה לארץ בשנות
השמונים הביא את המסורת לקטורה ,שחוגגת מאז באדיקות בכל
שבת ראשונה של פברואר באירוע קיבוצי של גלידה לארוחת בוקר.
השנה מוזמנים תושבי החבל להצטרף ולפתוח את היום בגלידה לאק
רותחת בוקר ,שלאחריה טיולים והיכרות עם צדדים נוספים של קט�ו
רה" :הר עמוד חשמל" או בשמו המודרני – "הר החנוכיה" ושביל
מקסים המוביל ממנו ועד ללוטן ,ההשקעות הקיבוציות בטכנולוגיה
ואנרגיה ,מטע הבית המפורסם של איליין סולווי ,ועוד מסיפורי
הקיבוץ ושבילי הטבע היפים הסובבים אותו.
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ברקוד לכל עץ

 /מייה אוונס

הטכנולוגיה והחקלאות ממשיכות להתקרב  -מידע מגיע ישירות מהדקל לטלפון ,באמצעות אפליקציות
חדשות ,המייעלות את התיעוד והעבודה ומביאות את העתיד למטע
ענף התמרים הוא ענף הפרנסה העיקרי בקיבוצי חבל אילות .זן
המג'הול המובחר איכותי במיוחד ,לכן יש לערבה הדרומית יתרון
יחסי גם בעולם.
בעקבות ההצלחה בענף התמרים ,ישנן נטיעות חדשות רבות בארץ
ובעולם ,מה שמציב בפנינו אתגר לשמר את היתרון היחסי של
איכות ,מיכון ,ומגדלים איכותיים בכדי לשמור על הפרנסה  ,ולה�מ
שיך להוביל את הענף.
הרעיון של בניית מסד נתונים לתמרים לטובת חקלאות מדייקת
נהגה על ידי ג'יג'י סטרום ז"ל ,כאשר ניהלה את המו"פ .היא היתה
מעורבת בפרוייקט הרפתות וראתה לנכון ליישם אותו גם בתמרים.
באמצעות איסוף נתונים ברמה של עץ ושפת מדדים מוסכמת ניתן
לספק מידע השוואתי בין חלקות ומגדלים ,על מנת להבליט את
שיטות הגידול המוצלחות.
באופן טבעי נוצר שיתוף פעולה בין המו"פ לשירותי תקשוב ערדום
 ספק פתרונות המחשוב המקומי והמרכזי באזור .הרעיון הוצגלמגדלי התמרים בערבה וכולם נרתמו לפרוייקט הייחודי ,בדרך זו
או אחרת.
המטרה :לספק למגדל כלים וטכנולוגיה לניהול המטע ,להתייעלות
ה ן בצד התשומות (חסכון) והן בצד התפוקות (עלייה בהכנסות) ו�ב
מקביל לעבוד לשיפור איכות הגידול (מחקר).
השיטה :איסוף ,תיעוד ,קלט ,פלט ,דו"חות ,מחקר ,מסקנות.

מי אני?
שמי מייה אוונס ,בת קיבוץ קטורה .חזרתי לערבה בשנת  2006אחרי
טיולים בעולם והקמתי משפחה .במקצועי  -חשבת שכר בכירה
וצורפת .לפני חמש שנים יצאת י עם המשפחה לשנת חופש ש�ה
תארכה לשנתיים בארה"ב ,שם עסקתי בניהול משרד ופתחתי עסק
לתכשיטים.
כשחזרנו לקטורה בשנת  ,2015הוצעה לי עבודה בערדום תקשוב
בניהול מערכות מידע .לא היה ל י רקע קודם במחשבים ,למעט ש�י
לוב של אהבה לאקסל OCD ,ודיוק בפרטים הקטנים ,אבל החלטתי
לנסות.
גיליתי עולם מרתק של נתונים ,ניתוח מידע ותוכנות מתוחכמות.
קיבלתי שתי מערכות לניהול – מערכת שיווק ירקות של ערדום
ומסד נתונים לתמרים.
כאשר קיבלתי את התוכנה לידי ,נתתי לה את השם תמריקה (מאז,
אני נוהגת לתת לכל התוכנות והאפליקציות בניהולי שמות של
בנות) והתחלתי לחקור ,להבין ,למיין ולסדר את הנתונים הרבים.
כל מגדל מתעד נתוני גידול  -רמת ההפריה של העץ ,כמות מים
ודשן בהשקיה ,שעות עבודה בעצים ,שעות מנוע של כלים ,תאריכי
פעולה ועד ריסוס מזיקים ,כיווני רוח ,טמפרטורה ובדיקות קרקע.

ויקה וג'ולי יצאו למטע
בתחילת הדרך המגדלים היו מקלידים את הנתונים בתמריקה,
אקסל ,או תוכנות אחרות (לעיתים קרובות על דפי נייר!) ומעבירים
אלי לעיבוד והעלאה לתוכנה .בתחילה היה קושי באיסוף הנתונים,
קבלתם בלו ח זמנים מסודר ומעקב אחרי כל-כך הרבה נתונים מס�ו
גים ומקורו ת שונים ,ויחידות מידה רבות .בעקבות כך ,הוחלט ל�ע
שות פיילוט בערדום תקשוב לפיתוח אפליקציות שייקלו על הקלט
ואיסוף הנתונים:
אפליקציה ראשונ ה בשם ג'ולי ,בה ניתן להקליד נתונים ברמת הח�ל

מיה והברקוד הראשון

קה וכן פעולות שלא מתבצעות על כלי הגובה בטלפון הסלולרי והם
עוברים ישירות לתמריקה.
אפליקציה שנייה בשם ויקה ,בה כל עץ מסומן בברקוד .העובד בוחר
את כלי הגובה עליו הוא עובד ,את העובדים איתו בצוות והפעולה
שהוא עושה .הוא סורק את הברקוד בתחילת העבודה על העץ ,ואז
את העץ הבא וכן הלאה .מדידות הזמן מכל עץ נשלחות ישירות
לתמריקה וכך חלק גדול מהקלט עולה בצורה אוטומטית.
היתרון של תמריקה על פני יישומי ם דומים בשוק הוא האינטג�ר
טיביות .במקביל לאפליקציות פותחו ממשקים למערכת התמחיר
בקיבוץ ,למחשבי ההשקיה לטובת קליטת נתונים אוטומטיים ,לבקק
רי מכונות המיון בבית האריזה לקבלת נתוני כמות ואיכות ,וכן לכלי
הגובה לקריאה של שעות מנוע ובהמשך גם מיקום .GPS
פיתוח משמעותי נעשה מול בית האריזה על ידי התחברות למחשב
של הממיינת  -מכונה ענקית ומרשימה שמצלמת ושוקלת כל תמר
שעובר דרכה וממיינת לגודל ולאיכות המתאימים.
הדו"ח שפותח מביא נתוני מיון ברמת המשטח  ,וכך המגדלים יכ�ו
לים לקבל נתונים מדויקים יותר מאי פעם על הפרי שהגיע מכל
חלקה.

הדו"ח שפותח מביא נתוני מיון ברמת המשטח וכך
המגדלים יכולים לקבל נתונים מדויקים יותר מאי
פעם על הפרי שהגיע מכל חלקה
פיתוח נוסף נעשה ב  - POWER BI -תוכנה חדשה של דוחות
ניהוליים שמאפשרת לראות  ONLINEניתוחים ,התקדמות פעולה,
השוואה בין צוותים ,יעילות ונצילות ועוד.
עם סיום עונת גדיד  ,2017הסתיים הפיילוט שבו השתתפו כמעט
כל המגדלים באזור ואף מגדלים מחוצה לו .כעת מתחיל שלב ג' ,בו
המגדלים שותפים ברמת ההתחייבות וערדום תקשוב פועלת לפתח
ולהרחיב את הפרוייקט.
לאור ההיענות החיובית ומחויבותם של המגדלים ,העונה הקרובה
תהיה משמעותי ת מבחינת הפיתוח של תמריקה לצורכי מחקר ויצ�י
רת פלטפורמה רחבה יותר לניסויים ואיסוף מידע ,כאשר המו"פ
יהיה שותף בפיתוח .פרויקט תמריקה זוכה להערכה ולגיבוי גם
ממוסדות כגון הדקלאים ,משרד החקלאות ועוד גופי מחקר ופיתוח
חקלאי.
בעיניי ,חבל אילות הוא דוגמ ה לשיתוף פעולה בהרבה תחומים ,ו�ת
מריקה היא דוגמה נוספת .אנחנו החבל היחיד בארץ (ואולי בעולם)
שמתעד נתוני גידול כה רבים במסד נתונים ענק משותף וזה מראה
על אמון ,חוזק הקבוצה ושיתוף פעולה מפרה.
בערדום תקשוב אנחנו מקווים ומאמינים שבזכות תמריקה נוכל
לתרום להמשך ההצלחה בענף התמרים באזורנו.
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שיעור מולדת

 /גל נקדימון

הם היו דייגים ,כובסים ,חקלאים ,בנאים ,מורים ,רפתנים והם הקימו את הקיבוץ הדרומי ביותר בעולם,
שחגג בחודש שעבר  55שנים להיווסדו .פגשתי את השניים שנשארו וקיבלתי שיעור מאלף בהיסטוריה

כאן יהיה קיבוץ (התמונות באדיבות ארכיון קיבוץ אילות)

כשעומדים מימין למרכז הקניות "מול הים" ,עם הפנים לים ,אפשר
לראות את אנדרטת דגל הדיו ואת השטח שבינה לבין החוף .שם,
באום-רשרש ,נולד קיבוץ אילות .במקום הזה ישבה "הפלוגה
המקובצת"  -בני משקים מרחבי הארץ ,שהגיעו מטעם הקיבוץ
המאוחד באמצע שנות החמישים ,כדי ליצור התחלה למה שיהיה -
בתחילת שנות השישים  -קיבוץ אילות .מאותם צעירים שגרו על
החוף ,נשארו בחבל אילות שניים  -אסף גולן מקיבוץ אילות ודובי
הלמן מקיבוץ יטבתה .מבין שניהם ,אסף הוא זה שנשאר באילות
והיום הוא הוותיק ביותר בקיבוץ ,אבל דובי הקדים את הגעתו לאזור
בכמה שנים ואוחז בסיפורים יקרי ערך.
התמונה שהשניים מתארים רומנטית להפליא  -חבורה של צעירים
וצעירות ,שחיו על חוף ים סוף ,עבדו ,חלמו ,התבגרו ועשו ציונות
לאור השמש .דובי הצטרף לפלוגה המקובצת בשנת  1958ואסף
ב ,1962-זמן קצר לפני שעברה הפלוגה לנקודת הקבע של היישוב.

"הקבוצה ישבה בחושות שהיו פעם של המשטרה
הבריטית .היו שישה מבנים כאלה ,בצורת ח'
שיצרה חצר פנימית מקורה .כשיוצאים מהחדר,
נכנסים ישר לתוך הים( "...דובי הלמן)
איך הגעתם לכאן?
דובי הגיע מקיבוץ גבת " -אחרי השחרור ,כשחזרתי לגבת ,מזכירות
התנועה ניסתה לגייס בנים לבוא לאילת" ,הוא מספר" .חבר קיבוץ
רמת הכובש הסתובב באזור כמגייס מטעם התנועה ,והצליח לשכנע
אותי ,אבל ההחלטה לא היתה פשוטה; מצד אחד ,אמרתי לעצמי
שאם הולכים לעשות את המעשה ולהקים את הקיבוץ הזה ,אז אני
חייב להיות חלק מהעניין .מצד שני ,היה גבת .התקיימה אסיפה
בקיבוץ ,במהלכה לא אישרו את היציאה שלי  -אני לא קיבלתי את
ההחלטה ועזבתי".
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הסיפור של אסף שונה" :לאחר שנפצעתי במהלך השירות הצבאי,
נתנו לי תפקיד פקידותי ,מה שמאד לא מצא חן בעיניי כי רציתי
לעשות משהו יותר משמעותי וכך הגעתי לפלוגה המקובצת באום-
רשרש .לא הספקתי להיות שם זמן רב ,כי התבקשתי לחזור לקיבוץ
שלי  -גינוסר ,למשך כחודש לעזור בפלחה .בסביבות נובמבר 62
חזרתי לפה ,בזמן שעברנו לנקודת הקבע".
מה היה באום-רשרש ,חוץ מחול?
"זה לא היה מקום שאפשר לבנות בו יישוב ",נזכר דובי" .הקבוצה
ישבה בחושות שהיו פעם של המשטרה הבריטית .היו שישה מבנים
בצורת ח' שיצרה חצר פנימית מקורה .כשיוצאים מהחדר ,נכנסים
ישר לתוך הים...
כשהפלוגה התרחבה  -זוגות התחתנו ,נולדו ילדים  -שכרנו דירות
במעלה הגבעה ,בבתים שנבנו על ידי עמידר .אנחנו התחתנו בשנת
 1959ונשארנו לגור בחושות ,אבל במהלך ההיריון עם אסף (הבכור
שלנו) ,עברנו לאחת הדירות ,שכמובן לא היו ממוזגות  .אחד ה�מ
לווים של הפלוגה ממעגן מיכאל  -בוריס ,איש רב פעלים ,פיתח
שיטה לקירור הדירות  -הוא היה מביא קרח ומעמיד מאוורר כך
שהרוח תנשב על הקרח .אחרי שאסף נולד חזרנו לחושות ובמשך
שנתיים-שלוש הוא ממש גדל על החוף .היה עוד מקום שקראו לו
'בית הדייגים' וגם שם שכרנו דירות".
"החלום היה להישאר על שפת הים ,לא לצאת מהמסגרת הזו" ,מ�ו
סיף אסף גולן" .היתה אווירה טובה ,היה נעים ,כיף .אולי קצ ת הפ�ר
ענו לאילת ,אבל היו גם עוברי אורח שהיו עוצרים ופשוט מתבססים
במקום".
היה כבר הווי לפלוגה?
"היה" אומר דובי" ,אבל לא משהו ממוסד .היו יושבים יחד ,שרים,
מנגנים .את החגים חגגנו בתוך מבנה הפלוגה ,אבל רק מאוחר יותר
הכל התחיל להיות לפי לוח השנה וגם נולדו מסורות מקומיות,
למשל ,בכל שבת היינו עולים על משאית ונוסעים לים ,בדרך כלל
לחוף הצפוני של ערדג".
במה עסקה הפלוגה בימים ההם?

"בתקופה הזו ,הפלוגה  -הקיבוץ שבדרך  -עסקה בהרבה עבודות
בתוך אילת .בנמל ,בעבודות בית ,בניין ,מסגריה ,מכבסה  -שנתנה
שירות גם לתושבי אילת ובהמשך גם לאוניות שהיו מגיעות לנמל
אילת ".אומר דובי.
"כיבסנו על פתיליות וסירים" ,מעלה גם אסף זיכרונות" .עשינו את
הכביסה של האוניות ,המלונות הראשונים ,תושבי העיר אילת ,לא
היתה פה מכבסה אחרת; הכל היה מאד חלוצי  -היתה קבוצת בנייה,
שעבדה בעיקר בסולל בונה ,היו מורות וגננות שלימדו באילת והיה
לנו גם שופל ,שבין השאר נעשה בו שימוש כשעזרנו לבנות את רציף
המיכליות הישן.
המכבסה

"כיבסנו על פתיליות וסירים" עשינו את הכביסה
של האוניות ,המלונות הראשונים ,תושבי העיר
אילת ,לא היתה פה מכבסה אחרת; הכל היה מאד
חלוצי" (אסף גולן)
התחלנו גם לעסוק בחקלאות ,בהתחלה כעובדים של משר ד ה�ח
קלאות .קק"ל הכשירה לנו את השטחים שהיום נקראים 'השטחים
הדרומיים'  -ממסוף רבין דרומה ,ועוד כשהיינו באום-רשרש נטענו
שם תמרים ,שכבר אז נחשבו לענף מבטיח".
לדובי ,מסתבר ,יש זכות ראשונים על התמרים של חבל אילות -
"עוד כשהייתי בגבת ,קיבלתי מכתב מאילות ,בו התבקשתי לבקר
בעמק הירדן ולהיפגש עם אנש י התמרים הוותיקים  -סטולר ,מ�ק
בוצת כינרת ,היה הבולט שביניהם  -כדי שאבוא לפלוגה עם ידע
מסוים בתחום .הסתובבתי שם כמה ימים והתרשמתי מאד מהגזע
(תרתי משמע) של אנשי התמרים .את המטע הראשון נטענו ב,1958-
עם עצים שהביאו במיוחד מעיראק ופרס".
"אחד הענפים החשובים של הפלוגה המקובצת היה דיג ".ממשיך
אסף" .היו עוברות במפרץ להקות ענקיות של פלאמידות ואנחנו
היינו מנסים לצוד מהן כמה שיותר ,בעזרת רשת .היתה לנו סירת
מנוע פשוטה ,סומבוק ,וברגע שלהקת דגים היתה נצפית ,היינו
יוצאים עם הסירה  -מגייסים כמה שיותר אנשים שפנויים באותו
רגע ,מקיפים את הלהקה ותופסים  .בשלב מאוחר יותר תכננו מלכ�ו
דת( ,מול מלון מלכת שבא של היום)  -בנינו מלכודת בצורת שבלול,
כך שהלהקה נכנסת פנימה ולא יכולה לצאת".
דובי" :פעמיים בשנה ,במאי ובנובמבר ,היו מגיעים לחוף עדרים
אדירים של דגים ,עושים סיבוב וחוזרים לים ,בתקופות בה ן הם הג�י
עו בכמויות גדולות ,אנחנו לא היינו היחידים  -היו עוד שבע קבוצות
נוספות ,אז כדי לעשות סדר ,משרד החקלאות היה שולח מישהו,
שהיה עובר ומחלק את אזורי הדיג לחלקות.
למרות שזה קרה רק פעמיים בשנה ,הדיג היה מקור הכנסה משמעותי
מאד ,אז הבאנו לפלוגה זוג דייגים סיציליאנים  -מריו ואשתו ,שהיו
יושבים בסירות ומזהים את הלהקות שמתקרבות ומודיעים לנו ואנק

הדייגים של הפלוגה

חנו מייד היינו מוציאים קריאה לכל חברי אילות שמפוזרים באילת.
הדגים היו נכנסים לרשת ,אנחנו היינו גורפים את הדגים לחוף וכך
ביצענו שניים-שלושה סבבים ביום .במקביל לגריפת הרשת ,אנשי
תנובה היו מגיעים עם ארגזים ,כולם ביחד היו מכניסים את הדגים
מהר לארגזים ולוקחים אותם לבית החרושת.
אנחנו האמנו שהפלאמידות יישארו איתנו עוד הרבה מאד שנים ולכן
גם ,כשדובר על מעבר לנקודת קבע ,חשבנו איך ממשיכים לעסוק
בדיג ,אבל בגלל עבודות הפיתו ח בנמל ובעיר  -הדגים הפסיקו ל�ה
גיע .עם זאת ,במשך תקופה ארוכה ,היווה הדיג מקור הכנסה עיקרי
של אילות ומההכנסות הללו הוקמו ביישוב הקבע לא מעט מבנים".

אום-רשרש ,דהב ,ערדג ,אילות
איך נבחר המיקום לקיבוץ החדש?
את סוגיית המיקום אסף ודובי זוכרים היטב" :המיקום של אילות
נקבע לפי שיקולים של .1 :הכי רחוק מאילת ,אבל גם .2 :מקום
שממנו עדיין רואים את הים .זה היה מתוך הנחה שהדגים ימשיכו
להוות מקור הכנסה".
דובי מרחיב" :לפני שהדיג דעך ,חשבנו איך נוכל לשמור על הנכס
הזה? עלתה הצעה להקים את הקיבוץ על הים ,במקום שנקרא היום
חוף ערדג .קבוצה של חבר'ה מהפלוגה ,בראשותו של אורי ברנד
מעין-חרוד ,החליטה להעביר לשם את כל המחנה ,וכדי להמשיך
לעסוק בדיג ,בנו שם מזח אבנים ,שעד היום אפשר לראות חלקים
ממנו .זה לא צלח ,כי המוסדות טענו שאי אפשר להקים יישוב מתחת
לאף של הירדנים וכך נשללה האפשרות הזו והקבוצה נאלצה לנטוש
את הרעיון .במקביל ,הקיבוץ חכר  50דונם בשטח סמוך ,אבל אחרי
שחלף זמן וראינו שאנחנו לא משתמשים בשטח הזה החזרנו אותו
לקק"ל (ועל זה אפשר לומר שזו בכייה לדורות).
היו עו ד תוכניות ,כמו בניית מזח קרוב יותר למקום שישבה בו הפל�ו
גה המקובצת ולהקים מבנה שבו יהיו מגורים ,מחסני סירות ודגים".
גם אסף זוכר את רעיון הקיבוץ על החוף" :מכיוון שהיו אז מעט
מאד בתי מלון ,נשקלה האפשרות להקים את הקיבוץ בחוף ערדג,
אבל בנוסף לכל המכשולים ,האדמה שם מלוחה ,ולבסוף התקבלה
ההחלטה על המיקום הנוכחי של הקיבוץ  -לשבת כמה שיותר רחוק
מאילת ,על גדת ואדי רודד ולהיות חברה לא גדולה ,אבל גם לא
קטנה מדי .בכלל ,לא היו לנו חלומות גדולים ,לא רצינו להיות איזה
מונסטר כלכלי ,אלא רק להתפרנס בכבוד".
"אם כבר מדברים על מיקום" ,נזכר דובי בגעגועים" ,בתקופה ש�א
חרי מלחמת ששת הימים ,כשכל רצועת החוף עד שארם היתה שלנו,
טיילתי לדהב והתרשמתי מחדש מהאפשרות שלנו לקום בבוקר ,אל
מו ל הים .באתי לחברים באילות והצעתי שניקח את כל הקיבוץ ו�נ
עביר אותו לדהב .ידעתי שאפשר ללכת עם ההצעה הזו למוסדות
וחשבתי שיש פה הזדמנות ,אבל כולם חשבו שזה רעיון משוגע ואף
אחד לא הסכים"...
הייתם מרוצים מהמיקום של יישוב הקבע?
"היה ברור שאי אפשר להישאר במקום שהיינו בו" .קובע דובי.
"לגב י מיקום הקיבוץ  -חששנו מהקרבה לאילת ,פחדנו שהעיר ת�ש

המשך בעמוד הבא
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המשך מהעמוד הקודם
תלט על הקיבוץ ,אבל בדיעבד הסתבר שזה לא כל כך נורא .מכיוון
שבנינו גם משק ,חששנו מתלונות של התושבים העירוניים ,אבל גם
החששות האלה התבדו".
דובי מעלה זיכרונות לא פשוטים מהימים הראשונים של הקיבוץ
הצעיר ומספר שהקשיים שנתקלו בהם המקימים ,לא אפיינו יישוק
בים חדשים אחרים" .הסוכנות  -שהיתה הגורם המיישב והעמידה
את הכספים הדרושים לבניית יישובים ולפיתוח חקלאי  -לא תמכה
בהקמת היישוב הזה .לכן  ,אילות השתמשה בהון העצמי שצברה ב�ת
קופת הפלוגה ,כדי להקים את היישוב ולממן את הפיתוח החקלאי.
אם זה לא מספיק ,אז גם בתנועה היו חילוקי דעות ודווקא קיבוצים
צעירים יצאו נג ד הקמת אילות ,כי טענו שהקמת היישוב החדש ת�מ
שוך אליה כוח אדם שצריך להגיע לקיבוצים אחרים.
טבנקין ,שהיה אז הדמות הבולט ת בתנועה ,הריץ את ההחלטות לק�י
דום הקמת הקיבוץ ,כי גרס שהקמת ו תהווה עוגן להתיישבות ב�ד
רום ,שתתחיל באילות ותתמשך משם צפונה .מכיוון שלא היו באותה
תקופה גרעינים פנויים להקמת היישוב ,הוצע שיבואו בני משקים,
אבל אז עלתה טענה מכיוון הקיבוצים הוותיקים שאמרו שגם כך
יש להם בעיה להשאיר את הבנים שלהם ,ואם עכשיו יגידו לדור
ההמשך שהוא יכול להקים לו יישוב חדש משלו ,תתרחש עזיבה של
הצעירים .ובאווירה הזו נולדה אילות  -באווירה של הסתייגות של
הסוכנות והתנגדות בתוך התנועה".
כמו שאנחנו יודעים  ,קיבוץ אילות הוקם .המכבסה המשיכה ל�ע
בוד ,אבל הדיג פסק .מה כן היה בשנים הראשונות ,אחרי המעבר
ליישוב הקבע?
"היו ,כמובן ,גידולי שדה ,בנוסף לתמרים שנטעו עוד כשהיינו באום-
רשרש ".אומר אסף" .התחלנו מדברים פשוטים ובכל שנה היה משהו
אחר  -חצילים ,עגבניות ,מלפפונים ,בצל .הרפת הוקמה בשנת
 1964ואז גם התחלנו לגדל מספוא; במשך כמה שנים גם היו לנו
לולי הטלה .ברוב הענפים האלה אני עבדתי במהלך השנים ,ובשלב
יותר מאוחר עברתי למיכון של העסק ,כמו מוסך ,חשמל ועוד .בשנת

ומה עם הקמת המבנים?
"הקמת היישוב לוותה בתכנון מעניין  -המתכנן היה חבר בית-
השיטה בשם ביקלס ,שישב שבועיים באתר הקבע של היישוב ובדק
אותו ,כדי לגבש את הרעיונות המתאימים ביותר .הוא הגיע למסקנה
מאד מעניינת  -שהבעיה של המקום היא החום וההקרנה וצריך
למצוא דרך להקטין אותם .קו המחשבה שלו היה ,שככל שהמבנה
החיצוני גדול יותר ,השטח של הקירות קטן יותר ,ואז השטח שבפנים
מתחמם פחות.
ביקלס הציע לבנות את כל אילות בגושי בתים גדולים ,בכל גוש יהיו
 20בתים ,כל הבתים יהיו על עמודים והמעבר ביניהם יהיה מתחתם.
ז ו היתה גישה מעניינת ,אבל בפועל אנחנו לא הסכמנו להיכנס לק�י
בוץ כזה ולכן הוא נבנה בצורה קונבנציונאלית".

זה שעבר וזה שנשאר
עשר שנים לאחר הקמת קיבוץ אילות בנקודת הקבע שלו וארבע-
עשרה שנה לאחר שהגיע לאזור ,לקח דובי הלמן את מטלטליו והוא,
אשתו והילדים ,הצפינו ,אבל לא רחוק מדי  -ועברו לקיבוץ יטבתה.
למה עברתם ליטבתה ,למה לא בחזרה לגבת?
"קודם כל ,אמרתי ש' :אם אנחנו מתחילים לנוע צפונה ,אז לא מו�כ
רחים לעשות את זה בבת אחת; אפשר בשלבים .אז נעבור ליטבתה'.
נשארתי קשור בכל נימי נפשי לגבת ולחברים ,לקבוצה הוותיקה,
באתי לבקר וכשהקמנו את אילות ,אני ראיתי בעיני רוח י מקום ש�מ
תנהל ומתפתח כמו גבת .באותם ימים ,אמרתי לעצמי שאם נצליח
להגיע לזה שנהיה כמו גבת  -אז הצלחנו במשימה .אבל לא רציתי
לחזור.
האמת היא שמצד אחד ,ביטבתה היה את אותו חזון שאיתו הגעתי
לאילות ,ומצד שני היתה לי הרגשה שאם אני מגיע ליטבתה ,אז אני
כבר לא נכנס לקטגוריה של המייסדים ,אלא אני פשוט אהיה עוד
אחד שמגיע .ידעתי שיש בזה ויתור על העמדה שהיתה לי באילות,
אבל זה היה בדיוק מה שרציתי  -רציתי להיכנס לתוך קבוצה שבה
אני לא מאיים על אף אחד ,ולהצטרף לעשייה ,לישות קיימת".

"ביקלס הציע לבנות את כל אילות בגושי בתים
גדולים ,בכל גוש יהיו  20בתים ,כל הבתים יהיו על
עמודים והמעבר ביניהם יהיה מתחתם .זו היתה
גישה מעניינת ,אבל בפועל אנחנו לא הסכמנו
להיכנס לקיבוץ כזה" (דובי הלמן)

הקמת המזח בחוף ערדג

 ,1972בניסיון לבסס את הכלכלה על תעשייה ולא רק על חקלאות,
חיפשנו מפעל מתאים ומצאנו בית מלאכה באשדוד שמייצר ליבות
לשנאים .שלחנו לשם חבר'ה שילמדו את העסק ,קנינו את המפעל
והבאנו אותו לכאן .ההעברה התבצעה ב ,1973-ממש לפני המלחמה,
מה שדי תקע את כל ההעברה ,כי לקחו את כל הבחורים למלחמה.
מאוחר יותר בנינו את מבנה הקבע של המפעל ומאז הוא שם".
"היו ירקות ",חוזר דובי" ,אבל מים לא היו ,אז הפיתרון היה להשקות
במי הביוב של אילת ואכן ,בכל השנים הראשונות כך היה ,כי מספוא
ותמרים אפשר היה לגדל עם מי ביוב .ב ,1964-כשרצינו להקים
את הרפת ,טענו ביטבתה שאין סיבה להקים עוד רפת בערבה וצריך
לפתח את הרפת הקיימת .אנחנו היינו תלויים במפעל של יטבתה כדי
לעבד את החלב והיה ברור שאי אפשר לייצר חלב ,בלי שיעבדו אותו
ביטבתה .בסופו של דבר רכשנו פרות ובנינו רפת שגדלה והתפתחה,
עד שהוחלט למכור את הפרות ואת מכסת החלב ליטבתה".
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אתה מתגעגע לאילות?
"מאד .מדי פעם אני חושב אם לא הייתי צריך להישאר ,אבל אלה לא
געגועים בלתי נשלטים .אני שומר על קשר עם חברי אילות ,מגיע
לאירועים ,נפגש ,משוחח ומלווה בשמחה רבה את התפתחותה של
אילות ומצר על כך שהקיבוץ לא גדל.
בגילוי לב ,אני יכול לומר לך שכשאני מבקר באילות ,אני לא מרגיש
את הויתור ,את הנוסטלגיה ,גם כי היה לנו קשה מאד .הנוסטלגיה
של אילות כוללת מצבים קשים  -עבדנו כמו משוגעים ,חשבנו שזו
החובה שלנו ,אבל בגלל זה גם ויתרנו על הרבה מאד .למשל ,לא
היינו מצליחים להתגב ר על השדה ,כי התעקשנו לעשות הכל בע�צ
מנו ,בלי עבודה שכירה ,והתוצאה היתה שעבדנו בלי הפסקה ועדיין
לא הספקנו .מהבחינה הזאת ,המעבר ליטבתה היה קל יותר ,אבל לא
הרגשנו שוויתרנו על העיקר ,או על העקרונות".
נשארת בקשר עם אנשים מהפלוגה המקובצת?
"נשארנו בקשר טוב וחמים עם כל החברים שלנו שהיו יחד איתנו
בקיבוץ אילות והיום מפוזרים בגינוסר ,גבעת ברנר ,גבעת חייםו ו�ב
עיר .בקיבוץ אילות מקיימים מפגשים של החבר'ה הוותיקים .אנחנו
בעצמנו לא יוזמים את המפגשים הקבוצתיים האלה; אבל אנחנו כן
נפגשים עם חברים.
גם עם אנשים שבאו אחרינו לאילות ,מגרעין רודד ,אנחנו שומרים

על קשר .מהם דווקא נשארו די הרבה בקיבוץ ויחד עם בני/בנות זוג
המספר שלהם עומד על כ".15-20-
אסף גולן ,כפי שכבר נאמר  -בא ונשאר .התחי ל את חייו בע�ר
בה כחייל והיום הוא אוחז בתואר "הוותיק ביותר" באילות .אסף,
ידעת שתישאר פה?
"לא .באתי ,קודם כל ,כדי לסיים את השירות הצבאי ומפה לשם
מתגלגלים  -עוד שנה ועוד שנה וכך מגיעים ל 55-שנים באילות".

"בשנים הראשונות של הקיבוץ ,אם היית פה שלוש
שנים ,כבר היית וותיק .אני לא רואה במישהו שבא
אתמול כאילו שהוא פחות ממני באיזושהי צורה.
להיפך  -צריך אנשים צעירים שבאים עם הרבה
מרץ לעשות ולהמשיך" (אסף גולן)
איך זה להיות "הוותיק"?
"קודם כל ,בשנים הראשונות של הקיבוץ ,אם היית פה שלוש שנים,
כבר היית וותיק .אני לא רואה במישהו שבא אתמול כאילו שהוא
פחות ממני באיזושהי צורה .להיפך  -צריך אנשים צעירים שבאים
עם הרבה מרץ לעשות ולהמשיך.
כששואלים אותי אם אני מכיר את מי שהיה כאן לפני כך וכך שנים,
אני אומר שמי שגר בתחנת רכבת לא זוכר את כל מי שעובר שם.
לא הצלחנו 'להדביק' למקום יותר מדי אנשים; את זה כבר עושים
החבר'ה הצעירים ודור ההמשך ואני מקווה מאד שיצליחו .אנחנו
הקמנו פה משק שהתפרנס יפה מאד ויצר בסיס טוב וצריך שיהיה
המשך".
אתה מרוצה מקיבוץ אילות עם כניסתו לשנתו ה?56-
"יש נחת ויש גם אי-נחת .יש נחת מההתפתחות של הקיבוץ ,מזה
שהוא קולט משפחות טובות והתקווה היא שזה מה שיאפשר את
הגידול וההתפתחות הלאה .עד היום לא עברנו את ה 100-חברים,
אז תמיד אחת השאיפות היא לבסס את הקיבוץ גם מהבחינה הזאת.
אני מאד בעד להחזיר את הבנים והבנות ,אבל אנחנו נוהגים עם
הבנים החוזרים כמו עם כל הנקלטים ואני לא בטוח שזה נכון ,כי
את מי שמגיע מבחוץ  -אנחנו לא מכירים .את הבנים שלנו אנחנו
מכירים".
אתה רואה את עצמך נשאר פה?
"כן .לא נשארתי פה עד עכשיו בשביל לקום וללכת .בסופו של דבר,
זה הבית שלי".

השיג מטרות
הל
רוצ גנת ויעילה?
מאור

בצורה יותר

רוצה
כלי שיעזור לך לתאם ולעקוב?

יום עיון בנושא

מחזור חיי פרויקט

רן ששון ,מנהל המנבטה,
יעביר הדרכה על
מחזור חיי פרויקטים
וכלי לניהולם
באודיטוריום המרכז לאנרגיות מתחדשות
ביום ג׳ ,16.1.18 ,בין  13:30ל19:00-
הכניסה חופשית על בסיס מקום פנוי

אלון בן משק ובנו קאי בן משק
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חמסה חמסה

 /גל נקדימון

בהתאם למגמה האזורית ואולי עוד לפניה ,חגגו את חג המשק ה  55 -של קיבוץ אילות בסימן הדור הבא,
ואפילו הדור הבא הבא .רכזת התרבות ומזכירת הקיבוץ  -שתיהן בנות משק  -סיפרו מה היה
לגדול באילות

מילים :יעלה בוקר ,עינב נלסון ,יאיר ילובסקי.
לחן :יאיר ילובסקי
שירו את השיר שלנו
שיר שמתנגן עוד בנו
במדבר ,דשא וחולות
שירו את השיר של אילות

שביל שמוביל לראש גבעה
עם בריכה נעולה וכיפה לבנה
שמשקיף מלמעלה על עבר ותמונות
מחבר את כולנו לאילות
גדלנו כולנו באותם בתים
יחפים צעדנו על שבילים לוהטים
אספנו אינספור זכרונות
אני גר כך אומרים בגן עדן עלי אדמות

לכל השירים מילים ומנגינה
ולכל הזכרונות ריח ותמונה
גם אם השיר שלי נשאר אי שם בזמן
הוא צמח איתי ממש כאן
שירו את השיר שלנו
שיר שמתנגן עוד בנו
במדבר ,דשא וחולות
שירו את השיר של אילות
שירו את השיר של אילות

עינב נלסון וטליה גולן ,רכזת התרבות ומזכירת הקיבוץ בהתאמה,
משתמשות בהרבה מלי ם עם השורש ק.ס.מ ,ו  -ר.ג.ש כשהן מ�ד
ברות על חג המשק ,ולא מתוך ניסיון להלהיב את השומעים .אחרי
הכל ,אין פה כרטיסים למכור ,אלא מתוך התלהבות כנה ממה שעבר
קיבוץ אילות בחודש האחרון .כל אחת מהן ,מהמקום שלה ,מדגישה
את החלק המרכזי שהיה לבנות ובני המשק באירוע ואת האווירה
ששרתה עליהם ועל המקום במהלך ימי החג .אני בקלות יכולה
לראות ולשמוע אותן ,בעוד כך וכך שנים ,מדברות על הימים האלה,
עם אותה נוסטלגיה בה סיפרו דובי הלמן ואסף גולן על ימי הפלוגה
באום-רשרש .כמו אז ,גם באילות של סוף  ,2017מייצרים זיכרונות.
תחילת הדברים בקוריוז שמספרת לי עינב " -עד היובל לקיבוץ
חגגנו בנובמבר ואז נורית גורן גילתה בארכיון ,שתאריך העלייה
המדויק לקרקע היה ה 24.12.62-ומאז אנחנו חוגגים בדצמבר".
כמה משקל היה ליום ההולדת ה  55 -של קיבוץ אילות  -שהוא,
אמנם לא "עגול" ,אבל בעל משמעות?

משהו קנוי ...ופה אחד הוחלט שהולכים על מופע של בני המשק.
בכלל ,משהו בשנה הזאת ,באופן לא מוצהר ,התנהל עם קריצה
לכיוון בני ובנות המשק .אני מרגישה שלא סתם כולנו התכווננו
ל'לגדול באילות'".
"לאילות יש בעיה דמוגרפית" ,משתפת טליה" .חסרה פה שכבת
ביניים  -העשור של גילאי  ,50שאם היו פה ,היה מצופה שהם יתפסו
את המושכות ,שבני השישים פלוס יוכלו לשחרר ,אבל מ ה שק�ו
רה בשטח ,זה שגם צעירים בקיבוץ וגם צעירים ברוחם ובגי ל צר�י
כים לתפוס את המושכות .אנחנו רוצים להזכיר לכולם את החוויה
הייחודית של 'לגדול באילות'".
מה בתוכנית?
"פנינו מבעוד מועד לבני משק וביקשנו מהם לבחור שיר ,שיבוצע
(גם על ידי בני משק) במופע שיתקיים בחג ,וכך היה ".מספרת עינב.
"בנוסף למופע ,קיימנו מסורות של הקיבוץ  -הצעדה המשותפת
לאום-רשרש ,לרחבת דגל הדיו ,בילוי קהילתי משותף והשנה גם
הצטלמנו באתר הפלוגה המקובצת וגם הטמנו קפסולת זמן".

"זה היה מעגל ספונטני ,של אנשים שלא בהכרח
גדלו ביחד ועדיין מרגישים כמו משפחה ...זה היה
כל מרגש והתחושה היתה כל כך נוחה ,כמו לבוא
הביתה" (עינב נלסון)
טליה" :חג המשק  -גם כשהוא לא "עגול"  -מאד חשוב לנו ואנחנו
רוצים שהאירוע יהיה משמעותי ,קהילתי ומשתף ולכן אנחנו מתקק
צבים אותו בנפרד .מן הסתם ,חגיגות עשור מתוקצבות אחרת ,ו55-
מתוקצב אחרת מ ,56-למשל .קיים צוות שיושב ,חושב ומתכנן כמה
חודשים מראש ,בליווי רכזת התרבות".
עינב" :הישיבה הראשונה נערכה בספטמבר ,ולא רק וועדת תרבות
לקחה בכך חלק .הוועד ה מיודעת על כל התוכניות והאירועים ב�ת
חום התרבות ,ואנחנו מסכמים יחד .אני רכזת תרבות יחד עם מירון
גינזבורג (נקלטת ,אשתו ש ל בן משק) ,אבל יש שני חגים שאני מ�ת
עקשת לרכז אותם  -חג משק ופסח".
מה היה הנושא השנה?
עינב" :אם בחגיגות היובל העלינו הצגה גדולה ,שהיתה סביב שאלת
הבנים ואיך אנחנו מחזירים אותם ,אז עכשיו כבר יש בקליטה כמה
משפחות של בנים והנושא שנבחר היה 'לגדול באילות' .השנה,
הבאתי לצוות החג שני רעיונות :עשייה מקומית  -בני משק מכל
הארץ מתאחדים למופע מוזיקלי משותף .הרעיון השני  -לחשוב על
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לא כל בני המשק גרים בקיבוץ ,מם הסתם  -איך העליתם מופע
משותף?
"נכון שלפעמים גם לבנ י משק לוקח זמן להתרגל לקהילה המ�ש
תנה ,אבל משהו בזה שגדלים פה ,מחבר אותך למקום והמופע
המחיש את זה מצוין  -לא התקיימו חזרות ,כי כל אחד הגיע ממקום
אחר ,אבל הכ ל פשוט התחבר באותו היום בצהרים ,כשעשינו בל�א
נס .חבר'ה שלא נגעו בכלי  20שנה ,פתאום תפסו ת'גיטרה והקימו
מחדש הרכבים שהיו עוד בתקופתי .זה היה מאתגר ,אבל גם מאד
מאד מרגש".

ומה עם מי שלא שרו?
"כל המופע היה על טהרת בנות ובני המשק ,מגיל  14ועד גיל 53
(הבן הראשון של אילות) ,כ 40-איש לקחו בו חלק 25 ,מתוכם על
הבמה והשאר בחרו את השירים .ההנחיה התבצעה על ידי שתי בנות
משק ,ועל מנת להבהיר ש'לגדו ל באילות' זה משהו שקורה גם ע�כ
שיו ,הופק סרט שבו הופיעו הצעירים  -ילדי גיל רך עד כיתה ו',
שסיפרו על אילו ת שלהם ועל חווית הגדילה האישית שלהם בק�י
בוץ".

זאת שחזרה
מעבר לכך שכל חג משק הוא סיבה למסיבה  -שמתן לב לאווירה
שונה ,אחרת ,במהלך החג הזה?
טליה שמה דגש על התפקיד המרכזי של המוזיקה באירוע :מוזיקה זה
משהו מאד משמעותי  ,חוצה דורות ,והכל יצר אווירה קסומה  -ה�מ
קום שהיה ערוך בצורה כל כך יפה ונעימה ,הקהילה שמתכנסת לה
ביחד לערב שירה ,בכלל  -אנשים מאד נהנו לשבת ביחד ולשיר ,מה
שיצר השנ ה חג מקסים .אילות תמיד היה קיבוץ מאד מוזיקלי וה�מ
שמעות של המוזיקה והמקום המרכזי שלה ,הם בזכותה של יהודית
פיסטול ,שהשקיעה כל כך הרבה במשך השנים ,ובני המשק באמת
מאד פרגנו לה ,ובצדק".
"יש לנו בני משק מוכשרים מאד ,עם המון זיכרונות והווי משותף"
אומרת עינב" ,והשילוב של הכל הביא לחוויה מאד מרגשת  -אחרי
שהסתיים המופע וכבר פירקו את ההגברה ,התיישבו במעגל יותר
מ 20-בני משק ,מגיל צבא ועד מעל  - 50עם גיטרה ולא הפסיקו
לשיר .זה היה מעגל ספונטני ,של אנשים שלא בהכרח גדלו ביחד
ועדיין מרגישים כמו משפחה ...זה היה כל כך מרגש והתחושה היתה
כל כך נוחה ,כמו לבוא הביתה .אני מאמינה שהחיבור הזה ,שערבים
מהסוג הזה מייצרים אצל בני המשק ,מחזיר אותם הביתה".
יש בני משק שבעקבות האירוע חושבים על חזרה לקיבוץ?
"לכולם זה גרם לגעגוע וכולם אמרו שצריך לעשות יותר דברים
כאלה ,ומהתגובות ,אני יודעת לומר שהחג עשה חשק לאנשים לחזור
הביתה ויש לי סיפור אישי שמגבה את זה :היינו פה ,שרון בעלי ואני
בחג המשק ה ;45-אחרי החג הזה חזרנו ואמרנו ' -יאללה ,עושים
את זה'".
עינב ,בתור מי שעשתה את הצעד ,את יכולה להבין למה ,בעצם,
יש כאלה שרוצים ,אבל נמנעים?
"יש פחד מובנה של בני משק לחזור למקום שבו ,מצד אחד ,הילדות
היתה מדהימה ,עם חוויות הכי מיוחדות וייחודיות ומצד שני ,שם
נעצרת   -בדרך החיים שאת זוכרת אותה כשהיית ילדה .אבל הק�י
בוץ כבר לא במקום הזה היום,
הקיבוץ במקום אחר ,הזמן לא
עצר מלכת ודברים קרו .כשאת
לא גרה פה ,אלא רק בא ה ל�ח
גים ,את לא באמת חווה את
הקהילה ,את לא יודעת מה
קורה ,ומהבחינה הזאת נשאק
רת תקועה בגיל  ,18כשעזבת
לצבא".
איך את מיישמת את הניסיון
האישי שלך מבחינת הקיבוץ?
"באירועים האלה ,תמיד אני
'אצוד' בני משק ששמתי
עליהם עין ואתחיל לדבר אתם,
גם עם בני ובנות הזוג ,ממש
בלי בושה ...אני לא בוועדת
קליטה ,אז אני יכולה להיות
פחות רשמית ,ואני גאה להגיד
שגם כתוצאה מהשיחות האלה
אלון ,בן משק ובנו קאי ,בן משק
קורים דברים".

רק בני משק?...
"בני המשק האלה הם העתיד והעתודה ,אבל אני לא רק בעד בני
משק  -מאד חשוב לי שיהיו כאן עוד אנשים ועוד תפיסות; זה אחד
הדברים שהופכים את המקום הזה למרתק כל כך".
חוץ מאווירה טובה ,הרגשתן עוד משהו אחר באוויר?
"כיום יש כאן  96חברים ו 11-נקלטים" ,אומרת טליה .במהלך חג
המשק ה 55-היו כאן למעלה מ 200-איש של הקהילה (בלי הילדים
הקטנים) וזה לא כולל את עשרות המשתתפים באירוע ,כך שהיתה
השפעה גם במראה של המקום ,של הדשא המלא .למופע ולכל החג
עצמו היה אימפקט מאד חזק על הקהל ועל הקהילה וכשמסיימים את
האירוע הזה ובא חבר משק וותיק ואומר שיש רגעים ששווים הכל,
זה מאד מרגש".

"למופע ולכל החג עצמו היה אימפקט מאד חזק על
הקהל ועל הקהילה וכשמסיימים את האירוע הזה
ובא חבר משק וותיק ואומר שיש רגעים ששווים
הכל ,זה מאד מרגש" (טליה גולן)
ומה עם שאר אירועי החג? גם הם נהנו מאותה אווירה מיוחדת
שנוצרה בערב שישי?
טליה ממשיכה" :כל חג משק יש לו את הייחודיות שלו וכל חג משק
הוא חגיגי בפני עצמו ,אבל אני חושבת שגם העשייה סביב המוזיקה
וגם הפעילות של שבת  -שהתקיימה באילות ולא במקום אחר ,כמו
שלפעמים היינו עושים  -חיזקו את ההרגשה הביתית והקהילתית".
"פשוט היינו ביחד" ,מחזקת עינב את הדברים" ,ביום שמש מקסים;
אנשים לא רצו ללכת ,כי החוויה וההדים של הערב הקודם עדיין
היו איתנו .בפעילות של שבת היו כאן כ 300-איש (יחד עם הילדים
הצעירים שלא היו בערב הקודם) ,להפנינג ,הפעלו ת לילדים  -מ�ת
נפחים לקטנטנים ,הפעלת בועות סבון ,ג'גלינג .היה גם בית קפה,
והכנת פסיפס קהילתי עם הלוגו של אילות ,שבקרוב הוא יהיה מוכן
וייתלה על אחד הקירות החיצוניים של חדר האוכל".
"חג המשק זו שעתה היפה של הקהילה .מסכמת טליה".הרגעים בהם
כולם מתאחדים סביב האירוע .אני מקווה ומייחלת שנדע לקחת
איתנו את הרגעים האלה ,של חג משק ,גם לשגרה ,גם ליום-יום
 את הביחד ואת ההנאה מהביחד  -לא צריך לחכות לחגיגות שלהשנה הבאה".

המשך בעמוד הבא
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עגבנייה עם חיישן

 /גל נקדימון

משנה :בשטח המו"פ החקלאי יש אזור שבו גדלות להן עגבניות תמימות למראה ,אבל מתחת לעלים
הירוקים מסתתרת מערכת מתוחכמת ,אשר  -במלים פשוטות  -מאפשרת לעגבנייה להחליט מתי היא
מקבלת מים
חוקר המו"פ החקלאי ,אהוד צאלים ,מגיע פעם בשבוע לחבל אילות,
למשך יומיים .את הדרך ממזכרת בתיה לערבה הוא עושה כבר כמה
שנים ,לאחר כשנתיים של מגורים בקיבוץ יהל .המשפחה  -אהוד,
אשתו ושני ילדיהם  -מא ד נהנו לגור בערבה ,אבל המרחק מהמ�ש
פחה עשה את שלו והם חזרו לשורשים  -לכור מחצבתו של אהוד.
לאחר שסיים תואר ראשון ושני בפקולטה לחקלאות ברחובות ,שוקד
אהוד על הדוקטורט שלו ,בנושא יחסי גומלין בין מערכות בקרה
צמחיות למערכות בקרת השקיה ובפרט למערכת IOD - Irrigation
- On Demandשפותחה על ידי פרופ' אורי שני ושותפיו .לחבל
אילות הוא הגיע  -כמו חוקרים קודמים לפניו  -הודות לאורי שני,
שגם מנחה אותו בדוקטורט יחד עם ד"ר אלון בן-גל.
אהוד ,החוקר קרקע ומים ,מגיע לצורך מחקר ועבודה ,עובד במו"פ,
ישן בשטח ובשאר הזמן עוב ד בבית על כתיבת תוכניות מחקר ,ד�ו
חות ,תוצאות ומסביר כי באמצעי ם הקיימים כיום הוא גם יכול ל�ע
קוב אחרי הניסויים באמצעות האינטרנט.
צוות קרקע ומים במו"פ כולל את גלעד הורביץ  -איש המים של
המו"פ וטכנאי בכיר וותיק ,ואת סטס טונגוזוב ,שהחל לעבוד רק
לפני כחודש,כטכנאי בתחום קרקע ומים" .זה תחום שיש בו צורך
בעבודה מקצועית" ,מסביר אהוד" ,ובאנשים שהם בעלי ניסיון וידע
ספציפי".
במה עוסק הניסוי המדובר?

הניסוי הנוכחי  -דונם של עגבניות
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"הניסוי עוסק בתופעות של פיצוי של מערכות שורשים  -במסגרת
המחקר אנחנו מנסים לבחון מה קורה כאשר אנחנו מספקים לחלק
מבית השורשים ש ל הצמח ,תנאים שהם תנאי עקה ( ,)stressוב�מ
קרה הספציפי – השקיה במים באיכות נמוכה המתבטאת במליחות
גבוהה .אנחנו מנסים לראות איך כ ל מערכת השורשים מגיבה ל�ת
נאים הללו שנמצאים רק בחלק מבית השורשים ,ולבדוק תגובות של
פיצוי על ידי השורשים שאינם נמצאים במצב עקה".

בחיישן המסוים הזה ,המדידה המתקבלת מייצגת
את מה שקורה קרוב יותר לשורשים וזה חשוב ,כי
יש שונות מאד גדולה בקרקע
איך מתבצע המעקב?
"אנחנו משתמשים במערכת בקרת השקיה ייחודית ,שנקראת –
 ;IODהמערכת הזו בעצם מבצעת השקיה על פי דרישת הצמח -
חיישן שנמצא בקרקע ,קרוב מאד למקור המים של ההשקיה  ,ו�ק
רוב מאד לשורשי הצמח ,בנוי כך שהוא מעודד התפתחות וגדילת
שורשים לתוכו .יש בחיישן מרכיב נקבובי ,שבו קיימים תנאים
מתאימי ם להתפתחות שורשים  -יחס אוויר מים נכון ,תכולת רט�י
בות מתאימה ,מוליכות הידראולית גבוהה והתנגדות פיזית נמוכה.
על ידי קירוב החיישן הזה למקור המים והדשן ,אנחנו יוצרים תווך
מאד נוח להתפתחות שורשים".
מה בודק ,או מודד החיישן?
"החיישן מודד פרמטר פיזיקלי( ,שנקרא עומד מטריצי) שממנו ניתן
להסיק לגבי תכולת הרטיבות בקרבתו .קיים קשר פונקציונאלי בין
העומד הזה לתכולת הרטיבות ,ולכן ,במידה והשורשים אכן התבססו
בתוך החיישן ,אפשר להסיק  -באופן עקיף  -לגבי תכולת הרטיבות.
באזור שבו יש שורשים ויש קליטת מים  -מתחייב שינוי בתכולת
הרטיבות .לכן ,במידה והמערכת מזהה שינויים בפרמטר הנבחר ,אני
יודע שיש שינוי כזה .השינוי גורם למערכת  -בהגעה לסף מסוים
שנקבע מראש על ידי המערכת  -לתת פקודה להשקיה".
קיימים חיישנים שמודדים את תכולת הרטיבות; מה הופך את
החיישן הזה למיוחד?
"החלק בחיישן שמאפשר את התפתחות השורשים לתוכו .חיישני
קרקע 'רגילים' ,שמודדים את תכולת הרטיבות ,לא מאפשרים את
התפתחות השורשים בתוכם  .בחיישן המסוים הזה ,המדידה המת�ק
בלת מייצגת את מה שקורה קרוב יותר לשורשים וזה חשוב ,כי יש
שונות מאד גדולה בקרקע  -יכול להיות שקרוב לשורש התנאים הם
 Xובמרחק של  5ס"מ משם התנאים הם כבר  ,Yולכן על מנת לקבל
מדידה המייצגת את מצב הצמח חשוב מאד למדוד בקרב ה המקס�י
מאלית האפשרית לשורש".
עד כמה מדויקת המדידה?
"מכיוון שאנחנו משתמשים במערכות  IODנפרדות לאזור של בית
שורשים ,אפשר למדוד ר ק באזור שבו יוצרים את העקה ,כי המ�ע
רכת היא נקודתית .אגב ,על ידי כך אנחנו מרוויחים פעמיים  -גם
משקים על ידי המערכת וגם מודדים את קצב קליטת המים בחלקים
המעניינים אותנו מבחינה מדעית בבית השורשים".
מה היישומים של המחקר?
"זו אינה תוכנית מחקר שעוסקת בחקלאות יישומית ,אלא במדע
יותר בסיסי .המטרה היא להבין פיזיולוגית את אסטרטגיית הצמח
בתנאים הספציפיים שאני מייצר והמשמעויות הן מדעיות .מה שכן
שימושי פה ,זה המערכת ש ל ה  ,IOD -אשר  -מניסיונות שנ�ע

פוסעים בשביל ישראל+
טיול מס' 8
לזכרו של אלעד דן ,ספטמבר 2017
 3ימים בכרמל
בתחילת הפריחה

לי
י

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

ים בשב

פו
סע

הניסוי העתידי  -דקל אחד בשני מיכלים

ש ראל

אלעדדןדן
שלאלעד
לזכרו של
לזכרו

יציאה ביום חמישי ה22.2.17-

יום חמישי – 22.2

יציאה בשעות הבוקר המוקדמות מהערבה נסיעה של
כ 400-ק"מ עד לתחילת המסלול בצומת יגור .מתחילם
בשביל יפה מאוד בחורש ים תיכוני העולה לעוספיא .סיור
בכפר ,ירידה בנחל חיק אל בקעת אלון ועלייה קצרה לחניון
הלילה משמר הכרמל .בחניון יש שירותים ומקלחות עם מים
חמים .אורך המסלול 12 :ק"מ .בדרגת קושי בינונית.
רכו על ידי חוקרים וחברות מסחריות  -הוכיחה שהיא חסכונית
במים ,קלה לתחזוקה ומאפשרת ניצול מרבי ש ל המים .המע�ר
כת הזו מראה שניתן לחסוך במים ,מבלי לפגוע ביבול (במצבים
מסוימים)".
מי מוביל את תוכנית המחקר?
"אלון בן-גל ,שהוא גם המנהל המדעי של המו"פ וגם חוקר קרקע
ומים במכון וולקני .אלון מוביל תוכנית מחקר נרחבת ,שממומנת
על ידי קרן המדען הראשי ,ובהובלתו אנחנו גם מבצעים חלק
מהניסויי ם במו"פ .חוקר נוסף השותף למחקר הוא ד"ר אפי טר�י
פלר ממו"פ ערבה תיכונה .בנוסף לאלון ולאפי ,כמה אנשי ם וב�ע
לי תפקידים לוקחים חלק בתוכנית הזו ועובדים קשה כדי שנראה
תוצאות  -סטס וגלעד ,ומנהל החווה בוקי כץ".
מה היקף המחקר?
"כרגע הניסוי מתקיים רק על עגבניות ,בשטח של כדונם ,ורק
כאן ,במו"פ החקלאי שלנו ,אבל יש עוד שתי מערכו ת ניסוי ש�ק
שורות למחקר הזה וגם בהן הניסוי התקיים ויתקיים  -מערכת
אחת נועדה לבחון את התופעות בצורה מאד מדויקת ובה אנחנו
עושים שימוש בתאי גידול  ,בעלי יכולת להפריד את בית השוק
רשים לשני חלקים נפרדים ולבחון את קליטת מים ברזולוציה
גבוהה מאד מכל חלק בנפרד .זו מערכת מאד קטנה ,שבודקת
ברמת הצמח הבודד.
מערכת שניה נועדה לייצר את אותם תנאים של שורשי ם מפו�צ
לים ,אבל בעצי מטע  -אנחנו מתכוונים לגדל עצי פומלה בעלי
מערכת שורשים מפוצלת ,בשני ליזימטרים .המערכת הזו נועדה,
מן הסתם  ,לבחון את התופעות בעצי מטע .התוכנית נמצאת בע�י
צומה ,כבר שנה-שנה וחצי מתבצעים ניסויים ויוסיפו להתבצע
בשנתיים הקרובות .את תוצאות הניסויים שאני ביצעתי ,אפשר
יהיה לראות בדוחות המו"פ המסכמים של שנת ".2017
שאלה לסיום  -למה דווקא עגבניות?
"זה גידול מעניין מאד ברמה חקלאית והוא נבחר כי הוא מתאים
מבחינ ה פיזית לצרכים שלנו  -אנחנו מחפשים צמח עם בית ש�ו
רשים חזק ,לא עמוק מדי ולא רדוד מדי ובעל עמידות מסוימת
למליחות  .עם זאת ,לא מן הנמנע שבעתיד יתבצעו ניסויים בג�י
דולים נוספים".

יום שישי – 23.2

מחניון משמר הכרמל ירידה לנחל אורן ,עלייה ברכס אצבע
למערת אצבע ,הליכה עד נחל מערות ויער עופר .הקפצה
חזרה לחניון הלילה משמר הכרמל .אורך המסלול 20 :ק"מ

יום שבת – 24.2

הקפצה לזכרון יעקב ,הליכה לרמת הנדיב וסיום בעין צור/
שוני  .אורך המסלול :כ 12-ק״מ ,סיום משוער ב ,14:00-נסיעה
חזרה הביתה.
עלות למטייל 450 :ש"ח (הנחה לחיילים ,ש"ש ,מכינה וגימלאיים)

המחיר כולל נסיעות ,לינה ,הדרכה ,אוכל ולוגיסטיקה
ביטול השתתפות ללא חיוב :עד  3ימים לפני היציאה
ההרשמה נסגרת ביום ראשון ה18.2.18-
*במידה שתנאי מזג האוויר לא יאפשרו יציאה,
הטיול ידחה ל26.4-

ההרשמה דרך אתר האינטרנט

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

החברה הכלכלית

לפיתוח חבל אילות

המשך בעמוד הבא
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לשאלות ובירורים  -אורן053-4244273 :

ספורט
סרדג׳אן רונדיץ – מאמן הכדוריד
הבכיר בחבל אילות
בסוף עונת  2014-15עמד ענף הכדוריד
בחבל אילות בפני צומת דרכים .חיפשק
נו מאמן ישראלי בכיר שיוביל את מערך
הכדוריד באזור ועמדנו בפני מצב שחייב
צמצום של מעךרך הכדוריד ,מפאת העו�ב
דה שצוות המאמנים באזור ,שכלל את רפי
ייבדייב ודב בראטיסלאב ,לא יכל לאמן את
כל השעות הנדרשות.
החלטנו לחפש מאמן זר ,נעזרונו בק�ש
ריו של דב ,מאמן קבוצת הבוגרים והנוק
ער שלנו ,ממנו קיבלנו המלצות חמות על
מאמן בכיר בשם סרדג'אן רונדיץ ,שבאותם
ימים אימן את נבחרת הנוער של סרביה
והתכונן לאליפות העולם לנוער ברוסיה.
היה חשוב לנו מאד להביא דמות שתוביל
את ענף הכדוריד ברמה המקצועית ,אך לא
פחות חשוב ברמה האנושית והחינוכית ועשה רושם שסרדג׳אן הוא האיש והדמות
שאנו מחפשים .סרדג׳אן אימן את נבחרת הנוער עד גיל  19של סרביה ,אימן בליגת
העל בסרביה מספר שנים ,אימן בלוב את נבחרת העתודה הלובית וכן קבוצה בליגה
הראשונה ,וגם היה מאמן ומנהל במחלקות שונות בסרביה.
בספטמב ר  2015סרדג׳אן הגיע לחבל אילות והחל את עבודתו כמאמן קבוצת הב�ו
גרים וקבוצות הנוער והנערים .מהר מאד התברר לנו שזכינו באדם משכמו ומעלה
וכן במאמן מקצועי ברמות הגבוהות ביותר של הכדוריד .תקופת ההתאקלמות היתה
קצרה ומהירה וסרדג׳אן הפך בן בית בחבל אילות .מערכת הכדוריד שלנו התפתחה
והתמקצעה בצורה יוצאת דופן בעקבות נוכחותו; המאמנים סביבו למדו והתקדמו,
השחקנים הצעירים השתפרו והתפתחו כשחקנים ובני אדם ,הקבוצות הצליחו והמק
ערכת כולה התמקצעה.
כיום יש למועדון הכדוריד חבל אילות חמישה שחקנים בנבחרות ישראל בגילאים
השונים (!) ועוד היד נטויה .אנו מאמינים שבהובלתו של סרדג׳אן ,הכדוריד בחבל
אילות ימשיך להתפתח ,להצליח ולהביא גאווה גדולה לחבל אילות.

שחקן החודש

ינאי דבורקין ( )19.5בן קיבוץ יטבתה ,משחק במועדון
הכדורסל הפועל חבל אילות מגיל !!! 7
ינאי החל דרכו בבית הספר לכדורסל של המועדון,
וכבר בילדותו היה ניתן לראות כי מדובר בשחקן
נחוש ומלא מוטיבציה .עם השנים עבר לשחק בקבוצת
הילדים ולאחר מכן בקבוצות הנוער .יכולות המשחק
וההשקעה של ינאי הובילו אותו ואת חבריו לעונות
מוצלחות בגילאי הנוער ,עם זכיות באליפויות בליגות
השונות .כאשר הגיע לגיל  ,17החל ינאי את אימוניו
עם קבוצת הבוגרים של הפועל חבל אילות.
ינאי משרת בבסיס שיזפון במסגרת 'ספורטאי פעיל',
ומשקיע מאמץ רב לשלב את מסגרת הקבוצה והשירות
הצבאי .השקעתו הרבה באה לידי ביטו י בקבוצת ה�כ
דורסל הבוגרת וניתן לראות כי הוא בורג חשוב מאוד
בקבוצה.
הדרך אותה ינאי עבר מגיל צעיר ועד הקבוצה הבוגק
רת מראה את כיוון המועדון שמשקיע בשחקני הבית,
החזון הוא לגדל כמה שיותר שחקנים מיישובי אזור
שיובילו את הקבוצה הבוגרת.

לוח תוצאות  -החודש שהיה

משחקים בחודש הקרוב

כדוריד
בוגרים

כדוריד

הסיבוב הראשון הסתיים כשחבל אילות במקום הראשון!!
33-33
חבל איילות  -הפ אשדוד
29-33
חבל איילות  -מכ ראשלצ
20-26
חבל איילות  -אכ נס ציונה
20-29
חבל איילות  -הפ ראשון לציון

ילדים ח׳

חבל איילות  -הפועל ראשלצ

30-24

חבל איילות – ימין הרצוג  
ניצחון על הנבחרת המעורבת

ניצחון לחבל אילות 38-50
38-40

הפסד חוץ להפועל עומר
הפסד בית להפועל ערבה
הפסד חוץ למכבי פתח תקווה
הפסד בית להפועל לוד

כדורסל
קט-סל  
נערים

בוגרים

20.1.18
9.12.17

נוער
חבל איילות  -הפ ערד
 18:00חבל איילות  -הפ דימונה

חוץ
חוץ

כדורסל
בוגרים

19.1
3.2

יום ו' שעה  14:00נגד מכבי שוהם
יום ש' שעה  19:30נגד אליצור רמלה

7.1

יום א' שעה  18:00נגד הפועל רמת נגב

5.1

נערים

קט-סל

יום ו' הפנינג ענק של כדורסל
עם הופעה של להקת המחול סופה
בשעה  12:30מופע ריקודים ואחריו משחק
של ילדי הכדורסל נגד בית ספר היובל.

הורים ילדים ותושבי האזור מוזמנים.

92-85
76-71
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אנרגיה מתחדשת

יובל שאול ומחמם המים

משולחנו של חנן

/

חנן גינת

ראש המועצה האזורית חבל אילות וד"ר לגיאולוגיה

ממשיך לרוץ
לאחר שנה וחצי בתפקיד ראש המועצה האזורית חבל אילות ,החלטתי לשוב ולהתמודד לתפקיד ,בבחירות
שתתקימנה השנה ,ב30.10.2018-
הרבה נעשה במהלך כהונתי עד כה ,והרבה יותר עוד יש לעשות
 להגיע ליעדים ולהתמודד עם האתגרים הניצבים בפנינו ,לקדםאת מטרות העל של חבל אילות ,עם דגש על הצמיחה הדמוגרפית,
הבנייה והתעסוקה ,לעודד את הדור הצעיר ,את החקלאות ,התיירות
וכמובן  -החינוך .אנו נמצאים בעיצומה של תנופת עשייה ,אך רק
באיבם של תהליכים שיצאו לדרך והעבודה עוד רבה.
למה אני רוצה להמשיך?
תפקיד ראש המועצה עוסק במגוון מאד רחב של נושאים  -מרמת
הפרט דרך רמת היישוב ועד לרמת האזור כולו ונוגע גם בהיבט
הלאומי .זהו תפקיד מאתגר  -בין השאר ,כי הוא מאפשר וגם מחייב
קשר עם הרבה מאד אנשים באזור שהוא עצום בשטחו .מאתגר ,כי
זהו אזור שטעון שינוי ,התחדשות וחדשנות .מאתגר ,כי השלטון
היום לא שם אותנו בראש סדר העדיפויות; רחוק מזה...
אני חווה סיפוק רב מהמפגשים עם אנשים ,מההיכרויות ,מהתגברות
על מכשולים ומקידום המיזמים השונים בחבל הארץ שאני כל כך
אוהב ,וחי בו כבר קרוב ל 40-שנה .משכים בשמחה לעבודה מדי
בוקר ,לסדר יום שהוא מהנה לרוב ,מעניין תמיד ועמוס לעתים .אני
שלם עם מה שאני עושה ,ועדיין לומד ,תוך כדי התקדמות ועשייה.
אני יודע ובטוח שיש לי עוד הרבה מה לתרום לאזור בתפקיד ראש
המועצה וגם אני ,יחד עם האזור ,מתפתח ומתחדש בתפקידי המאק
תגר והמרתק.

בשנת  2018נמשיך לטפח את גאוות היחידה
שלנו בחבל אילות ולעודד צמיחה והתחדשות,
ונמשיך לפעול על פי "נעשה מה שנחוץ ,נשאף
למה שאפשרי ואז נגלה שאנו עושים את הבלתי
אפשרי".
מה על שולחני לקראת ?2018
צמיחה דמוגרפית :לקראת שנת  2018שמנו לעצמנו כיעד בר-
השגה ,קליטה של לפחות כ 120-משפחות חדשות בחבל אילות -
משפחות שיצטרפו לקיבוצים ,לשחרות ולבאר-אורה .משפחות של
בני ובנות הישובים ,משפחות מאילת שבחרו לבנות את ביתן בחבל
אילות ,משפחות של בית ראשון במולדת ועוד.
על מנת לאפשר קליטה נכונה וטובה ,עלינו למתג את החבל תוך
שימת דגש על היתרונות הגדולים שבזכותם אנו בונים כאן את
ביתנו .עלינו ללוות את הנקלטים בישובים השונים  -הן במסגק
רת האזורית והן במסגרת היישובית ,על מנת לחזקם ולמנוע "דלת
מסתובבת".
בנוסף ,עלינו ליצור את התנאים המתאימים ביותר ולבנות בתים
חדשים  -הן בקיבוצים השיתופיים ,הן בקיבוצים המתחדשים והן
בישובים הקהילתיים בחבל אילות.
חינוך ומבני ציבור :חיזוק תשתיות החינוך האזוריות ,על ידי בניית
מבנה חדש לבית הספר היסודי ,אולם ספורט ומועדוני נוער  -הוא
שיסייע לטפח ולפתח את החינוך הפורמאלי והלא פורמאלי בחבל.
תעסוקה :הרחבת אפשרויות התעסוקה הוא אתגר בפני עצמו וכולל
מיזמי תיירות ,חקלאות ,אנרגיה ,עסקים קטנים ועוד .בתחום האנרק
גיה המתחדשת נחזק את הקשר עם השכנים מאפריקה על ידי המשך
פיתוח ושיווק מתאים של הטכנולוגיות מנותקות הרשת; זאת  -הן

נעשה מה שנחוץ ,נשאף למה
שאפשרי ואז נגלה שאנו עושים
את הבלתי אפשרי.
כדי להרחיב את אפשרויות הפרנסה בחבל אילות והן כדי לקחת
חלק במצוות "תיקון עולם".
הגדרת אזורי תעסוקה חדשים ועידוד יזמויות יאפשרו חיזו ק הת�ע
שייה בחבל.
תיירות :בשנת  2018נזכה לפתיחת נמל התעופה החדש ולפתיחת
מלון חאן שחרות ,לצד טיפוח שיתופי הפעולה בתיירות המדברית
תחת משרד התיירות .כל אלו יעודדו ויאפשרו הזדמנויות בתחום.
אנ ו נמצאים לקראת השלמתה של תוכנית אב בתיירות .בין הי�ע
דים לשנים הבאות  -הכפלת מקומות הלינה הקיימים בחבל ,פיתוח
התשתיות בבקעת תמנע ואמפיתיאטרון באזור האגם .המטרה היא
לגרום לתיירים לשהות בחבל אילות לפחות שני לילות ולהעניק
להם חוויה מדברית ייחודית.
חקלאות :ניצבים לפנינו אתגרים משמעותיים בתחום החקלאות
בחבל אילות ,חלקם קשורים ותלויים בתוספת למשק המים בערבה
הדרומית ,השקיה על ידי מים מותפלים או מעורבבים ,מיכון מטעי
התמרים ולימוד גידולים חדשים המתאימים לתנאי הגידול במדבר
הצחיח קיצון.
לא צומח על העצים
בדצמב ר  2016נגזר בחוק ההסדרים קיצוץ כואב מאוד למועצה אז�ו
רית חבל אילות ,כתוצאה מכך שנוכל לגבות ארנונה של  30%בלבד
במקום  100%ממשרדי הממשלה בכלל וממשרד הביטחון בפרט.
משמעות הדבר ,שהחל משנ ת  2018יקטן התקציב של המועצה ב�ה
דרגה  -בכל שנה במהלך שלוש השנים הראשונות במליון ש״ח
ובהמשך קיצוץ של  3-5מליון לשנה ,עד קיצוץ עמוק ביותר של 21
מליון ש״ח בשנ ת  .2024מן הסתם ,קיצוץ זה עלול לפגוע בשיר�ו
תים שהמועצה מעניקה לתושבים בכל תחומ י החיים – חינוך ,ת�ר
בות ,בריאות ,תחבורה ועוד ועוד ואנו נערכים לקראתו ,בין השאר
באיתור מקורות חלופיים בסכומים שיגזרו לנו.
שדה התעופה החדש ,המלון בשחרות ,אזורי תעשייה ,מגרשי חנייה
של מכוניות יאפשרו הכנסות משמעותיות ,אבל לא בהיקף המלא
הנדרש .הגדרה מחדש של התשלומים של משרד הבטחון גם עשויה
להיות רכיב משמעותי.
לשם חיזוק מקורות חלופיים ואיתור ההזדמנויות למנועי צמיחה
בחבל אילות שיאפשרו הגדלת ההכנסות ,אנו פועלים יחד עם חברת
גורן – עמיר ,שלהם נסיון רב בקשרי השלטון.
האתגר העומד לפתחנו במועצה גדול מאוד ואנו מקווים לעמוד בו
בהצלחה.
בשנ ת  2018נמשיך לטפח את גאוות היחידה שלנו בחבל אילות ו�ל
עודד צמיחה והתחדשות ,ונמשיך לפעול על פי "נעשה מה שנחוץ,
נשאף למה שאפשרי ואז נגלה שאנו עושים את הבלתי אפשרי".
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המדור לשירותכם /

שרי ניצן

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

הרפורמה בשירותים החברתיים

לאחרונה ,שומעים הרבה על רפורמות במגוון משרדים ממשלתיים –
ממשרד התחבורה ועד משרד הבריאות .במשך השנים האחרונות ,גם
משרד הרווחה והשירותים החברתיים הכין את השטח לרפורמה ,דרך
המחלקות לשירותים חברתיים בכל הרשויות .כמובן שגם המחלקה
לשירותים חברתיים בחבל אילות היא חלק מהתהליך.
ממצאים של ועדה שהוקמה על ידי שר העבודה והרווחה ומנכ"ל
משרד העבודה ,חשפו בעיו ת שפגעו ביכולת של המחלקות לש�י
רותים חברתיים לספק מענים הולמים לצורכ י האוכלוסייה .הו�ע
דה התייחסה למגוון נושאים ,לדוגמא :תשתיות פיזיות ומקצועיות,
חלוק ת תקציבים בין הרשויות ובין אגפי השירותים ,ופיתוח מ�ע
נים רלבנטיים לצרכי האוכלוסייה של היום .בהמשך ,גובשו חזון
והמלצה ליישום הרפורמה במחלקות לשירותים חברתיים .התהליך
מיועד להשפיע על כל המערכות העוסקות במתן שירותים חברתיים
לאוכלוסיות שונות :מחלקות לשירותים חברתיים ,אגפי ושירותי
המשרד ,המחוזות והפיקוח ולקוחות המחלקות לשירותים חברתיים.
אחת ממשמעויות המילה "רפורמה " היא "שינוי" .חלק גדול מ�ע
בודתנו כעובדים סוציאליים מתבסס על האמונה שלאנשים יש את
היכולת לחלל שינוי בחייהם .כמו כן ,תהליך הרפורמה דורש מהצוות
התמודדות עם שינוי בתכנון וביצוע העבודה ברמה היומיומית.
ברמה המחלקתית הרפורמה רחבה וכוללת שינויים מבניים ,מקק
צועיים וניהוליים .הרפורמה פוגשת אותנו בקידום התמקצעות,
השתלמויות והדרכות שמעשירות את אופן עבודתנו ואת השירות

ללקוחותינו באזור .בנוסף ,תוכנה ניהולית חדשה מסייעת במעקב
ומיפוי צרכים ,כדי שנוכל לקדם מענים מתאימים בחבל אילות.
ברמה המחוזית והארצית ,יש שינויים מבניים שמשפיעים גם על
המחלקות  .לדוגמא  -איחוד כל שירותי הצרכים המיוחדים תחת מ�י
טריה אחת שנקראת "מנהל מגבלויות" ,נותן ביטוי להבנה שלאנשים
המאובחנים עם אותם צרכים מיוחדים ,יש צרכים טיפוליים שונים.
מפני שגישה זו תואמת לעבודת המחלקה כבר שנים רבות ,היום
נהנה גם מגמישות ביכולתנו לספק מענה גם דרך משרד הרווחה.
לסיכום ,תהליך הרפורמה הוא תהליך של התחדשות ,המשפיע על
המחלקות לשירותים חברתיים ,הכוללת את הלקוחות ,אגפי ושירותי
המשרד ,המחוזות והפיקוח.

תרבות בחבל אילות
בחודש ינואר נארח באולם האזורי את ההצגה לילדים

"מחשבות שאינן רוצות לישון"

מחזמר על פי שיריה של שלומית כהן אסיף בעיבודו ובימויו של חנוך רעים
החלטתי לכתוב ולהזמין במיוחד למפגש וההצגה הזו כדי שלא תחמיצו את
ההזדמנות לחוות עם ילדיכם יצירה מקסימה וכנה של יוצרים נהדרים
המחוברים מאד לליבם של ילדים .ההצגה נכתבה בהשראת שירים ועובדה
לבמה ע"י חנוך רעים ,שהוא גם הבמאי של ההצגה ושחקן בעצמו,
דבר שיצר הזדמנות לספר לילדים איך בעצם כותבים הצגה.
המפגש "שירים עוברים דירה -מסע מהספר אל הבמה" עם חנוך רעים
יתקיים ביום שלישי 9.1 ,בשעה  17.30במרח"ב ביטבתה (ליד חד"א)
ועוד בקשר לצפייה משותפת של הורים וילדיהם בהצגה:
בכל אחד מאתנו ,המבוגרים ,מסתתרות המחשבות האלה,
שאינן רוצות לישון – מעין זיכרונות שובבים ,המחזירים אלינו
את הילדים שהיינו ברגעים רחוקים ונשכחים.
אותן מחשבות ילדיות יכולות גם להוות גשר אל ילדינו ובסיס לקרבה ושיתוף.
ההצגה תתקיים ביום שלישי 23.1 ,בשעה  17.30באולם התרבות האזורי
להתראות
איילת קריספין – מח' תרבות מתנ"ס
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חוקרים פטריות עובש

ינואר

ציפור החודש

דרור ספרדי

 /איתי שני

הדרור הספרדי הוא האח הגדול של
דרור הבית.
זהו מין ים תיכוני ,שנפוץ לאורך אגן
הים התיכון ,אך מגיע עד צפון הודו
במזרח .הוא נודד מרחקים קצרים
יחסית  -עד כמה מאות קילומטרים.
הוא צבעוני יותר מדרור הבית  -על
ראשו כיפה חומה-ערמונית ,הלחי
לבנה והסנטר שחור וישנו פספוס
שחור בולט על החזה ובצידי הבטן.
הדרור הספרדי הוא ציפור חברותית,
המקננת על עצים הרחק ממקומות
יישוב והוא בול ט בחורף כאשר מג�י
עות להקות של עשרות עד מאות
פרטים ויוצרות מופעים אקרובטים
המוכרים לנו יותר מהזרזירים.

חוקרים פטריות עובש

צמח החודש

 /בני שלמון

ינואר

רותם המדבר
הרותם הוא צמח מדברי טיפוסי לנחלי הנגב ,ומצטיין בהתאמותיו
למדבר .הוא נושא עלים רק בחורף גשום ורוב השנה ההטמעה
מתבצעת בגבעוליו הירוקים ,בהם הפיוניות (פתחים דרכם מתבק
צע חילוף הגזים עם הסביבה) חבויות בחריצים שעירים הנראים
כפסים בהירים .ג ם מערכת השורשים מותאמת לשני מצבים :ש�ו
רשים רדודים ,בעלי צינורות הובלה רחבים ,לספיגת שפע מים
אחרי גשם ושיטפון .שורשי עומק ובהם צינורות הובלה דקים
לתקופה היבשה.
הרותם פורח בסוף החורף ופרחיו הלבנים והריחניים מושכים שפע
חרקים .הפרחים הם מזון משובח לצבאי ם ועזים ,שכן החד-ש�נ
תיים טרם נבטו .הענפים אינם נאכלים ,שכן הם מכילים חומרים
נרקוטיים ,מהם הבדואים מכינים אבקה לריפוי פצע ברית המילה
ונגד כאבים.
מענפי הרותם היו מכינים פחמי ע ץ משובחים ,מהם התפרנסו יו�ש
ּומהּ-י ִֹסיף ָלְך-
"ג  מהּ-יִ ֵּתן ְלָךַ ,
ַ
בי המדבר ולכך מתייחס הפסוק
 לָׁשֹון רְמִּיָה .ד ִח ֵּצי גִ ּבֹור ְׁשנּונִ ים; ִעםּ ,גַ ֲח ֵלי ְר ָת ִמים( ".תהיליםק"כ  .)4 3-והמדרש על פסוק זה" :חיצי גיבור שנונים  -מה ראה
למושלם מכל כלי זיין? אלה כל כלי זיין מכים במקומם וזה מכה
מרחוק .כך הוא לשון הרע :שאמור ברומי והורג בסוריא .ולא ככל
גחלים אלא גחלי רתמים  -שכל גחלים כבים מבפנים אבל גחלי
רתמים ,אף על פי שהוא כבה מבחוץ ,עדיין הוא בוער מבפנים.
כך כל מי שהוא מקבל לשון הרע ,אף על פי שאתה הולך ומפייסו
והוא מתפייס ,עדיין הוא בוער מבפנים (בראשית רבה צ"ה ,יט).
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התשבץ החודשי
קיבוץ יטבתה ,מעצמת החלב של חבל אילות ,חגג שישים ,ולכבוד האירוע רקחתי תשבץ המורכב כולו ממוצרי ומאכלי
חלב .מתאים גם לאלרגניים.
פתרונות נא לשלוח ל"קצה המדבר" ,ד.נ .חבל אילות ,מועצה אזורית חבל אילות ,או למיילnakdimon@eilot.org.il :

בהצלחה .גל נקדימון
נושא:
מוצרי ומאכלי חלב
1

מאוזן
 2אייל קורא קינוח
 4קינוח קפוא מושלם בצרפתית
 11 6מאונך כמו חמניה
 7המאכל האהוב על חברי הסרט
"הלהקה"
 8חום חם ,אפשר גם קר
 9כשהחיידקים מתסיסים את האווירה...
 14חלב מנוער
 16היא פשוט מוטרפת!
 18הבית של הגבינה
 19מסתבר שזה קרח בארמית
 20המלוחה נכתבת כמו ירח
מאונך
 1הצד שלה תמיד יפול על הריצפה
 3המשקה החם והצמח
 4השוויצרי הנוזלי
 5ההמצאה הכי מוצלחת של בני המאיה
 10תרופת סבתא (די מגעילה)4,4( )...
 11לפעמים עובש עושה לה טוב
 12היא עושה את  16מאוזן
 13שמנת אפויה איטלקית
 15הקינוח שקיבל מחאה משלו
 17חביצה
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