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גם השנה התקיימו הדרכת והדגמת בטיחות
לנוער ,שהתנסה ולמד ובתקווה גם הפנים...

"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 :עינת אברהם ,חנן גינת,
שרי ניצן ,ריק עדן ,זהר רוטבליט ,בני
שלמון ,איתי שני ,רן ששון
צילום שער :גל נקדימון
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הכי אישי שלי
נפל בחלקי הכבוד להיות עורכת עיתון
"קצה המדבר" ,בהגיעו לגיליון ה.200-
אני עצמי עומדת לסיים את שנתי השישית
בתפקיד ,אבל מרגישה כאילו רק התחלתי -
לא בהתייחס לשנים שעברו ,אלא בהתייחס
לשנים שיבואו .ספק אם יש עוד אזור בארץ,
אשר בו תקופת מגורים של שש שנים (ועוד
שנתיים לפני כחמש-עשרה שנה) ,מזכה
אותך באמירה  -את עוד חדשה באזור...
אלה הנמצאים כאן עשר שני ם ומעלה ,יו�ד
עים לספר שגם הם שומעים את המשפט
הזה ל א פעם .במהלך שש השנים הללו ה�כ
רתי אנשים ,יישובים ,דרכים ,שבילים  ,ח�ד
רי-אוכל ,יזמים ויוזמות ,אמנים ואומנים,
אירועים מקומיים ואזוריים ועו ד ועוד .כ�ת
בתי כל כך הרבה מלים ,ועדיין ,בכל יום אני
לומדת משהו חדש ,נחשפת למשהו אחר.
מאחוריי כ 25-שנות כתיבה (מקצועית.
למגירה כתבתי מאז שהמורה בכיתה א'
סילקה אותי מהכיתה והיה לי משעמם ,אז
מדובר בקרוב ל 40-שנות כתיבה ,)...אבל
בעריכת העיתון האזורי של חבל אילות
מצאתי את תחום הכתיבה האהוב עליי ואת
העבודה האהובה עליי .תמיד הרמתי גבה
כשאנשים אמרו שהם "מרגישים שהם זכו",
בנוגע לתחום עבודה .עכשיו אני מבינה.
זכיתי ואני מקווה שאזכה לכך עוד זמן רב,
בין השאר ,כי  -בחזרה להתחלה  -בחבל
אילות הזמן הוא מורה מצוין ,ולכן אני רוצה
לזכות לערוך גם את הגיליון ה 250-וה-
 300ולדעת שהם רק ילכו וישתפרו.
תמי ד ידעתי של"קצה המדבר" משקל מ�ש
מעותי בחיי האזור ,אבל לראות את הדבר
מוצג כנתון מתמטי משאיר רושם אחר.
תוצאות הסקר שנערך על "קצה המדבר"
חד-משמעיות מהבחינה הזו  -הרוב המוחץ
של התושבים חושב שהעיתון חיוני לחיי
החבל ,חלק אפילו חושבים שחיוני מאד,
וכן ,יש גם מעטים שחושבים שאינו חיוני.
העובדה שלעיתון מקום כה מכובד בהווי
האזור ,מטילה עליי אחריות כבדה אף יותר
(האחריות תמיד היתה שם ,אבל פתאום היא
מדברת אליי גם במספרים) ,אחריות לספק
לכם עיתון אזורי שימשיך להיות איכותי
ומעניין .זה לא פשוט בכלל ,אבל זה תמיד
מרתק ומהנה.

מה ב200-
לגיליון מצורפת חוברת המסכמת א ת ה�ע
שייה והפרויקטים של המועצה האזורית
לשנ ת  2017ואת המשימות והאתגרים הע�ו
מדים בפנינו בשנת  .2018החוברת מצורפת
לעיתון כך שניתן לתלוש ולשמור אותה.
עבודה רבה הושקעה בחוברת ,שהחלה את

חייה כמצג ת והופצה באזור באמצעים ד�י
גיטאליים ואז עברה הסבה והתאמה לדפי
העיתון ,כדי שתגיע לכל בית בדרך הנוחה
ביותר ,אבל העבודה הרבה והקשה באמת
מבוצעת מדי יום על ידי תושבי המועצה
האזורית חבל אילות ,על ידי עובדי המועצה
האזורית ועל ידי ראש המועצה  -חנן גינת.
אני מסכנת כאן את ראשי  -חנן ל א י�ס
כים שאכתוב מלים אלה .הוא מבקש שלא
יופיעו תמונות שלו בעיתון ותוהה לעתים
קרובות אם המדור שלו אכן רצוי .ובכן,
נתון נוסף של הסקר מראה שמדובר באחד
המדורים האהובים יותר .אתם מבינים ,הוא
לא רוצה שיחשבו שזה שופר של המועצה,
או חלילה של ראש המועצה .קולגות שלי
ממקומות אחרים בארץ צוחקים בקנאה מרה
כשהם שומעים את זה ושולחים לי א ת הע�י
תונים שהם עורכים ,עם שש-שבע תמונות
של ראש הרשות בעמודים הראשונים ועוד
כמה בהמשך .את הנכתב משולחנו של חנן
נקרא באפריל בפעם האחרונה לחודשים
הקרובים ,בגלל שנכנסנו למה שמכונה
"שנת בחירות" ,במהלכה יש להקפיד על
אי אילו חוקים וכללים הנוגעים לפרסום
העשוי להצטייר כתעמולה ,תוך שימוש
באמצעים ציבוריים .חנן ,בהיותו חנן ,מסרב
לכתוב בעיתון אפילו על גיאולוגיה במהלך
חודשים אלה...
עוד בגיליון  -כתבה על קיבוץ יטבתה,
שחגג בדצמבר  60שנה(!!!) להולדתו.
אציין כי אמורה היתה להופיע כתבה על
הקיבוץ בגיליון הקודם ,אך מסיבות שונות
הדבר לא צלח .א ז שנייה לפני שוותיקי י�ט
בתה שועטים אחריי ובידיהם קלשון ,מעדר,
מגל וחרב  -נפגשתי עם שלושה אנשים
מעניינים במיוחד והבאתי את סיפורו של
הקיבוץ דרך סיפוריהם שלהם.
ועוד  -יש לנו רבה! שר ה כהן מקיבוץ קט�ו
רה הוסמכה לרבנות והשמחה רבה (וסליד
חה על משחק המלים) .היא מספרת לנו על
הדרך שעברה ,מילדותה בפרברי ניו-יורק
ועד לקיבוץ קטורה ולתפקיד המיוחד שהד
חלה למלא.
מרסל דבווי עוזב את הנהלת המחשוב אחרי
למעלה מ 20-שנה ,ונזכר כמה חדרים היו
צריכים לאכלס את המחשב הראשון ואיך
עבודה טובה יכולה לשמש יחסי ציבור
מצוינים ,יותר מכל מודעה ,או קמפיין.
המדורים הרגילים ,דובי נשאר לא לא ,נפרד
דים מהתשבץ (שוב ,בעקבות הסקר) וניפגש
בגיליון ה.201-

גל נקדימון

מהמתרחש בחבל
ביקור יו"ר קק"ל בדרום ובאילת :מיליון תושבים חדשים בערבה

קרן קימת לישראל קיימה ביום ג'  ,16.1 ,שני טקסי הנחת אבן-פ�י
נה בקיבוצים אליפז ולוטן שבמועצה האזורית חבל אילות .בטקסים
ציינה קק"ל את תחילת העבודות לפיתוח קרקע להרחבת הישובים
ולבניה של יחידות דיור למשפחות חדשות.
קק" ל מתחילה בעבודות פיתוח הקרקע בקיבוצים לוטן ואליפז ש�ב
מועצה האזורית חבל אילות .את האירוע ציינו יחד עם היו"ר ,דניאל
עטר ,תושבי הקיבוצים וראש המועצה ד"ר חנן גינת בטקסי הנחת

אבן פינה .בקק"ל מתכננים לפתח
את הקרקע עבור  29יחידות דיור
חדשות בשני הקיבוצי ם יחד ,ו�ב
עלות כללית של מעל  1.5מיליון
ש"ח.
"המטר ה של כל ההכשרות השיכ�ו
ניות של קק"ל הן בראש ובראשונה
להקל ולעזור להוריד עלויות למד
תיישבים עצמם ישירות" סיפר יוסי
אוטמזגין ,מנהל יחידת הביצוע של
קק"ל בהר הנגב והערבה" .העבודות
שלנו חוסכות יותר משישים אלף
ש"ח למתיישבים ,אשר מקבלים גם
מקום מגורים וגם אפשרויות פרנסה
על ידי הכשרת קרקעות לחקלאות
המבוצעת על ידינו בתיאום משרד
החקלאות"
יו"ר קק"ל ,דניאל עטר ,סיפר
בנאומו על חזון קק"ל" :חשיבות
המפגש הבוקר היא להביע את המד
חויבות שלנו לערבה .אנו חונכים
היום  14יחידות דיור חדשות שהן
הרבה יחסית לערבה כיום ,אך אני ועובדי קק"ל פועלים למען מטרת
העל שהיא להביא מיליון תושבים חדשים לערבה ולנגב".
"לצורך מטרה זו אנ ו מעודדים בכסף רב משפחות מכל העולם שע�ו
לות לארץ להגיע לדרום ולצפון .המחויבות שלנו לתהליך עמוקה,
ואני מקווה להיות מוזמן לאירועים רבים נוספים כאלה .קק"ל תמשיך
להתייצב לצד הערבה כמו גם בנגב ובגליל".

דוברות קק"ל

השקת מערכת לפרויקטים
חוצי ישובים וארגונים
באמצע ינואר התקיים חצי יום עיון על תצורה כללית של
מבנה פרויקטים ,במטרה להעשיר ולאפשר שפה משותפת
בין הפעילים השונים בחבל.
באותו המפגש הושקה מערכת  BASECAMPלניהול
פרויקטים ,שתשמש ישובים וארגונים שונים בחבל  .ה�מ
ערכת מאפשרת לכל המעוניינים לרכז פעילות משותפת
בקבוצות ,פעילויות ומיזמים בחבל – שיתוף מסמכים ,לוח
שנה ,חלוקת משימות ,ניהול דיונים ואיסוף מידע .התוכנה
זמינה בדפדפן במחשב וביישומון בנייד ,מתחברת לגוגל
ולאאוטלוק ולא דורשת שינויים בהרגלים קיימים .כל זאת
במטרה לחסוך מנהלה ולפנות זמן לתקשורת יותר עניינית
ואישית.
ארגונים וישובים כבר הצטרפו   -החברה הכלכלית ,ה�מ
נבטה ,המועצה ,סמר ,אליפז ,קטורה ויטבתה .בכל ארגון,
ישוב או קבוצה המעוניינים להצטרף ,יש לאתר נציג/ה
שיתמכו במשתמשים מטעמם ויוכלו לצרפם למערכת
במהירות ובקלות.
בעקבות הדרישה ,מתוכנן יום עיון נוסף בחודש מארס.

רן ששון ,מנהל המנבטה

לסטודיו יטבתה

דרוש/ה
גרפיקאי/ת מנוסה
דרישות :עבודה על מק ,ידיעת התוכנות:

InDesign, Photoshop,
הכנה והוצאה לדפוס

בקיבוץ יטבתה

לפרטים054-9797967 :
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מהמתרחש בחבל
FRIENDS FOREVER

מרצים בפני הרוטרי באילת לסיום הפרויקט

הפרויקטים "נתיבים משותפים" ומשלחת
FRIENDS FOREVER INTERNATIONAL

הם פרויקטים רב-תרבותיים ,חברתיים
א-פוליטיים ש ל בית הספר "מעלה-ש�ח
רות״ ,הבנויים על קשרי החברות עם בתי
הספר "החקלאי בראמה" ו"-עין מאהל"
הפרויקט החל לפני כ 14-שנים עם בית
הספר ״עין מאהל״ ובשנתיים האחרונות
הוא מתנהל עם בית הספר מראמה והוא
כולל ביקורים הדדיים ש ל בתי הספר ,פע�י
לויות חברתיות משותפות ומשלחת נציגות
לארה"ב במהלך החופש הגדול .שיאו של
התהליך הוא בפרויקט חברתי המחבר בין

שתי הקהילות.
מבין כלל תלמידי שכבת י' נבחרים חמיד
שה מכל בית ספר למשלחת משותפת של
יהודים וערבים מטעם עמותת FRIENDS
 - FOREVER INTERNATIONALארגון
העוסק בקירוב לבבות של אזרחים בקו העיד
מות בתוך אותה מדינה ,כמו פרוטסטנטים
וקתולים באירלנד ויהודים וערבים בישראל.
עשרת חברי המשלחת (חמישה נציגים מכל
בית ספר) טסים לניו המפשייר ארה"ב וגרים
ביחד בבית משותף ,ללא טלפונים סלולאד
ריים או מחשבים .התלמידים לומדים לנהל
את הבית ולהתנהל ביחד מתוך הסכמה.
במהלך השהות עוברים התלמידים סדנאות
של דיבור בפני קהל ,ניהול עצמי ,ניהול
זמן והכרת הקהילות .הם כותבים נאומים
באנגלית בזוגות מעורבים ונושאים אותם
בפני ארגונים שונים ובראשם ארגון "רוטד
רי" המממן את רוב הפרויקט .במקביל הם
פוגשים תורמים ,משתתפים בפרויקטים של
התנדבות קהילתית ומטיילים באזור.
כאשר הם חוזרים לארץ מתחי ל השלב ה�ש

לישי בתוכנית – הפרויקט הקהילתי .התד
למידים נפגשים ,בוחרים פרויקט ומוצאים
אותו לפועל .הרעיון המנחה הוא מסורת של
נתינה בין הקהילות  -בכל שנה קהילה אחת
מכינה משהו לקהילה האחרת ובשנה שלאחר
מכן מתחלפים .השנה חברי המשלחת בחרו
להכיר את תהליך הכנת הסבון בכפר ראמה.
נפגשנו עם אחד מזקני הכפר ובעזרתו הכנו
סבון משמן זית .אחר כך השתתפנו (מעט)
במסיק זיתים כדי להכין את שמן הזית .את
הסבון שהכנו הבאנו לחברי מועדון הגיל
השלישי כאן במועצה ,כמתנה מקהילה אחת
לשניה.
בתחילת ינואר חברי המשלחת מראמה הגיעו
לכאן  -ביום שני בערב נפגשנו עם מועדון
הרוטרי המקומי ובשלישי בבוקר הגענו למוד
עדון ומסרנו את המתנה .היה מפגש מרגש!
עתה נותר לראות מה יבחרו חברי המשלחת
של השנה הבאה כפרויקט היוצא מהקהילה
שלנו.

עינת אברהם

משנה חיים

טיפ וטרינרי

 /ד"ר ריק עדן ,וטרינר

בעיות אוזניים
אצל כלבים וחתולים

מוטי הררי ,מהמו"פ החקלאי ,קיבל בחודש שעבר אות הוקרה על
תרומתו לשינוי חיים בעולם המתפתח .ע ל מועמדותו לפרס ה�מ
ליץ מנהל המו"פ עזרא רבינס ,וציין  -בין השאר  -את מעורבותו
של מוטי בפרויקטים של פיתוח חקלאי בארצות מתפתחות כמו
תאילנד ,הודו ,קניה ,ירדן ,פרו ,אקוודור ,לאוס ,סרי לנקה ,האיטי
ומאלי ,הודו ועוד ,בעיקר בתחומי השקיה ,חקלאות מדברית  ,ח�ק
לאות הררית ,פיתוח ושדרוג של מודלים קיימים וחדשים ועוד ועוד,
שכן פעילותו של מוטי הררי נמשכת כבר כמה עשרות שנים ואין
ראוי ממנו להכרה ולהוקרה.
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האם האוזניים של החתול שלך מלוכלכות? האם הכלב שלך
מנער את ראשו או מגרד את אוזניו? האם הוא לא שם לב
כאשר אתה בא או הולך? ייתכן והוא סובל מבעיית אוזניים.
רוב הכלבים סובלי ם ממצב כואב זה בשלב כלשהו במ�ה
לך חייהם ,לעיתים קרובות חתולים"  "סובלים בשקט"  -ג�י
רוד האוזניים הטיית הראש או ניעורו הם סימנים נפוצים
לכך .בעיות אוזניים חמורות יכולות להיות מתישות וכואבות,
להובי ל להצטברות נוזלים "תפיחות דמית" של האוזן החיצ�ו
נית ,לפגוע בשיווי המשקל ואף להוביל לאיבוד השמיעה.
מה לא לעשות :אין להשתמש במקל אוזניים העלול להכניס
את הלכלוך עמוק יותר לתעלת האוזן ולקרוע את עור התוף,
ואין להשתמש באלכוהול או תמיסות אחרות העלולות לגרות
עור מודלק (כאשר יש דלקת אוזניים העור בתוך האוזן זה נראה
כמו פריחה).
מה כן לעשות :יש לבקר באופן קבוע אצל הווטרינר למניעה,
אבחון וטיפול .שגרת טיפול אוזניים תעזור בשמירה על חיית
המחמד שלך בריאה ונינוחה.
לקריאת המאמר המלא בקרו בעמוד הפייסבוק שלנו:
/https://www.facebook.com/keturavet

*אדרבה

 /גל נקדימון

בעוד מדינת ישראל סוערת ורוגשת בגלל חוק המרכולים ,הדרת הנשים ,הדתה ושמדתה ,אצלנו  -בחבל
אילות ,קיבלה שרה כהן את התואר "רבה" מטעם התנועה הקונסרבטיבית וגם מונתה באופן רשמי לרבה
של קיבוץ קטורה
(צילום :אוליבייה פיטוסי)
בטקס ההסמכה  -עם הרב אבי נוביס -דיוטש ,דיקן בית המדרש ,והרב ירחמיאל מאירסדורף -שהוסמך גם כן.

שרה כהן נולדה בשנת  1962בעיירה עם שם שכמו לקוח מסדרת
טלוויזיה אמריקאית  -סאמרוויל ,וגדלה בפרוורי ניו-יורק,
בברידג'ווטר .הבית היה יהודי ,אבל לא דתי; ספוג תרבות יהודית,
אבל לא ידע .האבא ,ג'ין ,עבד עם הסבתא במסעדה שהיתה עסק
משפחתי ,והאמא  -ברברה ,היתה מורה לספרות אנגלית וגם סופרת
שפרסמה  39ספרים ,אבל את השפה העברית לימדו אותה בנותיה,
רק כשהגיעה לגיל .50
את הזהות היהודית שלה עצמה ,שאבה שרה מכמה מקורות -
הקהילה הקונסרבטיבית/מסורתית שבה חיה המשפחה ,והתנועה
המסורתית עצמה ,שהם  -כמו יהודים רבים מאד בארצות הברית
באותן השנים  -הזדהו עמה .הציונות  -אמה של שרה היתה חברה
ב"הדסה" ואביה היה פעיל בגיוס כספים למען ישראל ,וה"היברו-
סקול" שאליו הלכה בימי שלישי וחמישי ,לאחר תום הלימודים
בבית-הספר.
בבית הכנסת ,אליו נהגה המשפחה ללכת ,חוותה שרה על בשרה את
המעב ר לשוויוניות בין נשים לגברים במרחב הציבורי" :אחותי ה�ג
דולה חוותה בת-מצווה 'רגילה' ,אחותי הקטנה כבר עברה טקס זהה
לזה של הבנים ואילו אני חגגתי בת-מצווה בדיוק בתקופת המעבר,
אז היה לי אירוע ביניים ,משהו באמצע ,בין הישן לחדש".

גרה בתמנע
בשנת  ,1973בימים בהם הגיעו הראשונים להקים את קיבוץ קטורה,
הגיעה שרה לביקור ראשון בישראל ,בקיץ שלפני המלחמה .המשפחה
שכרה דירה קטנה בירושלים ,ברחוב תמנע  6ושם גרו במשך כחודש.

*״אדרבה״  -בארמית  -גדול מכך

מתי חשבת לראשונה לעלות לישראל?
"הרעיון של מדינה יהודית קסם לי מהרגע הראשון ,בין השאר כי
החוויה היהודית שלי היתה חוויה של מיעוט ,אבל אני לא יודעת
אם כבר בגיל  ,11כשיצאתי למחנה של יהודה הצעיר ,חשבתי על
זה ברצינות".

"כשעלינו ארצה היינו  11איש שהגיעו לקטורה,
והיום רק אני נשארתי .החברים בגרעין לא התפזרו
מהר כל כך ,ומתוך כל הקבוצה ,שישה הפכו עם
הזמן לחברי קטורה ועזבו עם השנים .בסופו של
דבר ,אנחנו היינו הגרעין האחרון של יהודה הצעיר
לקטורה"
למה יצאת למחנה של יהודה הצעיר (התנועה הרפורמית) ולא
למחנה רמה (התנועה הקונסרבטיבית)?
"ההורים דווקא התכוונו לשלוח אותנו למחנה רמה ,אבל אז אפשר
היה לצאת למחנה ,רק אם מתכוונים לשהות בו במשך חודשיים.
ההורים שלנו לא רצו שניעדר כל הקיץ ,אז אחיותיי ואני יצאנו
למחנה של יהודה הצעיר  .באיזשהו מקום ,אני 'מאשימה' את ה�ת
נועה הקונסרבטיבית על כך שעליתי ארצה דרך התנועה הרפורמית
והגעתי לקטורה"...
מתי הגעת לקטורה?
"כשהייתי בת  16הגעתי לראשונה לקיבוץ ,שהיה אז רק בן חמש
והתאהבתי במקום ובאנשים .הייתי כאן חמישה חודשים מתוך שנה,
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המשך מהעמוד הקודם

שרה בחולות

במסגר ת  year courseשל יהודה הצעיר; בשאר הזמן הייתי ביר�ו
שלים ובמושב צלפון .ביליתי כאן תקופה משמעותית  -עבדתי בגן
הירק עם כל מיני דמויות אגדתיות של קטורה ,כמו מישל סמפסון
ז"ל ואחרים ואודי גת בעצמו היה האבא המאמץ שלי"
שרה וחברי ה לשכבה ביהודה הצעיר חזרו לארצות הברית וה�ח
לו ללמוד באוניברסיטה ,אבל במקביל שאלו את עצמם איך יוכלו
להישאר בקשר זה עם זה ועם ישראל ,איך להגדיר את הקשר הזה
ואיך יוכלו להמשיך את התהליך הלימודי שהחל במהלך שהותם
בארץ .הצעירים הנמרצים יזמו מהלך עצמאי ,ויצרו לעצמם תוכנית
ייחודית בעזרת תמיכה שהשיג ו מהסוכנות ,מהתנועה הקיבוצית ו�מ
גופים נוספים .במסגרת התוכנית הזו הם הגיעו לארץ לתקופה של
סמסטר לימודים שהוכר להם לתואר ,התגוררו במגדל העמק ולמדו
באורנים.
"בעצם ,עשינו אז ,במשך סמסטר אחד ,בערך את מה שעושים היום
בני נוער במהלך שנת שירות  -התנדבנו במגדל העמק ,ולמדנו אצל
מורים מדהימים כמו מוקי צור ,אהוד לוז ,מנחם הרשמן ונוספים
(אבל אני מרגישה שאז לא ממש ידענו להעריך את זה) .בתקופה הזו
הקמנו גרעין והחלטנו לעבור לקטורה".
כמה אנשים מנה הגרעין שלכם?
"כשעלינו ארצה היינ ו  11איש שהגיעו לקטורה והיום רק אני נש�א
רתי .החברים בגרעין לא התפזרו מהר כל כך ,ומתוך כל הקבוצה
 שישה הפכו עם הזמן לחברי קטורה ועזבו עם השנים .בסופו שלדבר ,אנחנו היינו הגרעין האחרון של יהודה הצעיר לקטורה".
אבל הייתם גרעין מטעם עצמכם ,בעצם?
"ממש כך הרגשנו ,כי החלטנו על הגור ל שלנו ביחד .כשבאנו ל�ק
טורה ,זה היה ברור ,כביכול ,שזה הקיבוץ של התנועה הרפורמית,
אבל זה לא היה ברור לנו ,ולכן בדקנו עוד מקומות .בסופו של דבר,
קטורה התאימה לנו מבחינת אידיאולוגיה  -לנו כקבוצה וגם לי
אישית .קיבוץ קטורה היה מאד חלוצי בכל הנוגע ליהדות שוויונית,
ובבית הכנסת של הקיבוץ הרגשתי בבית .זה היה מקום שהוא לא דתי
ולא חילוני ,אלא בין לבין ,מה שהיה מאד מיוחד בעיניי ,כי הקצוות
של חילוני-דתי מאד זרים ליהדות ארה"ב ,ונראה לי שגם לתפוצות
אחרות .כשעליתי ארצה ,בשנת  ,1986היה לי מאד חשוב שהקול
המיוחד והייחודי הזה יתקיים במדינה ויישמע".
איך עברו עלייך השנים הראשונות בקיבוץ?
"כמו רבים אחרים ,עבדתי בהתחלה בחקלאות .במהל ך שלושים ו�מ
שהו השנים שאני כאן ,הייתי מזכירת הקיבוץ (פעמיים )...עבדתי
בתיירות  -הייתי חלק מהקבוצה שהקימה את קרן קולות ,ובהמשך
גם ניהלתי את קרן קולות ,וכשעזבתי לאחרונה את הענף ,החלטתי
שתיירות לא מתאימה לי; מאד נהניתי ,אבל זה לא בשבילי .אחרי
הכהונה השנייה כמזכירת הקיבוץ ,הקמתי את העבודה המועדפת
בקטורה.
בקטורה גם הכרתי את ססיל ,בעלי ,ונולדו לנו שלושה ילדים .אנחנו
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התחתנו במטע התמרים  -לא התחתנו דרך הרבנות ,אז בתעודות
הזהות אנחנו עדיין רווקים ...אבל הטקס היה לגמרי יהודי ואפילו
מא ד הלכתי .למעשה ,היום הטקס הזה יותר מדי אורתודוכסי בשב�י
לי .את הטקס ניהל הרב לוי לאוור ,המחזיק בפרקטיקה אורתודוכסית
והיה ראש ישיבת מכון פרדס כשססיל למד שם".
איך קם הקשר היציב והרציני עם התנועה הקונסרבטיבית ,בעיקר
לאור העובדה שראשוני קטורה הגיעו עם גרעיני יהודה הצעיר של
התנועה הרפורמית?
"הזהות היהודית שלנו  ,בקטורה ,לא היתה קשורה לתנועה המסו�ר
תית ,עד שחיפשנו תנועת נוער לילדים שלנו ומישהו קישר בינינו
לבין נוע"ם .אחרי שהתנועה החלה לפעול בקיבוץ ,אז גם הגרעינים
של נוע"ם התחילו לבוא לקטורה .במקביל ,קרן קולות הפכה גם
לסוג של תיירות חינוכית ,והתחלנו לשווק את המקום גם למחנה
רמה ,וכך הקשר עם התנועה התחזק עוד יותר".
השנים חולפות ,שרה ממשיכה לעבוד ,ללמוד ,מסיימת תואר שני
ביהדות ומגדר במכון שכטר ,וכל הזמן מתחזקת חלום לימודי רבנות.
"כבר כשסיימתי את התואר הראשון באר"ה"ב ,החלה התנועה לה�ס
מיך נשים לרבנות וחשבתי על זה ,אבל אני ידעתי שאני רוצה לעלות
לישראל וגם ידעתי שלרבה קונסרבטיבית בארץ לא תהיה עבודה ,אז
שמתי את החלום בצד".

"אצלנו נהוג שכל אחד מוביל תפילה וכל אחד יכול
להיות שליח ציבור  -זה מאד קיבוצי ושיוויוני...
אני תמיד אומרת שמבחינתי הגוף הסמכותי ביותר
בקיבוץ זו האסיפה הכללית ,ואם היתה שאלה
הלכתית בקיבוץ ,אז האסיפה היתה קובעת ,לא רב"
אבל מסתבר שחלומות כן מתגשמים...
"כשהחלטנו להקים בקטורה מסלול של עבודה מועדפת ,קיימנו
ישיבה בנושא התנועה המסורתית ,עם המנכ"ל יזהר הס .באותה
הישיבה  -שהתקיימה בתקופה בה נאבקו התנועות הליברליות להד
כרה של המדינה ברבנים לא אורתודוכסיים  -אמר יזהר שהם רוצים
שמישהו מקטורה יילך ללמוד רבנות .יזהר הפנה את ההצעה ללאה
קיימן ,שאותה הכיר היטב ,אבל היא לא היתה מעוניינת ואמרה
שאולי אני ארצה .אמנם ,כיום ישנה הכרה של המדינה ,אבל היא
מותנית בכמה גורמים ,כמו למשל שהתקצוב לעניין יבוא ממשרד
התרבות וכן שמשרת רבנות כזו תתאפשר רק במועצות אזוריות.
אגב ,לתנועה הרפורמית כבר היו אז כמה רבנים שכבר גרו באזורים
כאלה ,או נשלחו לשם".

תגדירו רב
היו התלבטויות?
"היו  -גם לי ,וגם לקיבוץ .אני ,מצידי ,הייתי בכל לילה מסתכלת על
אתרים של לימודי רבנות ,וחושבת איך אני יכולה  -באמצע החיים,
כשאני גרה בערבה  -ללמוד רבנות .בקטורה ,באותה התקופה ,לא
ממש ידעו מה לעשות איתי בעניין הזה ,כי היה לנו בית כנסת פעיל
ללא רב; פשוט כי לא היה צורך .נדרשת י לשאלה ' -מה זה רב' ול�מ
דתי הרבה .למשל ,שהדמות של רב לעולים שבאים ארצה ,היא לרוב
מישהו שמנחה תפילה ,מנהל את בית הכנסת ,או מתפקד כדמות
שמייצגת את הקהילה היהודית באזור (אם זה בתפוצות) ולישראלים
רב זה מישהו שפוסק הלכה.
הבנתי שאני לא זה ולא זה  -אני פעילה בבית הכנסת ,ואני אוהבת
שנהוג אצלנו שכל אחד מוביל תפילה וכל אחד יכול להיות שליח
ציבור  -אין רק אדם אחד שעושה את זה; זה מאד קיבוצי ושיוויוני,
כמו תורנות ,גם מבחינה מגדרית ,גם מבחינה פרסונאלית .אני תמיד
אומרת שמבחינתי הגוף הסמכותי ביותר בקיבוץ זו האסיפה הכללית,
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ואם היתה שאלה הלכתית בקיבוץ ,אז האסיפה היתה קובעת ,לא רב.
אז השאלה הגדולה היתה  -מה התפקיד ? מתוך כל התובנות ,הל�י
מודים והמחשבות  -אני בונה עכשיו תפקיד של רב בקטורה".
איך חברה בקיבוץ שיתופי עובדת כרבה? מי מממן את הלימודים
ואת המשרה?
"המשכורת אמורה להיכנס כבר מתחילת הלימודים במכון שכטר,
שאורכים חמש שנים ,אבל מכיוון שהשנתיים הראשונות ללימודים
הן תואר שני  -שכבר היה לי  -אז אני נדרשתי רק לשלוש שנים
עד להסמכה.
כדי לקבל את הכסף מהמדינה ,היינו צריכים לגייס  250שמות (מה
שרב אורתודוכסי לא נדרש לעשות )...של אנשים ,תושבי האזור,
שבתעודת הזהות שלהם כתוב שהם גרים בחבל-אילות .אנשים
ששייכים לקהילה ומכירים באיש או באישה המסוימים בתור רב.
זאת אחת הסיבות שאנשי התנועה פנו אלינו ,כ י ידעו שאנחנו יכ�ו
לים לעשות את זה  -להשיג  250שמות של אנשים מעל גיל ,18
שבאמת חיים פה ,שהם באמת חלק מהקהילה ,שבאמת יכירו בי
כרבה של הקהילה".
ואיך מתנהלת הבירוקרטיה של הרבנות?
"התנועה הגישה את הניירת וגם טיפלה בכל הבירוקרטיה .עזרו
מאד בעניין גם טובל'ה גת שהיתה המזכירה של הקיבוץ כשהחל
התהליך ,ואחריה איילי אשחר וסנדי אוסמן ,וגם דני הופמן שטיפל
באדמיניסטרציה .תמיכה רבה הגיעה גם מארז גרנית שהיה מנהל
משאבי אנוש ומייד זיהה את הפוטנציאל.
המשרה מוגדרת כמלא ה והמינוי לא מוגבל בזמן ,אבל צריך ל�ה
גיש את רשימת השמות כל שנה מחדש .בקטורה החלטנו שאנחנו
מקיימים רישום מסודר ומחדשים את הרשימה מדי שנה".
איך מציינים הסמכה לרבה?
"הטקס התקיי ם בבית הכנסת של התנועה "מורשת אברהם" ב�י
רושלים .המקום מאד יפה והאירוע היה מאד מרגש; עדיין יש לי
צמרמורת כשאני מדברת על זה...
בטקס עצמו היה משהו שמאד רלוונטי בעיניי לאזור המיוחד הזה
שאנחנו חיים בו  -הייתי צריכה לבחור בשני אנשים שילוו אותי
ומאד רציתי לבחור מישהו שמייצג את הקיבוץ ,את ההתיישבות
העובדת ואת הערבה  -דמות שמייצגת את המרכיבים של החיים
שלנו פה .יכולתי ללכת לכיוון אישי ,אבל בחרתי באירי קסל ,יו"ר
קיבוץ חצרים ,שבנוסף על היותו מזכ"ל הצופים ,הוא גם חבר קיבוץ
שיתופי בנגב ,קשור ליהדות ,היה מזכ"ל התנועה הרפורמית ,מנהל
בית ספר ,וגם היה השליח שלי ביהודה הצעיר .בצד השני היה לי
מישהו שליווה אותי בשנה הראשונה ללימודים ועשיתי התמחות
בבית הכנסת שלו  -ג'ף צ'ימט .החיבור של שניהם היה מאד סימלי
בשבילי  -מצד אחד קיבוץ שיתופי ,מדבר ,התיישבות עובדת ,ובצד
השני הדת והתנועה הקונסרבטיבית.
בדרשה שנשאתי במהלך הטקס ,דיברתי על מרכז ופריפריה  -שני
קטבים של רוחניות במסורת היהודית  -סיני וציון ,על הקשר ביניהם
וכמה חשובים שני הקולות האלה ועל כך שלפעמים בציון שוכחים
מסיני וההיפך".
איך ציינת את האירוע בקיבוץ?

"בקטורה התקיים שבתון ,אליו הזמנתי חברים ,משפחה ,אנשים
ממכון שכטר ,מהתנועה הקונסרבטיבית ומהאזור .ארגנתי את
האירוע עם עזרה של חברים .הרעיון היה לקיים שבת לימוד  -היו
תפילות ,בשישי בערב שרנו ,הדרשה בשבת בבוקר ניתנה על ידי
איתן קופר ,הסמנכ"ל של מכון שכטר (שגם היה ביהודה הצעיר,
ויש לו קשרים עם הקיבוץ) .בשבת בבוקר בנג'י לימד ,אחה"צ ג'רמי
ברנסטין (בעבר חבר קטורה) לימד .אלון טל ניגן בגיטרה להבדלה
מוזיקלית ונעה מזור הרקידה אותנו בריקודי עם אחרי ההבדלה .זה
היה סוף שבוע עם המון תוכן וזו היתה דרך מדהימה להתחיל את
התפקיד החדש".
ומה עכשיו?
"עכשיו אני מגבשת את הרעיונות; למשל ,אני מאד רוצה להקים
בית מדרש פלורליסטי  -התוכנית הראשונה שאני מקווה להריץ
תהיה מיועדת לעולים חדשים .אני מאד רוצה לעשו ת משהו לת�ו
שבים של האזור בשיתוף עם בנג'י .זה מאד עוצמתי  -רב רפורמי
ורבה קונסרבטיבית ביחד.
אבל בעיקר ,אני מנסה לחשוב איך להשתמש בהזדמנות המדהימה
הזו שקיבלתי ,להשמיע את הקול  -שיש יותר מדרך אחת להיות
יהודי או יהודיה .להשתמש בכך שזה קול שכן שומעים באזור ,ואיך
להשמיע אותו בשאר המדינה .להזכיר לאנשים שהיהדות היא של
כולנו ,של כל היהודים ולא לוותר".
היו ימים

הדמייה של פרויקט איגרא ,כפי שייראה לעיני הבאים בשערי הפארק

"השיטה להפרטת הטבע"

במשך עשר שנים מלווה יובל פן במצלמתו
את מאבקם של תושבי הערבה למען
עמק ססגון  -האזור הצפוני של בקעת תמנע.
הסרט ישודר בערוץ "יס דוקו"
ב 14-בפברואר ,בשעה 21:00

ועד תושבי הערבה למען עמק ססגון
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מרסל של המחשוב

 /גל נקדימון

לאחר שנים רבות ,מרסל דבאוי עוזב את כסא מנהל ערדום תקשוב ,אבל לא את העבודה .זו הזדמנות
טובה להכיר אותו לתושבי האזור שנעזרים בשירותי ערדום תקשוב ,אבל לא תמיד מכירים את
הפנים שמאחורי המקלדת
מרסל דבאוי ,חבר קיבוץ קטורה,
נולד בוורשה ,בשנת  .1953הוא
מספר שהרבה מאד התרחש בשד
לושת החודשים הראשונים לחייו
 סטאלין כנראה תכנן לאסוףאת היהודים ולשלו ח אותם לס�י
ביר אבל חלה ומת ,והמשפחה -
מהיהודים האחרונים שנותרו בפוד
לין  -ניצלה וכמה שנים אחר כך ,ב
  ,1960הגרה לארה"ב .מרסל גדלבניו-יורק והצטרף לתנועת הנוער
של יהודה הצעיר ,או במילותיו
שלו" :נהייתי חבר בתנועת נוער,
שהחליטה שהיא מקימה קיבוץ
בארץ .אלה היו אנשים קצת יותר
מבוגרים ממני ואני לא חשבתי
שאני רוצה להצטרף אליהם ,כי הם
דיברו יותר מדי (חלקם בכלל לא
הגיעו לשלב העלייה לקרקע")...
אבל הנה ,אתה כאן.
"אני רציתי לעלות ארצה  -בארה"ב
סיימתי תוא ר ראשון בכלכלה ול�י
מודי ערים (עם התמחות בתחבורה מרסל עם הנכד
ציבורית) ורציתי לעשות פה תואר
שני .הפנטזיה הציונית שלי היתה
לגור בירושלים ולעבוד במשרד התחבורה ,אבל השלב הראשון היה
לשרת בצבא ,לדבר עברית ולהיות חלק ממה שקורה בארץ ולכן,
המסלול היעיל ביותר מבחינתי היה להצטרף לחברי התנועה שלי
במסגרת גרעין נח"ל".
"לכאן הביאו מחשב ב .1982-זה היה PDP - 44-11

שכלל ארון אחד בגובה של מטר וחצי ודיסקים
בגודל של שתי מכונות כביסה גדולות .הכל עלה
 150,000דולר (בשער הדולר של  )82והגיע
ישירות מארה"ב"

איך הגעת לקטורה?
"בגיל  ,20קצת לפני מלחמת יום הכיפורים ,הגעתי לארץ ,לאולפן
בקיבוץ מעגן מיכאל .בזמן המלחמה ניהלו את מעגן מיכאל בני
נוער וזה מאד הרשים אותי .בדצמבר  1973הגעתי לקטורה ,וביום
שבו הגעתי לקיבוץ ירדנו לקטיף מלפפונים .הספקתי להיו ת שב�ו
עיים בקיבוץ ואז התגייסתי ושירתי בנח"ל כלוחם .המלחמה ,בני
הנוער שמנהלים יישוב ,הקטיף  -כל זה די שרט לי את המוח ...אחר
כך כבר לא היתה מבחינתי שאלה אם אני נשאר בקטורה; זה הוחלט
ביום הראשון .ראיתי איך עובד קיבוץ מסודר ורציני במעגן מיכאל,
אבל זה היה מקום אחר של אנשים אחרים ,שהקימו אותו  30שנה
קודם .כאן ,ראיתי איך יוצרים את הדבר הזה ועוד בדצמבר ,בשמש,
ירוק במדבר"...
זמן לא רק לאחר מכן ,בשנת  ,1975הגיע הגרעין הישראלי הראשון
לתגבר את הקיבוץ הצעיר ובין חבריו גם רונית .השניים הכירו ומאז
הם ביחד ,הורים לאבישג (שהיא עצמה כבר אם לשניי ם וגם הח�ב
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רה הצעירה ביותר בקיבוץ קטורה) ומיכאל ,סטודנט באוניברסיטת
קולומביה בניו-יורק.
במהלך השנים מילא מרסל שורה של תפקידים בקיבוץ ובאזור,
מנהג משאית (עבודה אותה אהב במיוחד) ,דרך מרכז ענף החקלאות,
מזכיר ,גזבר ,אקונום ,מרכז וועדת תכנון של הקיבוץ ,מנה ל כ�ס
פים של הדקלאים ,חבר מליאת המועצה ,יו"ר התחנה הפסיכולוגית
וכיום  -בנוסף לעבודתו בערדום תקשוב  -הוא מרכז וועדת קליטה
בקטורה וגם מנהל פעילות הבנייה ,התכנון והאחזקה בקיבוץ אילות.
השנים ממשיכות לעבור ובשנת  1982מוקמים שני גופים חשובים,
שלשניהם יש למרס ל קשר הדוק  -ערדום והדקלאים; בשני המק�ו
מות הוא עבד כמנהל הכספים   -בדקלאים במשך שש שנים ,של�א
חריהן התבקש לנהל את יחידת המחשב ,שעם הזמן הפכה לעסק
העצמאי הידוע כיום כ"ערדום תקשוב".

ארון ושתי מכונות כביסה
היה לך רקע במחשבים?
"בדור שלי אין לאנשים רקע כזה ,אבל כבר בארה"ב עבדתי על
מחשבים ,בקטורה היה לי מחשב השקיה בשנות ה 70-ולכאן הביאו
מחשב ב .1982-זה היה  PDP - 11-44שכלל ארון אחד בגובה של
מטר וחצי ודיסקים בגודל של שתי מכונות כביסה גדולות .הכל
עלה  150,000דולר (בשער הדולר של  )82והגיע ישירות מארה"ב".
איך מחלקת מחשבים אזורית ,פריפריאלית ,קטנה ,מתחילה לתת
שירותים בכל הארץ?
"כשהגעתי ליחידה ,היו עדיין המחשבים האלה ,הענקיים ובקיבוצים
היו מסופים ובדיוק בתקופה הזו כולם עברו למחשבי  ,PCוזו אחת
הסיבות שרצו שאני אבוא .הדבר הראשון שעשינו היה להתחבר
לעולם החדש ,לרשת ,לאינטרנט ,לאימייל והכל קרה באותו הזמן.

בשנים הראשונות קידמנו את המצב ואת החזרה לרשתות המקומיות
בקיבוצים ועשינו את זה די טוב ,בזמן שבארץ היה בלגן בתחום.
היה פה צוות של אנשים שעבדו מאד קשה ,הבינו שיטות ונהלים
וחלקם עדיין כאן ,כמו יוסי עמיאל ,אליוט פינקל ,אריק זינגר והיו
עוד כאלה שבאו והלכו .למדנו ולימדנ ו להקים רשתות  ,PCפי�ת
חנו שיטות והמשכנו ללמוד תוך כדי עשייה ואז באו אלינו אנשים
ממקומות אחרים ואמרו  -בואו תעשו את זה גם אצלנו.
כך ,בשנ ת  ,2003יחידת המחשב של ערדום שהתמקדה בשירות לק�י
בוצים בחבל אילות ולמועצה ,הפכה לעסק בפני עצמו" "ערדום שר�ו
תי תקשוב" המייצר הכנסות לאזור ,ופתרונות התוכנה והשירותים
שסיפקנו באזור ,הפכו לפתרונות לעסקים בתחומים מסוימים ,בכל
הארץ".
איך שמעו עליכם בארץ?
"בהתחלה זה היה ממש מפה לאוזן ובעצם בתחומים האלה זה המשיך
להיות כך עוד הרבה שנים .במגזרים שונים היו גם מאמצי שיווק
וחיפוש לקוחות בצורה יותר מסודרת ,אבל הארץ היא קטנה ובסוף
כולם מכירים את כולם".
לפי החישוב שלי אתה כבר  21שנה בתקשוב .ביחס לכל התפקידים
שמילאת ובכל העיסוקים השונים שלך ,זה המון...
"זה באמת היה שינוי מאד דרמטי מבחינתי  -להיות 'תקוע' באותו
מקום כל כך הרבה זמן .גם שש שנים זה נצח מבחינתי ,אז  21שנה
על אחת כמה וכמה .נכון ,לא כל הזמן עשיתי בדיוק אותו דבר ,לא
בדיוק באותו היקף ,השולחן לא עמד באותה פינה באותו חדר ,אבל
אלה הרבה שנים .להיות מנהל ערדום תקשוב זה מעניין ,מאתגר
ויצירתי ,אבל יש גם עניין של מינון וזה כבר היה מינון יתר".
אז איך קרה שאתה בכל זאת עוזב את התפקיד?
"קודם כל ,כי הבן שלי אמר לי לעשות את זה (כי הוא מכיר אותי
היטב) ,אבל חוץ מזה ,התברר שבמסגרת הארגון היה לפחות בן-אדם
אחד שהיה מוכן ,ראוי ומעוניין לקחת עליו את התפקיד .אגב ,אם

היה מישהו כזה לפני עשר שנים ,אז הוא היה מקבל את המושכות
כבר אז .אחת הסיבות שצריך תחלופה היא שלא רק האדם עצמו זקוק
לגיוון ולרענון ,אלא גם ארגונים זקוקים להם וצריך לקחת את ערדום
תקשוב למקום אחר ,לאופקים חדשים".
אתה ממשיך לעבוד בערדום עד הפנסיה?
"יש עוד הרבה דברים שצריך להעביר במסגרת החפיפה ובנוסף אני
גם אחראי על נושאים ספציפיים שעסקתי בהם ,כמו תוכנת הליבה.
אנחנו פועלים בצורה נמרצת ,כדי שבתחומים שבהם אני עדיין נושא
במידה רבה של אחריות ,ייכנסו אנשים חדשים ותהיה העברת ידע
מסודרת .לא הגדרנו לוחות זמנים ולא אני מחליט ,אלא המנכ"ל
החדש .אבל אני רוצה לעשות עוד משהו בחיים".
מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?
"אני חושב שלאדם בגילי ,עם הניסיון שצברתי ,יותר מורכב ו�פ
חות אינטואיטיבי לקפוץ לתוך התעלות ולהילחם ,אבל לעומת זאת,
אני עוד מספיק צלול בשביל להבין איפה יש תעלות ואיפה כדאי
להילחם ואיפה לא .אני גם חושב שאני יודע לעסוק בניהול ,בהפעלת
אנשים ,בעבודה ציבורית עם קבוצות אנשים וזה ,בגדול ,הכיוון".
ומהמקום שלך ,עם הזמן והניסיון ,מה צופן לנו העתיד?
"בחבל אילו ת יש יותר מדי מבוגרים ופחות מדי צעירים ,וצריך ל�ה
ביא לכאן את הצעירים .זה לא אומר שאנשים כמוני צריכים להיכנס
לחדר ולנעול את הדלת ,אבל זה כן אומר שצריך לחשוב איך לא
מעכבים את הצעירים.
חנן גינת זיהה שקודם כל צריך לשחרר את הפקק של מצוקת הדיור
והמחסור בבתים והוא השקי ע מאמץ עצום בקידום של הנושא ולפ�ע
מים ,במקרה ,דברים גם מתאימים ללוח הזמנים שלנו (כמו האג'נדה
של מפלגת 'כולנו' שבאה בדיוק בזמן .)...מבחינת בנייה בחבל
אילות ,לא היתה כאן תנופה כזו מאז שנות ה".80-
אז אנחנו בדרך הנכונה?
"בהחלט!"

סעודת שבת
במסגרת פרויקט "בשבילי הערבה"ֿ,
קיבוץ לוטן מזמין את תושבי החבל
לקבלת שבת משפחתית ב18:00-
ולארוחת ערב שבת ב 19:00-בחדר האוכל
ביום שישי9.2.18 ,
שבת ה 9-10-לפברואר זו
שבת 'מברכי חודש אדר' ,היות
שנאמר "מי שנכנס אדר מרבין
בשמחה" .המנהג בלוטן הוא
לבוא לקבלת שבת וארוחת
ערב שבת בכובעים כייפים
ומשוגעים .האורחים מוזמנים
להשתתף גם כן!

הרשמה ע״י מסירת מספר כרטיס אשראי ות.ז .עד שעה  ,12:00ביום ד' 7.2
ניתן להירשם במייל | lotan@klotan.co.il :בטל׳  | 08-6356888בסמס לעליזה 054-9798987
קצה המדבר | גיליון מס | 200 .פברואר 9 2018

ביום שבת

10.2.2018

יוצאים לטייל

בשבילי הערבה

לחיות ,ללמוד ,להכיר ,לחבר ולשמור על המקום והאזור בו אנו חיים

הולכים מקטורה ללוטן

בערוץ יש מחשופים צבעוניים של חרסית,
גבס וגיר .יורדים עד לכביש הערבה משם
חוצים דרך מעבר המים וממשיכים כ800-
מ’ לקיבוץ לוטן .בדרך ניתן לפגוש יעלים,
צמחים ,חרסיות ועוד הפתעות..

בשעה 8:30

נפגשים במגרש כדורסל (מאחורי הבריכה).
לארוחת בוקר של גלידה.

בשעה 9:00

יציאה למסלולים בהדרכת חברים ,מדריכים ,תלמידי
בית ספר ובני נוער.

goo.gl/CwXBhh

מסלול בדרגת קושי קלה 4 ,ק”מ

עד השעה 13:30

כולם מוזמנים לדשא הגדול בקיבוץ לוטן ,שם נשב נדבר,
נראה מייצגים של תלמידי בית ספר ונתכבד בתה וקפה.

מהשעה 13:45

הקפצות חזרה לקטורה לרכבים ולישובים.
ציוד :מים (ליטר וחצי) ,נעלים ,כובע ,אוכל למשך היום.

איסוף מהישובים לפי הרשמה.

בזהירות נחצה את כביש הערבה ,עם הדרך
מזרחה נגיע למטעי התמרים .הליכה של
כ-ק”מ צפונה עד לגן בית ,המטע הנסיוני
של דר’ איליין סולווי .משם נמשיך לדיונות
של לוטן ,נכנס לפארק הצפרות ונבקר
באקוכייף .את הטיול נסיים בבוסתן של
הקיבוץ ממש ליד הדשא של חדר האוכל.
goo.gl/WZT47q

מסלול מיטיבי לכת 10 ,ק”מ
בחיבור עם מעלה יתרו ,נטפס בקניון קסום עד
לחיבור השבילים ונרד בנחל גרופית .בערוץ יש
מחשופים צבעוניים של חרסית ,גבס וגיר .יורדים
עד לכביש הערבה משם חוצים דרך מעבר המים
וממשיכים כ 800-מ’ לקיבוץ לוטן .בדרך ניתן לפגוש
יעלים ,צמחים ,חרסיות ועוד הפתעות...
goo.gl/AtQ1pp

מסלול בדרגת קושי בינונית 4 ,ק”מ
עליה להר החנוכיה (עליה של כ 20-דקות) תצפית
לערבה ולהרי אדום ,הליכה למשטח המסיבות ומשם
לאמפי ,לג’ונגל מדברי ולגבים ,ירידה בנחל גרופית.

מסלול אוטובוס
נתחיל את המסלול באורווה של קיבוץ
קטורה משם נבקר בכפר מנותק רשת ,נלך
למפעל האצות אלגטק .נעלה על האוטובוס
וניסע עד לגן בית ,המטע הנסיוני של דר’
איליין סולווי .משם נמשיך בנסיעה לדיונות
של לוטן ,נכנס לפארק הצפרות ונבקר
באקוכייף .את הטיול נסיים בבוסתן של
הקיבוץ ממש ליד הדשא של חדר האוכל.
goo.gl/WZT47q

מסלול אופני כביש “מלך ההר”
מצומת לוטן ועד להר עיט ,ובחזרה ללוטן.

כדי שנוכל להתארגן מראש ,אנא הירשמו למסלול הרצוי ולהסעה.

הרשמה בלוחות המודעות ,במייל ,ksapir19@gmail.com :בטלפון 054-9797946 :ובקישורgoo.gl/P9moxY :

רשות
הטבע
והגנים
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העמותה
לקידום הספורט
בחבל-אילות

המשרד להגנת הסביבה

בית ספר משותף בערבה

ק י ב ו ץ
K E T U R A

ק ט ו ר ה
K I B B U T Z

מסכמים שנה
ומתחילים חדשה
החודש ,במקום "משולחנו של חנן" ,הבאנו  -לרגל גיליון ה 200-של
"קצה המדבר" ועם סיום שנת  2017ותחילת " - 2018משולחן המועצה":
חוברת המצורפת לעיתון וניתנת לתלישה ושמירה .החוברת מציגה את
עיקרי הפעולות שנעשו ונעשות בחבל אילות על מנת לממש את המטרות
שהגדרנו .כל הפרויקטים המוצגים כאן כבר יצאו לדרך ונמצאים בשלבים
שונים של ביצוע .אני שמח לשתף אתכם ,כל תושבי החבל ,במיזמים
השונים ,ומאמין ומקווה להמשך צמיחה ועשייה משותפות ,כולנו יחד -
האנשים המיוחדים שבחרו לחיות את חייהם בחבל הארץ המופלא שלנו.
ראש המועצה האזורית ,חנן גינת

קצה המדבר | גיליון מס | 200 .פברואר 11 2018

יעד מספר אחד:

צמיחה דמוגרפית
מגורים

קהילה

פיתוח
אזורי

צמיחה
דמוגרפית

תעסוקה

חינוך

 120משפחות חדשות
בחבל אילות עד 2019
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צמיחה דמוגרפית

 82בתים חדשים בקיבוצי
בתמיכת משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר

 30בתים "יד שניה" מהמנהל לדיור
ממשלתי ומהחטיבה להתיישבות

בניה בבאר אורה ( 30בתים)

בניה ביטבתה ( 12בתים)

בניה בשחרות ,לוטן ויהל
( 2-3בתים בכל יישוב)
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צמיחה דמוגרפית

גיוס הלוואות וערבויות לטובת
בניית הבתים בקיבוצי הערבה

קליטת רכז צעירים וצמיחה
דמוגרפית

מפגשי בנים וצעירים בחבל אילות (חנוכה,
יום העצמאות ,סוכות ,מפגש בצפון ועוד)

קידום התב"עות של הישובים

מיתוג של חבל אילות עבור
קליטה בישובים

פיתוח תעסוקה

14

בתחום מטעי התמרים -
גדיד מכני ושיווק מאורגן

בתחום היזמות  -עידוד
יוזמות פרטיות ועסקים קטנים

בתחום היזמות  -הקמת
אזורי (מרחב עבודה משותף)

בתחום האנרגיה  -שדות סולריים
נוספים ,אגירה שאובה ,פיתוח
באפריקה
פברואר 2018
ומכירהמס200 .
קצה המדבר | גיליון

בתחום התיירות המדברית -
עם הפנים לנמל התעופה החדש

בתחום התעשיה  -מיזמים
בעזרת המנבטה והון טבע

HUB

תכניות נוספות

איתור שטחים למגרשי תעסוקה,
תעשיה וחניוני מכוניות באזור
שדה התעופה ועוד

בניית תכנית לטיפוח החוסן
הכלכלי ומנועי צמיחה לחמש
השנים הקרובות

שדרוג מערך התחבורה
הציבורית

קידום מבני ציבור

העתקת מבני המחלקה לשרותים חברתיים
והתחנה הפסיכולוגית לאזור המועצה

תכנון אזור תעסוקה למלאכה ותעשיה
קלה באזור יטבתה

באזור המועצה:
הקמת מועדון צעירים ונוער

בבאר אורה :גני ילדים ,מרפאה ,בית כנסת,
מועדון נוער ומגרש ספורט ,בתמיכת
ממשלה
משרדי
גיליון מס | 200 .פברואר 2018
המדבר |
קצה

15

הפרוייקטים הגדולים

מעבדה קהילתית-חינוכית -
פלטפורמה לפיתוח ויישום גישות
חדשניות במערכות היישוביות

הקמת מבנה למו"פ החקלאי -
תקציב מפעל הפיס ותורמים
מחו"ל  5 -מיליון ש"ח

פיתוח בתמנע  -במימון משרד
התיירות ,JNF ,קק"ל ונוספים
 30 -מיליון ש"ח

פרויקט המט"ש האזורי והשבת מי
קולחין  -במימון רשות המים ,השלמה
בהיטלים ותרומות  80 -מיליון ש"ח

הפרדת רשתות  -כ 18-מליון ש"ח
( 90%במימון רשות המים)
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חינוך ותרבות

מעבדה קהילתית-חינוכית -
פלטפורמה לפיתוח ויישום גישות
חדשניות במערכות היישוביות

פתיחת מחזור נוסף בתכנית
מנדל למנהיגות אזורית

"לצאת פנימה"  -יציאה לדרך
עם עיצוב מרחבי למידה
חדשניים בבית הספר העל-יסודי

קרן מלגות ע”ש ג’יג’י סטרום ז"ל
לתמיכה ,חינוך וקידום חוקרי
וחקלאי החבל

הענקת מלגות לסטודנטים מחבל
אילות בתחומי דעת שונים

חידושים והפתעות מבית תיאטרון
אלעד  -הצגה בעיניים עצומות,
פסטיבל הצגות ילדים ועוד
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חברה וקהילה

מעבר של ארבעה מטפלים לחבל אילות
והצטרפותם לצוות התחנה הפסיכולוגית

מעבר של שני רופאי משפחה לחבל אילות
והצטרפותם לצוות המרפאה האזורית

מהלך אזורי של קידום פעילויות הגיל
השלישי על ידי המחלקה לשירותים
חברתיים

כנס ראשון מסוגו :שותפויות בעולם
ההתנדבות באילת-אילות
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חקלאות וסביבה

השלמת תכנית האב לשטחים
פתוחים וניהולם במועצה

כתיבת תכנית אב לתיירות

יציאה לתכנון תכנית אב לטיפול
במפגעי מכרות תמנע

אישור הפרוגרמה החקלאית במשרד
החקלאות ובגופים נוספים וסנכרונה
אל מול תכנית האב לשטחים פתוחים

יציאה לדרך של ניסוי הליזימטר הגדול בעולם
(כלי מחקרי למדידה ולסגירת מאזני מים)
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קשר בין היישובים

פרויקטים חוצי-יישובים במסגרות שונות

מפגשים ביישובים השונים במסגרת
מעבדת החדשנות

מפגשי נקלטים אזוריים

פורום מנהלי קהילות המתקיים בכל פעם
ביישוב אחר
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המועצה והיישובים

העמקת התקשורת באמצעות הערוצים הדיגיטליים:
שדרוג אתר האינטרנט ,ניוזלטר ,חדשות היום בווטסאפ ועוד

קיום מפגשי מליאת המועצה
ביישובי החבל

ביקורים מאורגנים של עובדי
המועצה ביישובים

מפגשי מטות ומפגשים
עם תושבי היישובים אחת
לשמונה חודשים

קצה המדבר | גיליון מס | 200 .פברואר 21 2018

מבט לעתיד

לקראת סוף  2018אנו מצפים לאוכלוסיה של מעל  5,200תושבים
בחבל אילות .בבתי הספר ילמדו קרוב ל 1,000-תלמידים וכל
היישובים יהיו בתנופה של צמיחה והתחדשות .נתקדם עם המחסור
הצפוי במים לקראת הקמת מאגרים שיבטיחו את ההשקיה של
הגידולים החקלאיים בצורה סדירה.
יוזמות רבות של תיירות מדברית ,יחד עם פתיחת שדה התעופה
החדש ,יאפשרו פיתוח של התיירות בחבל .השלמת השדות
הסולאריים המתוכננים תאפשר יצור של מעל  100%מהאנרגיה
המיוצרת היום באילת ואילות .ה( HUB-מרחב עבודה משותף ליזמות
ועסקים) החדש שיקום יעודד פיתוח יזמויות חדשות בחבל אילות.
בשנים הקרובות אנו צפויים לאתגר גדול בתחום התקציב :בעקבות
חקיקה בכנסת נגזר עלינו (ועל עוד  60רשויות נוספות) קיצוץ
משמעותי מאוד בתקציב ,בעקבות ביטול מעמדנו "כעיר עולים"
וזכותנו לקבל ארנונה מלאה ממשרד הביטחון .במקומה ,נקבל רק
 30%מהסכום .משמעות הדבר היא קיצוץ הדרגתי בתקציב של עד 21
מליון ש״ח בשנת . 2024מדובר בכ 22%-מתקציב המועצה.
עלינו לפתח מקורות הכנסה חלופיים וכן לבחון דרכים נוספות
לצמצום הפגיעה ,על מנת להמשיך ולאפשר לנו חיים ראויים
בפריפריה המרוחקת ביותר בישראל.
המאמץ גדול אבל יש גם הרבה ביטחון ביכולותינו ,אמונה ותקווה.

נמשיך להאמין ולעשות את מה שנחוץ,
לשאוף למה שאפשרי
ואז להשיג את הבלתי אפשרי!!!

תחרות
מלכי ההר 02 18
בפעם הראשונה בחבל אילות

ארוע רכיבת אופניים

לכל המשפחה

יום שבת ,ה ,10.2.18-כה בשבט תשעח
בשעה  11:30בקיבוץ לוטן
<<

זינוק המקצה התחרותי
בשעה  12:00מצומת לוטן ורכיבה במעלה ההר
עד לפסגת הר עיט.
פרסים כספיים למנצחים.

<<

בסיום התחרות ירידה לקיבוץ לוטן למפגש קהילתי

בהצלחה!

בהמבונויאו
כמ

לפרטים והרשמה דרך אתר המתנ"ס ומשרד הספורט )בין 08-9223111 (09:00-13:00
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יעלים במדבר

 /גל נקדימון

שתי בנות גרעין יעלים ואמנון גרינברג אחד ישבו לשיחה ,העלאת זיכרונות ושליפת סיפורים מהבוידעם
של ההיסטוריה .היום הם הגמלאים הכי עסוקים באזור ,אבל פעם הם סללו מדרכות ושתלו דשא ביטבתה
קיבוץ יטבתה ,האח הגדול של יישובי הערבה ,חגג שישים שנה
להיווסדו .אפשר למנות את כל ההישגים של היישוב החשוב הזה,
אבל בישראל של שנות האלפיים ,ההישג המרשים ביותר הוא כנראה
העובדה שהקיבוץ הגיע ליום הזה כשהוא שיתופי ,מבוסס וממשיך
לקלוט ולהתרחב .בעידן בו רעיון הקיבוץ השיתופי מתמסמס בכל
רחבי הארץ ,זה לא מובן מאליו.
נעמי לוי ,עפרה אלעד ואמנון גרינברג התאמצו מאד  -כל אחת
ואחד בנפרד  -למצוא זמ ן בסדר יומם העמוס ,כדי להיפגש ולה�ת
ראיין .שיחה עם האנשים שמבחינתם "להפריח את השממה" זו לא
סיסמא של מישהו שעמד על הראש ,נותנת את החשק למצוא שטח
בתולי ולהקים עליו יישוב ,גם כי זה יופי של תוספת לקורות החיים,
אבל בעיקר בגלל האור הזה שניצת בעיניהם ,כשהם חוזרים כמה
עשרות שנים בזמן ,לשנים הראשונות של קיבוץ יטבתה.

"הכל היה חפיפניקי כזה ,שונה לגמרי ממה שהוא
היום .אני באתי לכאן מקיבוץ מאד מסודר ויטבתה
היה ההיפך הגמור  -חברמני ,ישראלי ,תרבות
האוכל היתה פתוחה ויחפנית" (אמנון גרינברג)
נעמי לוי ,ילידת  ,1943גדלה בתל-אביב ,אבל הכי בתל-אביב -
שלמה המלך פינת פרישמן ולמדה בתיכון עירוני א' .לתנועת הנוער
המאוחדת הצטרפה מאוח ר יחסית ,כשהיתה בכיתה ט' (על אף ש�מ
רבית בני הנוער בבית ספרה היו בתנועת הצופים) ,המשיכה למסלול
המתבקש של התנועה והצטרפה לגרעין נח"ל .רעיון הקיבוץ קסם
לה ובסוף י"ב כבר ידעו חבריה לגרעין העתידי שהיעד הוא יטבתה,
אבל הדב ר היחיד שידעה נעמי היה רק שמדובר בקיבוץ צעיר ו�מ
רוחק ושהוריה  -כהורים לבת יחידה " -כמעט התעלפו כששמעו
שאנחנו הולכים לשם".
עפרה אלעד ,גם היא ילידת  ,43גדלה במה שהיה קרוי "המשולש
הגדול"  -ירושלים ,ת"א ,חיפה ,כי אביה היה בהגנה ולאחר מכן
בקבע והמשפחה נדדה איתו .כשהיתה עפרה בת עשר התמקמ ה ה�מ

עפרה אלעד
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אמנון גרינברג

שפחה בשכונת צהלה בת"א והצטרפה ,גם היא ,לתנועה המאוחדת.
הרמת הגבה בסביבתה בנוגע לרעיון הגרעין בקיבוץ המרוחק ,נבעה
דווקא מאופי סביבת המגורים ,או כמו שהיא עצמה מעידה" :רק
כשיצאתי ,הבנתי שבעצם נחשבתי ל'צפונית' ,בגלל התדמית של
שכונת צהלה".
הדרך של אמנון גרינברג עד לקיבוץ הדרומי היתה קצת שונה .יליד
 ,1941מחדרה עטופת הפרדסים ,היה אמנון חבר השומר הצעיר
והמשיך עם התנועה לנח"ל במסלול המקובל ,עד לגדוד  50ועד
לגרעין בקיבוץ מגן .באחד המפגשים של התנועה הקיבוצית הוא
הכיר בחורה מקסימה מקיבוץ יטבתה  -אילנה ,ב 1967-התחתנו
והשאר   -כמו שאומרים  -היסטוריה ,אבל לא פשוטה .אמנון ה�צ
עיר ,שגדל בצל הפרדס ,ראה את אמא עובדת בפרדס ,נסע דרכו
לבית הספר ובקיבוץ מגן גם ריכז את הענף ,הגיע לראשונה לבקר
ביטבתה דווקא בקיץ והבין שפרדסים אין פה" .אני ביקשתי לעבוד
בפרדס ,כי זה מה שידעתי לעשות" הוא מסביר לי" ,אבל אמרו לי
שאין פה פרדס ,הדבר הכי דומה היה התמרים .אז הצטרפתי לצוות
גדול מאד של חברים ,שקיבלו אותי יפה מאד ועשו לי חפיפה"...
הגעגועים לחברים במגן החזירו את המשפחה הצעירה ,שאז כבר
כללה גם את הבן הבכור אמוץ  -בשנת  1970למגן (ולפרדסים)
לשלוש שנים ,במהלכן נולדה הבת השניה  -אליאורה ובשנת 1973
חזרו שוב ליטבתה ואמנון יצא ללימודים בפקולטה לחקלאות ,לאד
חריהם ,ב 1976-החל לעבוד על שטח מטע המנגו של הקיבוץ ,לנהל
את תחנת הניסיונות (המו"פ של היום) ובעצם להפוך לחקלאי הדגל
של האזור.
גם עפרה ונעמי יצאו לאקדמיה ,לפני שהתמקמו סופית בקיבוץ:
"אבא שלי פשוט הודיע לי שהוא רשם אותי לאוניברסיטה ".מספרת
עפרה ,שכבר חלקה אז זוגיות עם דויד אלעד ,זוגיות שחוגגת בקרוב
" .50למדתי היסטוריה כללית בירושלים לתואר ראשון ,אבל כל
הזמן אמרתי להורים 'אתם תראו ,אני עוד אגיע לשם ,ליטבתה'".
אמרה ועשתה.
נעמי ,שכבר היתה נשואה לבן גרעין מגל וחרב ,היתה נחושה לצאת
ללימודים" :הייתי הראשונה שהית ה אשת חבר  -לא חברה ,והח�ל

נעמי לוי

טתי שאני אלך ללמוד גם א ם הקיבוץ לא ישלח אותי .יצאתי ל�ש
נתיים לימודים בסמינר לוינסקי ,הוראה לכיתות גבוהות של יסודי
(עד ח') ".וגם כאן נעשתה היסטוריה ,כי נעמי חזרה לקיבוץ יטבתה
והפכה למורה הראשונה בבית הספר האזורי  -אז המקומי  -ומאוחר
יותר למנהלת הראשונה של בית הספר.
בסופו של דבר ,מגרעין יעלים שמנה כ 30-איש ,נשארו ביטבתה
כ 15-חבר'ה והיום הם מונים  ,11מתוכם ארבעה זוגות.

החברה ,האתגר ,הרומנטיקה ,הנוף
איך התרשמתם ממה שראיתם כאן לראשונה?
"ראיתי כמה צריפים ,את חדר האוכל הישן ...וחשבתי שזה נורא
רומנטי ".נזכרת נעמי" .מאד השפיעו עליי הרי אדום; הם עשו עליי
רושם אדיר .למעשה ,יותר התרשמתי מהנו ף מסביב ,מאשר מהנק�ו
דונת הקטנה שקמה כאן".
"ביולי  61זה היה מהמם לחלוטין ".אומרת עפרה" .התנאים הפיזיים
היו זוועתיים ,היתה תחושה שאת הולכת פיזית בתוך חום עומד ,אבל זה
היה מקסים בעיניי  -הנוף ,האנשים המוזרים האלה שהסתובבו סביבנו,
התנאים המינימאליים ,הכיף של הביחד .פשוט התאהבתי בטירוף".
ואמנון מודיע שפשוט היה בהלם" :כי באתי בקיץ  -ירדתי מהאוטובוס
והרגשתי כאילו חטפתי מכת חום"...
מה היה פה?
נעמי" :היו כמה בתים דו-קומתיים (שבהם מתגוררים היום מתנדבים
ותל"ם) שהיו אז חדשים לגמרי ,עם דזרט-קולר והגרעין שלנו קיבל
כמה חדרים בבתים הללו .היה בית ילדים אחד שהיה המבנה הכי
צפוני ובאמצע היה חול".
עפרה זוכרת שלקיבוץ היתה אז צורה של "מעין אטריה ארוכה -
החלק הדרומי היה ההיאחזות ,על כל מתקניה ,חדר האוכל הישן,
הצריפים ,המבנה המשקי ,הרפת (שבדיוק התחילה לעבור מקום),
מרפאה ,בתי מלאכה וצפונה משם היו חמישה מבנים דו-קומתיים
של מגורים ,עם דירות של  27מ' שנבנו במקור לזוגות .באמצע
מתח ם המגורים היה בית הילדים הראשון ,עם פיסת דשא קטנה ו�מ
רפסת פתוחה .השומרת היתה יושבת בחוץ ומקפלת את הכביסה של
הפעוטות .ההווי בלילה היה סביב השומרת  -היו מביאים לה סלט
וצ'יפס וכל מי שהיה מריח את הצ'יפס היה מגיע ,גם ההורים היו
מגיעים מדי פעם .היתה תחושה שבית הילדים חבוק פיזית בתוך
האזור המשפחתי".

"ההווי בלילה היה סביב השומרת  -היו מביאים
לה סלט וצ'יפס וכל מי שהיה מריח את הצ'יפס
היה מגיע ,גם ההורים היו מגיעים מדי פעם .היתה
תחושה שבית הילדים חבוק פיזית בתוך האזור
המשפחתי" (עפרה אלעד)
אמנון נזכר בקיבוץ קטן ולא מאורגן ,או מסודר" :הכל היה חפיפניקי
כזה ,שונה לגמרי ממה שהוא היום .אני באתי לכאן מקיבוץ מאד
מסודר ויטבתה היה ההיפך הגמור  -חברמני ,ישראלי ,תרבות האוכל
היתה פתוחה ויחפנית .ע ד היום ,כשאני רואה שהחברה שותים מ�ה
קנקן ,זה עושה לי לא טוב"...
החפיפיניקיות נשארה?
"החפיפניקיות לא נגוזה"...
במה עבדתם כשרק הגעתם ליטבתה?
נעמי" :החברה מהגרעין שלנו סללו את המדרכה ,שהיתה בנויה אז
מפלטות של בטון ,והיום זה מלבני אקרשטיין ,ושתלו את הדשא
שלצידה; זה היה העיסוק העיקרי שלנו במשך החודש הזה .בצד
השני של המדרכה בדיוק נטעו חורשה של שיטה כחלחלה ,שכבר לא
קיימת .אני זוכרת את עצמי משקה בכל יום את הגומות של העצים
האלה.

ארכיון חבל אילות

מאוחר יותר ,ממש לפני שהגרעין חזר לכאן ,ביקשו אותי ועוד חברה
מהגרעין  -דליה ,לבוא לפני כולם ,כבר במרץ (הגרעין חזר במאי),
כי היו הרבה ילדים ולא היה מי שיטפל בהם ,כי כל הנשים בקיבוץ
היו לפני ,או אחרי לידה .היה פה ממש בייבי בום".
עפרה" :יום העבודה היה מפוצל  -קמו בארבע ועבדו עד השעה
 ,11:000נחו עד ארבע אחר הצהרים ואז המשיכו לעבוד עד הח�ו
שך .שלחו כמה בנות לעבוד בתחנת הניסיונות  -נתנו לנו עבודה
מאד 'מאתגרת'  -למלא פחיות ושקיות עם חול .יש כל מיני רגעים
מכוננים ,אבל משונים ,כמו זה הזכור לי מהיום הראשון ,או השני
שלנו ביטבתה :עבדנו בחוץ ,הגיעה שעת החשיכה ,הסתכלנו מזרחה
ופשוט התהפנטנו .אין ספק שחלק מהעניין היה החברה ,האתגר,
הרומנטיקה ,אבל לנוף בפירוש היה חלק משמעותי בסיפור".
אמנון" :זו היתה עבודת כפיים ועשינו הכל .לי היתה עבודה מאד
מעניינת ע ם הצוות של התמרים  -ציגי ,עבאדי ,פישקה ,אבנר ו�ש
רגר .זו גם היתה עבודה פיזית קשה מאד ,אבל מאתגרת ושם למדתי
את כל רזי התמרים".
מה זכור לכם מהאווירה שהיתה בקיבוץ בימים שהגעתם אליו?
נעמי לא בטוחה שהיא קלטה את האווירה בקיבוץ כשהגיעה אליו,
אבל יודעת לספר ,שכשעוד היה הגרעין בגבע ,לפני החזרה ליטבתה,
התרחש גל עזיבות של הגרעין הראשון" .מיטבתה נשלחו לגבע שני
חבר'ה  -גדלה וחגי  -שהיו מאד מרכזיים במגל וחרב ,כדי להרגיע
אותנו ,ושהאירועים לא ירפו את ידינו ונגי ע לקיבוץ .היתה לנו ה�ר
גשה שאנחנו עושים משהו מאד ראשוני ,מאד חשוב".
התשובה של עפרה לשאלה הזו ,מבהירה עד כמה אנשים שונים,
באותו מקום ובאותו הזמן ,חווים דברים באופן שונה לחלוטין:
״האווירה היתה מאד פתוחה ,היתה הרגשה של 'השמים הם הגבול'
והכי 'מבוגרים' היו בני  .25נכון שכבר היו משפחות ,נתנו מקום
למשפחות ,העריכו והשקיעו ,אבל זו היתה חברת רווקים.

המשך בעמוד הבא
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המשך מהעמוד הקודם
היו גם היבטים אחרים ,קצת נוקשים .אני זוכרת ישיבה על הדשא,
שיחה על לימודים גבוהים ,בתקופה בה הראשונים כבר יצאו ללמוד,
כי הבינו שעם כל הכבוד לאידיאולוגיה ,צריך להסדיר את נושא
הלימודים .אחד הוותיקים (שהיה אז צוציק בן עשרים וקצת) אמר
 'בנות? טיפול ,טבחות ,ילדים ,תפירה '...האמירה הרווחת היתהשבנות לא יוצאות ללמוד".
אמנון הגיע לקיבוץ במהלך ההיערכות לחגיגות העשור ,שהיו בצל
מותו בתאונת דרכים של אורי חורזו ,שהיה דמות מא ד מרכזית וד�ו
מיננטית ביישוב הצעיר" .המוות שלו השרה דכדוך ודיכאון עמוק
מאד והתחושות שאני קיבלתי מהחברים אז היו שהם לא בטוחים
שהקיבוץ יכול לשרוד ,כי הוא היה מנהיג כריזמטי מאד .בחג המשק
העשירי עצמו כבר היתה תחושה של התרוממות רוח ,בעיק ר כ�ש
ציינו את כל ההישגים של הקיבוץ הצעיר וזה היה חשוב מאד".
היתה הבחנה בין ותיקים וצעירים?
נעמי" :במרחק השנים  -לא נראה לי .ישר התקבלנו ,התברגנו ,תיכף
להגעתי  -טוביה הגיע ושא ל אם אני אוהבת לשיר ותוך חודש מצ�א
תי את עצמי במקהלה".
עפרה" :לא היתה תחושה של ותיקים מול חדשים ,אבל כן היתה
קבוצה גדולה של בנות קיבוץ ,בעיקר מעמק הירדן ,שהגיעו לשנת
שירות והתחתנו עם בני מגל וחרב ולא ממש קיבלו במאור פנים את
ה'עירוניות' .קיבלנו ציונים גרועים מאד בענייני עבודה"...
אמנון :״לא היתה הבחנה כזו ,גם כי הבדלי הגיל לא היו משמעותיים
וגם כי יטבתה קלטה את הגרעינים הצעירי ם יפה מאד  -הם השת�ל
בו בקיבוץ ובעצם נתנו את היכולת להחזיק משק ,ולשמור על דרכו
ועל אופיו של הקיבוץ".

במבט לאחור
האם חשבתם שתישארו כל חייכם בקיבוץ יטבתה?
"לא הייתי בטוחה ".מודה נעמי" .הניתוק מהמשפחה היה לי קשה
מאד וידעתי שגם להורים שלי קשה .אבל הקושי לא היה בגלל צורת
החיים ,שכן התאימה לי ,אלא רק בגלל המרחק".
אז מה קרה? הנה אנחנו מנהלות את השיחה הזאת ,את פה.
"במהלך התקופה של הגרעין בדגניה ,צונץ (מגל וחרב) נשלח להיות
המקשר שלנו ,הפכנו לזוג והיה ברור שהוא נשאר ביטבתה ושכל
העתיד שלנו  -אם אנחנו מתחתנים  -יהיה ביטבתה .ואכן ,חודש
לפני השחרור שלי ,באוקטובר ,התחתנו פה ,במטע .אחרי שסיימתי
את הלימודים ,חזרנו לקיבוץ ואז כבר היה יותר ברור לי שזה הכיוון.
היו מדי פעם התלבטויות אם להישאר ,או להמשיך ...בעיקר בגלל
הרצון לראות דברים אחרים .אחרי הכל ,מייד אחרי בה"ס וצבא,
הגעתי לפה .היו חיי חברה ,אבל המקום הרגיש קטן ,גם אילת עוד
היתה קטנה ,סידורי ההסעה היו מסובכים .מצד שני ,כל הזמן ליוותה
אותנו ההרגשה שאנחנו עושים כאן משהו מאד מיוחד ,מאד ראשוני,
מאד חשוב".
גם לעפרה היו מחשבות דומות ,אבל מסיבות שונות" :היה שלב
שבו רציתי לצאת מפה ,לפחות לאיזשהו פרק זמן ,אבל לא לעיר -
היו לי פנטזיות על פרויקט חלוצי ,לעיירת פיתוח ,או משהו דומה,
אבל הייתי מחוברת מדי למקום .הבנתי שאני נשארת פה בסביבות
גיל  ,30כשכבר היו לי שני ילדים והשלישי היה בדרך ובאופן חד-
משמעי   -אחרי מלחמת יוה"כ ,כי דווקא בתחושת הלבד של המ�ל
חמה ,בניתי את תחושת הבית שלי .זה נתן לי כוח".
לאמנון ,כצפוי ,חסרו הפרדסים ,אבל גם החברים מקיבוץ מגן:
"הגעגועים האל ה גרמו לכך שעברו הרבה שנים עד שהשתכנ�ע
תי להיכנס לחברות בקיבוץ ,עד שאמרתי שאין סיכוי שאחזור .אני
חושב שעליתי לחברות בשנת  ,78אולי".
האם חשבתם שקיבוץ יטבתה יגדל להיות מה שהוא היום?
נעמי" :אני ידעתי שהוא יגדל ,אבל האמת ,לא חשבתי שיגיע למצב
שהוא נמצא בו היום  -לא כלכלית ולא דמוגרפית .אני זוכרת את
המאמץ הכביר שנדרש כדי לעבור את רף המאה ועוד מאמץ לעבור
את רף ה .200-אני זוכרת שבשנים הראשונות היינו לפעמים יושבים
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בשיחות דשא וחושבים  -האם יטבתה תמשיך להתקיים ,או שבסוף
כולם יעזבו? והדעות היו חלוקות .בכלל ,הדשא היה מוסד רציני
מאד ,עד שהגיעו הטלוויזיות והמזגנים".
עפרה" :כשאנחנו הגענו לא היתה לנו ראייה למרחוק .באנו כדי
להיו ת פה ,כדי לחיות פה ,לא בשביל להיות חלוץ ההולך לפני ה�מ
חנה .מה שהיה אז  -זה מה שהכרנו .התעסקנו באיך אנחנו חיים פה
ולא בלבנות ולהרחיב .כן היה חשוב לנו איך לארגן את החיים שלנו;
היו פה אסיפות מדהימות .אנשים באו עם מחויבות לצורת חיים,
שבהסתכלות מהצד ,היא די מוטרפת".
אמנון" :לא חשבתי שיגדל כך ,בטח לא בקצב הזה .לפני הרבה
שנים כל הגבעה שהיום קוראים לה "גבעת המוסך" היתה הר שהיינו
עושים עליו מדורות .סילקנו עשרות אלפי קוב של סלע ועפר כדי
לאכלס את המקום .מי חשב שתוך זמן קצר הגבעה הזו תאוכלס בכל
השכונות ולא יהיה מקום"?...

"החברה מהגרעין שלנו סללו את המדרכה,
שהיתה בנויה אז מפלטות של בטון ,והיום זה
מלבני אקרשטיין ,ושתלו את הדשא שלצידה; בצד
השני של המדרכה בדיוק נטעו חורשה של שיטה
כחלחלה ...אני זוכרת את עצמי משקה בכל יום את
הגומות של העצים האלה" (נעמי לוי)
האם אתם מרוצים ממה שיטבתה הפכה להיות?
"בגדול  -כן .במהלך השנים נוספו רבדים שונים של אוכלוסייה
שהזיזו את החזון לכל מיני מקומות ,אבל עד עכשיו ,התוצאה טובה
בעיניי .אני יודעת שיש אנשים שאומרים ש'זה לא מה שחשבתי
והורסים לנו את הקיבוץ'  -יש אמירות כאלה ...אבל זו לא דעתי"
אומרת נעמי.
" כן ולא ".קובעת עפרה ומסבירה" :כן ,כי זה סיפור באמת מרשים
ש ל הצלחה כלכלית ,חברתית .לא ,כי יש בצורת החיים הזו פו�ט
נציאל של היחלשות פנימית ,כי צריך  -כפרט וכקבוצה  -לעמוד
בזה ,באור ח החיים .מה שנשאר מאד חזק ומחזיק מעמד ,זו תח�ו
שת הערבות ההדדית וזה נותן הרגשה טובה של ביטחון ושל כוח.
מה שמתבטא באופן לא נחמד ,זה הביקורת העצמית והשיחות ,מה
שאנחנו קוראים 'דיבורי השולחנות'; יש נטייה לבקר יותר מדי ,לא
לתת קרדיט".
זה ספציפי לקיבוץ שיתופי?
"אני חושבת שזה נכון לכל מקום שבו אנשים חיים בקרבה מאד
גדולה ובתלות מאד גדולה אחד בשני .יש לשיתופיות מחיר וחלק
בזה ,אבל לא רק .השיתופיות נותנת עוד שדה של ביקורת שאפשר
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להפעיל על החברים ,כי הכל פה של כולנו .אלה לא דברים שנאמרים
מפורשות  ,אבל הם בסאב-טקסט .השמרנות לא באה ממקום של נ�ו
קשות ,אלא מתוך תפיסה .המסגרת הזו היא מהותית ,היא לא כותרת.
זו צורת חיים שאנחנו מחויבים לה".
אמנון נכנס בעובי הקור ה מכיוון אחר ואומר שלמרות שהוא מר�ו
צה מדרכה של יטבתה" ,הדבר החשוב ביותר זו החלטה אסטרטגית
שיטבתה קיבלה לפני כ 15-שנה ,שצריך לקלוט בכל שנה ארבע-
חמש משפחות כדי לשמו ר על צביונה ולמרות שיש מתנגדים ,הק�י
בוץ קיבל את הגישה ופועל בהתאם .הדבר הזה שינה לטובה את
מהלך העניינים ,שבלעדיו יטבתה היתה נשארת ברובה בית זקנים.
הקליטה ,שרובה ככולה איכותית ,גרמה לכך שהיום דור הביניים,
הדור של הנקלטים  -חלקם בנים  -זה הדור שהיום מנהיג ומנהל
את הקיבוץ".
שמרנות לצד חדשנות?
"קצב השינויים שחלים ביטבתה הוא לא כזה שמאפיין את התנועה
הקיבוצית ויטבתה עדיין משמרת בגדול את העקרונות הבסיסיים
שהנחו אותה מראשית דרכה ".ממשיך אמנון" .חלים שינויים ,שהם
בעיקרם התאמות לרוח הזמן ,אבל אני מרוצה מכך שהדור השני לא
ממהר לשנות את הצביון של הקיבוץ .רוב מקבלי ההחלטות היום,
במוסדות השונים ,מבינים את המשמעות של צביונה של יטבתה
ומורשתה".

הטוב ,הרע וכל השאר
מה הייתם משנים?
נעמי" :הייתי רוצה שיהיו פ ה יותר מקורות פרנסה .אני חושבת ש�א
נחנו תקועים ...מזל שיש מחלבה  ,אבל לא לעולם חוסן .בנוסף ,ה�מ
חלבה לא מתאימה לכולם".
עפרה"  ":את האופן שבו אנחנו מתנהלים אחד מול השני ,כי אנ�ח
נו ,הוותיקים ,מאד הסתגרנו בעצמנו וכנראה שזה גם גם תלוי גיל.
הייתי משנה את מערכת היחסים בין האנשים ,דווקא אצל המבוגרים
מגי ל  70ומעלה  -לפתוח אותנו מחדש ,כל אחד לעצמו ,ברטרוס�פ
קטיבה על החיים ,בהסתכלות יותר פתוחה ויותר מקבלת".
אמנון" :ביטבתה יש אפיון של קשיות ,זה קיבוץ שיש בו אנשים
מחוספסים וקצת קשים כלפי עצמם וכלפי סביבתם .יטבתה קנתה
לה ,שלא בדין ,את המוניטין הלא כל כך סימפטי בקרב הקיבוצים
השכנים ואני חושב שצריך לעבוד על זה.יש כאן מעין יוהרה וצריך
קצת יותר צניעות .אנחנו באזור קשה במיוחד וחשוב מאד לשמור על
שכנות טובה וקשרים טובים עם הקיבוצים השכנים"
"אני כל כך מסכימה עם אמנון לגבי החספוס" אומרת נעמי" .זה מאד
נכון ,אבל יש לי הסבר לעניין  -האנשים הראשונים שבאו לכאן ,אני
ובוודאי אלה שקדמו לי ,הם אנשים קשים וזה מה שהשאיר אותם
פה ,לדעתי .אני חושבת שאם בן אדם לא היה קשה ועקשן בתקופה
ההיא ,הוא לא יכול היה להישאר פה ואם הם לא ויתרו לעצמם ,אז
מטבע הדברים הם גם לא ויתרו לאחרים וזה מה שיצר את הדימוי
של יטבתה  -משהו קשה ,נוקשה קצת ,אולי בלתי מפרגן ליישובים
אחרים ,במידה מסוימת".

 60שנה לקיבוץ שיתופי  -זה הרבה ,או מעט?
"לפי דעתי זה הרבה ועובדה שהרבה קיבוצים הופרטו לפני ש�ח
גגו שישים" ,אומרת נעמי .גם עפרה בדעה דומה" :זה המון .זה דור
שלישי בקיבוץ שעדיין שומר באופן כללי על קווי המתאר ".ואמנון
מסכם" :זה הרבה מאד!"
האם הקיבוץ השיתופי ישרוד? האם הוא בכלל מתאים למציאות
הישראלית של שנות ה?2000-
"כרעיון הוא בטוח ישרוד ",חושבת נעמי" .יכול להיות שיהיו לו
ביטויים אחרים ,לא חייתי אף פעם במושב שיתופי ,למשל ,אבל אולי
הוא מתאים יותר לשנות ה .2,000-הרעיון של שיתוף הוא נכון לבני
אדם ,אבל לא מתאים לכל אחד".
"העיקר זה האנשים ולא הכוחות החיצוניים ".גורסת עפרה,
"אם הם רוצים את זה ,זה יחזיק מעמד .הצורך של אנשים להיות
באינטראקציה ,הוא בסיסי".
"אני בהחלט מאמין בזה ".מחזק אמנון את השתיים" ,אני חושב
שצריך לתחזק את הדבר הזה והוא מהווה מנוף חשוב להתיישבות
באזורים קשים כמו שלנו".

"אני זוכרת שבשנים הראשונות היינו לפעמים
יושבים בשיחות דשא וחושבים  -האם יטבתה
תמשיך להתקיים ,או שבסוף כולם יעזבו? והדעות
היו חלוקות .בכלל ,הדשא היה מוסד רציני מאד ,עד
שהגיעו הטלוויזיות והמזגנים" (נעמי לוי)
מה אתם מאחלים לקיבוץ בשנתו ה?60-
נעמי" :קודם כל ,שימשיך ויקלוט חברים חדשים .החברים הוותיקים
מזדקנים ויוצאים ממעגל העבודה והעשייה .השנה ,זו פעם ראשונה
מזה שישים שנה ,שלא נפתח בית תינוקות .אני מקווה שיהיו כמה
ילדים בכל מחזור ואני מאחלת לקיבוץ שזה יימשך .שיהיו כאן עוד
מקורות פרנסה .שניקח על עצמנו גם אתגרים חוץ קיבוציים ,כמו
נעל"ה שהיו פה שנים ,ותל"ם ,אני חושבת שאנחנו יכולים לעשות
דברים נוספים ,מיזמים מקוריים".
עפרה" :אני מאחלת ליטבתה שבשני מסלולים מקבילים ימשיך
להיות כמו שהוא  -שיהיו לו השכל וחוש המידה להשתנות בצעדים
קטנים ,לא דרמטיים ,כי זה חיוני .כמו כל אורגניזם שצריך להתחדש
ולא להתנוון .גם להישאר וגם לזוז קדימה".
אמנון" :שישמור על צביונו ואורח חייו ,שימשיך בקליטה וישמר את
המורשת שנקראת מורשת יטבתה".
זה גם מקום שהייתם רוצה להזדקן בו?
נעמי" :מצד אחד  -כן .מצד שני ,ע ם השנים ,המרחק מהילדים וה�נ
כדים מתחיל מאד להכביד ,והאמת היא שיש לי הרהורים ,למשל ,מה
יקרה אם המצב הגופני יהיה כזה שלא מאפשר לי לעלות על מטוס
ולבקר את המשפחה".
עפרה" :זה מקום שאני רוצה לחיות בו עד יומי האחרון .זה מקום
עם כוח".
אמנון" :חיובי".
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ספורט
חדשות הפועל חבל אילות בוגרים

ספורטאי החודש

בכדוריד ,קבוצת הבוגרים מורכבת ברובה מתושבי אילת והערבה  -מספר שחקנים
ותיקים שמשחקים בקבוצה כבר כמה שנים ,כמו אייל מימון ,דב בראטיסלב ,שוקי
כץ ועוד ,יחד עם שחקנים צעירים מהאזור .את הקבוצה מובילים ניר גבע ודותן
בק ,שמשולבים כמאמנים ומדריכים במערכות החינוך באזור וחברי קיבוץ יטבתה
הצעירים גל קדם ,אנדי קוגן וענבר קורטי ,שהינם שחקני העתיד של המועדון .את
הקבוצה מאמן סרדגאן רונדיץ ומנהל סילביו קוגן.
במהלך חודש ינואר הסתיים הסיבוב הראשון של ליגות הבוגרםים בכדוריד ובכדו�ר
סל :קבוצת הכדוריד של הפועל חבל אילות ,המתמודדת בליגה הארצית מחוז דרום,
סיימה במקום השני ועלתה למשחקי הפלייאוף העליןון עם הפסד אחד בלבד במ�ש
חקי הסיבוב הראשון! תוצאות הסיבוב הראשון בפלייאוף נחשבות במאזן הקבוצה
וחמשת המקומות הראשונים מתחרים ביניהם על הזכות לעלות לליגה הלאומית.
בסוף הפלייאוף ,המקום הראשון עולה ליגה והמקום השני משחק משחקי מבחן מול
המקום השני במחוז הצפוני .בטורניר הגביע הקבוצה עלתה שלב ותארח את מכבי
פ"ת מהליגה הלאומית ב.17.2-

ייצוג מכובד
קבוצת הכדורסל מורכבת גם היא משחקנים המשחקים מספר שנים בקבוצה ,כמו
גור פנחס ,יוני שולמן ,לירן מרקדו ,ינאי דבורקין ועוד ומספר שחקנים שהגיעו
השנה ושולבו במערכות בחבל כמאמנים ומדריכים במערכות החינוך ,כמו תומר
סנקר ,סול לשם ,עידו חליפה ,ים סלמן וליעד משען .את הקבוצה מאמן ארז לוי בן
קיבוץ אילות יחד עם עוזר המאמן אורי מאיר .
קבוצת הכדורסל משחקת במחוז הדרומי של הליהגה הארצית שהיא ליגה חצי מ�ק
צוענית .הקבוצה סיימה את משחקי הסיבוב הראשון במאזן של שישה ניצחונות
וחמישה הפסדים וממוקמת במקום החמישי ונלחמת על הכניסה לפלייאוף העליון
שבו ישחקו ארבע הקבוצות המדורגות בארבעת המקומות הראשונים בסיום העונה.
הקבוצה גם עלתה לחצי גמר גביע האיגוד ,לאחר ניצחון מרשים על מעלה אדומים
ברבע הגמר .בחצי הגמר המשחקים הם בשיטת בית וחוץ נגד אליצור רמלה.
קבוצות הבוגרים מייצגות את חבל אילות בכבוד ובאיכות מקצועית הבולטת לטובה
בענפי הכדורסל והכדוריד .אנו מזמינים את כל תושבי החלבל לבוא להצטרף ל�ח
וויה ,לעודד את השחקנים במשחקים ולהיות חלק ממשפחת הספורט באזור.
התעדכנו ביום ושעת המשחק הבא בלוחות המודעות ביישובים ובמדיות השונות.

לוח תוצאות  -החודש שהיה
כדוריד
בוגרים
35-26

חבל איילות  -מכבי באר שבע

נוער
17-31
21-37

חבל איילות  -מכבי באר שבע
חבל איילות  -מכבי באר שבע

כדורסל
קט-סל  
חבל איילות – מצפה ים  

הפסד לחבל אילות 46:37

ניצחון חוץ על ימין הרצוג

43:37

נערים

הפסד חוץ לערד
הפסד בית לרמת הנגב
ניצחון ברבע גמר הגביע על מעלה אדומים

בוגרים
ניצחון חוץ על חבל מודיעין
ניצחון ביתי על שוהם

105:97
90:70
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84:76

זהר חרובי
זהר חרובי ,בן  17וחצי ,נולד וגדל בישוב שחרות .כבר
בגיל  11החל זהר להתאמן במועדון השייט באילת,
והתמכר לים.
במשך שש שנים של עיסוק בתחום ,זהר גדל והתפתח
לשייט תחרותי .הוא התמיד ונסע שעות רבות מבית
הספר לאילת ,היה יוצא לאימוני שייט בים וחוזר הביד
ת ה לאחר יום ארוך ומפרך בשעות החשיכה ,אבל ל�מ
רות השעות הרבות על הכבישים ,זהר לא ויתר והתקדם
למקומות הראשונים בארץ ולנבחרת הנוער של ישראל.
בתחילת שנת הלימודים  -בהמלצת איגוד השייט של
ישראל  -החליט זהר לעבור לקיבוץ שדות-ים ,להד
תאמן ,לגור ולסיי ם בגרויות .כל זאת ,על מנת להת�ק
דם ,להתמקצע ולהפליג בסירת לייזר סטנדרט  -הדגם
האולימפי ,בדרכו לפיסגה!
זוהר השתתף באליפות עולם ואירופה בלייזר  ,4.7סיים
במקום החמישי באליפות ישראל לנוער בדגם לייזר 4
והינו חבר נבחרת ישראל בדגם זה.
אנחנו מאמינים בך  ,זהר ,שתגיע רחוק ותייצג את תו�ש
בי הערבה ואת כל מדינת ישראל בכבוד!

משחקים בחודש הקרוב
3.2
10.2
17.2
24.1
26.1

כדוריד
ילדים ח' :

הפועל חבל איילות  -אכ נס ציונה
הפועל חבל אילות  -עירוני רחובות
הפועל חבל אילות  -מכבי ראשון לציון
הפועל חבל איילות  -מכבי דימונה
הפועל חבל איילות  -מכבי דימונה

 20.1.18חבל איילות  -מכ באר שבע
 9.12.17חבל איילות  -ערד
10.2
13.2
17.2
24.2

נוער

בוגרים

חבל איילות  -אשדוד
חבל איילות  -מכבי ראשון לציון
גביע הפועל חבל איילות  -מכבי פ''ת
הפועל חבל איילות  -הפועל ראשון לציון

כדורסל
בוגרים

בחוץ
ביטבתה 12:00
ביטבתה 12:30
בחוץ
בחוץ
חוץ
חוץ
יטבתה
בחוץ
יטבתה
בחוץ

3.2
11.2
25.2

בית מול אליצור רמלה
חוץ מול מכבי בת-ים
בית מול מעלה אדומים
חצי גמר הגביע :היום והשעה יפורסמו בהמשך

7.2
12.2
18.2

משחק בית מול אופקים
משחק חוץ מול אילת
משחק בית מול אשכול

9.2
16.2

מחזור אחרון מול בית ספר היובל
חצי גמר

נערים

קט-סל

אנרגיה מתחדשת

 /דורית בנט

הצעירים בעולם מודאגים מאוד

העולם שייך לצעירים ,אפילו מבחינה מספרית :מחצית מאוכלוסיית כדור הארץ מתחת לגיל  ,30והדור
העצום הזה מוטרד ביותר ממה שמתרחש על הפלנטה  -אקולוגית וחברתית .רבים מהצעירים שואפים
לעבוד בעסקים חדשניים ,ביזמות ובאינטרנט .האם חב ל אילות יכול לגבש חזון מקומי שיציב אותנו ב�מ
קום בולט בתהליך העולמי?
אוכלוסיית כדור הארץ מונה כעת  7.4מיליארד אנשים ,מחציתם
מתחת לגיל  .30אלו כמובן נתוני שיא שעוד יחמירו מאוד ,תוך הצבת
איום ברור על יכולת הקיום האנושי ,בהתחשב במשאביה המוגבלים
של הפלנטה .למה מצפים מיליארדי הצעירים משנת  - 2018ומה
הקשר בין יזמות לבין משבר האקלים? איפה אנחנו ,בחבל אילות,
מתחברים לכל זה ,אם ברצוננו להתבסס דמוגרפית וכלכלית?
הנתונים שמובאים כאן לקוחים מתוך סקר ומאמר שפורסמו בראשית
ינואר שנה זו ,בפורום הכלכלי העולמי (.)World Economic Forum
הסקר נערך בקרב  30,000צעירים עד גיל שלושים מ 186-מדינות.
הנה הנתונים הבולטים:
 49%מהצעירים מוטרדים משינויי האקלים והרס טבע.
 70%מהצעירים סבורים שכבר הוכח מדעית שפעילות האדם היא
האחראית הישירה לשינויי האקלים ואסונות הטבע.
 39%מהצעירים מוטרדים מסכסוכים בינלאומיים בקנה מידה נרחב.
 31%מהצעירים מוטרדים מחוסר השוויון הכלכלי.
 56%מהצעירים מרגישים שקולם לא נשמע וההחלטות ברמה
הלאומית והעולמית מתקבלות מבלי שהקשיבו להם.
 40%מהצעירים מעוניינים לעסוק בסטרט-אפים (מיזמים חדשניים).
 40%מעוניינים לעבוד בעולם האינטרנט.
 39%מעוניינים לעסוק בעולם המדיה והמדיה החברתית.
אנחנו  -פה בחבל  -מסתכלים על דור העתיד וצריכים לכוון את
מעשינו למגמות העולמיות .אנחנו אכן מקדמים חדשנות בחקלאות,
באנרגיה ,בתיירות ,בתעשייה  -אבל האם זה מספיק? האם באמת
אפשר להקים כא ן ממש "עמק סילקון" משלנו? בעמק הסיליקון פ�ו
עלות כיום שליש מחברות הון-סיכון מהגדולות בעולם; זו תופעה
כלכלית ייחודית בפני עצמה  ,ומסתבר שאין כסף ציבורי שיכול ל�ש
כפל תהליך שכזה.

אז מה ביכולתנו לעשות?
על פי נתוני הסקר נראה שכדאי לנו להוביל מדיניות של אחריות
סביבתית ,כדי להוות דגל ומופת  -גם ברמה הגלובלית  -לאזור
שנלחם ומנסה לרסן את השפעת האדם על העולם .כן ,גם אם אנחנו
פסיק ביקום ...אנחנו יכולים וצריכים להמשי ך לשאוף לשלום ול�ש
וויון ,ולהוות קול חברתי שפוי במרחב .אנחנו צריכים לתת לצעירים
להיות חלק מתהליך קבלת ההחלטות באזור .עלינו לקדם בנחישות
את העצמתו של הדור הבא .למשל :לרענן את השורות בכל ההנהלות
באזור ,ולקבוע אחוז מסוים של צעירים .כך בדומה לאופן שבו ייצוג
נשי הולם הוא היום דבר מובן מאליו.
עלינו להמשיך בחיפוש אחר דרכים לטיפוח החדשנות ולהאמין
שטכנולוגיות חדשו ת יכולות להחליף ישנות; שפרדיגמות מ�ש
תנות .אנחנו חייבים להכיר במשאב האנושי הפרטני שיש באזור
ולהעצים את החלומות והיכולות של כל אחד משותפינו  -במטרה
לייצר אקוסיסטמות קטנות של פיתוח ,עסקים ,אמנות ומחקר .יכול
בהחלט להיות "יתרון לקוטן" ,וכן ,הליך זה דורש משאבים כלכליים
ואנושיים משמעותיים.
אנחנו רוצים להציע לדור הצעיר מרחב פעילו ת שבו חלומות מ�ת
גשמים .מקום לעבודה מרחוק בכל המדיות הווירטואליות ,אנרגיה
נקייה וסביבה טבעית המעניקה תחושה של מרחב מוגן .אנחנו רוש
צים לעצב עולם חדש הבנוי על היסטוריה מקומית מפוארת.
ומעניין לעניין :באמצע פברואר נקיים בפעם החמישית את תחרות
הנוער הבינלאומי ת לאנרגיות מתחדשות  .SUSTAINERGYצע�י
רים מוכשרים מהארץ ומהעולם יגיעו אלינו לערבה לחמישה ימים
כדי לפתח טכנולוגיות ולעצב עולם נקי וטוב יותר .בכנס ישתתפו גם
נציגינו המוכשרים מאילת והערבה .נאחל לכל משתתפי התחרות,
וגם לנו ,בהצלחה! ואולי זה הסימן שאנחנו בדרך הנכונה?
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שרי ניצן

המדור לשירותכם /
צח"י – איתכם בזמן חירום

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

אנחנו בעיצומ ן של הכשרות צוותי ח�י
רום בכל הישובים בחבל אילות.
על החשיבות של צח"י כתבתי בעבר.
השנה ,השימוש בידע וכלים שנרכשו
בהכשרות בחלק מהישובים במקרים
חריגים באמצע שגרת החיים  -הוכיח
שוב את הצורך בבניית המערך על ידי
המועצה.
צח"י מאפשר ביטחון וחוסן אישי
וקהילתי ,ונותן הרגשה של מסוגלות בהתמודדות עם מצבים חריגים
ומשברים מכל הסוגים שיכולים להתרחש בקהילה.
מאז שנ ת  ,2009המחלקה לשירותים חברתיים עובדת יחד עם מח�ל
קת הביטחון במועצה ,כדי לבנות ולהכשיר את צוותי החירום בחבל
אילות.
עד סו ף שנת  2017סיימנו סבב נוסף של הכשרות של הצוותים בק�י
בוצים לוטן ,קטורה ,נאות-סמדר ואילות .בגרופית ,יטבתה ,אליפז
ונווה-חריף עומדים לקראת תרגילי הסיום .בחודש ינואר ,קיבוץ
יהל והישוב שחרות התחילו הכשרה .בבאר-אורה מתוכנן בקרוב
ערב חשיפה במטרה לגייס צוות ,וגם בסמר כבר מתארגנים .המגמה
היא לסיים להכשיר צוותים בכל שנים עשר הישובים עד סוף יוני
השנה.
המושג "צח"י" מוכר היום בכל רחבי הארץ ,והחודש אף התקיים

אירוע הוקרה לצח"י בכנסת .האפקטיביות של הכנת צוותים מראש
כדי להתמודד עם אירועים מסוגים שונים הוכחה בפועל .בחלק
מהערים הקונספט אף הורחב והיום יש צוותי חירום שכונתיים
המיועדים להגדיר אחריות על אזורים קטנים יותר ,כדי לאפשר מענה
אישי ומדויק בעת חירום – בדומה למענה שכל קהילה בחבל אילות
יודעת לתת לתושביה.
כאמור ,יש היום צוותי חירום מוכשרים ברוב הישובים בחבל  ,וה�מ
גמה היא להמשיך ולחזק את הצוותים דרך נתינת כלים וידע נוסף,
זיהוי צרכים שעשויים לעלות והכנת תיק מעודכן בכל ישוב .בנוסף,
חיזוק הקשר עם בעלי התפקידים המקבילים במועצה מאפשר עבודה
משותפת ותקינה בחירום ובשגרה.
גזית כהן ,עובדת סוציאלית קהילתית ,מלווה את התהליך מטעם
המחלקה לשירותים חברתיים ,יחד עם בינה נעים ,מנהלת מחלקת
הביטחון של המועצה.
מנחה ההכשרות הוא טל שמיר ,המגיע אלינו ממושב אוהד .טל -
יועץ חינוכי במקצועו וקצין פיקוד העורף במילואים ,הכותב בימים
אלה דוקטורט על נושא חוסן  -מנחה צוותי חוסן וחירום ישוביים
מזה שמונה שנים.
צח"י מגביר את הכוח של הקהילה דרך חיזוק המשאבים האנושיים,
ונתינת כלים למערכות ,כדי לתמוך בקיים .אנשים המעוניינים לקחת
חלק בישוביהם מוזמנים לפנות למזכיר/ה או מנהל/ת הקהילה לפד
רטים נוספים.

תרבות בחבל אילות
החודש בגלריה האזורית
נפרדנו מהפסל "אדם בערבה" שמוצג בימים אלה בתערוכה בתל-
אביב .הפסל ,יצירתו של יחיאל שמי ז"ל ,הוצג בגלריה האזורית
מאז פתיחתה לפני כשלוש שנים .הפסל היווה את העוג ן לתער�ו
כה הראשונה – ובעצמתו ,יופיו ובהקשריו האומנותיים ,האנושיים
וההיסטוריים המשיך לתת משמעות וטעם לכל מה שקרה בה מאז.
תודה לנורית גור ן שיזמה ופעלה להשאלת הפסל לגלריה .תודה ל�מ
שפחות שמי וכנעני על הזכות שניתנה לנו "לתת בית" ליצירה של
אמן בשיעור קומה כשל יחיאל שמי.
ארזנו את תערוכות ההדפס "נשים" ואת תערוכת העבודות של מרק
לוי שהוצגו בגלריה בחודשיים האחרונים.
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החודש תפתח בגלריה התערוכה "רעש שקט"  -צילומים של דיגי
דקל ,אותה אוצר האומן פרופ' חיים מאור .עבור דיגי תחילתו של
התהליך הוא ברגע הבראשיתי שבו הדימוי הנגטיבי מונצח בסרט
הצילום ומסתיים ר ק עם הדפסתו על הנייר ,תלייתו על הקיר והפ�י
כתו ל"אובייקט נצפה" .קהל המתבוננים בתצלום חווים ומפרשים
אותו ,מפעילים מחדש את ארכיון התשלילים הישנים ,מחיים מחדש
את הזיכרונות הנשכחים.
באירוע הפתיחה של התערוכה נרים גם כוסית לכבוד מקבלי מלגות
המתנ"ס לתמיכה ביוצרים:
מרק לוי ,טל גולדמן ,דיגי דקל ,נורית תמרי

חוקרים פטריות עובש

פברואר

ציפור החודש

סבכי שיטים

 /איתי שני

סבכי השיטים הוא עוף מדברי מובהק ,בעל תפוצה
עולמית המוגבלת לחופי ים סוף משני צידיו ,עד לדד
רום סודן בדרום ועמק הערבה עד כיכר סדום בצפון.
כמו מינים מדבריים נוספים ,גם סבכי השיטים מוותר
על קינון בשנים שחונות ודלות משאבים ,ועל פי
רוב יציב כל השנה .זהו מין מתמחה המצוי בערבות
שיטה בלבד ,והוא דוגר אך ורק בעצי שיטה בוואדיות
רחבים עם צפיפות גבוהה של עצי שיטה ושיחי ם מ�ד
בריים גבוהים.
בשני העשורים האחרונים אנו עדים לירידה תלולה
במספר הזוגות הנמצאים בישראל ,והוא מוגדר כיום
אחד המינים המצויים בסכנת הכחדה חמורה.
הגורמים לירידה החדה בתפוצת המין ובגודל האוכד
לוסייה בערבה אינם ברורים ,אך סביר כי הדבר קשור
בתמותת השטים המתועדת בערבה כבר כשלושה
עשורים .יחד עם זאת ,סבכי השטים נעל ם גם מ�א
זורים בהם לא נצפתה תמותת שיטים ,ולכן אפשרות
נוספ ת היא כי ההתמעטות הינה חלק מהתנודות ה�ר
גילות של מינים בקצה גבול תפוצתם.
כיום מוכרים לנו רק זוגות בודדים של סבכי שיטים
הפזורים באזורנו בדלילות ,באזור מצודת יטבתה
ושמורת החי בר.

מידד גורן

חוקרים פטריות עובש

צמח החודש

 /בני שלמון

פברואר
הרנוג השיטים

שפע פריחה אדומה על ראש עצי שיטה מעיד על
נוכחות הרנוג השיטים ,ומושך אליו את המאביק
שלו -הצופית .כדאי להתבונן בצופית המגיעה
לפריחת ההרנוג ,שכן היא יונקת צוף מהפרחים
הירוקים ,שלאחר ההאבקה משנים את צבע ם ל�א
דום ואז אין בהם צוף .שינוי צבע פרח לאחר האבד
קה מהווה תקשורת בין הפרח למאביק ,החוסכת
זמן ואנרגיה לשני הצדדים  :הצופית נמשכת מ�ר
חוק לפרחים האדומים ומקרוב  -מנסה לינוק צוף
רק מהירוקים .ההרנוג הוא צמח טרופי חובב חום
שמקורו באפריקה  -משם התפשט לערב הסעודית
ועלה לאורך הערבה עד עמק בית שאן .בישראל
גבולו הדרום-מערבי הוא נחל שלמה .בולבול
וטריסטרמית הם מפיצי זרעי ההרנוג ,הנמצאים
בפרי ,שכאשר הוא מבשיל צבעו הופ ך מירוק ל�א
דום (איתות לאוכלי הפירות) .הזרע הדביק "מנוד
גב" על ענף השיטה או נאכל ומופרש בלשלשת.
הזרע הנובט שולח ראש-שור ש הננעץ בענף הש�י
טה ומתחבר לצינורות הולכת המים (עצה) .ההרנוג
הוא חצי טפיל  -הוא יונק מהשיטה מים ,אך מבצע
הטמעה בעלים גדולים ,אותם אוכלים בהתלהבות
צבאים ויעלים .בניגוד למקובל ,ההרנוג אינו הורג
את הפונדקאי  -עץ שיטה או כל שיח גדול אחר,
הממשיכים לייצר שפע עלים ,פרחים ופירות.
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התשבץ החודשי
אז החלטתם שלא .כלומר ,אלה שטרחו והשתתפו בסקר "קצה המדבר" החליטו שלא .כלומר ,אלה שענו על שאלות
הסקר ,דירגו את התשבץ כאחד המדורים הפחות מעניינים בעיתון .אז הנה התשבץ האחרון ונושאו  -סוף ,מכל מיני
סוגים.
פתרונות נא לשלוח ל"קצה המדבר" ,ד.נ .חבל אילות ,מועצה אזורית חבל אילות ,או למיילnakdimon@eilot.org.il :

בהצלחה .גל נקדימון
נושא:
תשבץ סוף

מאוזן
 3הוא תמיד בסוף
 5היא 24
 7ככה זה בארמית
 8סוייר בסוף
 10יכול לבוא עם אקורד ,מופע ,ודברי
 11כתובים אחרונים ()5,4
 13סוף לא רע של ביטוי אופטימי
 15מגיע בסוף הספרות
 16המילה השנייה של תקופת המכירות
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מאונך
 1החידלון הזה הולך עם המילים מר,
פחד ,ים ואפילו מלאך...
 2המילה השנייה בביטוי של
האפוקליפסה
 3לפי קוהלת ,הדבר הזה טוב מראשיתו
()3,5
 4מילה אחרונה ,של משפט אחרון ,של
השופט הכי שרירי
 6הנקבה של  10מאוזן
 9המילה האחרונה בספר הנמכר ביותר
בעולם
 10עיקרי הדברים באים בחשבון
 12המילה האחרונה ,בשורה האחרונה ,של
הסרט המופלא מ 1942 -
 14המילה השנייה של מה שמתחיל את
הדבר שמחכים לו חיילים ,בעיקר ,אבל
לא רק
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12

11
13

פתרון התשבץ הקודם
מוצרי ומאכלי חלב
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