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עשרות תלמידים מהערבה למדו אצל דני באולפן המוזיקה של חבל-
אילות .עשרות קונצרטים ורסיטלים ,מאות יצירות ,אלפי ניירות תווים,
מיליוני דפיקות לב מואצות לפני קונצרט .ואדם אחד ,בוטח ומרגיע -
דני קורנברג

מדורים
מכתבים
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במהלך חודש פברואר איבד חבל אילות
שלושה אנשים יקרים :דני זעירא ,חבר
קיבוץ סמר .מירב מיצד ,בת משק יטבתה.
ודני קורנברג ,המורה האהוב ממעלה
שחרות .יהי זכרם ברוך.

"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 :יורם אילן ,חנן גינת,
איריס דניאלי ,שרי ניצן ,ריצ'ארד
סאמרס ,קרן ספיר ,בני שלמון,
איתי שני ,הדס שפירא
צילום שער :רונן גל
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אהוד מנור כתב" :אני זוכר ,הכל זרם לאט,
השמש לא מיהר .אנשים אמרו שלום ,חבר
היה חבר" .אפילו את היחסים שלנו עם בני
אדם טרחנו לשפר מדי פעם .פשוט משום
שידענו שגם א ם נחליף אותם ,לא נוכל ל�ה
חליף את עצמנו ,ובסיומה של העסקה אנו
עלולים לגלות שויתרנו על החלק השווה
בחבילה ונותרנו עם מה שיש.
בעבודתי הנוכחית אני מקבל מדי שבוע
כמה קורות חיים של מורים צעירים בדרך
להעסקתם במקום עבודה זה או אחר.
אתה מביט בגיליון תעסוקה של בחור שגילו
מחצית מגילך ונדהם כמה מכתבי הצטיינות
והמלצות חמות הוא כבר הספיק לקבל
בחייו הקצרים .בשנה הזו הוא ניהל מיזם
א' .שנה אחר כך הוא כבר עמד בראשו של
פרויקט ב' .היה כאן ,עבד שם ...כל שנתיים
בממוצע הוא הספיק לגלות יבשת חדשה.
איזה הספק מרשים ,או שאולי ,שום מקום
לא היה נכון בשבילו ...אבל לא כולם .לא
דני קורנברג.
דני ,האיש ההוא שהגיע ללמד חליל לפני
יותר מ 30-שנה ומאז ,מדי שבוע ,הקפיד
לעלות על אוטובוס מביתו שבערד ולבוא
ללמד אצלנו בערבה הרחוקה.
פגשתי אותו לראשונה כשהייתי נער ביטבה
תה .שלושה עשורים עברו .מילים מפוצצות
התווספו לקורות החיים שלי ודני פה .שבוע
חולף ושבוע בא .כל יום שני – דני.
עשרות תלמידים מהערבה למדו אצל דני
באולפן המוזיקה של חבל-אילות.
עשרו ת קונצרטים ורסיטלים ,מאות יצ�י
רות ,אלפי ניירות תווים ,מיליוני דפיקות
לב מואצות לפני קונצרט .ואדם אחד ,בוטח

ומרגיע.
לפני כמה חודשים פגשתי את דני ,בעוד
בוקר רגיל של יום שני .את החיוך החליף
כעס מהול בעלבון.
"אני מסיים לעבוד כאן" אמר.
אמרתי "מברוק ...לך לטייל עם הנכדים"
אבל דני לא חשב שזה מצחיק" .יורם ,אני
עובד כאן  30שנה .שלושים!"
כיצ ד יכול אדם שמחליף מכשיר טלפון ו�ע
בודה כל שנתיים להעריך מסירות בת 30
שנה?
דני עזב את אולפן המוזיקה .רבים מתלמיה
דיו לא חזרו ללמוד חליל.
השבוע דני עזב אותנו לתמיד.
מהי אותה נשמה ,שאנו מבקשים לצרור
בצרור החיים?
מה שליחותה? מהי מצווה לנו?
נשמתו של דני היא נשמת המסירות .הנאה
מנות ,הקביעות והעקביות.
נשמתו של דני היא נשמת הזיכרונות ,החה
וויות ,הנוסטלגיה.
ומעל לכל נשמת הידידות האמיצה .יחסים
ארוכי טווח .נשמת החברות.
מדהי ם אותי כל פעם מחדש ,כמה מהר מ�ת
חלפים אנשים בחיי .התחנות חולפות ביעף,
אנשים עולים ויורדים מקרונות חיי ,תופסים
את מקומם עד הגיעם ליעד ואז ...תחנות
חדשות ואנשים חדשים.
אז זהו ,שלא כולם .יש את אלו שאצלם
השמש לא ממהר לשום מקום.
בשם תלמידיך המתגעגעים ,ההמומים
והכואבים ,בשמם של עמיתך להוראת המוה
זיקה ,ובשמם של חבריך הרבים.
תודה

מכתבים
מי הם ומי אני?
הם 38,500 :זרים ,מסודן ואריתריאה ,השוהים
בישראל בלא שיהיה אפשר להרחיקם (ע"פ
נתוני רשות ההגירה).
למה הם אינם בני הרחקה? משום שמדינת
ישראל חתומ ה על אמנת האו"ם בדבר מ�ע
מדם של פליטים .סעיף  33באמנה קובע:
"מדינה החברה באמנה לא תגרש ולא תחה
זיר פליט ,בשום צורה שהיא ,אל גבולות
הארצות שבהן יהיו חייו או חירותו בסכנה
מטעמי גזעו ,דתו ,אזרחותו ,השתייכותו
לקיבוץ חברתי או להשקפה מדינית" .סעיף
זה חל גם על מבקש מקלט שנכנ ס לטריט�ו
ריית המדינה באופן בלתי חוקי.
מדוע מדינת ישראל קוראת להם"  "מס�ת
ננים"?
ישראל יודעת שאינה יכולה לגרש את
המגיעים מסודן ואריתריאה ,אבל מודאגת
ממספרם של האפריקאים שנכנסו דרך סיני
בעשור האחרון  .לכן ,הוסיפה הכנסת תיק�ו
נים ל"חוק למניעת הסתננות ( ")1950וכעת
הוא מגדיר "מסתנן" כל מי שנכנס לישראל
שלא במעבר גבול  -באופן שאינו מבחין
בין מחבלים ,מבקשי מקלט ומהגרים.
ידועה הטענ ה כי האפריקאים הם כולם מ�ה
גרי עבודה ואילו היו מבקשי מקלט היינו
מכירים בכך .ובכן ,על אף קשיים רבים ומה
גוונים שהמדינה מערימה בפניהם ,כמעט
 14,000הגישו בקשות מקלט .מתוכם תריסר
בלבד נענו בחיוב .זאת לא טעות דפוס – 12
אנשים בלבד! ביתר העולם  63%מהסודנים
מוכרים כפליטים ו 87% -מהאריתריאים.
מבקש המקלט האחרון הוכר כפליט לפני
כשבועיים .וזו לשון הדיווח ב:ynet-
"בית הדין לעררים בירושלים שעוסק ב�ע
נייני הגירה וכניסה לישראל ,פרסם היום

( )15.2.18פסק דין תקדימי שעשוי להשפיע
על הליך בדיקת בקשות המקלט של אלפי
נתיני אריתריאה אחרים ששוהים בישראל,
ולעכ ב את תוכנית הגירוש לרואנדה שאמ�ו
רה לצאת לפועל החל מ 1-באפריל .השופט
אלעד אזר מתח ביקורת על רשות האוכה
לוסין וההגירה ,על כך שאינה בודקת את
בקשות המקלט של האריתראים באופ ן פ�ר
טני ,אלא דוחה אותן אפריורית בשל עמדה
עקרונית שהתקבלה על ידי משרד הפנים
שלפיה 'עצם השתמטות או עריקות מצבא
אריתריא ה אינן מהוות כשלעצמן עילה ל�ה
ענקת מעמד פליט'".
ומי אני?
אני יהודייה.
גדלתי בתוך מסורת יהודית המלמדת:
"וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם
בארץ מצרים" (שמות כ"ב ב'); "וגר לא
תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים
הייתם בארץ מצרים"( .שמות כ"ג ט') .רש"י
מפרש" :גר  -אדם שלא נולד באותה מדינה
אלא בא ממדינה אחרת לגור שם".
ר' שמשון רפאל (רש"ר) הירש כותב" :בתור
גרים הייתם משוללי זכויות במצרים ,וזה
היה שורש העבדות והעינוי שהוטל עליכם,
על כן הישמרו לכם  -זה לשון אזהרה -
פן תעמידו את זכויות האדם במדינתכם על
יסוד אחר מאשר האנושיות הטהורה ,שהיא
שוכנת בלב כל אדם באשר הוא אדם .כל
קיפוח של זכויות האדם יפתח שער לשה
רירות ולהתעללות באדם  -הוא שורש כל
תועבת מצרים".
אני ישראלית.
עליתי לארץ שהיוותה ומהווה מקלט עבור
מיליוני יהודים מכל העולם .ככתוב במגילת
העצמאות" :שארי ת הפליטה שניצלה מ�ה
טבח הנאצי האיום באירופה ויהודי ארצות
אחרות לא חדלו להעפיל לארץ ישראל,

על אף כל קושי ,מניעה וסכנה ,ולא פסקו
לתבוע את זכותם לחיי כבוד ,חירות ועמל
ישרים במולדת עמם".
נולדתי אחרי השואה ,אבל בתודעתי ההיסה
טורית שוכן זכרון גורלם של אותם מיליונים
אשר לא מצאו מקלט מזוועות הנאצים.
המדינה "מקלה עלינו" ומאפשרת לנו שלא
לראות את הסודנים והאריתראים כפליטים.
אפשר להימנע מהשוואות.
אפשר לא לקבל אחריות כלשהי כלפי מי
שאינו יהודי.
אפשר בקלות להתעלם.
אפשר לעמוד בצד בזמן שהממשלה כולאת
את מבקשי המקלט לתקופה בלתי מוגבלת
בכלא סהרונים.
אפשר להמשיך בשגרת היומיום בזמן שהה
ממשלה מגרשת אנשים בכפיה למדינה
שלישית ,על אף שזו אינה מעניקה להם
הגנה ומעמד כלשהו.
מחר ,כאשר יגיעו דיווחים על מגורשים
שעונו או נהרגו...
אפשר יהיה להצטער ולומר "אילו רק הייתי
יודעת – הייתי נוהגת אחרת".
או שאפשר ללחוץ על הממשלה כדי שתשה
נה את מדיניותה.
אפשר ללמוד יותר ,ולהפיץ את המידע
הלאה לעמיתים ,חברים ובני משפחה .יש
מידע רב באתר של המוקד לפליטים ולמהה
גרים .hotline.org.il -
אפשר להצטרף לפעילות דרך התנועה הקיה
בוצית :את רשימת המתנדבים מרכזת נגה
שמיר ,מאגף צעירים ומעורבות חברתית.
אפשר לקבל מבקשי מקלט כעובדים בקיה
בוצים.
אבי ז"ל נהג לצטט את המדינאי האנגלי,
אדמונד ברק ,אשר אמר "כדי שהרוע ינצח,
די בכך שאנשים טובים לא יעשו דבר".

לורה ספרבר ,יהל

תקלה

הבהרה :אין קשר בין עיתון ״קצה המדבר״ לספר ״קצה המדבר״

לקחתי פסק זמן ובנוסף רגיעון.
אין לי הגדרה אחרת מאשר תקלה בגיליון
קצה המדבר של פברואר  - 18גיליון .200
מסתבר שחשיבו ת  60שנה להתיישבות בע�ר
בה שווים לגיליון  ,200הכוונה כמובן לשער
הגיליון.
להערכתי זו אי הבנת ההוויה ,ערכה  ,וחש�י
בותה ,של ההתיישבות בערבה! (או בלית
ברירה תובנה של התחשבנות לא מובנת עם
יטבתה! או כל הסבר אחר?).
בנוסף  -אין לרוב תושבי האזור את מלוא
"קּולר" ,אוט�ו
ֶ
ההבנה של ה ה  ת ח ל ה  .ללא
בוס פעם בשבוע 10 ,שעות בדרכי עפר ,ללא
טלפון ,ועוד כהנה.......
וללא ראיון ולו עם אחד מהמייסדים( .ברוך
השם נשארנו כ  16איש).

בברכה מיכאל לביא  -לבקו
קצה המדבר | גיליון מס | 201 .מרץ 3 2018

מהמתרחש בחבל
בשבילי הערבה  -יוצאים לחצר האחורית שלנו
את אירועי "בשבילי הערבה " המתקיימים זאת השנה השלישית פ�ת
חנו בקבלת שבת עליזה וססגונית המברכת את חודש אדר ,במועדון
בקיבוץ לוטן .משם המשכנו לסעודת שבת חגיגית וטעימה בחדר
האוכל וביום שבת ה 10.2.18-קרוב ל 300-מתושבי חבל אילות
התחילו את היום ב"גלידה לארוחת בוקר" בקיבוץ קטורה  -מסורת
קטורתית אשר התחיל חבר קיבוץ שעלה לארץ בשנות ה.80-
מרוחים בגלידה יצאנו בשלושה מסלולים שונים :מסלול למיטיבי
לכת ,אשר עבר בקניון קסום .מסלול בדרגת קושי בינונית שהתחיל
בעליה מאתגרת להר החשמל ,עבר באמפי ,בג'ונגל מדברי ובגבים.
מסלול קל משולב בהקפצת אוטובוס ,אשר התחיל בביקור בכפר
מנותק רשת ,המשיך במטע גן בית ,עבר בדיונות והסתיים בפארק
הצפרות ומשחק בבוץ באקו-כיף.
את המסלולים הובילו חברי לוטן וקטורה ,להם עזרו תלמידי בית
ספר מכיתות ז' ,ו-ח' ונציגי המועצה הירוקה מבי"ס היסודי.
השנה ,בשילוב עם עמותת הספורט והמתנ"ס האזורי ,פתחנו בתחרות
"מלך ההר"  -תחרות רכיבת אופני כביש מצומת לוטן ועד לפסגת
הר עיט .המנצח  -עידן אפסיימון מקיבוץ סמר זכה בשובר ע"ס 200
ש"ח לאמין אופניים.
כל המסלולים הסתיימו באירוח על הדשא בקיבו ץ לוטן ,שם התכ�ב
דנו במיץ ,ועוגיות מושקעות ,בזמן שנציגי המחנות העולים הפעילו
את הילדים בבועות סבון ומשחקים.
תודה לחברי קטורה ולוטן שפתחו את ביתם במהלך סוף השבוע
ואירחו את השכנים .תודה לצוות ,תודה לתלמידי בית ספר שעזרו
והדריכו .תודה לרשות הטבע והגנים .תודה לתושבי החבל שבאו
לטייל .נפגש בשבילים ,תושבי חבל אילות וצוות "בשבילי הערבה".

קרן ספיר

פוטנציאל לנס במדבר
המועצה המייעצת של קרן "נס" ( )NESביקרה בתחילת פברואר
בחבל אילות ,בין השאר ,על מנת לדו ן בתמיכה בפיתוח כלכלי ו�ת
רבותי באזור.
קרן נס היא קרן ייעודית שהוקמה על ידי הפדרציה של  UJAשל  מטרו
ווסט רבתי ,במטרה מפורשת לסייע לפיתוח הפוטנציאל הכלכלי של
דרום ישראל.
במהלך הביקור הוצגו בפני האורחים תוכנית המנבטה האזורית
ותיאטרון אלעד ,כדי לדון במימון ושיתוף פעולה בשנה הקרובה.
אמיר שחם ,מנהל מטר ו ווסט רבתי בישראל ,אמר כי" :אנחנו יכ�ו
לים לראות את הפוטנציא ל של אזור אילות ואנחנו גם שותפים ב�א
מונה שפיתוח כלכלי יכול להצליח בדרום הארץ ,אם ייפתחו במקביל
פעילויות תרבות ופנאי ,כדי ליצור קהילה חזקה ותוססת".

מיני אקו-יהדות

כנס "אקו יהדות" התקיים השנה בפע ם השלישית ,אבל על אף ה�ש
מות המוכרים שגויסו לאירוע והפרסום האינטנסיבי  ,הקהל לא ה�צ
ביע ברגליו ועקב מיעוט נרשמים הוחלט לקיים את הכנס במתכונת
מצומצמת.
בקיבוץ קטורה אפשר היה לשמוע הרצאות ושיעורים של אבשלום
קור ,הרבה הטרייה שרה כהן ,אודי גת ,הרב יהורם מזור ,העיתונאית
ריצ'ארד סאמרס מוריה קור ולקחת חלק בפעילות בכפר מנות ק רשת ,טיול בוקר ב�מ
דבר ,הבדלה מוזיקלית ופעילויות נוספות.
כמו בשנתיים הקודמות ,התקיים הכנס בסוף השבוע הסמוך לט"ו
בשבט ,והשנה היה זה בתאריכים .25-27.1
הרצאתו של ד"ר אבשלום קור משכה אליה עשרות מתושבי החבל,
שבאו לשמוע את "מר עברית" והמנחה המיתולוגי של חידון התנ"ך,
והוא סיפק את הסחורה ,בהומור יבשושי אופייני וכובש ,ידע עצום
המתפרש על אלפי טקסטים יהודיים ,משחקי לשון ועל הדרך שירי
ארץ ישראל העוסקים בצומח ובסביבה ,כיאה לכנס שעניינו הקשר
שבין אקולוגיה ויהדות.
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מהמתרחש בחבל
לזכרו של בילו
בחודש שעבר מלאה שנה ללכתו של בילו
מישורי ,מי שהיה ראש המועצה האזורית
חבל אילות בשתי כהונות שונות .אירוע
לזכרו התקיים בלובי-גלריה ,בנוכחותם של
כמאה איש מרחבי חבל אילות ,בשני חלקים
 טקס וסרט מושקע שהפיקה משפחתו.רונית אוסמו ,ראש לשכת ראש המועצה
שעבדה עם בילו במהלך הכהונה השנייה
שלו בשנים  1996-1999היתה אמונה על
הפקת האירוע המכובד" .לטקס הגיעו עובדי
המועצה ,בני משפחתו של בילו ,תושבי
האזור ובעיקר כאלה שהכירו אותו היטב וזכו
לעבוד איתו ".מספרת רונית" .סיפרתי בטקס
איך בילו היה פותח את הבוקר בבואו ללשכה
במלים' :בוקר טוב נערה' ,עם סבר פנים נעים
וחיוך ענק .איש עם לב רחב .צנוע .איש רוח
וחזון .ציוני אוהב מולדתו .איש גדול"...
במהלך הטקס נישאו דברים לזכרו על ידי
ראש המועצה חנן גינת ,מיכאל לביא (לבקו)
ועידו אלוני ,שהיו איתו בגרעין "מגל וחרב",
אלון שמי מנאות סמדר  -אחד הקיבוצים
שהיה בתחילת דרכו כשבילו היה ראש
מועצה ומאד סייע ליישוב בימיו הראשונים

וביתו של בילו  -צאלה.
את ״שיר הרעות״ ,שבילו מאד אהב ,שרו
שרון ארובס ואילון גינסבורג והאירוע נחתם
בשיר "האיש ההוא" בביצועה המרגש של
רונית דבאוי ,שגם סיפרה איך בילו תמך בה
בתחילת דרכה על הבמה.
חנן גינת סיפר כיצד בילו "נבחר בשנת 1975
לכהן כראש מועצה לתקופה של שש שנים.
בתקופה זו הוביל להקמת הקיבוצים סמר,
יהל ,נווה חריף ושזפון שהפכה לנאות סמדר.
ובראיה האזורית קו  ,20בניית בית ספר חדש
במעלה הגבעה ,הקמת בית אריזה לתמרים,
מרכז המבקרים בו היום האנרגיה והמדע
ועוד.
בילו נבחר שוב לראשות המועצה לקדנציה
נוספת בשנת  1995וכיהן עד שנת .1999
בשנים אלו הוביל להקמת החברה הכלכלית,
המתנ"ס מרכז הבריאות האזורי ,ההחלטה
על הקמת הישוב באר אורה ועוד ועוד .כל
אלו רכיבים חשובים ביותר בחבל אילות עד
היום.
בילו נתן דגש לחינוך הן הפורמלי והן הלא
פורמלי וזאת מתוך ידיעה שהדור הצעיר הוא

תייר מס1 .
ביום חמישי ,22.2 ,ביקר בחבל אילות שר התיירות יריב לוין .בפגישה עם בעלי
תפקידים רלוונטיים ,כמו מנהלת התיירות של האזור איריס דניאלי ,מנכ"ל
החברה הכלכלית גיא מרקמן ,מנהלת פארק תמנע חגית גל ,רכזי התיירות
ביישובים וכמובן ראש המועצה חנן גינת ,קיבל השר סקירה כללית קצרה על
חבל אילות וסקירה מעמיקה של תחום התיירות המתפתח בחבל.
רבות דובר על הפוטנציאל הגבוה הקיים  -בין השאר בתיירות התוכן  -ועל
כך שיש עוד הרבה מה לעשות כדי לפתח אותו .תמימות דעים נרשמה בין
המארחים לאורחים ,בנוגע להוספת מקומות לינ ה בחבל אילות ,שמספרם הכ�ו
לל עומד כיום ע ל  246חדרים ,ברמות לינה שונות .עוד דובר על הצורך בפ�י
תוח תחום ההסעדה ,על הגידול שנרשם בכניסת מבקרים לפארק תמנע ,פיתוח
תיירות ארכיאולוגיה ,אפשרויות קיימות להשכרת אופניים וטרקטורונים ועוד
ועוד.
השר לוין הגיע מוכן לאזור ודיבר על יתרונות המדבר לתיירות חוץ וכן על
העובדה שלכאלה המגיעים ממדינות גדולות המרחקים כאן נחשבים קצרים,
גם מהצפון לדרום .לדבריו ,יש עוד פוטנציאל משמעותי לתיירות חורף שתגיע
לכאן ותהנה ממוצר מדברי ייחודי שייבנה במיוחד ,בשילוב עם הוספת מקומות
לינה המבוססים על המקומות הקיימים שיגדלו ויפותחו.
דובר גם בבעיות המקשות כיום על פיתוח התיירות ,כמו ענייני תב"ע ,ריבוי
שטחי האש בחבל אילות וכמוה
בן קשיי הגעה לאתרים והיעה
דר גמישות בשעות התחבורה,
מה שמקשה על כניסת תיירים
ללא רכב למקומות כמו פארק
תמנע והגעת תיירים התלויים
באוטובוסים לחדרי אירוח בקיה
בוצים המרוחקים מהכביש כמו
לוטן ואליפז.

גל נקדימון

העתיד ואיתו נגדל ונתרחב.
כאן נפגשנו בילו ואני .זכיתי להיות מנהל
בית ספר כארבע שנים כשבילו הנהיג את
המועצה .מפגשים קצרים ועניינים ותמיד עם
חיוך על הפנים .זכיתי ללמד את שחף ,צאלה
ודור ,ועם בילו שהיה אב מתעניין זכיתי
במפגשים בינינו גם ברגעים של גיאולוגיה...
מיד לאחר שנבחרתי כראש מועצה ,הגעתי
לבילו לפגישה על מנת לספוג מהחזון
ומהערכים שלו .שוחחנו שיחה ארוכה
ומרתקת על עבר ,הווה ועתיד בחבל אילות.
למדתי מבילו הרבה ובפועלי אני מבטיח
להמשיך וליישם את הערכים והחזון".

גל נקדימון

משדרגים את מערך התחבורה הציבורית
בערבה הדרומית – ואתם במרכז!!
המועצה ,בשיתוף עם משרד התחבורה ,מתכננת שיפור של
מערך התחבורה הציבורי ת על ידי הוספת נסיעות דרומה ו�צ
פונה והוספת קווים מהירים ומותאמים לצרכי הנוסעים.
לשם ביצוע השדרוג באופן שמותאם לצרכי התושבים ,פורה
סם באתר המועצה סקר שמטרתו ללמוד את צרכי ההתניידות
ברחבי החבל .בהתאם לתוצאות הסקר נשתדל להתאים מפת
תנועה חדשה והסכם ההפעלה יאושר על ידי משרד התחבורה
ומשרד האוצר.
בעוד כרבעון נתחי ל באופן הדרגתי את הרחבת מערך הנס�י
עות ולקו  20המיתולוגי יתווספו קו  ,21קו  ,22קו  ,23קו .24
השדרוג מגובה בתקציב ממשרד התחבורה שיחושב פר
ק"מ נסיעה ובנוסף יתבצעו הצטיידות באוטובוסים חדשים
והתאמת התחנות לסטנדרט הנדרש על ידי משר ד התחב�ו
רה .בשלב הבא ישודרג גם המערך הטכנולוגי ,כך שנוכל
לדעת בכל רגע נתון היכן נמצא האוטובוס ומתי יגיע ליעדו.
קיים תכנון להוסיף גם תחנות בפארק תמנע ובשדה התעופה
החדש כשיפתח.
מלאו את סקר התחבורה ,שתפו אותנו בהרגלי הנסיעה שלכם
ובשיפורים שהייתם מעוניינים להכניס ,על מנת שנוכל לתת
לכם את המענה המתאים ביותר ותוכלו גם אתם להשפיע על
מפת התנועה!
הקישור לסקר מופיע בעמוד הבית של אתר המועצה.

הדס שפירא ,מנכ"לית המועצה
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המדבר
קצה
סקר
התוצאות
כך וכך שבועות טייל לו סקר "קצה המדבר" במרחב הוירטואלי ,על
השאלות שבו ואפשרויו ת המענה המגוונות ,ונאספו התשובות ,ה�ד
עות ,ההסתייגויות ,המחמאות וההצעות.
בגיליונות האחרונים טפטפתי פה ושם מתוצאות הסקר  -פה הוספנו
מדור ספורט ,שם הורדנו תשבץ ועכשיו ,אחרי שברור שגם האחרונים
שבסוף כבר השתתפו בסקר ואחרי שחיכינו והבטחנו שרק עד סוף
סוכות ובעצם עד סוף חנוכה  -אפשר להציג את כל תוצאות הסקר.
בחרתי להביא כאן את התרשימים של ה"עוגות" והגרפים כמו שהם,
בליווי הסבר מילולי קצר ולתאר את המסקנות מתוצאות הסקר
וההשפעות שיש ויהיו להן על העיתון .הצעד הראשון היה להחזיר -

 /גל נקדימון

או יותר מדויק  -להכניס מדור ספורט ,במתכונת שנקבעה במשותף
עם אורן אלמוג ומטרתה להביא לידיעת תושבי החבל את המתרחש
בתחום הספורט באזורנ ו וליידע על משחקים שמתקיימים ועל ת�ו
צאות משחקים שהתקיימו.
התשבץ ,שזכה לכבוד המפוקפק של המדור הכי פחות אהוד ,קיבל את
הבמה בפעם האחרונה בגיליון הקודם (מה שנוח לי ,מכיוון שהכנתו
היתה גוזלת ממני יום עבודה ,לפחות ,אבל גם קצת מאכזב ,כי האתגר
המחשבתי תמיד היה לי מהנה).
ומה עוד? ובכן ,עיינו נא בתרשימים שלפניכם וקראו את הסיכום
שאחריהם וכתמיד  -תגובות יתקבלו בברכה.

מתי את/ה נוהג/ת לקרוא את העיתון?

ההפתעה הראשונה היתה בשאלה הזו  -אני הייתי בטוחה
שהעיתון מקבל את מירב ההתייחסות רק בסוף השבוע ,אבל
מסתבר שרבים קוראים אותו מייד עם קבלתו.
כיצד ישפיע הדבר על התנהלות העיתון?
עד עתה הקפדתי שהעיתון יגיע רק בימי חמישי ,גם אם
הדבר גרם לעיכוב ,או הקדמת העיתון ביחס לתחילת החודש
(הגעתו תלויה תמיד במשקי הנגב ,המובילים לאזורנו בימים
שלישי וחמישי) .מעתה יוצמד העיתון לתחילת החודש ,גם
אם משמעות הדבר שיחולק בימי שלישי.

כיצד היית מעדיף/ה לקבל את העיתון?

אין הפתעות  -בניגוד למגמה העולמית ,הדפוס שורד
בחבל אילות .גם אני  -למררות שהדבר דורש ממני לתפה
קד פעם בחודש כסבלית ומחלקת עיתונים  -מעדיפה את
מה שמכונה "הארד קופי" ,על בהייה במסך במחשב .עם
זאת ,רבים נוהגים גם לקרוא את הגיליון המקוון.
כיצד ישפיע הדבר על התנהלות העיתון?
כבר עתה הוכנסה לשימוש תוכנה היוצרת פורמט שניתן "לדה
פדף" ב ו ולא לגלול לאורך קובץ ה  PDF -המסורבל .הג�י
ליונות שיצאו מתחילת  2018ומופיעים באתר המועצה הוסבו
לפורמט הנ"ל ,על מנת להפוך את העיון בהם לנוח יותר.

לדעתך ,עד כמה העיתון
מהווה חלק חיוני בחיי
החבל?

גם כאן חבל אילות מוכיח שהוא אזור של
הרגלים ,שאוהב את המקומון שלו ורוה
צה שימשיך להוות חלק מההווי האזורי.
כ  80% -חושבים שהעיתון מהווה חלק
חיוני ,או חיוני מאד בחיי החבל .השאר
נעים בין קצת חיוני ,ללא חיוני בכלל.
כיצד ישפיע הדבר על התנהלות העית
תון?
כאן כדי להישאר.
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תשבץ

כמעט מחצית מהקוראים
קבעו שאינם מתעניינים
בתשבץ.
השפעה על העיתון:
אין תשבץ

ציפור החודש

לא ממ ש ידעתי מה להבין מהת�ו
צאות המופיעות כאן ,שנעו בחדות
בין חוס ר עניין מובהק ,לעניין מר�ו
בה.
השפעה על העיתון:
הרוב קובע ,והציפור נשארת.

צמח החודש

מעניין היה לראות את הדמיון
בין שני המדורים (המופיעים
באותו עמוד בעיתון) ,אבל
כנראה שמי שלא מתעניין
במיוחד בציפורים ,גם לא
מתעניין כל כך בצמחים ,אולי
כי אנחנו גם כך בלב הטבע
ורואים הכל ,רוב הזמן.
השפעה על העיתון:
כנ"ל

אנרגיה מתחדשת

לא סתם זהו "עמק השמש העולה"
ומקום של כבוד שמור לנושא האנרה
גיה המתחדשת בחבל אילות .למעלה
מ  80% -מקוראי "קצה המדבר" מ�ת
עניינים במה שמתחדש במתחדשת.
השפעה על העיתון:
פאנלים סולאריים לנצח!

המשך בעמוד הבא
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המשך מהעמוד הקודם

שירותים חברתיים

עוד הפתעה ,דווקא בגלל
שמדובר בנושא אחר מדי
חודש ,הפונה לאוכלוסיה
אחרת (לרוב) מדי חודש,
אני מודה שלא הערכה
תי נכונה את מידת העניין
של המדור המדובר .שמחה
שטעיתי.
השפעה על העיתון:
ברור שהמדור נשאר!

מהשולחן של חנן

אחת לכמה זמן ,חנן תוהה אם אכן יש מקום
למדור שלו בעיתון האזורי ,אם הציבור קורא
אותו ומתעניין במה שיש לו לומר ולכתוב.
אחת לכמה זמן אני טוענת שמשיחות שביל אני
מקבלת את הרושם שכן .אז עכשיו אני מקבלת
את הרושם הזה גם מתוצאות הסקר  -למעלה
מ  80% -מהקוראים מתעניינים במדור.
השפעה על העיתון:
בלית ברירה ,המדור ייצא לחופש בחודש הבא,
אבל רק בגל ל חוקים הנוגעים לפרסום ותעמ�ו
לה בשנת בחירות ויחזור מייד לאחריהן.

מהמתרחש בחבל

אין הפתעות  -כולם רוה
צים לדעת מה קורה גם
במקומות אחרים .בין
ההערות בכתב שהתקבה
לו ,היו כאלה שביקשו אף
להרחיב את המדור.
השפעה על העיתון:
מבטיחה להשתדל.

מפרגנים לשכנים

מדור שעשה גיחה קצרה במיוחד
והביא לחבל אילות מקומות באילת
המציעים שירותים שאין בחבל
אילות .במפתיע ,למרות תוחלת חייו
הקצרה ולמרות שאינו עוסק ישירות
במה שקורה כאן ,הוא מעורר עניין.
מעל ל  80% -מהמשתתפים בסקר
רוצים אותו בחזרה.
השפעה על העיתון:
יקבלו .בחודש הבא יחזור המדור
"מפרגנים לשכנים".
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איזה מדור ישן היית רוצה להחזיר לעיתון?
(אפשר לבחור יותר ממדור אחד)

דובי גולדמן
לא הופיע בסקר מכיוון ש:
א .אני יודעת מה אתם חושבים.
ב .דובי ,לרצונו יבוא ולרצונו ילך
ושום תוצאה של סקר לא תשנה
את זה .דברו איתו ,בבקשה.
השפעה על העיתון:
כל הזמן

על מה היית מעדיף/ה לקרוא יותר כתבות?
(אפשר לבחור יותר מתשובה אחת)

מי שהצביע  -באמת השפיע
המסקנות

השאיפה  -לתת ל 100%-קוראים ,את כל מה שהם רוצים לקבל
מהעיתון האזורי.
שאיפות הן דבר נפלא ,אבל המציאות היא תמיד יותר ...ובכן,
מציאותית .אז כפי שכבר כתבתי בהתחלה  -מדור מבוקש הוחזר,
מדור מיותר הוסר .ומה הלאה? חשוב מכל  -רעיון שמסתובב כבר
הרבה זמן ולא יושם ,הוא פרסום העיתון רק בפורמט מקוון .לאור
תוצאות הסקר ,הרעיון הזה לא רק יורד מהשולחן ,אלא מוסר
ממנו במהירות ונגנז .עד להודעה חדשה ,העיתון ימשיך להגיע
מודפס לאזור ואני אמשיך לחלק אותו ביישובים ולפגוש אתכם
גם פנים אל פנים ולא רק מעל דפי "קצה המדבר".
הציפור ,הצמח ,האנרגיה ,השירותים החברתיים ,הטור של חנן
וכמובן  -מהמתרחש בחבל  -כאן כד י להישאר" .מפרגנים לש�כ
נים" שזכה לתוחלת חיים קצרה אך לתגובות חיוביות יושב לחיים
כבר בגיליון הבא" .הטיפ הירוק"  -גם הוא יחזור אלינו בחודש
הבא ,ותודה לקרן ספיר על ההיענות והנכונות" .קפיצה בחבל"
שרבים כל כך רוצים שיחזור  -לו רק יכולנו .רצון יש .מרואיינים
יש .כותב/ת ...אין .מי מרים/ה א ת הכפפה? יש גם געגועים ל�מ
דורים אחרים ,כמו סביבה וארכיון ,אבל השאיפה היא לצמצם את
מספר המדורים לטובת מקום לכתבות ויחד עם זאת לרענן ולחדש

כל הזמן עם מדורים שעדיין לא היו לנו.
את כל התשובות הפתוחות ,שכלל ו הרבה מאד הערות ובע�י
קר הצעות  -לא הבאתי כאן ,מכיוון שאז היה צורך בעוד כמה
עמודים בעיתון ,אבל כן אציין כמה דברים :אספתי הרבה מאד
רעיונות לכתבות וטורים ואני מאד מאד (מאד מאד!) מודה לכל
אלה שטרחו והשקיעו את המחשבה והזמן לכתוב אותם .הרבה
עבודה לפניי ומן הסתם לא כל ההצעות תצאנה לפועל ,אבל
כאלה כמו ההצעה שחזרה על עצמה כמה פעמים ,למדור המביא
לידי ביטוי את כישרונות הכתיבה היצירתית של תושבי החבל
ומציג ,מדי חודש ,שירים וסיפורים קצרים פרי עטם  -בהחלט
ימצאו את מקומם ,עם הזמן ,בין דפי "קצה המדבר".
מבין  119המשתתפים בסקר ,היה גם אחד שכתב (או כתבה) -
העיתון לא מעניין .אז השאיפה היא -ל 100%-עניין ל 100%-ק�ו
ראים ,אבל המציאות ...קצת אחרת .מכיוון שקצת יותר מ99%-
מהמשתתפים בסקר מוצאים את העיתון מעניין ,הוא ישמור על
מתכונתו הכללית הנוכחית ובמקביל ימשיך לעבור שינויים ושיה
פורים עם הזמן.

שלכם ,גל נקדימון ,עורכת "קצה המדבר"
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נוער אנרגטי

 /גל נקדימון

עם כל מה שקורה בארץ ובעולם ,אפשר היה לחשוב שהדור הבא ירים ידיים מראש ,אבל הדור הבא דווקא
מרים את הכפפה ולוקח על עצמו אתגר עצום  -עולם טוב יותר .והוא אפילו לא נאיבי
שנייה לפני שנחתו המשתתפים בנתב"ג ,הצלחתי להושיב את נעמה
אלוני  -המנהלת האדמיניסטרטיבית של החברה לאנרגיה מתחדה
שת ורכזת תחרות הנוער הבינ״ל לאנרגיה בת-קיימא  -לראיון קצר
(אבל רק כי היא בדיוק היתה באמצע ריצה מנקודה א לנקודה ב ולא
כי לא היה לה מה לומר).
"מספר המשתתפים הכפיל את עצמו השנה" ,פותחת נעמה בה�ת
להבות" ,מממוצע של  ,25-30ל !55-נתון חשוב נוסף  -יש הרבה
יותר בנות :בתחרויות הקודמות השתתפו פחות מעשר בנות בכל
שנה והשנ ה יש כ !20-בנוסף על תלמידים מישראל ,מגיעים מ�ש
תתפים מצ'כיה ,ליטא ,ספרד ,הונגריה ,גרמניה ,קפריסין ,סלובניה,
הולנד ואיטליה ,ביניהם שמונה מנטורים  -ארבעה מחו"ל וארבעה
מהארץ".

"ההתקבצות של תלמידים מהארץ ומהעולם
בערבה ,יוצרת דינאמיקה יוצאת דופן .יש משהו
בפורמט שלנו ,שיוצר אווירה מאד נינוחה ,חיובית,
חברתית ,רב-תרבותית" (נעמה אלוני)
מה תפקידו של מנטור ב?SUSTAINERGY-
"זהו תפקיד שהוא גם ניהולי וגם מקצועי   -מדובר בצעירים שהת�ח
רו בעבר וחוזרים לכאן ,הפעם כדי ללוות את צוותי התחרות ולתרום
מניסיונם ,לעודד את הצוותים לחשוב מחוץ לקופסא ,לעזור להם
להתגבר על המשברים שהם חווים (ובגלל שהם חוו את הדברים
בעצמם ,יותר קל להם להתחבר רעיונית למשתתפים) ובזכות קרבת
הגיל הם גם מדברים באותה השפה .כל המנטורים חדורי מוטיבציה,
מגויסים לחלוטין למטרה ומסורים מאד לאירוע ולמשתתפים שהם
מלווים".
איך מתרשמים האורחים מחו"ל מישראל ומהערבה?
"התדמית של ישראל משתנה בעיניהם והמדינה הופכת למקום
ידידותי ומתקדם ,שהם רוצים לבקר בו שוב ולטייל .הם חוזרים
לכאן כמנטורים ,גם כי זו ההזדמנות שלהם לחזור לישראל .למשל,
יש לנו השנה מנטורית שהשתתפה בתחרות בשנת  2013ומעוניינת
להישאר כסטאז'רית במכון ערבה".
מה כוללת התחרות?
"התחרות מתחילה לפני עוד ההגעה לישראל .נושא התחרות השנה
הוא אגירת אנרגיה וכל המשתתפים חולקו מראש לצוותים שקידמו
רעיונות ,שיטות ,או מודלים לאגירת אנרגיה .הם עובדים כבר כמה
שבועות ,וכשהם מגיעים לתחרות הם למעשה מסיימים את העבודה
וחושבים על הדרך הטובה ביותר להציג את הפרויקט שלהם בפני
צוות השופטים ,שנבחר מראש בקפידה.
אבל הפרויקט הוא הרבה מעבר לתחרות .בכלל ,המוטו שלי הוא
שזו קודם כל חוויה ורק אחר כך תחרות .ההתקבצות של תלמידים
מהארץ ומהעולם בערבה ,יוצרת דינאמיקה יוצאת דופן ,אווירה מאד
נינוחה ,חיובית ,חברתית ,רב-תרבותית ומשתתפי התחרות יוצאים
עם חוויות שככל הנראה הם לא חווים בבית הספר ,או בתחרויות
אחרות .אנחנו עושים אתם טיול מדברי לאור ירח ,מפגישים אותם
עם יזמים שעוסקים בתחומי האנרגיות המתחדשות  ,בתחרות הנ�ו
כחית הם יהיו שותפים לחג המשק של יהל ויתחבר ו לקהילה ה�מ
קומית בדרך בלתי אמצעית ופעילות הסיום תתקיים בפארק תמנע
והכל מחבר אותם מאד לאזור המיוחד של חבל אילות".
איך נבחרים התלמידים?
"התלמידים בארץ עברו תהליך מיון וסינון  -הפצנו קול קורא לכל
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התיכונים בארץ ,שקורא לתלמידי י"א-י"ב  ,עם רקע במדעים ,הש�ו
לטים בשפה האנגלית ומתעניינים בתחום האנרגיות המתחדשות -
להגיש מועמדות לתחרות .הגישו מועמדות קרוב ל 70-תלמידים,
עברו את הסינון הראשוני  60ומתוכם התקבלו .35
בחו"ל ,אנחנו בוחרים אותם דרך ארגון שנקרא network for youth
( excellenceשחופף ל'נוער שוחר מדע' בארץ) .יש לנו קשרים עם
נציגים ממדינות שונות ,שבוחרים עבורנו את המשתתפים".
מה הקשיים הקיימים בארגון אירוע כזה?
"אם היינו יכולים ,היינו מקיימים את התחרות בכל שנה ,אבל
בשלב זה אין לנו את המשאבים הדרושים .התחרות ממומנת על ידי
תרומות מקרן יק"א ישראל ומקרן עזריאלי ומעבר לקושי הכספי,
שמחייב אותנו להצטמצם במקומות בהם היינו רוצים לתת יותר,
משום מה ,יצא שעד היום ,כל התחרויות התקיימו בסמוך לאירועים
צבאיים ומצבים ביטחוניים כמו עמוד ענן ,ההתחממות הנוכחית
בגזרה הצפונית ואירועים אחרים במהלך השנים .אלה מחייבים
אותנו להיערך לשינויים לא צפויים ולהיות מוכנים לתת תשובות,
להתגמש ,להרגיע הורים בחו"ל .עם כל זאת אני יכולה לומר שזו
התחרות הראשונה שלא היתה לנו בעיה לשווק אותה; היא הפכה
להיות יותר מוכרת עם הזמן ,מה שמאד משמח ,כי עבדנו על זה
מאד קשה".

קונסטנטין ישנה את העולם

בטקס ההסמכה  -עם הרב אבי נוביס -דיוטש ,דיקן בית
המדרש ,והרב ירחמיאל מאירסדורף -שהוסמך גם כן.

מהעשרות שהתקבצו ובאו לתחרות ,ראיינתי את קונסטנטין שהגיע
מלימסול ,קפריסין .קונסטנטין ,עוד לא בן  ,19השתתף בתחרות
לפני כשנתיים ומתאר באנגלית רהוטה את החוויה כניסיון תרבותי
מדהים .הוא התאהב בישראל  -שזה היה לו ביקורו הראשון בה -
באנשים ,בחבריו לחוויה מכל המדינות והתרבויות ,במדבר ,במגוון
החברתי וכשהוא מודיע ש"כולנו אנושיים וההבדלים התרבותיים,
הדתיים והגיאוגרפיים בינינו לא באמת משנים ,כי לכולנו יש את
אותן הבעיות"  -אני מאמינה לו.
קל לחשוב שמדובר בצעיר נאיב י מאד ,אבל ממש כמו שאר המ�ש
תתפים ,מדובר בעצם בצעיר אינטליגנטי מאד ,שרוצה להשתמש
ביכולות הגבוהות שלו כדי לעזור לאחרים ,מתוך מודעות והכרות

קונסטנטין

מעמיקה עם הבעיות והמשברים של האנושות במאה ה  ,21 -מתוך
פיקחות ופיכחות ,אבל בלי ציניות.
למה רצית לחזור לכאן במסגרת התחרות?
"קודם כל ,כי ידעתי שאפגוש כאן אנשי ם מדהימים .לרוב הי�ש
ראלים יש את הנטייה להיות מאד חברותיים ,מקבלים ופתוחים,
בעיקר לבני הנוער ,שאתם היתה לי אינטראקציה .פגשתי חבר'ה
אינטליגנטים ,מצחיקים ,סובלניים תרבותית וזה הפתיע אותי בגלל
מה שידעתי על ישראל מהתקשורת".
מה הכי הפתיע אותך בישראל?
"ל א הייתי מצפה שהקהילות הקטנות האלה יתקיימו במדבר ,ב�ע
רבה ,אבל הן מתקיימות ובשבילי זה היה מדהים  -איך האנשים
יכולים לחיות רחוק מהעיר? יש כאן קהילות אוהבות ומקבלות וזה
גרם לי כאדם וכאירופאי ,שהיו לו ספקות לגבי ביקור במקום הזר
הזה  -לראות אחרת את העולם .אני מדבר עם ישראלי כמו שאני
מדבר עם אירופאי; אנחנו מרגישים אותו הדבר ,אין שום הבדל ,אז
למה שהדת שלי ,או המקום שאני בא ממנו  -ישנו משהו ,יכתיבו
את האופן שבו אנשים ינהגו בי?"
מה ההבדל בי ן השתתפות ב SUSTAINERGY-כמתחרה וכמ�נ
טור?
"בתור מתחרה היה אכפת לי בעיקר מהצוות שלי ומהפרויקט שלי.
רצינו שכולם יצליחו ,אבל גם רצינו לזכות ...כמנטור החוויה היא
שונה ,גם כי אני נתפס כדמות סמכותית ,אבל בעיקר כי אני צריך
מאד להיזהר בכל מילה שלי ,כי מבקשים ממני עצה ומקשיבים
לי .באו להתייעץ איתי גם בעניינים מקצועיים ,אבל גם בשאלות
חברתיות ואישיות וזה כבוד גדול בשבילי וגם אחריות מאד כבדה".
מהניסיון שלך כמתחרה וכמנטור  -אתה חושב שהתוצרים של
התחרות יכולים לעשות שינוי?
"בהחלט! למשל בשנה שעברה היה רעיון לקוצב לב ששואב את
האנרגיה שלו מהגוף ,מפעולת השרירים ואז לא צריך להחליף אותו
כל כמה שנים בגלל הסוללה .השנה הצוות הזוכה המציא מתקן
שמשמש כסוללה קטנה מאד ,שיכולה לתת אנרגיה רבה לזמן רב
 ז ה יכול לתת אנרגיה לכפרים מרוחקים שאינם מחוברים לח�שמל ,לתקופות ארוכות .רוב הרעיונות שעולים כאן יכולים להיות
מיושמים ולהתחיל לשנות את העולם כבר מעכשיו ,אבל צריך לזה
מימון...
לי אישית חשוב לעשות את מה שאני אוהב ותוך כדי כך לעזור
לאנשים ,כי אם אתה עושה מה שאתה אוהב ,אבל לא מביא לשינוי,
אז מה הטעם?"

 55בני נוער מהארץ ומהעולם התכנסו בערבה
הדרומית לחמישה ימים אינטנסיביים של תחרות
 - SUSTAINERGYתחרות הנוער הבינ"ל
לאנרגיות מתחדשות ,מייסודה של החברה
לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות.
בוא נדבר על נעמה...
"אוי ,נעמה ...אני כל כך מכבד ומעריך אותה ,היא אדם מדהים עם
אישיות עוצמתית ,היא ממש כוח טבע .היא יצור עדין עם המון
סמכות וקל לקבל את הסמכות שלה כי קל לסמוך עליה ,בין השאר
כי היא מאד אינטליגנטית ,מצחיקה ,מבינה ,סרקסטית  -הכל ביחד.
התחרות הזו מאורגנת כל כך טוב ,ונעמה משתדלת לעזור לכולם
ועושה את זה באופן מבריק ולא הרבה אנשים מסוגלים לכך .שום
אתגר הוא לא שלילי בעיניה והיא נותנת לנו דוגמא אישית של
התמודדות עם אתגרים ובמקום ' -אוי לא ,איך נעשה את זה' ,היא
תמיד בגישה של ' -אנחנו הולכים לעשות את זה' ,כך שבסופו
של דבר הכי אכפת למשתתפים מהאירוע עצמו ואחד מהשני וגם
הדיונים שיכולים להיות תחרותיים ,מתקיימים באווירה טובה".

....SUSTAINE

מה???  /נעמה אלוני

בחברה לאנרגיה מתחדשת חשבו שהחיבור בין בני
הנוער ,דור העתיד ,לכנס הבינלאומי ,באמצעות
מיזם חינוכי חדש ,יוכל להעניק ערך מוסף לפיתוח
התחום של האנרגיות המתחדשות בערבה
מנהלת האנרגיה המתחדשת אילת–אילות יזמה בשנת  2011את
תחרות הנוע ר הבינלאומית לאנרגיה בת קיימא .התחרות הר�א
שונה התקיימה בסמוך לכנס הבינלאומי הרביעי של אילת-אילות
לאנרגיות מתחדשות והתמקדה בתחום של אגיר ת אנרגיה ובה�מ
צאת פתרונות יצירתיים וטכנולוגים ליצירת אנרגיות מתחדשות
וחיסכון בחשמל.
בחברה לאנרגיה מתחדשת חשבו שהחיבור בין בני הנוער  -דור
העתיד  ,לכנס הבינלאומי ,באמצעות מיזם חינוכי חדש ,יוכל לה�ע
ניק ערך מוסף לפיתוח התחום של האנרגיות המתחדשות בערבה.
המטרה שהנחתה את היוזמה היתה לעודד ולחזק את הדור הצעיר
שמעצם היותו דור יזמי ,הינו משאב אנושי עתידי בתחומי המחקר
והיישום של אנרגיות מתחדשות והתייעלות אנרגטית.
התחרות מיועדת לתלמידי כיתות י"א-י" ב מתחומי המדעים וה�ט
כנולוגיה העוסקים בהצעות חקר ,עבודות חקר ובניית מודלים
בתחומי אנרגיות מתחדשות והתייעלות אנרגטית.
בני הנוער שנבחרו להשתתף ב SUSTAINERGY-הם אזרחים עם
תפיסה חברתית וסביבתית ברורה ,שמבינים כי יש להם אחריות
ויותר מכך  -שיש להם את הכוח לשנות.
הצעד הראשון היה לאתר אנשים שיוכלו ללוות אותנו בתהליך
החשיבה ,לייעץ ,להביא איתם מניסיונם ולעזור בקידום התחרות
בבתי הספר ומול אנשי מפתח שיידעו לקשר אותנו לגופים שונים
שיש להם גיש ה לתלמידים מצטיינים בארץ ובחו"ל .הקמנו וו�ע
דת היגוי שמלווה אותנו מיומו הראשון של הפרויקט ,עם הרבה
אמונה והשקעה ,אנשים שתורמים לנו מזמנם וצועדים איתנו כבר
שש שנים.
מהר מאוד גילינו שזו עבודה קשה וסיזיפית ליזום תחרות נוער .יש
המון תחרויות נוער וקהל היעד שלנו מבוקש ועסוק .עסוק מאוד.
השקענו לא מעט זמן ,אנרגיות וכסף בקידום התחרות הראשונה.
רוב המאמץ היה דווקא בגיוס מועמדים מישראל; זה היה אחד
המכשולים הראשונים שנאלצנו להתמודד איתם  -כיצד מצליחים
ליצור קשר עם דמויות מפתח במערכת החינוך על מנת לשכנע
שיירשמו מועמדים לתחרות וכיצד לבחור א ת המתאימים מב�י
ניהם.
בחו"ל נוצר קשר עם נציגים מארגון Net work for youth
 excellenceוהם שבחרו את המשתתפים ,הרבה יותר פשוט .הכל
היה חדש ,היו לא מעט תסכולים בהתחלה ,אבל בסופו של דבר
כנראה שעשינו טוב את שעורי הבית ,כי הפורמט של התחרות
הוכיח את עצמו כמוצלח כבר בהתחלה.
חמש התחרויות שהתקיימו מאז  2011הביאו עימן לערבה עשרות
בני נוע ר מהארץ ומהעולם וחיזקו אצלנו את האמונה שככל שנ�ג
דיל את קהל היעד העוסק בתחום ,נאתגר אותו לחשיבה חדשנית
ויצירתית בתחום הקלינטק  ,נחשוף אותו לפעילות שלנו בכלל ו�ל
חבל אילות בפרט  -כל אל ה ירחיבו את העיסוק בתחום ,את ה�ר
לוונטיות שלו ואת השימוש במקורות אנרגיה טבעיים ומתחדשים
בצורה מושכלת ובעיקר מתחשבת.
שאפנו להפוך א ת התחרות למסורת ארוכת שנים שתתפתח ות�ס
חוף אליה בני נוער שרוצים לגלות את האנרגיה שבשמש ומסרבים
להיות דור נוסף של פחם  ,ומכיוון שהגענו לתחרות החמישית כ�נ
ראה שזו אכן מסורת.
עכשיו אנחנ ו חושבים על הדרך לחזק את הקשרים עם בוגרי הת�ח
רויות בכדי לקרב אותם אלינו ואל התחום אפילו עוד יותר.
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 6במרץ

 | 20:3בקפה ביאליק ,בת"א

בשעה 0

 20:30התכנסות ומינגלינג  21:00 //ראש המועצה
חנן גינת יספר מה חדש ומה יתחדש בחבל אילות
 22:15הופעה אינטימית ואקוסטית של איתי פרל

קצת על
איתי:

כניסה למפגש מחייבת הרשמה מראש

[

"פרל הוא אחד המוזיקאים המוכשרים והעסוקים בעולם
המוזיקה בארץ .מלבד היצירה הפרטית שלו הוא כותב,
מלחין ומפיק מוזיקלית גם לאמנים נוספים (גידי גוב,
דנה ברגר ,מירי מסיקה אריק סיני ועוד) ומלווה את יוני
רכטר בהופעותיו כבר למעלה מ 10-שנים".

]

לפרטים נוספים והרשמה:
שרון ארובס  -רכז צעירים וצמיחה דמוגרפית חבל אילות
klita@eilot.org.il | 052-7411081
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על תיירים וציפורים

 /איריס דניאלי

תחנת ה"תדלוק" האחרונה של הציפורים ,לפני יציאתן למדבר ,היא במשולש הערבה הדרומית ,מה
שמושך לכאן  -פעמיים בשנה  -אלפי מתעניינים מכל העולם
תיירות הציפורי ם בחבל אילות היא תחום מתפתח המהווה פ�ו
טנציאל לתיירות נישה ,אבל לא רק .בנוסף לצפרים היושבים
שעות באותו המקום עם מצלמו ת ענקיות ומחכים לציפור ,מג�י
עות גם משפחות מהצפון ומשלבות את חוויות הצפייה בנדידה
עם טיול ובילוי בערבה הדרומית ובאילת.
הנדידה העונתי ת של הציפורים היא מחזה נדיר המתרחש פ�ע
מיים בשנה ,העיקרי מביניה ן עכשיו  -במהלך חודש מרץ .ה�מ
קום האחרון לתדלוק הציפורים ,לפני היציאה למדבר ,הוא פה
אצלנו במשולש הערבה הדרומית (עד אילת) ועל מנת לצפות
במחזה הנדיר הזה מגיעים אלפי צפרים מכל העולם ,נעמדים
בחבל וצופים שעות בציפורים ,שביניהן גם כמה נדירות.

בשבת מוזמנים כל תושבי החבל ואילת להפנינג
בפארק הצפרות בכניסה לאילת ,שם יתקיימו
תצפיות ,הדרכות ,סדנאות וטיבוע ציפורים
תיירות חבל אילות החליטה לרתום את הטבע לטובת אירועים
סביב נושא הצפרות ,כפוטנציאל לאירוע של סוף-שבוע ,להזמין
משפחות למלא א ת אתרי הלינה באזור ,וליהנות מתכנים שנו�ג
עים בציפורים ,כמו אומנות ,תצפיות ,הדרכות וטיולים .זו השנה
השלישית שהאירוע מתקיים וצפויות להגיע אליו קרוב למאה
משפחות.
הפנינג הצפרות והאומנות מקדם את התיירות באזו ר ומאפשר ל�א

נשים לחוות את המדבר יחד עם תוכן מעניין שמתב ל את החו�פ
שה .כחלק מהתמיכה בתיירות האזורית ,החברה הכלכלית מקדמת
גם אירועי תוכן וכמעט בכל חודש מתקיים אירוע בעל תוכן שונה
ומגוון ,כמו תיאטרון ,אופניים ,אנרגיה ,חקלאות ,מוזיקה ועוד.
אירוע הצפרות השנה יתחיל ביום חמישי אחה"צ ,15.3 ,בקיבוץ
לוטן  -בפעילות המשלבת אקולוגיה ויצירה ,תוך התכווננות
לנושא הציפורים.
למחרת ,ביום שישי ,יצאו המשפחות לשלושה מסלולי טיול,
בהדרכתם של צפרים מקצועיים  -חלקם מהאזור .המשתתפים
יטיילו בחולות סמר וילמדו על בעלי החיים שבאזור ,יטיילו
בשדות יטבתה ובמצודה הישראלית והמצודה התורכית וימשיכו
את היום בחי-בר ,בפעילות של ״אשרם במדבר״ לכל המשפחה
שתכלול קרקס ,יוגה והרצאות ובמקביל יתקיימו סיורים בתוך
החי-הבר .בסוף היום יגיעו כולם לבריכות המלח להשקיף על
הפלמינגו.
בשבת מוזמנים כל תושבי החבל ואילת להפנינג בפארק הצפרות
בכניסה לאילת ,שם יתקיימ ו תצפיות ,הדרכות ,סדנאות וט�י
בוע ציפורים ,מהשעה  10:00בבוקר ועד השעה  14:00בצהרים
והכניסה  -חופשית! לסיורים המתקיימים ביום שישי אפשר
להצטרף בתשלום.
לפרטים והרשמה08-6616976 :
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האחר שבחדר

 /גל נקדימון

באחד האולמות בבית האומנויות שבנאות סמדר הוצגה תערוכה מרגשת ויוצאת דופן  -גם בתוצרים
וגם ביוצרים  -דיירי "בית לחיים" בקטורה ,צעירים בעלי צרכים מיוחדים ,שעבדו במשך שנה עם
המצלמה והתוצאות מאירות עיניים ומרחיבות לב

צילום :אדוה יודקין

שבי סוקל מנאות סמדר ,מדריכה בפוטו-תרפיה (בין השאר) ,רצתה
לעסוק בתחום באזור חבל אילות והגיעה  -בהמלצתה של שרי ניצן
 לבית בקטורה שנפתח לפני קצת למעלה משנה" .בית לחיים"הוקם ביוזמת הורים מהקיבוץ ובהפעלתה של אגודת "עמי" ,בלב
קיבוץ קטורה ,כיחידה עצמאית ,שתושבי ה נהנים מחיי הקיבוץ ו�מ
ליווי של מדריכים ,מתנדבים ומפעילות תעסוקתית ,העשרה ופנאי,
בהובלתה של העובדת הסוציאלית איריס גומל ,מקיבוץ אליפז .ארה
בעה מדיירי הבית לקחו חלק במפגשי הפוטו-תרפיה ושלושה מהם
 נגב בן-עמי ,מעיין דלאל ואדוה יודקין  -בחרו להציג בתערוכהשנפתחה בנאות-סמדר ב  29.1 -באירוע מרגש.

"המצלמה עצמה היא כלי טיפולי ,היא האחר
שבחדר ,היא נוכחת בטיפול ויש לה את האיכויות
המסוימות שלה"
שבי ,מה זה בדיוק "פוטו-תרפיה"?
"פוטו-תרפיה זו עבודה רגשית בדרך חווייתית של צילום ואמנויות
אחרות ,כמו ציור ,אמנות פלסטית ,כתיבה ,פסיכו-דרמה וכן הלאה.
מדובר בתחום שמתאים לא רק לבעלי מוגבלויות אלא לכל אחד,
מילדים קטנים מגיל הגן וילדים בכלל (שאוהבים מאד צילום) ועד
לגיל השלישי .בכלל ,המדיה של הצילום מרתקת את כולם והיא
מאד נגישה .זה תחום עכשווי ,שבשנים האחרונות עלה מהשטח,
גם בגלל כניסת הצילום הדיגיטאלי ,שהופך את המדיה הזו לכל כך
נגישה".
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המצלמה היא השלישי הנמצא איתנו
מה מייחד את הפוטו-תרפיה משיטות טיפול אחרות?
"צילום תמיד ישקף משהו מהעולם הפנימי של המצלם ובאמת,
ביטויים הקשורים לעולם הצילום קשורים גם להתנהלות הנפשית,
כמו 'לשים פוקוס'' ,לשים דברים במסגרת'' ,לקחת צעד אחורה',
אלה ביטויים מושאלים ,בין השאר כי הם קולעים לנקודה....
ייחוד נוסף של התחום הוא שהצילום מקפיא רגע בזמן  -הזמן שלנו
חולף לבלי שוב ,אבל בצילום יש משהו שעוצר את הזמן ,שמאפשר
לחזור לנקודה הזו ולומר  -זה היה שם ואפשר להתבונן ולשאול
מה ראיתי ,מה היה שם בשבילי? כשעוצרים ומשתהים ומתבוננים,
מתבהרת התמונה.
המצלמה עצמה היא כלי טיפולי ,היא האחר שבחדר ,היא נוכחת
בטיפול ויש לה את האיכויות המסוימות שלה  -למשל ,צילום
כמעט תמיד יוצא יפה; זה סו ג של קסם שכמעט תמיד מצליח .ל�ע
סוק באומנות לא כל אחד רוצה ,או יכול ,אבל בצילום כל אחד יכול
ויש לזה תוצאה מיידית".
מי יכול לטפל בפוטו-תרפיה?
"מדובר בתחום שהתפת ח בצורה מסודרת ב 10-15-השנים האחר�ו
נות .אני למדתי בביה"ס 'מוסררה' בירושלים ,שהיה הראשון בעולם
שנבנתה בו תוכנית מקיפה ,מגוונת ומעניינת בפוטו-תרפיה.
למסלול המסוים הזה שנמשך שנתיים ומקנה תעודה ,צריך תואר
ראשון מתחום כלשהוא ורקע בחינוך ,או בצילום .אני עצמי למדתי
הוראה מותאמת (מה שנקרא פעם הוראה מתקנת) והמשכתי אחר כך
ללמוד טיפול ואני גם מורה בבית הספר בנאות סמדר".

איזה אופי היה לעבודה עם דיירי "בית לחיים"?
"העבודה היתה פרטנית" ,מספרת שבי "ונמשכה שנה שלמה .בתוך
הפוטו-תרפיה יש תחומים ואנחנו עבדנו עם צילומים השלכתיים -
המטופל למעשה משליך את העולם הפנימי שלו על מה שהוא רואה,
על העולם החיצוני וזה לא בהכרח דברים שהאדם עצמו צילם .יש
צילומים שבהם המטופל מצולם (ותמיד ,כמובן ,בהסכמה) ולפעמים
דווקא בתנוחה מסוימת ,בתחפושת ,או דיוקן עצמי שנבחרו על ידי
המצולם .יש צילומים שהמטופל מצלם בתוך הטיפול ויש גם 'אלבום
משפחה' שזה פרק משמעותי ,שבו יש תמיד מה לבחון ולהציף .אני
חושבת שכל החוויה הזו גם מאד מעצימה".
לשבי חשוב במיוחד שאראה את כל העבודות שנבחרו לתערוכה.
היא עוברת איתי מקיר לקיר ,מתמונה לתמונה ,מסבירה על היוצר,
על היצירה ,על התהליך וניכר שהפרויקט   -מהעבודה עם המ�ש
תתפים ,דרך בחירת היצירות ועד שלב התערוכה  -יקר ערך בעיניה.
"הגיל של האנשים שעבדתי אתם ,בין  20ל  ,30 -זה גיל מיוחד",
היא אומרת" .מבוגרים-צעירים  -הם כב ר לא ילדים ונמצאים בת�ה
ליך מאד מעניין של עצמאות ,עם אנרגיה שיש לאנשים בגיל הזה.
מה שעוד הופך את החוויה למיוחדת ,הוא המקום עצמו שנמצא בתוך
המרחבים המטופחים של הקיבוץ ,הצוו ת שעושה עבודה קשה ,ה�מ
תנדבים שמגיעים מכל מיני מקומות כמו מהיישוב שחרות ומהמכינה
בבאר-אורה; המקום הזה מושך אליו אנשים טובים".

היכולת לגעת

צירות ,משהו בסטיגמה יכול להשתנות .אלכס עזר לי לצמצם את
המבחר מתוך מה שהיה ואחר כך ישבתי עם המורה שלי לצילום
 רון בן-עמי ,שראה חשיבות רבה לקיום התערוכה ועזר לי גם הואלבחור צילומים ולארגן".

"מכל אחד מהמשתתפים קיבלתי משהו  -ראיתי
את היכולת של אדם אחד לגעת בכל הצדדים,
מהשמחה הגדולה עד הכאב הגדול"
למה ,בעצם ,לא הוצגה התערוכה בקטורה ,במקום המגורים של
המשתתפים?
"לאחר שהרעיון על ה התייעצנו עם היוצרים ,שהעדיפו להציג ב�מ
קום שמוקדש לאמנויות .בסופו של דבר זה היה הדבר הנכון מבחינת
בחירת החלל המתאים להצגת היצירות".
מה היה באירוע הפתיחה?
"היה אירוע מאד מרגש  -באו עשרות רבות של אנשים מרחבי החבל
וגם מאילת  -בני משפחה של היוצרים ,חברי נאות-סמדר ,חברי
קטורה ,נציגי אגודת ׳עמי׳ ,אנשי הצוות של 'בית לחיים' ואורחים
נוספים .במהלך האירוע אנשים סיירו בתערוכה ,איריס גומל נשאה
דברים ,וכמובן גם היוצרים  -אדווה ,מעיין ונגב .גם אני סיפרתי על
העבודה המשותפת והתייחסתי לעבודה של כל אחד מהם בנפרד.
התגובות של הנוכחים היו מאד נרגשות ,הורי היוצרים באו להודות,
האורחים החמיאו ליצירות ,חברי קטורה באו לפרגן ובכלל ,האווירה
היתה מופלאה".
למה "בדרך לעצמי"?
"יש לי מדריכה בכירה שמלווה אותי הרבה שנים בפוטו-תרפיה,
וביקשתי ממנה שתציע לי שם לתערוכה .היא אמרה לי שזה כמו
לתת שם לתינוק שנולד ושאני צריכה לשבת בעצמי ולתת לז ה ל�ע
לות ,ובאמת ישבתי וחשבתי וזה עלה פתאום :חלק מהעבודה שעשיה
נו מעיין ואני היתה יצירת קליפ אישי במהלך כמה מפגשים .מעיין
מאד אוהבת מוזיקה ,אז היא בחרה שיר שהיא שרה " -בדרך לעצמי"
של עידן יניב; כך נבחר השם והקליפ הזה גם חתם את אירוע פתיחת
התערוכה".

מה את קיבלת מהעבודה המשותפת?
"מכל אחד מהמשתתפים קיבלתי משהו  -ראיתי את היכולת של
אדם אחד לגעת בכל הצדדים ,מהשמחה הגדולה עד הכאב הגדול.
אנשים בדרך כלל מצלמים דברים שמחים ,יפים וכיפיים ,אבל ראיתי
כאן אומץ לבטא גם צער ,כאב ,בדידות וזה גם מה שטיפול מאפשר
בסביבה שמכילה ,תומכת ומקשיבה ,עד שלאט לאט מתפתח אמון
ביחסים שנוצרו".
היו דברים שהפתיעו אותך?
"כן ,המון דברים הפתיעו אותי ,אפילו מאד .היו תוצרים נפלאים,
יוצאי דופן ...למעיין ,למשל ,י ש את היכולת לקלוט רגע חולף ונ�פ
לא; היא שמה לב לדברים ,יש לה מבט
שרואה דברים נפלאים מהיום-יום
והמצלמה משקפת את זה .את העומק
שלה רואים בתמונות ובשבילה המצה
למה היא כמו דיבור".
מלכתחילה היתה אמורה להיות תעת
רוכה?
"לא ,אבל ע ם הזמן נאספו יצירות מ�ר
שימות והיו כמה צילומים  -כמו כלב
שמעיי ן צילמה במהלך סיור בש�ח
רות וורדים שאדווה צילמה  -שאה
מרתי לעצמי שכדאי שעוד אנשים
יראו ומשם נבט הרעיון .כשהיו כבר
עוד חומרי ם והיתה לי הרגשה ש�ה
בשיל הרגע ,דיברתי עם איריס גומל
העו"סית ,שתיאמה את הדברים".
איך נבחרו התמונות לתערוכה?
"אחרי שהתקבל האישור לקיים אותה,
הלכתי לצלם ידוע שגר באזור  -אלכס
ליבק  ,לשמוע את חוות דעתו על הצ�י
לומים והוא אמר שיש חומרי ם נ�פ
לאים .הוא גם הוסיף ואמר שלאנשים
יש סטיגמה על בעלי צרכים מיוחדים,
שהם נתפסים ככאלה שהיכולות שלהם
מונמכות ,אבל ברגע שאנשים יראו את
"רוצה להיות חופשי" ,צילום :מעין דלאל
היכולות האלה שבאות לידי ביטוי ביה
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העורכת רצתה לסייע לאנושות ,אבל לא היה לה זמן ,אז היא הצטרפה לשני מיזמים התנדבותיים
שעושים הרבה טוב ולא דורשים הרבה זמן .מתאים לכם?
וידוי :אני מתנדבת כרונית; לפחות הייתי ,עד שחזרתי לחבל אילות
עם ילד ,חתולה ושתי כלבות וגיליתי שרצון זה לא תמיד מספיק.
אז תוך שימוש בתירוץ המופלא  -אין לי זמן  -פרשתי מעולם
ההתנדבות ,ואז קיבלתי הזמנה להצטרף לקבוצה בשם "מחוברים
לחיים אילת".
"מחוברים לחיים" הוא מיזם של "עזר מציון" ,שמטרתו העיקרית
היא סיוע בשינוע חולים ובני משפחתם ,אבל מסתבר שלפריפריה
של הפריפריה יש צרכים קצת שוני ם ועד עתה עסקתי  -וכמוני מ�ת
נדבים נוספים  -בהעברת מבחנות ,ערכות בדיקה ,תוצאות בדיקות,
ציוד רפואי ועוד ,ליעדים שונים.
הרעיון פשוט  -לקבוצ ת ווטסאפ ייעודית נשלחות הודעות מהמ�ו
קד הארצי ,בהתאם לאזור הקבוצה .ההודעות תמיד יתייחסו לצורך
בשינוע ממקום למקום .חברים בקבוצה שבמקרה נוסעים  -ברכב,
או בטיסה  -ומעוניינים לסייע ,מעדכנים ולוקחים אתם את הדרוש
שינוע .זו יכולה להיות מעטפה קטנה ,קופסא קטנה ,קופסא גדוה
לה ,חולה ,בני משפחה של חולה ,תרופות ,חפצים אישיים לחולים
המאושפזים בצפון וכן הלאה.

"אם מישהו קורא את הכתבה ומעוניין לקחת על
עצמו את ניהול הקבוצה ,מוזמן להתקשר אליי
בהקדם .חשוב לי לציין שהרבה אנשים חושבים
שמדובר בהתחייבות שתדרוש מהם זמן ,או מאמץ
מיוחד ,אבל זה לא כך ,זו התנדבות שנעשית 'על
הדרך'" (אלחנן לוין)
המיזם החל לפעול בשנת  ,2013עם קבוצה אחת במודיעין עילית,
ביוזמתו של מאיר קווין ,בימים בהם מספ ר החברים בקבוצת וו�ט
סאפ עוד היה מוגבל על ידי האפליקציה .כיום המוקד הארצי של
"מחוברים לחיים" ממוקם בבני-ברק ומעביר הודעות ליותר מ300-
קבוצות ,הכוללות כ 10,000-מתנדבים ,מקרית-שמונה ועד אילת.
אלחנן לוין ,מנהל המוקד הארצי ,מספר שהשאיפה היא שבכל
יישוב ,עיר ,או אזור בארץ תהיה קבוצה פעילה.
מי יכול לקחת חלק ב"מחוברים לחיים"?
"כל מי שיש לו רישיון נהיגה ,ווטסאפ בטלפון ורצון לעזור ,כך
שמדובר בעצם בחתך מאד רחב של האוכלוסייה .באזור של אילת
והערבה חלק מהעברת החומרים מתבצע גם על ידי נוסעים שטסים
צפונה ,או לאילת".

נפתחת קבוצת חבל אילות  -ערבה דרומית
מתי הוקמה קבוצת אילת?
"הקבוצה הוקמה ב 23.10.2014-ומנהל אותה אהרון אקרמן .לכל
קבוצה יש מנהל ,שתפקידו לגייס את המתנדבים ולהכניס אותם
לקבוצה .המוקד מעביר אליו פניות ,בקשות ומשימות והוא מעלה
אותן .הפניות מתקבלות מחולים ,בני-משפחה וארגונים רפואיים
 הם פונים למוקד הארצ י והמוקד מעביר את הבקשה לאזור ה�מתאים".
מה מתבקשים להעביר ,בדרך כלל?
"אנחנו עוזרים לקחת חולים לטיפולים רפואיים ,עוזרים לבני משפה
חה להגיע לבתי חולים  -כי סכומי הנסיעות מגיעים למחירים מאד
גבוהים  ,בוודאי שבמקומות המרוחקים .אנחנו מבצעים מאות שינ�ו
עים של תרופות (דר ך ארגון 'חברים לרפואה'  -ארגון שאוסף תר�ו
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פות שאנשים לא צריכים ומעביר לכאלה שאין להם יכולת לשלם
עבורן( .לארגון 'חברים לרפואה' יש בית מרקחת רשמי באישור של
משרד הבריאות ,יש נהלים והכ ל מתבצע לפי החוק) .אנחנו גם מ�ש
נעים ערכות בדיקה מיוחדות של מח-עצם שמגיעות בקופסא קטנה
ועוד ועוד".
האם יש הסכם עם שדה התעופה באילת לגבי העברת חבילות?
"לא תמיד קל להעביר את החבילות בשדות התעופה ...שלא לדבר
על כך שיש לנו עוד כמה עשרות קבוצות בחו"ל .זה אתגר ואנחנו
עובדים על זה".
איך אפשר לפתוח קבוצה של "מחוברים לחיים" בחבל אילות?
"קודם כל צריך שיהיה מישהו שמוכן לקחת על עצמו את ניהול
הקבוצה  -לא מדובר בכלל בהרבה עבודה ,או זמן .מנהל הקבוצה
מגייס מתנדבים ,מצרף אותם לקבוצת הווטסאפ שנפתחת ,מקבל
הודעות מהמוקד ומפרסם בקבוצה .אם במועד מסוים המנהל לא
פנוי זה לא אומר שלא יהיה מענה ,כי המוקד  -שזמין בשעות 7:30
  21:00מגבה את המנהלים ויעלה בעצמו את הפנייה לקבוצה".מה צריך לעשות מי שמעוניין לקחת חלק במיזם?
א ם מישהו קורא את הכתבה ומעוניין לקחת על עצמו את ניהול ה�ק
בוצה ,מוזמן להתקשר אליי בהקדם .חשוב לי לציין שהרבה אנשים
חושבים שמדובר בהתחייבות שתדרוש מהם זמן ,או מאמץ מיוחד,
אבל זה לא כך ,זו התנדבות שנעשית 'על הדרך'".
אלחנן לוין052-6785917 :

לשחרר את התסכול
שלוש שאלות:
כמה פעמים נסעת ם בכביש  ,90או  40וראיתם נהגים מבצעים עב�י
רות תנועה?
שאלה שנייה  -כמה פעמים אמרתם לעצמכם  -חבל שאין כאן
ניידת שתראה ותטפל?
שאלה שלישית  -עד כמה רציתם להיות מסוגלים לעשות משהו

בעניין?
אם השאלות הללו נוגעות אצלכם במקום רגיש ואפילו כועס ,אז
מיזם "שומרי הדרך" הוא בשבילכם .כמו קודמו ,גם הוא מתבצע
בדרכים וגם הוא דורש מעט מאד מהמתנדבים.
אם המשימות שאני מבצעת במסגרת "מחוברים לחיים" מעלות על
פניי חיוך וגורמות לי לסיפוק חיובי (לצד לא מעט דמעות  -נסו
להביא חביל ה לבית מרפא והחלמה לילדים חולי סרטן בפתח-ת�ק
ווה ,לשהות שם חצי דקה ולא לדמוע ,)...הרי שההתנדבות ב"שומרי
הדרך" מניבה סיפוק מסוג אחר לגמרי ,ולא ,לא מדובר בשמחה
לאיד .כתושבת נווה-חריף ,אני עדה מדי חמישי ושבת לכל כך
הרבה "כמעט תאונות" בקטע הכביש העקלקל מהקיבוץ ועד לצומת
קטורה ,ולכל כך הרבה ירידות לשוליים בגלל עקיפות מסוכנות של
נהגים ,עד ש  -סטטיסטית  -אני מתקשה להבין איך עד היום לא
הייתי מעורבת בתאונה ,וכן ,אני מאד רוצה לעשות משהו בנדון.
רק לפני כשנה וחצי הושק "שומרי הדרך" וכיום חברים בו כבר
כ 10,000-איש .הרעיון גאוני בפשטותו  -בטלפון הנייד מותקנת
אפליקציה המאפשרת צילום של הדרך ושומרת  45שניות בכל פעם.
כלומר  -אתם נוהגים מלוטן לגרופית ,בקטע הכביש בו יש רק נתיב
אחד לכל כיוון ולרכב שלפניכם נמאס להתעכב מאחורי המשאית,
אז הוא עוקף על קו הפרדה לבן ונוסע לו לדרכו ,שמח ומהיר .באותו
רגע ,במקום לקלל את הנהג ולקוות שלא יהרו ג אף אחד ,אתם נ�ו
תנים פקודה קולית לטלפון שלכם .האפליקציה שומרת  30שניות
לאחור ו 15-שניות לפנים .השלב הבא  -אתם שולחים את הסרטון
למוקד ,בצירוף דיווח קצר .וזהו.
בעצם ,המיזם מאפשר לכל אחת ואחד מאיתנו לתעד עבירות תנועה
ולדווח עליהן.

וידוי :אני מתנדבת כרונית; לפחות הייתי ,עד
שחזרתי לחבל אילות עם ילד ,חתולה ושתי כלבות
וגיליתי שרצון זה לא תמיד מספיק .אז תוך שימוש
בתירוץ המופלא  -אין לי זמן  -פרשתי מעולם
ההתנדבות ,ואז קיבלתי הזמנה להצטרף לקבוצה
בשם "מחוברים לחיים אילת".
ביום ד' ,7.2 ,התקיים באולם "פיליפ מוריי" באילת הכנס הראשון
של מתנדבי "שומרי הדרך" של אילת והערבה .כ 60-איש הגיעו
לכנס  -כולל קטורתים ,יהלים ונווה-חריפית אחת ,ושמעו קצת
על הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ,על תולדות המיזם וכיצד
הם עומדים להיות חלק ממנו .הכנס התקיים לאחר יממה קטלנית
במיוח ד בכבישים  -שישה הרוגים בארבע תאונות ביום הקודם ו�ש
ניים נוספים בשעות שלפני הכנס.
לאחר הקרנת כתבה של חדשות  2על יוזם "שומרי הדרך"  -יאיר
נתיב ,ששכל את אביו בתאונת דרכים והגיע בעצמו לכנס ,ולאחר
שנשא דברים ראש העיר אילת  -מאיר יצחק הלוי  -דיבר מאיר
אלרם מהרלב"ד (הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים) ,הסביר ,ענה
על שאלות וגם מצא זמן להתראיין בסוף הערב:
"הכביש שייך לכולנו" ,הוא אומר" .המטרה שלנ ו היא לתעד עב�י
רות תנועה ובעיקר עבירות המוגדרות כ'מסכנות חיים' וגם בריונות
כביש".
האם אכן נעשה שימוש בסרטונים שהמתנדבים מעבירים?
"כמובן! כל סרטון ודיווח נשלחים למרכז בקרה ייעודי של הרלב"ד
המאויש על ידי בנות שירות ובקרים מתנדבים בעלי שנות ניסיון
רבות בתחום .הם מוודאים שאכן בוצעה עבירה ושניתן לזהות את
פרטי הרכב ומעבירים את החומר למשטרה .ממש השבוע נפתחת
יחידה ייעודית של המשטרה (שהכירה במיזם כלאומי) והיא תטפל
רק בדיווחים של 'שומרי הדרך' .בהתאם לאופי העבירה וההיסטוריה
של הנהג יישלח מכתב יידוע ,או דוח ובמקרים החמורים מגיעים
גם לבית המשפט .בשנה וחצי שהמיזם פעיל ,אפילו נעשו כבר כמה
שינויי חקיקה שנוגעים לשימוש בדיווחים הללו".

בתור מתנדבת חדשה אני חייבת לשאול  -האם הנהגים המתועדים
מקבלים את פרטי המתעד?
"כעיקרון  -לא ,אבל הם רשאים לקבל את הדוח שבו עשוי להופיע
ש ם המתעד .בנוסף ,גם במקרים שהגיעו למשפט עד עתה לא ה�ת
בקש אף מתעד להגיע ,מכיוון שנעשה שימוש בעדות מצולמת ודי
בכך".
אין כאן אלמנט של הלשנה ,או כזה שעשוי להיתפס כהלשנה?
"זה גם מה שחשבנו בהתחלה ,אבל מהר מאד גילינו שאף אחד לא
מרגיש שמדובר במעין 'מלשינון' .להיפך  -המתנדבים מבינים היטב
שהדיווח שלהם עשוי למנוע את ההרוג הבא ולשם כך ,מלכתחילה,
הם הצטרפו למיזם".
למה המתעד עצמו שולח את התיעוד בשלב מאוחר יותר ולא
מיידית?
"כשאנחנו עדים לאירוע על הכביש בזמן שאנחנו עצמנו נוהגים
ברכב ואולי אפילו היינו בסכנה בעצמנו  -אנחנו מעורבים רגשית.
מאוחר יותר ,במנותק מהמעורבות הפיזית שלנו ,אנחנו יכולי ם לה�ע
ריך יותר במדויק מה בדיוק ראינו ואם אכן התבצעה עבירה".
בוודאי יש מי שטוענים שזה אמור להיות תפקידה של המשטרה
ולא של האזרחים?...
"גם לאזרח הכי ביקורתי ברור שהמשטרה לא יכולה להיות בכל
מקום ולראות הכל .בנוסף ,למתנדבים אין סמכויות של שוטרים והם
לא מחליפים אותם .זה שיתו ף פעולה של ארגון התנדבותי עם המ�ש
טרה ,שמאפשר לנהגים שאכפת להם לקחת חלק במלחמה בתאונות
הדרכים באופן פעיל".
אחרי שהבנתי את הגאונות שבאפליקציה ,שאלתי את ההוגה והיוזם
 יאיר נתיב  -האם קיימים מיזמים דומים בארצות אחרות והאםהמיזם "מיוצא"?
"קודם כל ,אין לנו שום כוונה לרווח ,כך שהעברה של הרעיון הלאה
היא בהחלט אפשרית .פנו אלינו כבר כמעט מכל העולם  -ארה"ב,
קנדה ,אירופה ,אבל אנחנו מאד עמוסים כרגע במה שקורה כאן"...
איך מצטרפים?
"יש אתר 'שומרי הדרך' ,שם מופיע כל המיד ע על המיזם ,תש�ו
בות לשאלות נפוצות וכמובן  -אפשרות להירשם .יש לנו עומס של
פניות והטיפול וההיענות לוקחים זמן ,אבל ההמתנה משתלמת .יש
גם דף פייסבוק שנקרא 'קהילת שומרי הדרך' ,בו חברים כבר למעלה
מ 1,000-איש והקבוצה גדלה כל הזמן .אגב ,היום ,בכנס הזה ,המיזם
חובק  -רשמית  -את כל המדינה ,מהצפון ועד הדרום".
רוצים להתנדב ,אבל אין לכם זמן? דברו עם אלחנן מ"מחוברים
לחיים" ,ו/או כנסו לאתר "שומרי הדרך" .רוצים להתנדב ויש לכם
זמן? פנו לטלי אלון ,רכזת תחום התנדבות בחבל אילות; היא כבר
תעזור לכם לעזור לאחרים.
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איתי פרל
דנה ברגר
מארח את

מופע השקת האלבום

״מלון ערבה״

15.3

קיבוץ
אילות  21:30הופעה

 21:00פתיחת שערים

איתי פרל בהופעה לרגל השקת האלבום החדש ,בליווי אורחת
מכובדת  -דנה ברגר ובליווי שמונה נגנים מהשורה הראשונה בארץ.
כרטיס  +משקה ראשון בהזמנה
מוקדמת באתר המועצה האזורית:

₪30

המופע בשיתוף מחלקת צעירים
ומתנ"ס חבל אילות
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כרטיס  +משקה
ראשון בקופה:

₪40

משולחנו של חנן

/

חנן גינת

ראש המועצה האזורית חבל אילות וד"ר לגיאולוגיה

חבל אילות – מבט תכנוני לטווח הארוך
"לממש ולפתח את ׳החלום ההתיישבותי׳ החלוצי של האזור המושתת על ערכים של לכידות קהילתית,
שיתוף ועזרה הדדית ומתבסס על פיתוח כלכלי תואם ,תוך זיקה ליתרונות האזור והתייחסות סביבתית
כוללת" .כך נקבע בחזון שגובש במסגרת תוכנית האב של המועצה שפורסמה בשנת 2011
כיום בחבל אילות  4,850תושבים בעשרה קיבוצים ,שני ישובים
קהילתיים ובשיכון המשפחות שבבסיס חיל האוויר בעובדה.
בתוכנית האב נקבע יעד של צמיחה דמוגרפית  7,000 -תושבים עד
שנת  2024וכ  11,000 -תושבים עד שנת  .2030בתוכנית האב גם הוצעו
דרכים למימוש החזון ולמימוש הצמיחה הדמוגרפית.
אנו כיום עוסקים בגיבוש תוכניות לטווח הרחוק שבהן ניתן ביטוי גם
"לחלום ההתיישבותי" החלוצי וגם לפיתוח כלכל י תואם המתייחס ל�ס
ביבה הטבעית והאנושית כולה.
במסגרת זאת אנו נמצאים בשלב מתקדם של גיבוש תוכניות לטווח
הרחוק בתחומים שונים שעל סדר יומנו :פרוגרמה חקלאית ,תוכנית
אב לתיירות ,תוכנית לאנרגיה מתחדשת ותוכנית אב לשטחים פתוחים.

פרוגרמה חקלאית
בדיקת הרחבת הפעילות חקלאית על ידי יצירת 'בנק' קרקעות מתאימות
בשטחי המועצה האזורית חב ל אילות .בבסיס הפרוגרמה עומדת העו�ב
דה שכלכלת רוב הישובים מתבססת בעיקר על חקלאות .האחריות שלנו
היא ליצור פרוגרמה שתאפשר המשך צמיח ת הכלכלה בישובים הח�ק
לאיים בחבל אילות .אחת המטרות העיקריות של הפרוגרמה החקלאית
היא לסמן שטחים מיועדים לחקלאות בחבל אילות בטווח של  20שנה
קדימה ,זאת לאור הגדלת תקן הנחלה החקלאית בחבל אילות מ40-
דונם -ל 80-דונם ,הצמיחה הדמוגרפית בישובים ואפשרות הקמת של�ו
שה ישובים חדשים .במסגרת עריכת הפרוגרמה נבחנו זמינות השטחים
לחקלאות וזמינות מים באיכויות שונות לחקלאות ובהתאמה לערכיות
נופית ואקולוגית .כיום מעובדים כ 30,000-דונם .בפרוגרמה הוצעו
 55,000דונם כבנק קרקעות לעיבוד החקלאי ,סומנו פוליגונים אפשריים
לפיתוח חקלאי ,כמו כן נקבעה שלביות בהתאם למיקום השטח ,תנאי
השטח וזמינות לחקלאות .כ 22,000-דונם מתוך השטחים שסומנו הם
בשטחי אש או שמורות טבע .

תוכנית אב לתיירות
יעדי הפיתוח התיירותי צריכים לאפשר לחבל אילות להציע מוצר
משלים ושלם שאינו מתחרה בסביבתו הקרובה ויאפשר תחרותיות או
השלמה עם מוצרי תיירות אחרים .אופי פיתוח התיירות חייב להציע
חלופה אטרקטיבית וייחודית המשתלבת עם תנאי הסביבה  ,הנוף והא�ק
לים השוררים באזור .המטרה העיקרית של תכנית האב לתיירות הינה
פיתוח היצע תיירותי שיביא להגברת כוח המשיכה התיירותי של האזור
ולחיזוק הנדבך הכלכלי לתוספת משרות ,תוך שמירה על הנכסים   הנ�ו
פיים הקיימים.
האתגר המשמעותי הוא היערכות כוללת לקליטת תיירים בעקבות
הפוטנציאל המגלם בתוכו נמל התעופה החדש .התוכנית מציעה פעיה
לות למיצו ב מרחב הערבה הדרומית על מפת התיירות של מדינת י�ש
ראל ,תחת החזון "אנחנו היעד ולא רק הדרך ל"...
תוכנית האב לתיירות היא שלב מהותי בדרך למיתוג הערבה הדרומית
כיעד לתיירות מדברית ייחודית של מדינת ישראל .התוכנית פועלת
לקידום ולחיזוק הפוטנציאל התיירותי מתוך שאיפה שהתיירות תשמש
מנוף לפיתוח בר קיימא ,לחיזוק כלכלי ,לשיפור איכות החיים והסביבה
ומקור להגדרת זהות ושייכות לתושבי החבל.

תוכנית ארוכת טווח לאנרגיה מתחדשת
ויזמויות חדשות
לקראת סוף שנת  ,2018מעל  100%מאנרגיית היום של חבל אילות
ואילת ייוצרו על ידי פאנלים סולאריים .האנרגיה המתחדשת הפכה
לרכיב משמעותי בכלכלה של קיבוצי חבל אילות .בשנים הקרובות
עלינו להשלים את המשימ ה ולחזק את כלכלת הישובים ,לייצר מק�ו
מות עבודה חדשים וכן ולפתח את האזור באופן שיחזק את הערכים
הסביבתיים המקומיים והגלובליים .השאיפה  -להכפיל את הייצור
הסולארי בקיבוצים במסגרת השטחים החקלאיים המאושרים (עד 300
דונם חקלאי לכל קיבוץ) ,לבדוק אפשרות לבניית מתקן אגירה שאובה
שיסיט את החשמל מהיום לשעות הלילה ובכך לייצר  100%אנרגיה
 24/77באזור ,תוך יצירת  30מקומות עבודה חדשים בתחום ההנ�ד
סה ,הגדלה משמעותית של הכנסות לישובים וכמובן מיסי ארנונה
למועצה.
הכוונה לייצר את סביבת העבודה הפתוחה לכל תושבי החבל שירצו
להשכיר שטחי עבודה ומשרדים ובכך להרחיב את אפשרות העבודה
מרחוק .במקביל ,נמשיך ללוות יזמים מקומיים בניסיון להנביט עסקים
חדשים .כמ ו כן ,קיים תכנון להקים מרכז לפיתוח והטמעה של טכנ�ו
לוגיות במדינות מתפתחות שייצר הכנסות ממכירת טכנולוגיות לעולם
המנותק רשת.

תוכנית אב לשטחים פתוחים
האזור המיוחד בו אנו חיים חופן בחובו אוצרות טבע מהמיוחדים ביותר
במדינת ישראל וחלקם אפילו בעלי חשיבו ת עולמית .השטחים הפת�ו
חים נוגעים לכולנו  -אם בחקלאות ,אם בפיתוח אנרגיות מתחדשות ,אם
בפיתוח התיירות על בסיס השטחים הטבעיים ואם סתם בחוויה הנופית
של כולנו.
יוזמות פיתוח נרחבות ,שתחילתן בשדה התעופ ה והמשכן בפיתוח ח�ק
לאי עתידי וצמיחה דמוגרפית במקביל לרכבת לאילת ועוד ...הביאו
אותנו להבנה כי יש למצוא את האיזונים הנדרשים.
במהלך העבודה על תכנית האב נלמד את האזור לפרטי פרטים ולאחר
הבנת מכלול השיקולים הן מצד הפיתוח והן מצד השימור ,התכנית
מציעה בתרשים וגם בהסבר את חלוקת המועצה לאזורים לפיתוח ואזוה
רי ם לשימור ,אך לא פחות חשוב  -את המנגנונים השונים לניהול ה�ש
טחים הפתוחים שבתחומה והשותפים השונים לביצוע המשימה.
מדובר ,אומנם ,בתהליך מורכב ויש עוד דרך ארוכה לפנינו ,אך את
הצעד הראשון והמשמעותי אנחנו משלימים ממש בימים אלה ,ובשלב
הבא  -שלב היישום  -נוודא שהתכנית אינה יושבת על המדף ,אלא
ממשיכה להיות חלק מעמו ד השדרה של המועצה בניהול השטחים ה�פ
תוחים שבתחומה.

סיכום
התוכניות לטווח הארוך יאפשרו לנו בשנים הקרוב לפתח ,לצמוח וגם
לשמור .חוב ה עלינו לסנכרן בין התוכניות השונות והדבר בהחלט א�פ
שרי .לצד הפיתו ח הכלכלי ,תוכנית האב לשטחים הפתוחים היא המ�א
פשרת מבט כולל על השטח כולו .ניהול נכון של  2.63מליון דונם
שהם  13%משטח מדינת ישראל אפשרי  -הן בתחום ההתיישבות והן
בשטחים הראויים לשימור.
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לשאלות ובירורים  -אורן053-4244273 :

זה לא המאדים ,זו תמנע
מתי בפעם האחרונה הייתם בדרום תמנע?
אי אפשר להבין את המאבק על עמק ססגון ,בלי
לסייר באזור המכרות:
אלפי דונמים מזוהמים במתכות כבדות ,בריכות
של שפכים תעשייתיים,
מזבלות זנוחות ,מכתשים מלאכותיים ומיליוני
טונות עפר בערימות ענק.
כן ,תמנע זה לא רק עמודי שלמה ובקבוקים של
חול צבעוני ,אלא גם הרס סביבתי אדיר ממדים.

דורשים צדק לתמנע:
שומרים על האזור הצפוני של הבקעה -
עמק ססגון  -כפי שנברא מבראשית
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ספורט
רץ ,שוחה ,רוכב
עידן אפסיימון מקיבוץ סמר הוא טריאתלט צעיר ,רק בן  20וכבר הוכתר כסגן
אלוף ישראל בתחרות הטריאתלון (בקבוצת גיל  )18-39שהתקיימה לפני כחודשיים
באילת .הוא ייצג את המדינה בתחרויות נוער בחו"ל ובשנה שעברה החל את המסע
שלו כבוגר  -בתחרויות בספרד ,בלגיה ,הולנד ופורטוגל.
טריאתלון הוא ענף ספורט אולימפי שמשלב שחייה ( 750מ') ,רכיבת אופניים (40
ק"מ) וריצה ( 10ק"מ) .מדובר בכשעתיים של מאמץ אינטנסיבי מאוד ,שמביא את
הגוף לקצה גבול יכולתו .טריאתלטים מתאמני ם בשלושה ענפים שונים ,מה שמ�צ
ריך הכנה מורכבת וציוד רב.
בגיל צעיר ,לאחר מספר שנים שבמהלכן התאמן בקבוצת הטריאתלון באילת ,החליט
עידן שברצונו להתמקצע בענף והתקבל לפנימייה למצוינות בספורט במכון וינגייט.
הוא הצטרף לקבוצה של הנערים המוכשרים ביותר בישראל בתחום מאתגר זה.
מטרתה של המסגרת בווינגייט היא לייצר את התנאים הנדרשי ם כדי לאפשר ל�ס
פורטאים לממש את הפוטנציאל שלהם ,כולל ייצוג המדינה באולימפיאדה.
עידן התגייס לצה"ל לפני כשנה וחצי ומשרת כספורטאי פעיל בקריה בתל אביב.
מדי יום הוא מתאמן בין חמש לשש שעות בקבוצת הבוגרים של נבחרת ישראל.
עונת  2018כבר החלה ,ועידן צפוי לבסס את הישגיו הראשונים כבוגר בספורט
הקשוח הזה...
בואו לעודד אותו באליפות אירופה שתיערך באילת באוקטובר הקרוב!

שהיה
לוח תוצאות החודש
לוח תוצאות החודש שהיה

ספורטאי החודש

ים שוובר
ים שוובר מקיבוץ קטורה ,שחקן כדוריד קבוצת ילדים
ח' ונוער בקבוצת הכדוריד של הפועל חבל איילות,
ים החל לשחק כבר בכיתה ג' ,התאהב במשחק והתקדם
כשחקן בביה''ס לכדוריד של החבל .היום הוא משחק
בכיתות ח' ונוער של הפועל חבל איילות ,שותף מלא
באימונים ובמשחקים של הקבוצה והכדוריד תופס אצלו
חלק חשוב ,מה שבא לידיי ביטוי בכך שהוא מתאמן
חמש פעמים בשבוע במסגרת הקבוצה וגם לבד.
ים משחק בעמדות הפינה והמרכז  -עמדות שמצריכות
משמעת ,ריכוז ויכולות אתלטיות גבוהות .ל א רק המ�א
מנים בחבל חושבים שמדובר בשחקן מוכשר במיוחד,
אלא ג ם מאמני הנבחרות הצעירות שזימנו אותו לקב�ו
צת נבחרת ישראל בגילאי ז'  -ח'.
עם המון השקעה ורצון אנחנו צופים לים עתיד ורוד
בקבוצת הכדוריד של הפועל חבל איילות .בהצלחה.

משחקים בחודש הקרוב
משחקים בחודש הקרוב

כדוריד

ילדים ח'
הפועל חבל איילות -מכבי ראשון
הפועל חבל איילות -מכבי ראשון

נוער

בוגרים

משחקי ליגה:
הפועל חבל איילות מכבי ראשון
רבע גמר גביע
הפועל חבל איילות-מכבי פ''ת

הפסד חוץ להפועל אילת
ניצחון ביתי על הפועל אופקים
הפסד ביתי להפועל אשכול
הפסד חוץ למכבי דימונה
משחקי ליגה:
חבל אילות  -אליצור רמלה
הפסד חוץ נגד מכבי בת-ים
חצי גמר גביע משחק ראשון
חבל אילות  -אליצור רמלה

29-28
29-23

23-30

כדורסל

חבל אילות  -היובל אילת

כדוריד

קט סל
נערים

35-27

23.3
24.3

ילדים ח'
הפועל חבל איילות -עירוני רחובות
הפועל חבל איילות -מכ חולון

ביטבתה 14:00
ביטבתה 16:00

3.3

הפועל חבל איילות -מכבי דימונה

ביטבתה 12:30

3.3
10.3
12.3

הפועל חבל איילות -עירוני רחובות
הפועל חבל איילות הפועל ראשון
הפועל חבל איילות -עירוני רחובות

17.3

הפועל חבל איילות-הפועל אשדוד

ניצחון 48-36
7.3
14.3
22.3
25.3

בוגרים
ניצחון 77:66

ניצחון 97:70

4.3
9.3
25.3
16.3
21.3

נוער

בוגרים

ביטבתה 14:00
ביטבתה 14:00
ברחובות
באשדוד

כדורסל

נערים

הפועל חבל איילות -להבים
הפועל חבל איילות הפועל עומר
הפועל חבל איילות -ערבה תיכונה
הפועל חבל איילות -ערד
בוגרים
משחקי ליגה:
חבל אילות  -אשקלון
חבל אילות  -מכבי פ"ת
חבל אילות  -הפועל לוד
גמר גביע משחק ראשון
חבל אילות  -מכבי שוהם
גמר גביע משחק שני
חבל אילות  -מכבי שוהם

חוץ
ביטבתה 18:00
חוץ
ביטבתה 18:00
חוץ
ביטבתה 14:00
חוץ
ביטבתה 14:00
חוץ
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שרי ניצן

המדור לשירותכם /
"יום המעשים הטובים" בפתח

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

היחידה להתנדבות בחבל אילות ,שהיא חלק מהמחלקה לשירותים
חברתיים ,מזמינה את התושבים מכל הגילאים לקחת חלק בעשייה
הנרחבת בתחום ההתנדבות בחבל אילות ובאילת לאורך כל השנה.
ישנם תושבים המתנדבים כל שבוע במגוון מקומות ,יש אחרי ם הב�ו
חרים לקחת חלק במבצעים חד-פעמיים ,ורבים לוקחים חלק במערך
החירום ,מוכנים בכל רגע לפעול לטובת עזרה לזולת.
פעם בשנה מתקיים יום שיא שהוא אירוע מתמשך וכולו סביב נתינה,
המאפשר לכולם לתרום ולעשות טוב לאחר" .יום המעשים הטובים"
יתקיים השנה באמצע חודש מרץ .ביקשתי מטלי אלון ,רכזת היחידה
להתנדבות בחבל אילות ,לספר על התפתחות היוזמה ,ולגלות לנו
מה מחכה השנה.
"יום המעשים הטובים הוא יום גלובאלי המאחד עשרות מדינות בע�ו
לם ,לעשייה למען הזולת והסביבה ומאפשר לכל אחד ואחת לעשות
טוב בדרך שלו ",מספרת טלי" .הוא החל בישראל כיוזמה מקומית
של אשת העסקים והפילנתרופית שרי אריסון בשנת  .2009ביום זה,
כל אדם ,קבוצה ועסק מוזמנים לפעול למען מטרה הקרובה לליבם".
טלי ממשיכה לספר שהשנה ,כמו בכל השנים האחרונות ,אנחנו
בחבל אילות מצטרפים למאות אלפי אנשים וארגונים בארץ וברחבי
העולם שנרתמים ביום הזה ויוצרים שינוי חיובי בסביבתם.
"אצלנו ,ביחידה להתנדבות כאן בחבל ,האירוע יתפרס על פני שבוע
שלם שיתחיל -ב 11.03.18-כשהשיא מתחבר לשאר הארץ ביום של�י

שי".13.3.18. ,
האירוע מתוכנן כבר כמה חודשים .השנה נבחרו מספר פרויקטים,
ואזכיר את חלקם:
פרויקט "להתחשב בסביבה באהבה" ,יאפשר לכ 200-תלמידי כיתות
ד' עד ו' בביה"ס יסודי מעלה שחרות לצאת לשמורות הטבע וליהנות
מיום פעילות של שמירה על הטבע ,במטרה לתרום ולהעלות מודעות
לנושא.
בפרויקט "אומרים תודה במקומות ההתנדבות" ,עשרות מוטבים
במקומות ההתנדבות יציירו ציור משותף מלווה בברכות למתנדבים
המלווים אותם במשך כל השנה.
גם עובדי המועצה ימשיכו את המסורת של נתינה מיוחדת ביום זה.
השנה ,יתקיים שוק קח תן ברחבת המועצה לצורך מכירות במטרה
לאסוף כסף לתרומה לעמותת צדקה .חברים מהמועדון לגיל השלישי
של המועצה ישתתפו גם הם בשוק עם מכירת עבודות יד ,וההכנסות
תתרמנה יחד עם ההכנסות האחרות של השוק.
בנוסף  ,מתוכנן  -בהתאם להרשמה מראש ועל מנת לאפשר טע�י
מות של התנדבות הקיימת כל השנה " -לטעום נתינה"  -אוטובוס
ההתנדבות ,שיעבור בין מקומות ויאפשר הצצה אל המתרחש במהלך
השנה.
אז אל תשכחו לחפש את החברים ,את הילדים ,את השכנים ב13-
למרץ ,בחולצות ומדבקו ת של "יום המעשים טובים" במגוון פע�י
לויות בכל רחבי החבל ,עושים טוב לכולנו.

תרבות בחבל אילות
חוגגים עצמאות
השנה חוגגת המדינה  70שנים של עצמאות.
אצלנו במועצה הוחלט להתכנס לאירוע אזורי חגיגי במיוחד ,שיתה
קיים במוצא י יום העצמאות בפארק תמנע .אירוע לכבוד אלה שהק�י
מו ,יצרו והולידו ואלה שנולדו וחזרו להקים וליצור.
האירוע יפתח בהדלקת משואות של ממשיכי הדרך ,ימשך במופע
תוצרת בית  -שאת החלק הראשון שלו מכינים בימים אלה הרכבים
מקומיים בהם לוקחים חלק הורים,ילדים  ,סבים ,נוער ובוגרים .הש�י
רים שבחלק זה נכתבו על-ידי גדולי היוצרים של הזמר העברי.
בחלק השני ,מופע של להק ת  - A-WAתאיר ,לירון ותגל ,בנות מ�ש
פחת חיים משחרות ,שגדלו להיות הרכ ב מוסיקלי מהמסעירים ש�צ
מחו בארץ בשנים האחרונות.
את המופע שלהן יסיימו הבנות עם הלהיט  ,HABIB GALBIאחד
השירים היחידים בשפה הערבית שנוגנו ברדיו הישראלי במינונים
של להיט ענק ,הופעות סולדאאוט והשתתפות בפסטיבלים הגדולים
בארץ ובעולם.
פתיח לאירועי יום העצמאות בחבל תהיה התערוכה "לצלם מיתוס",
של הצלם עדו לביא ,בן קיבוץ יטבתה שצילם פורטרטים של מייסדי
הקיבוץ .עידו כותב" :האנשים האלו ה ם תבנית נוף מולדתי האנ�ו
שית ,היה לי חשוב לצלם אותם במקום בו הכל התחיל .היה שם
ועדיין יש המון חזון ,אמונה ,אידיאולוגיה ,חדשנות ורגישות".
פתיחת התערוכה "לצלם מיתוס" ומפגש עם עידו לביא – ביום שני
ה 9.4-בשעה  20.00בלובי גלריה.
יום עצמאות אזורי  -ביום חמישי ,ד' באייר ,ה ,19.4-אחה"צ בפארק
תמנע.
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מרץ

אוח מדברי

חוקרים פטריות עובש

ציפור החודש

 /איתי שני

האוח המדברי הינו דורס הלילה הגה
דול ביות ר באזורנו .הוא ניזון בע�י
קר ממכרסמים ופרוקי רגליי ,אך לא
יבחל גם בעופות וזוחלים...
כמו שאר מיני דורסי הלילה הוא בעל
יכולת תעופה חרישית ,המאפשרת לו
להגיח פתאום מעל טרפו לפנ י ש�י
שמע אותו .תעופה שקטה זו מושגת
על-ידי פלומה רכה המכסה את הגוף,
ותודות ל"מסרק" הנמצא בקצה אבה
רות-התעופה ובולע את הרעשים.
עונת הרבייה מוקדמת ומתחילה בסוף
ינואר ובמהלך פברואר ,כך שבחודש
מרץ ,בעת גידול הגוזלים ,האוח פעיל
מאד בלילות.
בגלל תפוצתו המוגבלת לרצועת המה
דבריות של צפון אפריקה וערב ,רבים
מהצפרים המבקרים מחו"ל מחפה
שים אותו בעיקר בשולי שדות ומטה
עים וגם לפעמים על עמודי התאורה
ביישובים...

מידד גורן

חוקרים פטריות עובש

צמח החודש

 /בני שלמון

מרץ

שכרון מדברי (המדבר)
שכרון מדברי הוא שיח הבול ט בעליו הדב�י
קים שצבעם ירוק עז ובפרחיו הזהובים.
כצמחי מדבר רבים אחרים הוא מלבלב ופורח
בחורף ,גם אם ירד מעט גש ם ולא זרמו ש�י
טפונות ,עם השתפרות משק המים שלו :הטה
מפרטורות נמוכות ולחות האוויר גבוהה ,ואת
עודפי המים שהוא יונק מהקרקע הוא משקיע
בעלווה ובפריחה .כך גם פגוניה רכה ,סילון
קוצני ,זוגן השיח ופרעושית גלונית.
שכרון מדברי בולט בתעלות בשולי כביש
 12מול בקעת עובדה ודבורים גדולות
מאביקות את הפרחים הגדולים .השכה
רו ן הוא הרעיל בצמחי המדבר באזו�ר
נו  -כל חלקי הצמח מכיל "קוקטייל"
של רעלי עצבים :היוסציאמין ,סקופולאה
מין (היוסצין) ואטרופין .ראו  -הוזהרתם!
לפי שייקספיר ,אביו של המלט נרצח בשתיית
נוזל שהכיל עלי שכרון ...לפני הסכם השלום
עם מצרים ,הגיעו לבית חולים יוספטל מספר
תיירים מסיני ,שסבלו מהזיות ומייבוש קשה,
לאחר ששתו חלקי שכרון מהם הכינו "תה",
כי שמעו שניתן להשתמש בו כסם הזיות.
הבדואים בסיני מכירים היטב את רעילות
הצמחים מהסוג שכרון – למשל שכרון סיני.
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