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תוכן עניינים
חג שמח!1978 ,
על גלגלים
PBL

לא שקוף
בהתחלה...
בת 70 + 12

3
3
6
10
12
16

מדורים
דבר עורכת
מהמתרחש בחבל
אנרגיה חיובית
משולחנן
ספורט
שירותים חברתיים
קצת תרבות
ציפור החודש
צמח החודש

2
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18
19
21
22
22
23
23

במהלך חודש מרץ ביקר אצלנו שגריר
אוסטרליה ,כריס קאנן .בתמונה :לאחר
מפגש עם סטודנטים ממכון ערבה

"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 :נורית גורן ,חנן גינת ,דובי
הלמן ,שרי ניצן ,מירב עפרוני ,חגית
פינס ,בני שלמון ,ליטל שמואלי ,איתי
שני ,הדס שפירא
צילום שער :חגית פינס
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בלדה לסבל המשותף
אם במדבר נישאים העלים
וקול עיטוש שוב נישא ברמה
מקהלה של צלילי קינוחים
מתחילה כבר עם צאת החמה,
אם הטישו נמצא בכל כיס
וכל אף כבר מחוט וסחוט
אז יודעים כל ילדה וילד
שהנה ,שוב פרח הינבוט.
אם בערבה רוחות אביב
מפריעות לאשה ואיש
פרחים ,אבקנים ,ניצנים
מביאות הן לכל אף רגיש,
אם נזלת פה יש כמו מים
לכל ילד משאף בילקוט
אז אין צורך לומר פעמיים
זה ברור ,שפרח הינבוט.
אם בחבל אילות הנפלא
לא נושמים את האוויר הקסום
העיניים דומעות בלי סיבה
והאף כל הזמן סתום,
אם טרטור אינהלציה נשמע
מכל בית ,אז יודעים שפשוט
האביב הגיע ואיתו
גם הגיעה פריחת הינבוט.

מוקדש באהבה ואמפתיה
לכל הסובלות והסובלים.
שלכם,
גל נקדימון
והאנטי-היסטמינים

איזה

מראה האימים מול דלת ביתי

נראה לכם?

לאחרונה ,מנשבת במסדרונות המועצה רוח המעודדת אותנו לשתף ולהשתתף.
מכיוון שהשאיפה היא כל הזמן להשתפר ולגוון  -ולא רק בתוכן ,אנו רוצים ,כחלק
מרענון העיתון ו"מתיחת הפנים" ,לחדש גם את הלוגו שלו ,לעדכן אותו .שילוב
השניים הללו  -שיתוף וחידוש ,הביא לפתיחת אפשרות העיצוב לכולם!
כל מי שמעוניין ומעוניינת לנסות את כוחם בקביעת מראה שער העיתון האזורי,
מוזמנים לעצב לוגו משלהם מהמילים "קצה המדבר" ולשלוח לעיתון .ניתן לשלוח
גם איור בכתב יד שיעובד גרפית.
לאחר שיגיעו העיצובים ,ישב על המדוכה צוות רחב ויבחר את הלוגו החדש ,שיופיע
כבר בגיליון יולי הקרוב.
העיצוב הנבחר יזכה את יוצריו בחיי נצח (לפחות לשנים הקרובות )...על גבי העיתון
ובתו שי לרשת סטימצקי ,ע"ס  300ש"ח.
לאן שולחים?  nakdimon@eilot.org.ilהצעות יתקבלו עד ה 1.6.18 -בהצלחה!

כך היינו ,הסיפור המקומי של חבל אילות

 /נורית גורן

שבעים שנות עצמאות ישראל הן סיבה ארכיונאית מספקת להיזכר ולנסות להבין את הדרך בה מציינים
בחבל אילות את החג .הכי רחוק שהצלחתי להגיע בארכיון היה לשנת  ,1978שנת השלושים למדינת ישראל
התכתבות בין ד"ר מ .שחם ,יו"ר ועדת המשנה לענייני חג ה30-
למדינת ישראל ,לבין בילו מישורי ,ראש המועצה דאז ,שופכת אור
על תכני החג ,שכללו מופע אזורי משותף ותערוכת יצירות אמנות
מקומית .בעיתון המועצה (גיליון  ,12שנת  )1978מוחמאות רזיה
ישראלי וניבה (שבימי חול הייתה גם עורכת עיתון המועצה) על
הרמת הפרויקט לכל תושבי החבל .לאחר שבע שנים בהן חגג כל
ישוב בנפרד ,הצליחו לחגוג במסגרת אזורית ,לשמחת כולם.

מוטי מגרופית בנה וארגן את דוכני המזון בחניון
בצורה יוצאת מן הכלל .טוביה נאור ביטבתה ארגן
את המקהלה האזורית לראשונה בתולדות הערבה
הישראלית המשוחררת
מוטי מגרופית בנה וארגן את דוכני המזון בחניון בצורה יוצאת מן
הכלל .טוביה נאור ביטבתה ארגן את המקהלה האזורית ,לראשונה
בתולדות הערבה הישראלית המשוחררת (כך נכתב) .נורית ספיר
מיטבתה עזרה וסייע ה רבות בארגון המופע האזורי .יוסי ,אלי וז�ו
בלה סייעו בקירור האולם לקראת ההופעה .מקסימה ,שוש ומירי
מאילות התגייסו בצעדי מחול ,אלו ן וליאורה מיהל ,ג'ף וקרול מ�ק
טורה ,פלשקה ושמוליק מגרופית ועוד המון המון יטבתים חברו יחד
לאירוע משמח וחגיגי .רון מסמר הכין את ביתני השעשועים ואודי
מסמר הריץ קרטינגים במרחבי החניון.
ורק עמנואל הגיע מאילת והיה אחראי על התאורה .החניון כולו
נראה כגן שעשועים מרהיב .בגדול  -כולם התרגשו .המשובים היו:
יעקב פישפלד ,מזכיר קיבוץ גרופית ,הודה בכל פה בשם החברים
שקיוו שכך תתחיל מסורת חדשה באזור( .הנה ,משאלות מתגשמות
בחבל אילות) .ניבה ,שהייתה עם רזיה על ההפקה ,סיכמה מעל דפי

המועצתון כי אם רוצים מופע מרכזי צריך להתחיל שלושה שבועות
לפני החג ואפילו (דגש על אפילו) לשתף את המשתתפים בבחירת
החומר  .בסיכום הודתה לרבים שנתנו יד וציינה שאכן היה ערב מ�ו
צלח.
ומאז כבר חגגנו ביחד פעמים רבות בפארק תמנע ובמתחם המועו
צה האזורית .שמענו זמרים וזמרות מרחוק והפקנו הפקות מקומיות
רבות משתתפים  .אכלנו מהמזנון הקיבוצי הזה ומהקייטרינג הקיב�ו
צי ההוא .רקדנו ,צחקנו ,נסענו בהסעות של התחבורה המקומית וגם
ברכבים הפרטיים ..וחיכינו לזיקוקים.
ב 2008-היו החגיגות באחריות המתנ"ס .חגיגות הששים למד�ינת ישראל חייבו הערכות ראויה .האירוע המקומי נקרא "תוצרת
הארץ"  -הפקה מקומית גדולה ,בה לקחו חלק  200ילדים ,בני נוער
ומבוגרים במופע שירה ותנועה .שנה קודם כבר התקיים אירוע
גדול בהשתתפות  2200איש ובתיה כהן ,מנהלת המתנ"ס ,סיפרה
במנשר חשוב לחוגגים כי בעקבות הפקת הלקחים מאירועי שנת
 ,20077יערך האירוע החגיגי ברחבת המתנ"ס .לצורך החגיגות ו�ק
בלת ההמון הרב ,יושר ופולס שטח הרחבה ו 15-דקלים פונו (ונטעו
במקום אחר).
יניב גולן ,שערך אז את העיתון האזורי (ויש לו עניין עם רוח)..
פרסם בכתבתו המפרגנת "נגד הרוח" את חוויות החג ,ובאמת ,כולם
זוכרים את המופעים המרהיבים ואת הילדים והזמרים והבמה הגו
דושה ...ואף אחד כמעט לא זוכר (וטוב שכך) איך ביום העצמאות,
ממש עם הגעת התושבים למתחם ,פרצה לה סופה גדולה שחייבה
את ביטול האירוע .בתיה כהן עלתה לבמה והזמינה את כולם לחגוג
יומיים לאחר מכן .וכך היה.
המדינה חגגה עצמאות בחודש שעבר ,ואין לנו דבר טוב מזה .שרק
נדע לשמור על כל חלקיה שתמשיך ותתפקד כראוי .שנדע שמחות
לרוב ו ...שמישהו יצעד קדימה ויביא את השלום.

צובעים את החבל וורוד

 /גל נקדימון

בשבועות האחרונים אפשר לראות בתקשורת הארצית פרסומים וכתבות המספרים בהתרגשות על מרוץ
האופניים הבינלאומי המגיע לארץ  -ג'ירו ד'איטליה .כדי להבין על מה ההתרגשות ומה לחבל אילות
המרוחק ולאירוע הספורטיבי הגדול  -קצת רקע ואז קריאה להתגייסות
ג'ירו דה איטליה הוא מירוץ אופניים ותיק
בדיוק כמו הטור דה פראנס ולא פחות קשה
ממנו ,רק שהצבע השולט בג'ירו הוא וורוד.
בעולם הספורט התחרות הזו  -המתקיימת
בפעם -ה - 101-נחשבת שלישית בחשיב�ו
תה (אחרי המונדיאל והאולימפיאדה).
השנה ,לראשונה בהיסטוריה ,הג'ירו דה
איטליה יוצא מאירופה ומגיע גם לישראל.
ביום א'- ,ה ,6.5-יגיעו הרוכבים מבאר-שבע לחבל אילות ,ויע�ב
רו ליד יישובי החבל שלאורך כביש  40וכביש  90מצומת קטורה
דרומה .מכיוון שיום ראשון הוא יום מנוחה באירופה ,צפוי רייטינג
גבוה מאד ביבשת לתחרות  ,שזוכה לסיקור של שני מסוקים וע�ש
רות כתבים ,חלקם מלווים את הרוכבים עם מצלמות על אופנועים.
מספר הצופים המשוער בשידור הטלוויזיוני ביום זה  500 -מיליון...
האירוע מהווה הזדמנות ענקית וחד פעמית לזכות בפרסום עולמי,
הרלוונטי גם ובעיקר לתיירות  -ובחינם ,ולחשיפה בינלאומית של

האזור המופלא שלנו ,אבל רק אם תירתמו ותהיו שותפים :בשעות
אחר הצהרים של -ה ,6.5-בזמן שיעברו הרוכבים בחבל אילות ויצ�ו
למו מכל זווית אפשרית (כולל מלמעלה) ,ניפגש בכניסה ליישובים
ובצומת קטורה לעודד את הרוכבים ולצבוע את הכביש בוורוד,
בשילוב שילוט ענק שהוכן בסיוע החברה הכלכלית  15 -שלטים
בגודל של  2X2בצורת חולצה ורודה ,שעליה כתוב ARAVA WAY
שיוצבו בכניסה לכל יישוב ,כך שניתן יהיה לראות אותם ממצלמות
המסוק .בנוסף ,פארק תמנע מכין גם חולצה ורודה ענקית ,בגודל
 ,20X100שתיפרס על הקרקע בכביש הגישה לפארק (ולקיבוץ אל�י
פז) .מפיקי האירוע קיבלו מאיריס דניאלי סרטונים ומידע על כל
אתרי התיירות ואנחנו כבר רואים קטעים ותמונות על חבל אילות
בסרטונים שמפרסמים את המרוץ.
יש יישובים שיזמו פעילות מקדימה משלהם ופועלים לגיוס התוו
שבים .פרטים מדויקים על זמן הפעילות והמועד בו מומלץ להגיע
לצמתים כדי לראות את הרוכבים יפורסמו לקראת היום עצמו .כולם
מוזמנים!
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מהמתרחש בחבל
 70בסגנון שלנו
לקחים הופקו ,משואות הודלקו וחבל אילות חגג את יום העצמאות
ה 70-למדינת ישראל באירוע מושקע ומקומי במיוחד ,שהופק על ידי
המועצה האזורית וצוות פארק תמנע.
שרון ארובס מקיבוץ אילות ,שבזמנו הלא פנוי מתפקד כרכז צעירים
ודמוגרפיה אזורי ,כיהן זמנית גם כאחראי על טקס המשואות ,וזמר
לעת מצוא .העבודה על האירוע החלה כמה שבועות לפני יו ם ה�ע
צמאות והתמקדה באיתור כישרונות מהאזור ,עם דגש על צעירים
וצעירות .שרון מספר בסיפוק כי עשרות המשתתפים שיקפו את מגוון
התושבים ,היישובים והגילאים ,דרך הרכב נוער ,הרכב הורים וילדים,
הרכב אמצע הדרך וכמובן  -רנות.

אל המתחם שהוכן בפארק תמנע הגיעו קרו ב לאלף איש ונהנו מד�ו
כני מזון ומשקאות ,ופעילות לילדים .בחלקו הראשון של האירוע,
לאחר ברכת ראש המועצה ,התקיים טקס הדלקת משואות ,על ידי 13
נציגי היישובים ,ובהמשך נהנו האורחים מהיצירה המקומית וקינחו
בהופעה של הלהקה המקומית הכי בינלאומית שיצאה מחבל אילות
 להקת  A-WAשל בנות שחרות."היה מרגש לראות כל כך הרבה שותפים מהחבל וקהל מקומי חם
ומפרגן ".אומר שרון" ,התגובות היו מאד חיוביות ואנחנו כבר מחכים
לשנה הבאה".

צילומים :סוזן טמיר

צלילים אל החולות של המדבר

להציל את הבאובב

שוב הגיע הזמן הזה בשנה ומקיבוץ קטורה יעלו צליליו של שבוע
המוזיקה המסורתי המתקיים לזכרה של אן לואיס .השנה ,במסגרת
השבוע המוזיקלי ,מוזמנים תושבי האזור למופע של תומר עפרון,
שיתקיים ביום שישי  11.5.2018בדשא של הפאב .הכנסת קהל מ-
 ,16:00המופע יתחיל בשעה.16:30 -
תומר עפרון מופיע בשנתיים האחרונות עם הרכב שנקרא "הפרחים
של עפרון" ,להקת סופט רוק ישראלית .חלקם של הנגנים בוגרי
ביה"ס רימון ,והופיעו בין היתר בפסטיבל הפסנתר .ההרכב מבצע
מיצירותיו של תומר ושל סבו  -המוזיקאי והמלחין נחום (נחצ'ה)
היימן ז"ל.
המוזיקה של תומר עפרון שאותה הוא כותב ומלחין ,מתאפיינת
בבין-דוריות מקסימה ,כזו שמושפעת מהרכבים חוצי עשורים כמו
"החצר האחורית" ,לצד מוזיקאים שתמיד נשמעים רעננים וחדשו
ניים כמו יזהר אשדות ,אלון עדר וגלעד כהנא.
עוד אפשר להגיע וליהנות מקונצרט שיתקיים בים שלישי,8.5 ,
בשעה  20:30במרכז קטורה .מוזמנים!
תומר עפרון .צילום :שיר זיו

בחורף האחרון ,בעת סופה שפקדה את אזורנו ,קרס עץ הבאובב
הוותיק ,אחד מסמליה של תחנת הניסיונות במו"פ.
עוד באותו השבוע התגייס כל צוות התחנה לשיקומו של העץ  -כל
ענפיו נוסרו ולאחר מאמצים מרובים ובמבצע מורכב ומסובך ,הגזע
הקירח נשתל שוב באדמה ,עם הרבה תקווה ואמונה שישרוד.
לפני כחודש ,עם בוא האביב ,החלו עלים ללבלב ,דבר שכמובן שימח
וריגש את כולנו .נותר רק לקוות ולהאמין ,שבעוד מספר שנים נוכל
כולנו לחזור ולחסות בצילו של עץ הבאובב האהוב.

חגית פינס
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מהמתרחש בחבל
קיבוץ בפיג'י?

משלחת מהרפובליקה של איי פיג'י ,הגיעה במהלך חודש מרץ לבחון
את מודל הקיבוץ השיתופי של קיבוץ אילות.
פיג'י ,מדינת איים הנמצאת בדרום האוקיינוס השקט ונשענת בעיקר
על חקלאות ותיירות ,חווה בשנים האחרונות נטישה ש ל הדור ה�צ
עיר המעדיף את החיים בערים הגדולות על החיים בכפרים ועבודת
האדמה (נשמע מוכר .)?...בפיג'י מחפשים כעת אחר דרכים להחזיר
את הדור הצעיר הביתה וכשנחשפו למודל הקיבוצי וכוח החקלאות
המשותפת ,ביקשו ללמוד את נושא הקואופרטיב לעומק ,על מנת

לקדם את תחום השבת הצעירים.
המשלחת ,המונ ה  15נציגים בחיל האו"ם בסיני בראשות קצין הק�י
שור אינוק וסוטורגה ,הגיעה לקיבוץ אילות לביקור בן ארבעה ימים.
במסגרת הביקור סיירה המשלחת בשטחים החקלאיים של הקיבוץ
בהובלתם של חברי הקיבוץ ,הוותיקים והצעירים ,שהציגו את מודל
החקלאות המשותפת .המשלחת לנה בדירות האירוח של הקיבוץ,
סעדה במסעדת כפות תמרים ואף השתתפה בטקס ברית מילה.
הביקור נפתח בטקס קאווה מסורתי וחגיגי ,אליו הוזמנו כל חברי
הקיבוץ .במעמד הטקס הוכן משקה הקאווה העשוי מצמח היאנגונה,
שהוא הגידול השני בחשיבותו בפיג'י אחרי הסוכר ,והנוכחים טעמו
ונהנו משירים וריקודים מסורתיים.
לדברי דורון גבע ,מנהל העסקים של קיבוץ אילות" :אנ ו עדים לה�ת
עניינות רבה ברעיון הקיבוץ השיתופי  -הן בקרב אנשים החיי ם ב�י
שראל והן בקרב תיירים שמגיעים אלינו ,אך זו הפעם הראשונה שאנו
מארחים משלחת שמגיעה ללמוד את הנושא לעומק ,במטרה לבחון
את אימוץ הרעיון .רק כאחוז אחד מהקיבוצים בישראל נותרו שיתוו
פיים ,וזה מרגש לדעת שיש אנשים בקצה השני של העולם הרואים
בשיתופיות מנוע צמיחה לחקלאות ,לתיירות ולחיי הקהילה".

ליטל שמואלי

נגדיל ראש – נקטין הוצאות
בינואר  2018פורסמה לעובדי המועצה הזמנה להשתתף בתחרות
נושאת פרסים ולהציע רעיונות והצעות להגדלת הכנסות והקטנת
הוצאות בתחום פעילות המועצה ,וכל זאת ללא פגיעה בשירות
המקצועי שניתן לתושבים.
הצורך עלה כדי לעמוד ביעד של צמצום הוצאות בסך של 1.5
מיליון ש״ח בשנת  2018ולהיערך לקיצוץ ההולך וגדל בתקציב
המועצה בארנונת משרד הבטחון.
הפנייה לעובדים נובעת מהבנ ה שהם מכירים הכי טוב את העב�ו
דה ,המשימות ,האתגרים והאפשרויות ולכן יוכלו  -על ידי חשיבה
יצירתית  -להאיר נקודות לשיפור.
הדרישה היתה להקמת צוותי עבודה של  5-2עובדים ,כשבכל צוות
צריך להיות לפחות נציג אחד מהמחלקה לגביה מוצג הייעול.
צוות השיפוט כלל גזברית ,מנהלת משאבי אנוש ,מנכ"לית ,מנהלת
לשכת מנכ"לית  ,מנהלן בית הספר ,נציג מליאה ונציגת ועד הע�ו
בדים .משקל של  50%ניתן לועדת השיפוט ומשקל של  50%ניתן
להצבעות העובדים .ההצעות דורגו בהתאם לקריטריונים הבאים:
 10%יצירתיות 20%ריאליות ,בר השגה 50%גובה החיסכון  -מדיד ל 5-שנים 20%זמן ביצוע  -טווח של עד שנה ליישום מלא 311עובדים מהמועצה האזורית ,מתנ"ס ,חברה כלכלית ,אנרגיה מ�ת
חדשת ועמותת הספורט הגישו הצעות ב 17-צוותים!!
 5הצעות נפסלו על ידי צוות השיפוט מכיוון שלא עמדו בתנאי הסף
כי אינן ברות חסכו ן או שהן כבר בשלבי ביצוע 3 ,צוותים ביקשו ל�ה
סיר את מועמדותם 2 ,הצעות של  2צוותים שונים היו דומות ואוחדו
לצוות אחד ולבסוף ,בשלב הגמר ,הועל ו  8הצעות להצבעת העו�ב
דים .חברי הצוות הציגו את ההצעה לחסכון במסגרת מפגשיח ונבחרו
 3ההצעות הזוכות 17 .הזוכים קיבלו תעודות במסגרת הרמת הכוסית
לחג הפסח ויקבלו את הפרס לאחר התקדמות בביצוע המיזם.
ההצעות שזכו:
במקום  – 3פגישות עם גורמי חוץ – הפעלת מערכת וידאו קונפרנס

שתאפשר קיום פגישות עם גורמי חוץ בלי לנסוע צפונה ולבזבז ימי
עבודה ועלויות טיסה ונסיעה .חברי הצוות :אינגריד הוג ושרית מעגן
(הנדסה) ,עדו קלאי (פרויקטים) שרון ארובס (צמיחה דמוגרפי ת ו�צ
עירים) .פרס בסך  3,000ש״ח לפעילות גיבוש.
במקום  – 2תקצוב תכנון לקולות קוראים – היערכות על ידי תכנון
מוקדם ומפורט לפרויקטים שיש עניין לקדם כדי שברגע פרסום קול
קורא רלוונטי ,נהיה ערוכים להגשה ונגדיל סיכוי לקבלת הקצבות.
חברי הצוות :יוני אנגלברג ,סיו ן רותם ,איתי זומרפרוינד (חברה כל�כ
לית) ,רונית בוהדנה (גזברות) .פרס בסך  4,800ש״ח לפעילות גיבוש.
במקום  – 1הצבת פאנלים סולאריים בגגות המועצה ובית הספר לשם
ייצור חשמל ומכירתו לחברת חשמל .חברי הצוות :ריקי נתן ,רונית
בוהדנה ,מריה טירטישניקוב ,סיגל פרץ (גזברות) ,טלי לוי (מגע"ר),
יהודית צעירי ,עפרה עמיעז גולדשטיין ,ענת סיני  ,סשה מיכלין וב�ו
ריס רייף (בית הספר) .פרס בסך  10,000ש״ח לפעילות גיבוש.
צוות החסכון ישוב להיפגש ביולי כדי לקדם את ביצוע כלל ההצעות,
גם אלו שאינן כלכליות ,על מנת לשפר ולקדם את מטרת העל של
המועצה – צמיחה והתחדשות.
		
אנו מקווים להמשיך ולהרחיב את התחרות בשנים הבאות.

הדס שפירא ,מנכ"לית המועצה
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הילדים כבר יתקנו

 /גל נקדימון

"שמעת על הילדים שגייסו כסף לתיקון הרשתות בשערי הכדורגל ביהל?" שאלה אותי חברה
לעבודה בהתלהבות" .אה "....השבתי ,והלכתי לברר
במהלך לימודי התואר השני שלה במנהל ,חברה ומדיניות החינוך,
נחשפה שרי האריס ,סגנית מנהלת בית הספ ר היסודי ,לתוכנית ה�ק
רויה  project Based Learning,או בקיצור .PBL -
מתוך :המדריך למורה  -למידה מבוססת פרויקטים:
"למידה מבוססת -פרויקטים   PBL -מתייחסת לתלמידים המ�ע
צבים ,מתכננים ומבצעים פרויקט מורחב ,המוביל ליצירת תוצר,
המוצג בפני קהל (זה יכול להיות מוצר ,חומר כתוב ,הצגה או ריקוד
(היא קשורה ל"למידה מבוססת -חקר "()inquiry based learning
הנקראת גם "למידת-חקר" ו"למידה מבוססת-בעיות״ (problem
 .)based learninggהמאפיין המייחד אותה הוא תהליך עבודה ה�מ
ביא ליצירת תוצר סופי המוצג באירוע מסכם ,בהשתתפות קהל.
חשוב להדגיש כי בלמידה זו לא התוצר הוא במרכז ,כפי שקורה
בלמידה מבוססת -תוצר ( )product based learningאלא תהליך
הלמידה ,הדרך שאותה עוברים הלומדים".

"המחשבה שעומדת מאחורי זה ,היא שכל ילד
הוא שונה ,ויש לו את נקודות החוזק שלו והמטרה
היא ליצור סיטואציות שבהן כל אחד יכול להיות
מועצם ,לתרום במה שהוא חזק" (שרי האריס)
"אחד השלבים המעניינים יותר במהלך לימודי התואר" ,מספרת
שרי" ,היה קורס מרוכז של שבוע על גישות חדשניות בחינוך עם
המרצה אמנון גלזנר ,שהועבר לנו  -הסטודנטים ,לפי הגישה של
 ,PBLכך שלמדנו את הכלי באמצעות התנסות".
מה כל כך מיוחד בשיטה הזו?
"העקרונות המרכזיים שמובילים אותה הם עבודה שיתופית ,למידה
מכוונת מטרה  -את מגדירה מראש את הבעיה שאת רוצה להתייחס
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אליה ושואלת שאלה פורייה  -שאלה שפותחת בפניך הסתכלות
להרבה כיוונים ,שמעודדת חשיבה לרוחב ,אחרי שמגדירים את
השאלה בוחרים פרויקט שינסה לקדם התמודדו ת עם הבעיה וה�ל
מידה מתבצעת במטרה להפיק את התוצר.
בלמידה מבוססת פרויקט –  ,project based learningאני מחליטה
על פרויקט שאני רוצה לעשות  -אני יכולה להחליט שאני מקימה
פינת חי ואז כל הלמידה שלי תהיה במטרה להגיע לתוצר הזה .אני
אצטרך ללמוד על בעלי חיים ,על הקמה וניהול של פינה כזו ,ועוד,
כשהרעיון הוא גם ללמוד את המידע שצריך בשביל הפרויקט וגם
לרכוש מיומנויות נוספות כדי להפיק אותו .בסוף צריך להיות אירוע
פומבי ,שבו מציגים את התוצרים.
העיקרון של השיתופיות בא לידי ביטוי גם בעבודה הקבוצתית וגם
באמצעות רכיבים של טיוטות ומשוב  -יש נקודות זמן מתוכננות,
בהן הקבוצות משתפות את שאר הכיתה ,מקבלות משוב ומעדכנות,
משנות בהתאם .המחשבה שעומדת מאחורי זה ,היא שכל ילד הוא
שונה ,ויש לו את נקודות החוזק שלו והמטרה היא ליצור סיטואציות
שבהן כל אחד יכול להיות מועצם ,לתרום במה שהוא חזק ולא כולם
צריכים לעשות את אותו הדבר בפרויקט".
כמה זמן לוקח כל פרויקט כזה?
"הלמידה אורכת שלושה-ארבעה שבועות כאשר מקדישים לה כמה
שעות בשבוע ,אבל אפשר גם לעשות את זה באופן מרוכז במהלך
שבוע אחד  .למשל ,בשנה שעברה ,עשינו 'מיני  - 'PBLכל קב�ו
צה תכננה גן-חיות ,כאשר המטרה שלנו ,המורים ,היתה ללמד את
התלמידים ע ל שטחים והיקפים .התלמידים היו צריכים להכין ש�ר
טוט של גן חיות ,עם מרחבים ושטחים והיקפים מוגדרים וזו למידה
חווייתית .מהניסיון שלי ,מעולם לא היו לי תלמידים שידעו שטחים
והיקפים כמו הילדים האלה ,שהתנסו באופן הזה והלמידה באמת
היתה משמעותית .אגב ,בחולון יש בית ספר שלומד רק בשיטה הזו".

אם שיטת ה PBL-כל כך מוצלחת ,למה לא מיישמים אותה יותר?
"כי זה לוקח המון זמן וזה מאד קשה  -גם ההכנה וגם העשייה.
המורים צריכים לחלק את תשומת הלב שלהם בין כמה קבוצות,
שכל אחת מהן נמצאת בשלב אחר ולפעמים גם במקום אחר פיזית.
זה גם לא מתאים לכל אחד כי יש ילדים שמאד קשה להם לעבוד
בקבוצה ,כי צריך לוותר על אגו ,על רעיון ,צריך להתפשר".
איך הוטמעה השיטה במעלה שחרות?
"התחלנו עם שכבה אחת ומכיוון שהחוויה היתה מוצלחת ואנחנו
משתפים אחד את השני בהצלחות ,עשינו את זה עם עוד שכבה ואז
החלטנו שזה יהיה פרויקט בית-ספרי וקיימנו השתלמויות על .PBL
החלטנו על נושא מסוים לכל שכבה ,כמו חושים ,תחבורה ,בע"ח,
מים במדבר ,חשיבה המצאתית ,טיול שנתי ועוד .בכלל ,יש אינסוף
רעיונות של תוצרים ופרויקטים ,החל מעיצוב חולצה ועד להכנת
סרט ,דגם ,ערכות ועוד ועוד .לפני שנתיים הכנו תוכנית לימודים
והחלטנו שזו תהיה מדיניות בית-ספרית".

ממסתייגת למשווקת
נורית תמרי ,מחנכת כיתה ג' ,1מספרת בהתלהבות על הפרויקט
בכיתתה ומציינת שזה קצת מצחיק שדווקא היא מדברת ומקדמת
את הנושא ,כי בהתחלה היא לא כל כך אהבה את הרעיון.
"כמה דברים הפריעו לי .קודם כל ,נראה היה לי שההתכווננות היא
לתוצר ,לדוגמא  -מגרש הכדורסל קטן מדי  -נבנה דגם של מגרש
אחר .בנוסף ,כמורה ,את קצת יורדת מהפסים ,כי יש ל ך שבע-שמ�ו
נה קבוצות שצריכות לבנות משהו ואת רק מורה אחת ואת לא יכולה
להתחלק לשבע.
עם הזמן והניסיון אנחנו כב ר יודעים שצריך להכין מראש כמה א�נ
שים שיעזרו לך – לפעמים נעזרים בילדים מכיתות ה'-ו' ,מחברים
אותם לקבוצות וזה פותר את הבעיה ,כי במקום שבועות ,זה לוקח
שעה .היינו שמחים ג ם להיעזר בגמלאים והורים של תלמידים שר�ו
צים לעזור ולהתנדב במגוון תחומים".

"הילדים מתחברים לבעיות היום-יום והלמידה
מתחברת לחיים האמיתיים .האידיאולוגיה אומרת
 בואו נראה אילו בעיות יש לנו בכל מיני תחומיםוננסה למצוא להן פיתרון" (נורית תמרי)
אז איך קרה שהפכת למשווקת נלהבת של ה?PBL-
"אנחנו לא בנינו תוצרים; אנחנו נתנו פיתרונות אמיתיים ובגלל
שהבעיות הן אמיתיות ,כך גם הפיתרונות .למשל ,ביהל ,הרשתות
של השערים נשחקו בשמש ונקרעו והכדור עף מאד רחוק; זאת ממש
בעיה ,כי הכדורגל מאד חשוב לילדים ,הם משחקים הרבה ויוצא
שרוב הזמן הם צריכים ללכת לחפש את הכדור .הילדים המדהימים
האלה הלכו לדבר עם מזכיר הקיבוץ אמנון שמעוני והציעו פיתרון -
לקנות רשתות .אבל מאיפה יביאו את הכסף  -קיימו מכירה של מיץ
ועוגיות ביהל ואת הכסף נתנו לאמנון .זה פיתרון אמיתי של בעיה
 הם לא בנו דגם של השערים ,הם ישבו וחשבו ובאו עם הצעהמעשית וגם ביצעו אותה .עם הזמן ,הבנתי שתוצר יכול להיות גם
הצגה ,שיר ודברים אחרים ושההתכווננות לכך אינה בהכרח מובילה
רק לדגם".
מה מרוויחים התלמידים ,חוץ מרשתות חדשות לשערים?
"הילדים מתחברים לבעיות היום-יום והלמידה מתחברת לחיים
האמיתיים .האידיאולוגיה אומרת  -בואו נראה אילו בעיות יש
לנו בכל מיני תחומים וננסה למצוא להן פיתרון ,תוך כדי פיתוח
המיומנויות שתלמידים צריכים במאה ה ,21-כמו עבודה בקבוצה,
חשיבה ,יצירתיות וכן הלאה".
איך מתבצע הפרויקט ,הלכה למעשה?
"כל שכבה לוקחת נושא ,שואלת שאלה ,בודקת איפה יש בעיה
ומוצאת פיתרון .בשכבת ג' ,הנושא הוא 'היישוב שלי' – הילדים

מאורגנים בקבוצות לפי היישובים ויוצאים לבדוק  -מה הבעיות
שקיימות ביישוב? בשלב הראשון כל ילד לב ד מסתובב במקום מג�ו
ריו ושואל אנשים – מה ,לדעתם ,הבעיות ביישוב שלנו?
בשלב הבא יושבים בקבוצה ואז נדרשות המיומנויות של עבודה
בקבוצה  ,כמו פשרה ,ויתור ,אלימינציה  -בוחרים בעיה אחת וחו�ז
רים ליישוב ,לחקור ולהעמיק בבעיה .למשל ,אם זו בעיה שקשורה
למזכיר היישוב ,הילדים יושבים עם המזכיר וחוקרים  -למה יש את
הבעיה ,איך היא נוצרה וכן הלאה.
למשל ,בבאר-אורה ,הבעיה שבחרה אחת הקבוצות (מתוך שתיים)
היתה :למה אין בריכה ביישוב .ישבו עם המזכיר ה וחזרו עם התש�ו
בות לכיתה .בסופו של דבר ,החליטו להכין עצומה ,לפרסם אותה
ולאסוף חתימות מהתושבים.
בעובדה ,הבעיה שנבחרה היתה שאי ן מספיק פעילויות לילדים .ה�ת
למידים ישבו עם מי שאחראית על התרבות ואחרי שהעמיקו בבעיה,
החליטו לעשות בעצמם חוג .ישבו כל השבוע ,בנו בובות מלבד
ותפרו אותן והפעילות היתה שהמשתתפים בחוג ישלימו את הכנת
הבובות עם הילדים .זה תוצר שהוא מהחיים.
ביטבתה - ,אין מספיק נקלטים .הפיתרון הנבחר היה כתיבת מסמך
פרסום ,כד י לעודד אנשים לבוא לקיבוץ ואת המסמך הזה התלמ�י
דים נתנו לרכז הקליטה.
יש גם את שלב השיתוף בכיתה  -כל קבוצה משתפת איזו בעיה היא
מצאה והכיתה שואלת עוד שאלות ,עוזרת לכוון את הקבוצה ,נותנת
רעיונות .לאחר מכן כל אחד לבד חושב על שלושה פיתרונות (שלב
עצמאי)  -חוזרים לקבוצות הקטנות וצריכים למצוא פיתרון אחד.
ושוב צריך לחדד את כל המיומנויות".
איך התנהלה העבודה בקבוצות?
"בכיתה שלי – יחסית ,על מי מנוחות .יש לי כיתה מדהימה  -בזכות
שרי שעבדה איתם ב-א'-ב' הם יודעים לעבוד בקבוצות והם יודעים
להתפשר; יש לי כיתה של ילדים עם לב גדול ויכולת נתינה והכלה".
מה השלב האחרון של הפעילות?
"הצגת התוצר ,שלפעמים מתקיימת בפני הורים ,או בפני הכיתות
הצעירות; הקבוצות מציגות את מה שעשו ,כשהכוונה היא יות ר ל�ה
ציג את התהליך (למשל ,בעזרת מצגת) ,לדווח על מה שנעשה".

מסובך להבנה ,קל לביצוע
ישבתי לשיחה עם שניים מתלמידיה של נורית  -נועם רוסו מעובדה
ורוני אלפסי מבאר-אורה וניסיתי לעמוד בקצב:
רוני ומשפחתה עברו לבאר-אורה מעובדה בתחילת השנה .רוני
אוהבת לגור ביישוב ,בין השאר ,בגלל שיש לה שם הרבה חברים.
נועם ומשפחתו עברו בתחילת השנה מתל-אביב לעובדה ,ונועם
מסביר לי שבבית ספרו הקודם 'יהודה המכבי' היה יותר כיף" ,כי
היו פחות לימודים ויותר פרויקטים ,יותר עבודה בקבוצות .אני מאד
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המיוחדות שבהורות
משרד הרווחה
והשירותים החברתיים

מפגש רביעי

המחלקה לשירותים חברתיים

מזמינה אתכם למפגש הרביעי בסדרה המיועדת להורים לילדים עם צרכים מיוחדים ,אנשי מקצוע ולקהל הרחב
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בליווי הסרט" :זה אח שלי"

הרצאתה המרתקת ומעוררת ההשראה של חגית רון-רבינוביץ׳
כתבת מגזין ופובליציסטית בכירה ב"ישראל היום" ויוצרת סרטים דוקומנטריים ,על צמיחה מתוך משבר
וכאב ,והגשמת חלום כנגד כל הסיכויים.
רון-רבינוביץ' היא אם חד הורית לארבעה ילדים .בנה בכורה עילי בן ה 17-הוא אוטיסט בתפקוד נמוך,
וזה  15שנה מקדישה עצמה רון-רבינוביץ' להסברה ולהעלאת המודעות על הלקות התקשורתית בעולם
הכה תקשורתי שבו אנו חיים .באפריל אשתקד נבחרה להיות נציגת ישראל באומות המאוחדות שבניו
יורק ,שם נאמה מול הורים מכול רחבי הגלובוס ,ואף כיכבה בסרט הדוקומנטרי "זה הילד שלי".
בהרצאתה "ללכת בעקבות החלום .בזכותו" היא משתפת בכנות שובת לב ,בהומור ואף בדמעות במשבר
הגדול שחוותה בעקבות אבחונו של בנה הבכור ,במלחמתה העקובה מדמעות וכסף רב לקדם את בנה,
ועל החלטתה האמיצה ללכת בעקבות החלום שלה לכתוב ולהפוך לעיתונאית בגיל  .38בזכותו של עילי.
סרטה הדוקומנטרי "זה אח שלי" ,השופך אור לראשונה על הדינמיקה המשפחתית המורכבת ,הוקרן
בערוץ  2וזכה לשבחים רבים.

בקרוב  -מפגש חמישי והאחרון בסדרה
עם רונית ארגמן בנושא התבגרות מינית
יתקיים ביום רביעי ,13.6.18 ,בלובי גלריה

פרטים נוספים :שרי ניצן054-9799151 ,
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אוהב את זה".
כשנורית סיפרה לכם על ה ,PBL-מה הדבר הראשון שעבר לכם
בראש?
רוני " :שסוף סוף יש פרויקטים ושזה כיף".
נועם" :חשבתי שזה יהיה ככה מתחילת השנה ,סגנון הלימוד הזה.
חיכיתי וחיכיתי וזה הגיע רק באמצע השנה".
הבנתם את הרעיון שמאחורי הפרויקט כשהסבירו לכם ,או תוך
כדי עבודה?
נועם" :הבנתי חלקית כשהסבירו ,אבל טוב יותר תוך כדי עבודה .לי
היה קצת מסובך להבין ,אבל קל לביצוע״.
רוני :קצת כמו נועם ,בהתחלה לא כל כך הבנתי .זה לא היה נראה לי
מסובך ,אבל לא הבנתי איך עושים חלק מהדברים".

"לא האמנתי שלא נוכל לקיים את זה; לא חשבתי
שנעבור את זה בשלוש שניות ,לא חשבתי שזה
פשוט ,אבל האמנתי שנוכל לעשות את זה" (נועם
רוסו ,ג' )1
היה מעניין להסתובב ביישובים ולשאול אנשים מה ,לדעתם  ,ה�ב
עיות במקום?
רוני" :היה מגוון ,כי אחד יכול לומר עשר בעיות ,אחד יכול לומר
חמש ואחר רק בעיה אחת .בעיקרון  ,עבדנו עם הבעיות שאספנו ו�נ
בחרה הבעיה שנאמרה על ידי רוב האנשים  -שאין בריכה ביישוב".
נועם" :כולנו אספנו את הבעיות ,הבעיה שהופיעה הכי הרבה היא,
שאין מספיק חוגים ופעילויות בבסיס".
שאלתם מבוגרים ,ילדים ,או גם וגם?
"גם וגם .מתינוקות ועד מבוגרים".
מה היו התגובות של האנשים ששאלתם?
נועם" :התלהבו ,אבל היו כאלה שסתם זרקו איזה משהו שהם לא
מרוצים ממנו ,כמו שצבע הגגות דהה בשנים האחרונות".
רוני " :חלק היו רציניים וענו וחלק התלהבו ואמרו  -איזה יופי!"
כאמור ,הקבוצות מחולקות לפי יישובים  .בכיתה ג'  1היו שתי קב�ו
צות של ילדים מבאר-אורה ,בנות ארבעה וחמישה תלמידים וקבוצה
אחת מעובדה ,בת חמישה תלמידים.
כשבחרתם את הבעיה ,האמנתם שזה משהו שאתם יכולים לטפל
בו?
רוני :״כן .שמחתי שנפתח בריכה סוף סוף".
נועם" :לא האמנתי שלא נוכל לקיים את זה; לא חשבתי שנעבור
את זה בשלוש שניות ,לא חשבתי שזה פשוט ,אבל האמנתי שנוכל
לעשות את זה".
מה היו ההצעות שעלו בקבוצה?
רוני :״היו לנו שלושה רעיונות  -הראשון היה לקחת תיבה,
לשים ליד הצרכנייה ,לתלות שלט שבו יהיה כתוב שמי
שרוצה בריכה צריך לשים חמישה שקלים .הרעיון השני
היה לעשות פרסומת לטלוויזיה והרעיון השלישי הי ה לפ�ר
סם מודעה בלוח המודעות ולאסוף חתימות לתמיכה בבניית
בבריכה ביישוב".
נועם" :הרעיון שלי היה להקים חוג שנעשה פעמיים בשבוע
ודבש הציעה שנעשה פעילות של תפירת וקישוט בובות וזה
הרעיון שנבחר".
אילו תגובות קיבלתם כשהצגתם את הרעיונות בפני הכיב
תה?
נועם" :כל קבוצה קיבלה תגובה אחרת מכל קבוצה ,כי כל
אחד רואה את זה בעין אחרת; התגובות השתנו עם הבעיות,
אבל תמיד היו על משהו טוב ,חיובי".
ספרו לי על יישום הרעיונות:
רוני" :בהתחלה רז ואני נפגשנו ,ועבדנו על המחשב שלי על
הפרסום .בחרנו את המילים ,צירפנו תמונה והדפסנו .אגב,

אחרי שפרסמנו את זה ,הרבה ילדים ראו וגם הם פרסמו ברשתות
החברתיות רעיונות דומים וגייסו אנשים מהיישוב לרעיון הבריכה".
נועם" :אני ודבש בילינו שעות בחדר שלי בתפירה  -תפרנו בובות
של חיות מלבד והמטרה היתה שילדים צעירים ,בגיל הגן ,יקשטו
את הבובות".
אתה יודע לתפור???
"כן .למדתי לתפור בפרויקט אמירים".
היו מבוגרים מעורבים בפרויקט?
רוני" :אבא שלי עזר להדפיס ,אבל אנחנו ערכנו את המודעה".
הייתם צריכים לבקש ,או ליידע מישהו ביישוב?
רוני" :אמרו לנו ליידע את מזכירת היישוב".
איך היא הגיבה?
רוני" :הי א אמרה שזה רעיון ממש טוב ושכבר היו הרבה ילדים ש�ה
גיעו אליה ואמרו לה כל מיני רעיונות שיש להם על היישוב".
נועם" :אנחנו היינו צריכים לקבל אישור למקום שבו עשינו את
הפעילות  -מועדון המשפחות של עובדה".
איך פרסמתם את הפעילות?
נועם"  ":הכנו מודעה בולטת ותלינו בלוח המודעות שבגן השעש�ו
עים .אחר כך הכנו גם מודעות קטנות שנתנו כדי שישימו בתיבות
הדואר".
רוני ,כמה חתימות אספתם?
"כל הדפים התמלאו ,משהו כמו  350חתימות!"
ומה עשיתם עם החתימות?
"הבאנו למזכירת היישוב והיא אמרה שהיא יכולה לנסות לעשות
עם זה משהו".
נועם" :אצלנו ,כשהגיע יום הפעילות ,הלכנו למועדון בארבע וחצי,
לא היו הרבה ילדים".
אבל מי שהיה  -נהנה?
"כן .בגלל שלא היו הרבה ילדים ,הפעילו ת נמשכה חצי שעה ,והי�ל
דים לקחו הביתה את הבובות שהם קישטו".
מה למדתם מהפרויקט הזה?
רוני" :לרוב אני לא אוהבת לעבוד בקבוצות ,מפני אם אני עובדת
לבד ,אז הכל יוצא כמו שאני רוצה ובקבוצה רבים על הרבה דברים.
היו פחות ויכוחי ם ובגלל זה אני יותר אוהבת עכשיו לעבוד בקב�ו
צות".
נועם" :אני רגיל לזה ,לעבודה בקבוצות".
הייתם ממליצים לילדים אחרים לבצע את הפרויקט הזה כחלק
מתוכנית הלימודים?
נועם" :כן ,אני לומד ככה יותר טוב מאשר לשבת בכיתה .יותר קל
ללמוד ככה ואני מאד ממליץ ללמוד באמצעות פרויקטים".
רוני :״אני תמיד אוהבת לומר בסוף סיכום  -אז לסיכום  -היה ממש
כיף ונהניתי מאד".
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הקדוש נסטור

 /גל נקדימון

בסוף מרץ הלך לעולמו ג'ף מוזניק ,חבר קטורה ,שסבל שנים רבות ממחלה קשה .בחרתי להביא את
סיפורו של מי שנותר שקוף במצבים כאלה ,בדרך כלל .מי שנשכח מלב רגע אחרי .אבל לא כאן ,לא
בחבל אילות ,לא במקרה של נסטור
ההלוויה של ג'ף הית ה עצובה ,כמובן .צפויה ,אבל עדיין מאד עצ�ו
בה .המשפחה ,החברים ,הקהילה  -כולם התכנסו בבית הקברות.
יחד עם המשפחה – הבנות יובל וסיון ,אימן ברנדה ושלושת אחיו
של ג'ף  -ישב אדם בעל חזות זרה ,פיליפינית ויחד עם המשפחה
הוא קיבל את התנחומי ם ואת החיבוקים .המחזה חזר על עצמו במ�ה
לך השבעה  -נסטור ,המטפל הצמוד של ג'ף ,שאבלו הכבד ניכר
היטב ,לא נותר דקה לבד .למי שלא מכיר את הנפשות הפועלות
ולא היה חלק מחיי המשפחה בעשר השנים האחרונות ,הדבר נראה
קצת תמוה  .אחרי הכל ,ברוב הארץ אנו עדים למחזות שונים לחל�ו
טין  -מטפלים ומטפלות ,בדרך כלל מהפיליפינים ,דוחפים כסאות
גלגלים ,מגיעים לנקודת מפגש קבועה בגינה כלשהיא ,פוגשים את
חבריהם וחברותיהם לעבודה ולמולדת ,יושבים שעות ומשוחחים.
ההפרדה ברורה .אלא אם כן אתה נסטור דנו ,בקיבוץ קטורה.

"אשתי קתי חזרה לפיליפינים ,כי היתה בהריון
עם הבת שלנו – טרישה ,שבאוגוסט כבר תהיה בת
ארבע ...עכשיו אני נוסע לבקר אותן פעם בשנה,
כך שהגעגועים והמרחק קשים"
נסטור דנו ,בן ה ,38-הגיע לכאן לפני עשר שנים דרך סוכנות כוח
אדם ,לאחר הכשרה בסיסית שעב ר בפיליפינים ,בעיקר בשפה הע�ב
רית .את ישראל הוא הכיר בעיקר מהתנ"ך ומהברית החדשה וכנוצרי
קתולי ,המקומות החשובים ,מבחינתו ,היו ירושלים ,טבריה ונצרת.
על המדבר הוא לא ידע כלום ועל ישראל המודרנית רק מה שהיו
מראים בחדשות .הוא הגיע לתל-אביב ומשם ,באוטובוס ,לכאן,
למרבה המזל בעונת החורף.
נסטור אדם ביישן ונדרש מעט שכנוע על מנת שיסכים להתראיין.
באנגלית סבירה פלוס  ,עם מבטא פיליפיני כבד ,הוא מספר על הה�ס
תגלות לאזור המיוחד שלנו ,האהבה לחיים בקיבוץ והקשר המיוחד
שנרקם בינו לבין ג'ף במהלך השנים.
למה באת לישראל ולמה דווקא לתחום הסיעוד?
"באתי לכאן גם בשביל לעבוד וגם כי החברה שלי – היום אשתי –
כבר היתה כאן ועבדה בכפר-סבא .היה לי ניסיון קודם ,כי טיפלתי
הרבה בסבא שלי ואני גם מאד אוהב לעזור לאנשים .ערך מוסף
מיוחד היה לנסיעה ,בגלל שאני קתולי ולישראל יש מקום מיוחד
מבחינתי .הרבה קתולים רוצים להגיע ולטייל כאן ,אבל לא עושים
את זה בגלל העלות הגבוהה של הטיול".
בפעם הראשונה שהגעת לפה – הסתכלת מסביב ומה חשבת?
"בנסיעה הראשונה לכאן הסתכלתי מחלון האוטובוס וחשבתי – אוי
לא! אין בתים  ,אין כבישים ,אין עצים! (אין בתים לעומת הצפ�י
פות בפיליפינים ואין עצים לעומת הנוף הטרופי שיש שם) .ירדתי
מהאוטובוס ולא ידעתי את מי אני אמור לפגוש ולאן ללכת ,אבל
התקשרתי לברנדה והיא הגיעה לאסוף אותי ,ישר לחדר האוכל"...
אז הגעת ישר לחדר אוכל קיבוצי ...מה היה הרושם הראשון?
"הלם ,בעיקר בגלל הבדלי התרבות מבחינת האוכל – כל הירקות,
הסלטים ,העלים הירוקים ,בהתחלה פשוט לא ידעתי מה עושים עם
זה ,אז אכלתי בעיקר בשר ועוף".
לא העדפת להישאר בתל-אביב?
"כבר אחרי זמן קצר הבנתי שכאן הרבה יותר טוב .בכלל ,אני לא
כל כך אוהב את תל-אביב ואת מרכז הארץ ,גם בגלל זיהום האוויר,
שקצת מזכיר את מנילה".
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עומד בצפירה

איך קיבלו אותך – המשפחה של ג'ף והקיבוץ בכלל?
"הרגשתי מאד רצוי ,כי אנשים הזמינו אותי לשבת איתם בחדר
האוכל ,קיבלו אותי יפה ,אמר ו לי כל הזמן –  welcomeו-מה של�ו
מך? גם הופתעתי מכך שהרבה אנשים כאן מדברים אנגלית כשפת
אם; חשבתי שכולם ידברו רק עברית .בזכות זה היה לי קצת יותר קל
ובזכות זה גם שיפרתי פה את האנגלית שלי".
הסבר קצר :הראיון התקיים ביום השואה ,בקטורה ,בבית של ג'ף.
השעה.9:59 :
חוץ מטיפול בסבא שלך ,במה עוד עסקת בבית?
"בפיליפינים עבדתי עם אבא שלי בחקלאות .גידלנו "...
צפירה .נסטור קם עוד לפניי ונעמד.
" ...גידולים שונים ,תלוי בעונה .את הירקות גידלנו גם למשפחה
ולפעמים גם מכרנו ,תלוי כמה היה לנו ובכמה היה צורך .גידלנו
גם אורז ,לפעמים תפוחי אדמה ,תירס ,עגבניות ,מלפפונים ועוד".
אם אתה לבד בבית ,ויש צפירה ,אתה עומד?
"כן .גם אם אני באמצע משהו ,אני מפסיק ועומד".
נסטור גם מספ ר שתמיד הלך עם ג'ף לטקסים ואמש הלך לבד ,לר�א
שונה .הוא לא הלך כי היה צריך ללוות מישהו ,אלא כי רצה.
היית בירושלים?
"פעמיים ,בעיר העתיקה ,חשבתי שזה מאד יפה ושיש לי מזל שאני
יכול לבקר במקומות הקדושים .זה היה מאד מרגש להיות במקומות
שמוזכרים בתנ"ך".
אחרי שחיית כאן עשר שנים ,מה אתה חושב על האזור?
"מאד השתנה בעשר השנים האחרונות – הבית ,הקיבוץ והאזור.
הנוף יפהפה ,אני אוהב את הנוף ואת זה שהבית משקיף להרים
(אדום) .לדעתי ,לבית הזה יש את הנוף הכי יפה בקיבוץ .אני הייתי

יושב בחצר ,אומר שלום לאנשים שעושים ג'וגינג .דרך אגב ,אני
מאד אוהב תמרים ובפיליפינים הם מאד יקרים".
אתה רוצה להישאר בישראל?
"אשתי קתי חזרה לפיליפינים ,כי היתה בהריון עם הבת שלנו –
טרישה ,שבאוגוסט כבר תהיה בת ארבע .כשעוד היתה בארץ ,הייתי
נוסע לתל-אביב פעם בשבועיים ,לסוף שבוע ,להיפגש איתה .עכו
שיו אני נוסע לבקר אותן פעם בשנה ,כך שהגעגועים והמרחק קשים,
אז בינתיים ,אני רוצה להישאר עוד כמה שנים ,כי מדובר בהכנסה
טובה שאני שולח הביתה  -ואז לחזור לפיליפינים".
יש לך חברים פה?
"החברים של ג'ף ואני התקרבנו והיינו מבלים הרבה ביחד ,מן הסתם.
בימים האחרונים אני מרגיש קצת בודד  .ברנדה מזמינה אותי לפ�ע
מים לארוחות ,לפעמים אני אוכל כאן בבית ולפעמים בחדר האוכל;
אני אוהב לאכול בחדר האוכל ,עם עוד אנשים ,אבל אני רגיל ללכת
עם ג'ף וזה עצוב לי ללכת בלעדיו"...

ספורט וגלידת פקאן
מתי פגשת את ג'ף?
"ביום הראשון שהגעתי לכאן .בהתחלה ,היה הרבה חוסר נוחות ,כי
לא הכרנו אחד את השני וג'ף לא היה הכי מרוצה מזה שמביאים לו
מישהו חדש ,והיה צורך בהרבה סבלנות מצד שנינו .הוא גם לא רצה
שיעזרו לו בכל מיני דברים כמו להתלבש ולהתגלח והיה די רגיש,
אב ל לאט לאט התחיל להרגיש יותר נוח איתי ועם הזמן הפכנו ל�ח
ברים".
מה אתה יכול לספר לי על ג'ף?
"לפעמים הוא היה מאד שקט ,אבל תמיד נחמד .ג'ף מאד מאד אהב
מוזיקה ,בעיקר ג'ז והיה הולך כל שנה לפסטיבל הג'ז באילת; אני
מעדיף מוזיקה אלטרנטיבית .הוא אהב לצפות בתוכניות היסטוריה,
גיאוגרפיה ,בקומדיות וגם ביחד היינו צופים הרבה בספורט – ג'ף
אהב כדורסל ופוטבול ואני כדורגל ,שנינו אהבנו כדורסל .הוא מאד
אהב גלידה פקאן של יטבתה ופעם בשבוע הייתי קונה קילו גלידת
פקאן".
עד כמה הייתם קרובים?
"בכל פעם שהייתי נוסע ,ג'ף היה שואל מתי אני חוזר .בפברואר
האחרון ,כשנסעתי לחופשה ,הוא אמר לי שהוא מאד מתגעגע אליי,
הוא גם קנה מתנה לבת שלי.
אני הייתי מתקשר תמיד למחליף שלי ,לשאול מה המצב והוא היה
אומר לי שג'ף שואל עליי...
לפעמים ,היינו עולים צפונה לתל השומר וישנים במלון ,באותו
החדר .עכשיו ,שנינו נחרנו ,אבל ג'ף היה נוחר כל כך חזק ,שלא
הייתי מצליח לישון כל הלילה .בבוקר ,הייתי סוף סוף נרדם והוא
היה מעיר אותי .הייתי שואל אותו – ישנת טוב? והוא היה אומר לא;
אתה נוחר כל כך חזק"!...
נהנית מהעבודה ,מטיפול במישהו?
"כן .אני אוהב את העבודה הזאת ,אני אוהב לטפל באנשים ולדאוג
להם ,אבל הקשר עם ג'ף היה מיוחד ואני מאד אוהב את כל המשפחה
של ג'ף – הבנות ,ברנדה ,האחים והאחות שלו ,וגם האנשים בקיבוץ

עם ברנדה ,יובל וסיון

ג'ף ונסטור לוקחים את פורים ברצינות

מאד נחמדים .זה יהיה לי מאד קשה לעבוד במקום אחר ,עם אנשים
אחרים".
איך אתה מרגיש בימים אלה ,לבד בבית?
" היה לי מאד קשה כשג'ף נפטר; לא הייתי מוכן לזה ,אפילו שכבר
הרבה זמן כאילו היינו מוכנים לזה .קשה לי לדבר על זה ...אני מאד
מתגעגע אליו .אני מתגעגע לקול שלו; לפעמים אני מדמיין שאני
שומע את הקול שלו.
אתמול בלילה חלמתי עליו ,חלמתי שאני מגיש לו אוכל .אני אף
פעם לא אשכח את 'ג'ף .הייתי כבר פעמיים בבית הקברות עם ה�מ
שפחה ,אבל נראה לי שהיום אני אלך לבד ,כי אולי הוא גם מתגעגע
אליי ובגלל זה חלמתי עליו"...
בימים שאחרי ההלוויה ,ראיתי אותך בכל יום מוקף באנשים ,כמו
בן משפחה.
"כן ,גם בבית החולים וגם בהלוויה ,כולם ניגשו אליי ושאלו אותי
מה שלומי; באמת נהגו בי כמו בן משפחה .כל מי שהגיע לפה ניגש
אליי ,אמר לי שמשתתף בצערי וגם כשאני הולך בקיבוץ בימים
האלה ,אנשים שואלים אותי אם אני צריך משהו .ברנדה בודקת כל
יום מה שלומי וכולם דואגים שאמצא עבודה".

"אתמול בלילה חלמתי עליו ,חלמתי שאני מגיש לו
אוכל .אני אף פעם לא אשכח את ג'ף .הייתי כבר
פעמיים בבית הקברות עם המשפחה ,אבל נראה לי
שהיום אני אלך לבד ,כי אולי הוא גם מתגעגע אליי
ובגלל זה חלמתי עליו"...
מה אתה עושה בימים אלה?
"עכשיו אני בעיקר מנקה  ,מסדר ,עוזר למשפחה למיין את כל ה�ד
ברים .גם לי נאספו הרבה חפצים עם השנים ויכול להיות שחלק
מהדברים שלי אשלח לפיליפינים.
לפעמים ,אם אני משתעמם כאן ,אני נוסע לאילת ,מסתובב בעיר,
אני פשוט אוהב ללכת בעיר ,אתמול ,למשל ,ביקרתי במצפה התת-
ימי".
כל מי ששמע שאני עומדת לראיין את נסטור – מהמשפחה ועד
אנשי המקצוע שליוו את ג'ף ואותו במהלך השנים אמר לי – תדגישי
את זה שהוא מחפש עבודה באזור; אולי נצליח להשאיר אותו כאן.
אפשר להבין ,כשקוראים את מכתב ההמלצה של ברנדה ,למשל ,בו
נכתב ,בין השאר :״ג'ף אהב את נסטור אהבה אמיתית ,סמך עליו
ובטח בו .כ ל המשפחה של ג'ף ...אהבו והעריכו את הטיפול המקצ�ו
עי והמסור של נסטור ...מהר מאד גיליתי כמה האיש הצנוע הציל את
חיינו .בקיבוץ ובקרב המשפחה קוראים לו SAINT NESTOR״.
במהלך השבעה ,שאלתי את ברנדה ,יובל וסיון ,מה דעתן על כך
שאראיין דווקא את נסטור והתגובה של שלושתן היתה זהה" :רעיון
מצוין! אולי זה גם יסייע לו למצוא עבודה באזור"...
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מיליוני דגיגים זה לא הרבה

 /דובי הלמן

לפני כשש שנים ,חשף אותנו אבישי גרינברג למאבק הממושך על ערדג ,שסופו ידוע לכל .הגיע
הזמן לחזור להתחלה .דובי הלמן עורך לנו מסע בזמן ומחזיר אותנו לדיונים הראשונים ,להחלטות,
לניסיונות ,להצלחות ולכישלונות

כלובי הדגים  -מבט מלמעלה (מתוך חוברת " 50שנה להתיישבות בערבה")

הקדמה :דברים מפנקסו של פנסיונר
בימים אלה אני משלים פרק חיים של  82שנים .בין שאר העיסוקים
הכלולים היום בסדר היום שלי ,יש גם ניסיון להעלות על הכתב חלק
מסיפור המפעלים שיצא לי לקחת בהם חלק.
חברת ערדג עשתה היסטוריה באזור שלנו ומעבר לו ,ובכוונתי
לראיין כמה מבכירי עובדיה כדי לספר את הסיפור המרשים שלה.
בינתיים ,אני רושם כמה רשימות משל עצמי ועל סמך הזיכרון שלי.
להלן קיצור תולדות המעורבות שלי בערדג:
כבר בתקופה בה כיהנתי כראש המועצה (שנים  )1980-1984הושלם
מחקר במכון לחקר ימים ואגמים בניהולו של הלל גורדין ,שפירותיו
היו  -בין השאר  -פרוטוקול לריבוי וגידול דגי ים ,בעיקר שני סוגים
הידועים בשמותיהם :דניס ,לברק .משלב זה צריך היה לרתום גוף
עסקי שיהפוך את הפרוטוקול לתעשייה .הצעתי לתת את התפקיד
לקיבוצי הערבה הדרומית באמצעות המפעלים האזוריים – ערדום.
כך הוקמה לאחר זמן חברה בשם ערדג ,שקיבלה מערדום את הידע
ואת החוב (בתקופת מעבר הוקמו המתקנים הראשונים בנמל הנפט
ונמסרו לקיבוץ אליפז להפעלה).
בשנת  1990הוקמה חברת ערדג בבעלות חמישה קיבוצים ובחלוקה
שווה של המניות ביניהם; אני מוניתי לנהל את החברה.
החברה עברה תקופה קשה של הפסדים גבוהים ולאחר מכן מצאנו
את המתכונת לניהול טוב ומשם עלו הרווחים והרקיעו .כל שנה
חלקה החברה רווחים לבעליה בהיקף של שני מליון שקלים לשנה.
בין הזמנים עזבתי את ערדג לטובת שירות ציבורי בתנועה הקיבוו
צית ,לימודים אקדמיים ושירות בצבא קבע .חזרתי למציאות שונה
וניהול שונה .הצעתי את עצמי להקים ולנהל מתקן לגידול דגי ים
בבריכות יבשתית ,וגם על כך עוד יסופר.
הסיפור שיבוא עכשיו הוא על עליית החברה לפסגה גבוהה ביותר
ועל נפילה כתוצאה ממלחמה פוליטית שנוהלה נגדה על ידי גופים
ירוקים.

שיעורים ראשונים
ערדג  -ערבה-דג ,הייתה פרי הגישה שליוותה את פעילות האזור
להקים מפעלים משותפים לקיבוצים ,הן כמקור הכנסה וןהן כאפ�ש
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רויות תעסוקה .מבחינות מסוימות הייתה ערדג הצלחה מסחררת.
בשנים הטובות שלה טרם הסגירה השרירותית של החוות בים ,היה
שעור הרווח והרווח המחולק לבעלים חסר תקדים.
הגיעה העת לספר את הסיפור.
ההתחלה הייתה בין כתלי מכון לחקר החקלאות הימית שהוקם
באילת בניהולו של הלל גורדין .לכאורה ,נראה היה שהמכון מפתח
טכנולוגיה חדשנית ,והוא נשאר במעמדו זה ,למרות שמאוחר יותר
הסתבר שבאירופה ובעיקר ביוון נעשו כבר צעדים להקמת חוות
מסחריות לגידול ופיטםום דגי ים ובעיקר דגי הדניס והלברק .ה�מ
דיניות בה נקט מכון המחקר  -לשמור סמוך לחזה את ההישגים,
בהנחה שכך תתאפשר יציאה בלעדית לשוק  -התבררה מאוחר יותר
כשגיאה ,מאחר שמדובר בעולם בו היכולת ללמוד מאחרים גוברת
על היתרון של שמירת הידע כסוד.

בשנות ה 70-היה המכון כבר עסוק בניסיון להשיג
ממון ותמיכה להתחלת פיתוח תעשייתי .בשלב
זה נכנסו לתמונה קיבוצים ,מתוך כוונה לבנות
במשותף תעשיה חדשנית
כך או כך בשנות ה 70-היה המכון כבר עסוק בניסיון להשיג ממון
ותמיכה להתחלת פיתוח תעשייתי .בשלב זה נכנוסו לתמונה קיב�ו
צים ,מתוך כוונה לבנות במשותף תעשיה חדשנית .החלוץ הראשון
היה קיבוץ אליפז ,עבורו הוקמה חווה בתחומי נמל הנפט .ההדרכה
להפעלת חוות הכלובים הראשונה הייתה של אנשי המכון ,אלא שעד
מהרה הוקמה חווה חדשה והפעם על גבול ירדן באזור פרץוץ לר�ו
חות וסערות .המיקום הבעייתי נועד להרחיק את החווה מהפעילות
באילת למרות החסרונות הרבים שהיו לו .תוך זמן קצר צריך היה
לפתח טכנולוגיה חדשה להפעלת מכלאות הדגים (כלובים) בים.
הפעם ,הניסיון של המכון לא התאים לתנאים החדשים וכל עבודת
הפיתוח  -לאורך כל השנים  -נעשתה על ידי הצוות של ערדג .
עברו כמה שנים ,עד שהושגו היעדים של עמידות החווה בתנאי
סערות ,תוך שינוי צורת הכלובים וצורת עגינתם .בשנים אלה חל

גם מהפך בממשק העבודה  -לאחר אי הצלחה בהשגת יבול גבוה
ואיכות הדגים ,עברה ערדג לשיטה שהיתה נהוגה כבר באירופה,
שנהגה גידול בצפיפות נמוכה (למרות מחאות המכון ,שההמלצה
שלו הייתה גידול בצפיפות גבוהה) .מהר מאד נשבר מחסום העיכוב
בגדילה והחלה תקופה של יבולים גבוהים מאד ואיכות שוק גבוהה
של הדגים .לשינוי זה הייתה השפעה מרחיקת לכת על כלכליות
החברה ,שעברה מהפסדים גבוהים לרוחוח ושיעור רווח חסרי ת�ק
דים .ערדג התחילה להיות מקור הכנסה מרכזי בכלכלת הקיבוצים
השותפים בחברה.
מיום היווסדה הייתה ערדג בבעלות של חמישה מקיבוצי הערבה;
האחרים לא רצו להצטרף מתוך חשש שמדובר בפעילות שלא תישא
רווחים .החלק של כל קיבוץ משתתף ההיה חמישית ,וחלוקה זו ל�ח
לקים שווים נשמרת עד היום .מאוחר יותר הוצע לקיבוצים נוספים
להצטרף על בסיס רכישת מניה בערך שהיה לה בפועל.
בעת הקמת ערדג נערך דיון על החלוקה בין תחומי הפעילות .כבר
אז ,מההתחלה ,הפעילה החברה מכון רבייה זמני ,שלאחר זמן מה
עבר למשכן הקבע שלו במבנה תעשייתי גדול .הידע והפרוטקולים
של רביית דגיגים מקורם היה במכון לחקר ימים ואגמים .השוק של
הדגיגים נועד להיות חוות הגידול בישראל ואירופה ,אבל מכירת
דגיגים היא של מוצר מן החי ,לכן צריך היה ללמוד ולפתח שיטות
של העברת דגיגים במיכלים עם אספקה קבועה של חמצן .עד היום
פועל מכון הרבייה ושולח את הדגיגים לחוות בים התיכון ,אלא
שהיקף הייצור לא עלה מעולם על כמה מיליוני דגיגים בשנה .היקף
זה הותיר את המכון עם שולי רווח נמוכים ,בהשוואה למה שניתן
היה להשיג בחוות הפיטום.

חילוקי דעות וחלוקת רווחים

אילת ולהציע הקמת כפר דייגים שיתפרנס מגידול דגי הים .הצעתו
נדחתה באמירה שאם הקיבוצים או חבריהם אינם מעוניינים בפו
עילות החברה  -צריך לסגור אותה .למרבה המזל עברה החברה
את השלב ההתחלתי הקשה ויצאה לדרך כחברה מצליחה ומרוויחה
מאד .עדיין ,חלק ניכר מעובדיה היו תושבי אילת.

לשינוי זה הייתה השפעה מרחיקת לכת על
כלכליות החברה ,שעברה מהפסדים גבוהים לרווח
ושיעור רווח חסרי תקדים .ערדג התחילה להיות
מקור הכנסה מרכזי בכלכלת הקיבוצים השותפים
לחברה
העברת החווה ממעגן קצא"א לחוף הצפוני פתחה פרק חדש בתו�ל
דות החברה .לצורך תכנון החווה החדשה התקשרה ערדג עם חברת
הנדסה ימית ,אבל נותר עדיין הקשר עם מכון המחקר באשר לאפיון
החווה .בשונה מחוות באירופה ,היתה מבוססת החווה של ערדג על
הקמת גשר מתכת הבנוי חוליות חוליות של יחידות מתכת צפות,
קשורות ביניהן על ידי צירים .הגשר עוגן למקומו על ידי עוגנים
גמישים שהיו אמורים לתת לגשר עמידות בפני גלים .לצידי הגשר
נמתחו זרועות שהיוו משענת לקשירת כלובי רשת בהם אמורים היו
הדגים לגדול .הכלובים היו מרובעים לפי הניסיון של מכון המחקר,
תוך תכנון לסובב אותם כאשר כל סיבוב מפנה פאה אחרת כלפי
מעלה .זו הייתה אמורה להיות השיטה ליבוש הצמדה מעל הרשתות
כדי לנקותן ולאפשר זרימת מים טובה דרכן .לא עבר זמן רב והחווה
חוותה את הניסיון של עמידה בפני סערות שהיו בדרך כלל סערות
דרומיות וגלים גבוהים .הזרמים הנלווים לסופות הללו באים מכמה
כיוונים כך שהלחץ על מסגרות המתכת היה כמו מלקחיים .התוצאה
הייתה עגומה .שבר של חלקי הגשר והמתלים וכן פגיעה ברשתות
הכלובים .עבר זמן עד ששונתה כל השיטה ובינתיים ספגה ערדג
נזקים מצטברים גבוהים מהסופות שבאו בזו אחר זו.

את המימון להקמת מכון הרבייה החדש והקמת החווה בים נתנה
בעיקר המחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית .לצורך מטרה
זו הועמדו יתרות התקציב של הקיבוצים בסוכנות ומסירת המפעל
לקיבוצים הופקדה בידי המכון לחקלאות ימית; התוצאה הייתה שכל
מבחן השיטה
עובד חדש מהקיבוצים נדרש לעשות תקופת הכשרה במכון המחקר.
אני עצמי העברתי תקופה זו במחלקה לגידול אצות (האצות הן
התקלות החוזרות בשמירה על שלמות החווה יצרו צורך לשכלל
תחילתה של שרשרת המזון העוברת דרך סרטניות המהוות מזון
אותה .נעשו שני צעדים בכיוון זה :האחד  -שינוי צורת הכלובים
ללרוות של הדגיגים שמהם גדלים הדגים) .נהניתי מאד מתקופה זו
והשני  -שכלול הגשר של הדוברות .בסיור שקיים אסף בדנמרק
ומהדרכת הצוות של מכון המחקר אתם אני שומר עד היום על קשר.
נמצא שנכון להביא מסגרות לכלובים עגולים ורשתות מתאימות,
במקביל ,נוצר בדרך זו קשר אל המכון כולו על כל צוות החוקרים וכך הורכבו שלש מסגרות עגולות ונקשרו בקצה הרפסודה הקיימת.
שלו .עד היום אני מצר לעל כך שערדג לא ידעה לשמור ולטפח י�ח כל מסגרת עגולה הייתה קשורה רק בנקודה אחת לרפסודה.
סים חשובים אלה עם המכון ועם החוקרים.
המבחן היה טוב מאד .בזמן סופה הייתה לכלובים החדשים גמישות
והפכה
מחלקה
מעין
הייתה
בשנת  1980התנתקה ערדג מערדום ,בה
רבה לספוג את הלחצים הדיפרנציאלםים ללא נזק .לאחר מכן ,נב�ד
להיות חברה בע"מ .מתקופה ראשונה זו ייזכרו בעיקר רענן ברזק
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שהיה המנהל הראשון של החברה ואסף הלמן שניהל
את פרויקט ההקמה של מכון הרבייה והמשרדים של
החברה .רענן הגיע אלינו כדי לקבל עזרה ביציאה
לעולם הרחב וקיבל את פנייתנו להצטרף לפרויקט
ההקמה של ערדג .אופיו הסוער והיכולת שלו לראות
למרחקים הביאו לבסוף לקרע ולהדחתו ואף לניסיון
לתבוע אותו על שימוש שעשה בידע שהביא קודם
לכן לערדג .רענן השתקע עם משפחתו ביוון והפך
למומחה בתחום גידול דגי-ים .לימים ,היה זה הוא
שהביא את אנשי מכון הרבייה לסיור בחוות ביוון,
שם התברר שאנחנו בפיגור אחרי האירופאים בניסיון
שרכשו בריבוי וגידול דגי הים .לגילוי זה הייתה השו
פעה על המשך הפעילות של ערדג.
כזכור ,היו היעדים העיקריים של הקמת חברת ערדג
הרחבת תעסוקה לחברי הקיבוצים וגם יצירת מקור
כספי .בפועל ,היה קושי רב בגיוס עובדים מבין חברי
הקיבוצים .בשבלב מסוים התייאש רענן מתהליך ה�ר
חבת הצוות והעלה הצעה לפנות לאוכלוסיית העיר מתוך מאגר התמונות של לשכת העיתונות הממשלתית
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זו לא סתם מזבלה ,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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המשך מעמוד 13
קה עם המתכנן של החווה תצורה חדשה ,שבה הכלובים מחוברים
ישירות לרפסודה ושוב הם נקשרו רק בנקודה אחת .ההצלחה של
השינויים הביאה להחלטה לבנות כלובים חדשים בייצור עצמי ,וכך
נעשה ,אך הפעם נחלנו אכזבה  -המסגרות בייצור העצמי לא עמדו
כראוי במבחן הסערה .בדרך הקשה למדנו שאפיולו ייצור של מ�ו
צרים פשוטים ,לכאורה ,כמו מסגרות לכלובים ,מבוסס על פרטים
חשובים .במסגרות שקנינו באירופה נעשו התאמות על פי ניסיון רב
שנצבר ולא פשוט היה לחקות אותו .הלקח הזה  -כל כמה שהיה
כואב  -היה חשוב ביותר להמשך בניית החווה.

ההצלחה של השינויים הביאה להחלטה לבנות
כלובים חדשים בייצור עצמי ,וכך נעשה ,אך הפעם
נחלנו אכזבה  -המסגרות בייצור העצמי לא עמדו
כראוי במבחן הסערה
החווה במיקומה החדש בחוף הצפוני של מפרץ אילת אוכלסה כבר
עם הרבה דגיגים ,כאשר עלתה שאלה חדשה  -תוצאות הגידול
היו עגומות ביותר ,הן מבחינה כמותית והן מבחינת איכות הדגים.
קיימנו שורה ארוכה של התייעצויות גם עם חוקרי מכון המחקר ולא
הגענו למסקנות ראויות.
על פי ההנחיות של מכון המחקר אכלסנו את כלובי הגידול בצפיפות
גבוהה ביותר ,בהנחה שכך יגדל היבול .עכשויו החלטנו  -ללא ה�ס
כמת החוקרים  -שצריך להעתיק את הניסיון של החברות באירופה,
ולדלל מאד את כמות הדגים בכל כלוב .ההחלטה הזו הייתה קריטית
מכיוון שלא עבר זמן רב וניתן היה להיווכח שהצעד הלא מוסכם הזה
היה מוצדק .עד היום נשמעות אמירות על כך שערדג ויתרה על
אפשרות לייצור גבוה יותר ,אבל ערדג לא שינתה את התצורה עליה
הוחלט בתקופת המשבר.
למרות ההתקדמות הרבה בהפעלת החווה בים ,הורגש מחסור
בניהול מקצועי ברמה גבוהה .לראשונה ,הועלה הרעיון להביא
לחווה מנהל מנוסה מחוץ לחברה ,רעיון שנתקל בהתנגדות הצוות
ובפחד שיישמטו ממנו מושכות ניהול החווה .לבסוף נמצא בוגר
חקלאות ימית באי מלטה ,ששהה בעבר גם באילת .אריק הביא אתו
הרבה ניסיון ,אם כי היה חרסר לפעמים את הקשיחות הנדרשת להנ�ח
לת נהלים חדשים .בפועל ,הביא הניהול החדש לתפנית בכל הפעלת
החווה ובתוצאות הכלכליות שלה.

שגשוג והצלחה ונרדמים בשמירה
בעשור השני לקיומה של ערדג ,חלה עלהיה משמעותית בהיקף ה�פ
עילות  -הוקמו רפסודות כלובים חדשות ,נרכש כלי שייט מתאים,
שוכללו בית האריזה ותהליך המיון ,הרווח שחולק לבעלים מדי שנה
גדל באופן מרשים .לחלק מהקיבוצים ,ההכנסה מחלוקת העודפים
הפכה להיות הבסיס לפעילות הכלכלית.
מיום היווסדה של ערדג היה ברור שלא ניתן להרחיב פעילות בים
מעבר להיקף גידול מסוים .עובדה זו הולידה את המחשבה שצריך
להקדים ולפתח גידול דגי-םים במתקנים יבשתיים ,שיאפשרו גם ט�י
פול במים היוצאים מהחווה .ההצלחה הגדולה בהפעלת החווה בים
וההכנסות הגבוהות שנבעו ממנה השפיעו ,כנראה ,על מידת הערנות
והצורך לא להפסיק אפילו לרגע את תהליך הפיתוח .כך יצא שרק
כאשר החרב הייתה תלויה על הצוואר ,כלומר  -ההתקפה על ערדג
מצד גורמים עוינים בעליל ,התחילו בתהליך פתוח חווה יבשתית
בדמות פיילוט לפיטום בבריכות ביבשה .התהליך הגיע כמטעט ל�ה
בשלתו ,כאשר ערדג קיבלה עצת אחיתופל של חברת יעוץ והחליטה
לסגור ולהפסיק את פעילות הפיתוח היבשתי.
בעת הזו ,כבר התקבלה החלטה במכון לחקר ימים ואגמים (מלח"י)
להקים פיילוט לגידול דגי ים בבריכות .היה זה פועל יוצא מעמדת
המכון  -שניתן לגדל את הדגים בחווה יבשתית כחלף להפסקת

מתוך מאגר התמונות של לשכת העיתונות הממשלתית

הפעילות בים.
במקור ,הייתה עוד התלבטות במלח"י באיזו שיטת גידול לבחור
 האם טיפול במים בשיטה שנקראה מגה-פלו המרמזת על סחרורהמים באמצעות מעליות אוויר ,או בשיטה של גידול במקביל של
אצות כשיטה לטהור המים .הבחירה במגה-פלו הביאה למחלקות
קשה בין החוקרים ,שנמשכה כל השנים בהן הופעל הפיילוט.
את שיטת המהגה-פלו פיתח ישראל הדס (רולי) שהיה מהנדס ואדר�י
כל בהכשרתו ,אבל רכש גם ידע רב בגידול דגים.
הפרוגרמה להפעלת הפיילוט הוכנה על ידי נועם מוזס (מלח"י)
והוקם צוות למעקב אחרי ההקמה וההפעלה .ערדג הביעה נכונות
לקחת על עצמה את ההפעלה של הפיילוט.
הפרוגרמה הציעה נפח גידול של  100טון דגים בשנה ולפי הנחה זו
חושבו שאר המדדים ,כמו כמות מזון ,כמות חנקן שיפונה מהמתקן,
כמות החמצן שתסופק לבריכות וכן קצב האכלוס .התכנית הייתה
לגדל דגי דניס כשמקור הדגיגים היא המדגרה של ערדג.
כאשר נכנסה ערדג לנעלי המפעיל חלה בחינה של הפרוגרמה ,מתוך
כוונה לצייד את המתקן שהיה כבר בתהליך הקמה ,במערכות כמו
מערכת הזנה ומערכת ביקורת ממוחשבת באופן שיתנו מעהנה ל�מ
תקן מסחרי גדול .נקבע סדר עבודה עם המתכנן כדי להשיג שכלול
מתמיד במערכות השונות וגם אפיון פיתוח מערכות הבקרה שבוצעו
על ידי קיבוץ סמר .מערכת ההזנה הוזמנה בנפרד ,כאשר בשלב
מוקדם הוצמדה מערכת הבקרה שלה לבקר הכללי (הצמדה זו גרמה
לתקלה הגדולה הראשונה ,שהייתה הפסקת מערכת אספקת האוויר
ולתמותה רבתי בבריכות).
בתחילה הוקמה בריכה אחת נפרדת כמתקן איזולציה לפני אכלוס
הבריכות ,אך בפועל פעל מתקן זה כמתקן קליטה לקבוצות הדגיגים
החדשות ,אלא שהשימוש העיקרי בו היה התגברות על הפרזיטים
שהגיעו כנראה במי הים הטריים טרם טיפול .הטיפול בפרזיטים
במתקן הקליטה היה יעיל בהשוואה לטיפול דומה בבריכות הפיטום,
מה גם שבמקרים קיצוניים ניתן היה לחסל אצווה מוקדם.
עד כאן ההתחלה וההמשך של ההתחלה .את ההמשך של ההמשך
אביא בגיליון הבא ,בתקווה שתמצאו עניין בהשתלשלות קורותיו
של אחד המפעלים הגדולים והחשובים של יישובי חבל אילות.
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(לפעמים) חלומות מתגשמים

 /מירב עפרוני

פאולין קפלין מלוטן חגגה בת-מצווה .בגיל 82
לוטן ,יום שבת בבוקר ,מזג אויר מושלם ,גוון ואני בדרך לפגישה
עם פאולין .המיקום – הגינה של פאולין .הקשר של פאולין לגינה
שלה והגינה שלה עצמה זה סיפור מקסים ,אבל לא הסיפור שלכבודו
נתכנסנו הפעם.
ג'וני קפלין ז"ל ופאולין התחתנו באנגליה לפני קרוב לשישים שנה.
לפני עשר שנים עלו לארץ בעקבות בנם  -מייק קפלין ,חבר קיבוץ
לוטן ,גוון (סקאלי) אשתו ושלושת ילדיהם  -נדב ,ג'וסף ובועז.
סיפור בת-המצווה המיוחד הזה מתחיל לפני שבעים שנה ,באנגליה,
אז לא היה מקובל שבנות יחגגו בת מצווה ויעלו לתורה ,והיה פשוט
יום הולדת  .12מאוחר יותר ,בשנות השישים ,לקחו ג'וני ופאולין
חלק בהקמת קהילה רפורמית בהארלו שבאנגליה .בהתחלה היו רק
כמה חברים בודדים בקהילה; היהודים בהארלו רובם היו מהגרים
והגיעו מזרמים שונים ביהדות ,ופאולין זוכר ת איך היו נפגשים ל�ת
פילות בבתים לפני שהיה מבנה קבוע לבית הכנסת ,אבל בעזרת
נחישות ורצון עז הצליחו להקים קהילה רפורמית פעילה וגם בית
כנסת.
החדשנות והיוזמה מלוות את פאולין גם בתחומים אחרים .ותיקי
לוטן זוכרים ביקור שלה בשנת  ,1993במהלכו  -עוד הרבה הרבה
לפני שכולנו היינו שם  -העמידה פאולין שישה דליים בחדר האוכל,
ליד נקודת פינוי הכלים .על כל דלי רשמה בעברית ,אנגלית וערבית
מה צריך לשים בתוכו ,כל דבר שאפשר למחזר זכה בדלי .העיזים
והתרנגולות הודו לה בפה מלא בשאריות על המעדנים מחדר האוכל
ולקהילה לקח יותר זמן להסתגל ולהתרגל ,אבל כנראה ששם הכל
התחיל .מיחזור ולוטן זה רומן ארוך .היום ,לאחר הרבה שנים של
התמדה ועבודה קשה של מייק ,הבן של פאולין ,מיחזור הוא כבר
חלק משגרת החיים .אנחנו גאים לספר שאצלנו זה התחיל עוד לפני
שהיה באופנה ,רק בזכות ראייה אחרת וכבוד לסביבה.

איחור אופנתי
כבר משנת  ,1986מאז הגיע מייק בנה ללוטן ,חשבה פאולין לעלות
בעקבותיו .היא וג'וני באו כמעט כל שנה לבקר ,הכירו את החברים,
ראו אותם מתחתנים ,מביאים ילדים לעולם ,ראו את הקהילה גדלה
ואת המקום מתפתח .לפני כעשר שנים פאולין דחפה וג'וני הצטרף

ויחד עלו הישר ללוטן .לא היה שום ספק לגבי המקום בו ישתקעו
בישראל; ברור שלוטן הוא הבית .וכך ,היו פאולין וג'וני להורים
הראשונים של חברי קיבוץ שעברו ללוטן .ביום הולדתו ה 80-סיפר
ג'וני שהוא בכלל לא רצה לעזוב את אנגליה (שם עדיין מתגוררת
ג'ודי ,בתו) ,אבל אחרי העלייה וקבלת הפנים בלוטן ,הוא שמח על
ההחלטה והבין כמה המקום הזה טוב בשבילו.

כבר בשנת  1993העמידה פאולין כשישה דליים
בחדר האוכל ,ליד נקודת פינוי הכלים .על כל דלי
רשמה בעברית ,אנגלית וערבית מה צריך לשים
בתוכו ,כל דבר שאפשר למחזר זכה בדלי
פאולין ,כמו פאולין ,מחליטה ועושה .היא החליטה לחגוג בת-
מצווה כהלכתה (כמקובל בלוטן) וקהילה שלמה התגייסה .בשבת
בבוקר ,בתאריך  ,10.3.18עלתה פאולין לתורה .לא צריך להיות
מתמטיקאים בשביל להבין שמי שהייתה נשואה כמעט  60שנה,
עברה את גיל בת המצווה ועברה בגדול .פאולין חגגה יום הולדת 82
ובאיחור אופנתי של  70שנה הגיעה חגיגת בת המצווה.
מסתבר שהחלום ליווה אותה הרבה שנים  -בהתחלה חשבה לחגוג
יחד עם הנכד בועז (בנם של מייק וגוון) בלוטן .כשזה לא צלח,
ולאחר שיחה עם הרב (והגנן) דניאל בורשטיין שאמר לה שאם זה
מה שהיא רוצה לעשות אז שפשוט תעשה  -החליטה פאולין לעלות
למצוות ,אבל לחיים מהלך משלהם ועברה כשנה ,במהלכה פאולין
היתה עסוקה בעיק ר בליווי ותמיכה לג'וני בעלה שנפטר לפני כח�ו
דשיים ,אבל על חלומות לא מוותרים .ובטח לא פאולין.
כמו עם כל בת/בן מצווה ,גם הפעם התגייסה מיקי הרמן ללוות
את פאולין בלימוד לקראת האירוע .מיקי מספרת שהחוויה היתה
מלמדת ומהנה לשתיהן  -לפאולין היה חשוב להתמודד עם השפה
העברית ומיקי היתה ש ם בשבילה ,ולשתיהן חשוב היה להבין ול�ה
כיר את המשמעויות .מיקי הסבירה ופאולין קראה ,למדה ,הבינה
והתרגשה מהשפה העברית.
לקראת האירוע ,שיעורי הבית היו ברורים  -פאולין צריכה להתמקד
בלימוד ולעשות חזרות לפחות שלוש פעמים ביום .פאולין הצליחה
להתחייב לפעם ביום ,ולא כל יום.
צילומים :מארק נווה
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מאבל  -ליום טוב
פאולין מספרת שג'וני היה יחד איתה בתחילת תהליך הלמידה ,והיא
קיוותה שההתרגשות והעניין לקראת האירוע יעזרו לו להמשיך .אבל
לצערה ,הסבל שלו היה גדול מידי והוא נפטר לפני היום הגדול.
האובדן של ג'וני בעלה ,לאחר התמודדות לא פשוטה עם מצב
בריאותי מורכב ,מלווה את פאולין והמשפחה .חסרונו הורגש היטב
באותו היום ומלווה את המשפחה כל יום וכל שעה .פאולין ,למרות
כל הקשיים בחרה לחגוג ובגדול .בזכות הקהילה ,ואנשים מקסימים
באזור (הרב בנג'י ,צוות המרפאה ,הרווחה ועוד) ,היתה אפשרות -
עם לכתו של ג'וני ,לחגוג את חייו.
למרות ההתמודדות הקשה ,הצער והאובדן ,עמדה פאולין והקריאה
בעברית בקול צלול וברור את ההפטרה ,והדרש ה שלה היתה מ�ע
ניינת ומרגשת ,בין השאר ,בזכות רצון ונחישות .פאולין חושבת
שקצב הקריאה שלה  -שהיה מעט איטי מהמקובל בקרב בנות שתיים
עשרה  -דווקא עזר לקהל להקשיב ,להבין ולהתחבר למסר.
לדבריה ,החווייה היתה נהדרת! יחד איתה חגגו המשפחה בלוטן,
בתה ג'ודי שהגיעה מאנגליה עם נואל בעלה .קהילת לוטן ,חברות
וחברי ם מהקיבוץ וגם מקטורה ,יטבתה ,סמר ,אילת ,ואפילו ירו�ש
לים .גם הרב בנג'י  -שליווה אותה ,את ג'וני ואת המשפחה בתקופות
קשות  -בא הפעם לחגוג ולברך.
בת מצווה בלוטן זו חגיגה קהילתית  -יש מי שמלמדת לקראת ,אחר
מנחה את האירוע ,יש מי שמכין עוגה ,אחרת אחראית על השלטים,
יש מי שמסדר לפני ומי שמארגנת תוך כדי .ויש גם מפה מיוחדת
שעליה רקומים שמות כל הילדות והילדים שחגגו בת/בר מצווה
בלוטן .היום גם השם של פאולין רקום ומופיע על המפה .גם הפעם
החלוקה היתה ברורה והקהילה היתה מגויסת .וכמובן ,היו סוכריות,
לא ויתרנו וזרקנו את כולן ,אולי קצת בעדינות ,אבל הן הגיעו ופגעו
במטרה.
וחלומות להמשך?
ברור שיש ,פאולין מתכננת בשנה הבאה להצטרף לאולפן ולשפר
את השליטה שלה בשפה העברית .היא קוראת וכותבת ,אבל חשוב
לה להיות מסוגלת לנהל שיחה בעברית עם כולנו .בשנים הראשונות
שלה בלוטן ,זכתה לשיעורים בשפה עם הרבה לאה בן-עמי ,ועל
הדרך קיבלה עוד טיפים לחיים של סבים וסבתות במדבר ,ונשארה
עם טעם של עוד.

פאולין חגגה בת מצווה בלוטן ,עשר שנים לעלייה ,כמעט שישים
שנ ה של זוגיות עם ג'וני והרבה עשייה ורומן ארוך של יותר משל�ו
שים שנה עם המדבר ,הערבה ,הקהילה והמשפחה.

פאולין חושבת שקצב הקריאה שלה  -שהיה מעט
איטי מהמקובל בקרב בנות שתיים עשרה  -דווקא
עזר לקהל להקשיב ,להבין ולהתחבר למסר.
היכולת שלה להמשיך ולעשות והיכולת של לוטן להיות לה לבית
מלמדים ,לדעתי ,כמה האישה הזו מיוחדת ,כמה הקהילה הזו מיוחדת
וכמה חשוב לדעת לחלום ולהגשים חלומות .בזכותה ,כנראה ,ממשיך
גם בנה את חלומותיו בלוטן ,אבל זה נושא לכתבה אחרת.
פאולין מבקשת להעביר מסר לקהילה :היא מציעה שיהיה מעמד
דומה להורים כמו לחברים ,שכיום נמצאים במעמד של תושבים ורוב
הקשר אתם מתקיים דרך ילדיהם ,חברי הקיבוץ .לדעתה ,מי שבחר
לחיות את חייו במקום מסוים צריכה להיות גם לו את האפשרות
להיות חבר ,ואם לא ,אז מעמד רשמי כלשהוא.
נשמע שגם הפעם פאולין צודקת ,אבל כנראה שיעברו לא מעט שנים
עד שיימצא הפתרון המתאים .נאחל לה מזל טוב ,הרבה שנים של
חלומות ועשייה בלוטן ובכלל.
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אנרגיה מתחדשת

 /דורית בנט

אם יש לך שמש...
במהלך החודשים האחרונים פעל ה מדינת ישראל להסרת רבים מהחסמים שמנעו עד כה מאזרחים לה�ק
צות את גג ביתם האישי להתקנת מערכת סולארית ביתית .מדובר בסדרת הקלות להקמת מערכות קטנות
עד בינוניות על גגות ואזורים קרקעיים ,והיום  -יותר מתמיד  -כדאי ומשתלם להתקין מערכת סולארית
על גג הבית!
אז מה השתנה:
פטור מהיטל השבח:ה :היטל השבחה הוא מס שמשלמים לרשות ה�מ
קומית כאשר מבצעים תוספת או שיפור לנכס/מקרקעין .הממשלה
החליטה שלהקמת מערכת סולארית על שטח של עד שבעה דונם –
יש זכאות לפטור מהמס.
פטור מהיתר בניה :כחלק מהמאמץ לעודד אזרחים להקים מערכות
פרטיות ,אישרה הממשלה פטור מהתשלום ומהבירוקרטיה הכרוכים
בהיתר זה.
יצירת חשמל ביתי ומכירת עודפים לחבר ת חשמל :הממשלה אי�ש
רה הסדרה ,במסגרתה עודפי ייצור ממערכות קטנות ופרטיו ת י�מ
כרו לחברת החשמל בתעריף קבוע של  55אג' עבור כל קילו-וואט
חשמל .המשמעות היא ,שניתן למקסם את גודל הגג ליצור חשמל
ולא להגביל את היצור לגובה הצריכה של הבית.
מהלכים אלו מראים שהגישה השתנתה לטובה ,והיום הממשלה מנסה
להקל על האזרחים להקים מערכות פרטיות על הגג ובכך להפוך
אותנו  -בו זמנית  -ליצרנים וצרכנים ,כלומר ."PROSUMERS" -
הדבר שהכי חסר במדינה הקטנה שלנו זה שטח .הכל מצטופף וכל
פיסת נדל"ן צריכה להיות מנוצלת עד תום .פוטנציאל ייצור החשמל
מגגות מגיע כמעט ל 60%-מצריכת האנרגיה בישראל בשעות היום.
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יתרה מכך  ,יום יבוא והגג שלנו גם יוכל לשמש תחנת הטענה לר�כ
בים שלנו ,בחינם!
באתר שלנו אנו מפרסמים מספרי טלפון של מתקינים מומלצים
מהאזור ,ואפשרויות לליווי קבוצות רכישה.
בכל שאלה נוספת ,החברה לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות עומדת
לרשותכם.

משולחנו של חנן

/

חנן גינת

ראש המועצה האזורית חבל אילות וד"ר לגיאולוגיה

הקשר עם השכנים ממזרח
לנו ,בחבל אילות 90 ,ק"מ של גבול משותף עם ירדן .מאז נחתם הסכם השלום בשנת  1994התקיימו
פרויקטים משותפים רבים עם השכנים הירדנים בערבה
בתחילת הדרך ,התקיימ ו מיזמים בתחום החקלאות ,לטובת פ�י
תוח החקלאות ברחמה ובהמשך נוצרו קשרים בין בתי-ספר ,גורמי
תיירות ,מחקר ועוד .לצערנו ,בשנה האחרונה ,היקף שיתוף הפעולה
ירד .אחת הסיבות לכך היא האירוע הקשה שהיה בשגרירות ישראל
בעמאן שהוביל לניתוק הקשרים הדיפלומטיים עם ירדן .לשמחתנו
הרבה השגרירות נפתחת בימים אלו ומתחילה שוב לתת שירותים
קונסולריים ,הכוללים מתן ויזות.
חשוב לציין מספר פרויקטים בחבל אילות ,שהתקיימו ומתקיימים
בשיתוף עם הירדנים:
מועצה אזורית חבל אילות  -בשיתוף פעולה עם מרכז מדע ים המלח
והערבה ,בית-ספר שדה "שדה-בוקר" והשותפים הירדנים  -קיימה
פעילות משותפת בישראל ובירדן בנושא הנבטים ודרכי הבשמים
בתאריכים  .18-20.02הפעילות כללה יום עיון בעיירה ואדי-מוסא
במהלכו ניתנו הרצאות על ידי חוקרים ישראלים וירדנים בתחומים
שונים כמו גיאולוגיה ונוף לאורך דרך הבשמים ,צמחייה מדברית
בהרי אדום ,הערבה והנגב ,ארכיאולוגיה ,היסטוריה ופיתוח תיירותי
של הדרך.

היתה זו הפעם הראשונה בה פגשו המשתתפים
הישראלים והפלסטינים את שותפיהם הירדנים
למעין ועידת פסגה
בכנס השתתפו  25ירדנים העוסקים בתחומים שונים ובהם מנהל
שמורת הטבע דנא שבירדן ,דיקן אוניברסיטת שובאק ,נציגים של
שלושה סוכני נסיעות ירדנים העובדים בשיתוף פעולה ישראלי,
מדריכי טיולים אקולוגיים מהשמורות פטרה ,ואדי-רם ודנא וכן
מנהל ונציגי כפר התיירות ביר-מדכוור שבערבה הירדנית.
למעלה מ  100איש ואישה  -ישראלים ,ירדנים ופלסטינים -נכחו
במפגש האזורי הראשון של פרויקט  Water Mattersבהובלת מרכז
מדע ערבה ים-המלח ובמימון  - USAIDזרוע הפיתוח של הממשל
האמריקאי .המפגש התקיים בכפר אקולוגי שבערבה הירדנית.
המפגש היווה רגע שיא ונקודת ציון חשובה בפרויקט המתנהל מזה
כשנה וחצי .הית ה זו הפעם הראשונה בה פגשו המשתתפים הי�ש
ראלים והפלסטינים את שותפיהם הירדנים למעין ועידת פסגה,

שמטרותיה כללו היכרות בינאישית ותרבותית ובחירת פרויקטים
ברי-קיימא שהם עיקר יעדי הפרויקט.
במהלך שלושת ימי המפגש ישבו המשתתפים באוהל בדואי שבו
התקיימה כל הפעילו ת המשותפת .ביום הראשון הציגו נציגי הקב�ו
צות את ההצעות לפרויקטים מקומיים וחוצי גבולות וערכו הצבעה
על הפרויקטים המועדפים וביומו השני ש ל המפגש התקבצו המ�ש
תתפים מן המדינות השונות  -כל אחד והפרויקט cו הוא מעוניין
לעסוק ובנו את הצוותים שיובילו כל פרויקט אל מימושו.
"מוביל השלום" יוצא לדרך – הפרויקט אושר בישראל ובירדן ובו
קרוב יתחילו בהקמת מתקן התפלה המיועד לכ 100-מליון קוב מי
ים-סוף .המים המותפלים יוזרמו לעקבה ולישראל .אנחנו נזכה
לתוספת של  35מליון קוב מים בישראל ,מהם כ 14-מליון קוב מים
מותפלים בערבה .מים אלה חשובים מאוד להשקיה בקיבוצי חבל
אילות .מי התמלחת יוזרמו בצינור לים המלח .לוח הזמנים המתוכנן
לפרויקט הוא כחמש שנים .זהו שלב א' בתוכנית הגדולה של תעלת
הימים שאמורה ,בסופו של דבר ,להתפיל קרוב למיליארד קוב מים,
מרביתם לירדן (שהיא היום אחת מחמש המדינות בעולם הסובלות
יותר ממחסור במים).
במאי  2017התארחה בכפר רחמה קבוצה של  14אנשי תיירות
מחבל אילות ,ולאחר מכן התארחו תיירנים ירדנים מהערבה ומואדי
רם אצלנו .בכוונתנו להוציא קבוצה נוספ ת של  40איש לרחמה ו�ל
ערבה הירדנית כדי לאפשר ולחזק את קשרי התיירות עם השכנים
מירדן .אנו מקווים שבחודש מאי נוכל לבצע פרויקט זה ,הנתמך
על ידי המשרד לשיתוף פעולה אזורי  .הסדנא התיירותית המש�ו
תפת תכלול אירוח וסיורים משותפים ברחמה ,בהרי אדום ובערבה
הירדנית.
חימום הקשרים עם ירדן וקשר מחודש עם המושל בעקבה ,מובילים
לאופטימיות רבה .אנו מקווים שבחודשים הקרובים נזכה להרחיב
את הפעילות שתכלול שיתופי פעולה בתחום מחקר ,אנרגיה ,חינוך
ועוד .עיקר הפעילות תמומן על ידי המשרד לשיתוף פעולה אזורי
והניהול והתפעול יתבצעו על ידי החברה הכלכלית של חבל אילות.
שותפי ם נוספים הם מרכז מדע ים המלח והערבה ,מכון ערבה ,מנ�ה
לת התיירות של חבל אילות ,חברת אקותורס ועוד.

ההרים של השכנים ממזרח
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ספורט
והגביע הולך  -למעודדים!
השנה קבוצת הבוגרים בכדורסל עברה את כל שלבי טורניר הגביע והגיע עד למעמד גמר גביע האיגוד.
הפעם האחרונה שקבוצת הבוגרים הגיעה למשחק הגמר הייתה בשנת 2002
במקביל לליגה הארצית מתקיים מפעל הגביע ,בו לקחו השנה חלק
 366קבוצות מהליגה הארצית דרום וצפון ובנוסף מליגה א' על אר�ב
עת מחוזותיה .הקבוצות חולקו בהגרלת משחקים ,כאשר בכל משחק
המנצח עובר שלב והמפסידה מודחת מהמפעל .גמר הגביע מתקיים
בשיטה של שני משחקים  -בית וחוץ .מחשבים את סך הנקודות בשני
המשחקים ,והקבוצה עם המאזן הטוב היא המנצחת.
בגמר הגביע פגשנו את מכבי שוהם שמשחקת גם היא במסגרת הליגה
הארצית והמשח ק הראשון מולה התקיים באולמנו הביתי בקיבוץ י�ט
בתה ,באווירת חג של ממש.
שבוע ההכנות והאוהדים המסורים שליוו את הקבוצה כל השנה הגיעו
למשחק הגמר בכוחות ואביזרי עידוד ,האולם שלנו היה מלא עד אפס
מקום ,אוטובוסים מרחבי המועצה הגיעו עם אוהדים ,ילדים מבית
הספר נשארו לעודד ולצפות והכל היה מוכן לקראת המשחק.
המשחק הראשון הסתיים בניצחון שלנו בהפרש של חמש נקודות!
לקראת יציאת הקבוצה למשחק השני שהתקיים בשוהם ,התארגנו
אוהדי הקבוצה להגיע למשחק באוטובוס במיוחד לאירוע .יוזמה של
מנהלי בית הספר והחטיב ה יחד עם ראש המועצה היתה לצרף אוט�ו
בוס אוהדים של ילדי חטיבת הביניים ששהו באותו הזמן במסגרת
הטיול השנתי בצפון הארץ ,וכך הגיע יום המשחק השני ,ושחקני חבל
אילות נדהמו לראות כ 150-אוהדים צועקים ומעודדים את הקבוצה
שלנו בשוהם !!!
אוטובו ס האוהדים שהגיע מהדרום הצטרף לאוטובוס התלמידים מ�ה
טיול השנתי ויחד ע ם משפחות השחקנים סיפקו אווירה מדהימה ו�ת
צוגת עידוד שלא הייתה מביישת אף קבוצה מליגת העל.

מרושתות היטב

לוח תוצאות
כדורסל
בוגרים

אליצור אשקלון  -חבל אילות
חבל אילות  -מכבי פ"ת
הפועל לוד -חבל אילות
חבל אילות  -הפועל מבועים
הפועל נען  -חבל אילות
חבל אילות  -חבל מודיעין

כדוריד
ילדים ח'

63:86
98:84
72:81
103-80
89:78
92:84

23.3
17.2
27.1
24.3

הפועל חבל אילות -הפועל עירוני רחובות 28-31
29-28
הפועל חבל אילות -מכבי ראשון
22-37
הפועל חבל אילות -מכבי דימונה
הפועל חבל איילות

13.4
17.2
13.4

הפועל חבל אילות  -מ.כ באר שבע
הפועל חבל איילות – מכבי ראשלצ
הפועל חבל אילות  -מ.כ באר שבע

13-23
29-23
7-21

17.3
24.2
24.3
17.2

הפועל חבל אילות  -הפועל אשדוד
מכבי ראשון לציון  -הפועל חבל אילות
הפועל חבל אילות  -מכבי עירוני פ"ת
הפועל ראשון לציון  -הפועל חבל אילות

24-33
28-27
35-27
24-20

נוער

בוגרים

לצערנו ,הפסדנו במשחק בהפרש גדול יותר מזה שבו ניצחנו במשחק
הראשון וסיימנו במקום השני.
נרצה להודות שוב לכל האוהדים והגורמים שעזרו ושיתפו פעולה,
למילים החמות והמנחמות בשבילי הקיבוצים.
אנחנו בטוחים שתמשיכו להגיע לעודד ולרגש ובטוחים שבעזרתכם
נגיע לעוד הרבה מעמדי גמר!!!
במשחק הגמר זכינו לראות א ת חשיבותה ותרומתה של קבוצת הב�ו
גרים לתושבי האזור ואת האהבה והערכה של התושבים לשחקנים.
הופ הופ חבל אילות!

בתחילת חודש מרץ ,יצאו שתי קבוצות כדורשת לילדות ונערות בחבל אילות,
לטורניר באילת .בנות חבל אילות התארחו במלון קלאב-הוטל ונהנו מטקס,
השתתפות במרוץ אילת ,ארוחות מפנקו ת במלון וגיבוש עם שאר הקבוצות .ה�מ
שחקים עצמם התקיימו באולם רבין וגם בחוף הים והבנות העידו על כך שמדובר
היה בחוויה מעצימה .את שתי הקבוצות אימן וליווה מיקי גלעד והשחקניות יחד
עם ההורים המלווים הודו לו בחום על ההשקעה.
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שרי ניצן

המדור לשירותכם /
הרהורים על תהליך פיתוח שירותים בחבל אילות
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

סוגיית פיתוח שירותים עם תשתיות פיזיות לתושבים מעסיקה אותי
לא מעט לאחרונה ,ומעלה מספר שאלות עקרוניות .לדיון הזה יש
השפעה על חיי התושבים לטווח הקרוב והרחוק ,ולכן חשוב שהוא
ילווה בשקיפות ובשיתוף ברמה האזורית והישובית.
עולה השאלה ,אילו שירותים חשוב לבנות באופן אזורי על פי מיפוי
צרכים? אם המועצה מזהה צורך בפיתוח שירותים לתושבים והאם
להשקיע בתשתיות בתוך ישוב בו הריכוז הגבוה של לקוחות ,או
במתחם המועצה ,שם תהיה גישה נוחה יותר בעתיד לכל תושבי
החבל? בנוסף ,ישנה השפעה על פיתוח שירותים אזוריים כאשר
ישוב מקדם בשטחו פרויקט דומה לפרויקט בהקמה ,או שמתוכנן
לעתיד במועצה .ואיפה דנים בסוגייה זו?
יש לפעמים מתח בין הצורך המיידי של ישוב אחד ,או של פלח
אוכלוסיי ה עם צרכים אלו או אחרים ,לבין היכולת של האזור ל�ה
קים ולספק את השירות ולבנות אותו במקום מרכזי ולא בתוך ישוב.
בישובים הקטנים יותר ,ייתכן ויש תושבים עם צרכים שלא מקבלים
מענה כי אין מספיק אוכלוסייה ואין את היכולת הכלכלית כד י ל�א
פשר פתרון בתוך הישוב .בניית שירותים בתוך ישובים מסויימים
ולא באחרים משפיעה על המשך פיתוח האזור לכלל התושבים.
נשאלת השאלה – האם המועצה משלימה שירותים לישובים ,או
האם ההפך הוא נכון?

המחלקה לשירותים חברתיים מודעת לצורך של הישובים לקיים
תוכניות ושירותים משלימים לאלו שהמחלקה מספקת ,ואנחנו לא
באים כדי להחליף את הישובים בתפקיד זה.
גם שינויים מחוץ לחבל אילות ,כולל דרישות משתנות מגורמים
חיצוניים ,משפיעים על החלטותנו ויכולתנו .עם תכנון טוב וגיוס
אמצעים ,תהליכים אזוריים נותנים  -בסופו של דבר  -מענה יותר
רחב ונכון לתושבים ,עם ראייה לעתיד.
ותיקי האזור מכירים את המתח שיכול לעלות בישוב ,בין מילוי
צרכים עכשוויים שלא תמיד רלוונטיים לרוב האנשים ,לבין מילוי
צרכים עתידיים שכן רלוונטיים לרוב ,אבל בלי לספק מענה מיטבי
לצרכים שקיימים היום למיעוט .לכן  ,לפעמים יש מצב בו ישוב מ�ת
חיל פרויקט שרלוונטי עבורו באותו עת ,ובהמשך המועצה מקדמת
שירות אזורי דומה .יכול לקחת זמן למצוא את האיזון ומה משלים
למה .כאן יש חשיבות לשיתוף פעולה וחשיבה משותפת ,המלווים
במיפוי צרכים ובניית חיבורים בין תושבי ם עם צרכים דומים מ�י
שובים שונים.
עם השינויים בדמוגרפיה ועם גיוון האוכלוסייה בחבל ,יש לחשוב
מחדש על הגישה המלווה קבלת החלטות אלו .אין בהכרח תשובה
אחת נכונה; בהרבה מקרים ,התהליך לא פחות חשוב מהתוצאה.

תרבות בחבל אילות
אביב של אירועי תרבות מחכה לנו בחודש מאי
אקווריום
תיאטרון בליפסינק  .Lip syncהצגה מאד מיוחדת של תיאטרון
חיפה :נבחרת שחייה אמנותית מתאמנת ומופיעה בבריכה .הם
מתאמנים ,משוחחים ,מתווכחים ,מתאהבים והכל בתוך המים ,אבל
שכשהם מדברים לא יוצא מהם קול ם הטבעי ,כי אם דיבור של מב�ו
גרים קשישים .מדובר בתיאטרון שונה ואחר שכמותו לא עלה עד
כה בהפקה רפרטוארית והתוצאה היא מאוד מרגשת וגם מצחיקה.
תתקיים בתיאטראות אילת בימים שני ושלישי .7-8.4
"אחת אחת ואחת"
להקת המחול ורטיגו תגיע לאולם שלנו עם המופע "אחת אחת
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ואחת" – יצירה חדשה ,מרעננת של נעה ורטהיים .מופע יפהפה
שמתאים לא רק לחובבי מחול ,אלא לכל חובבי אמנות ויופי פנימי
וחיצוני – במוצ"ש ה.12.5-
החלילן מהמלין
ובסוף החודש – החלילן מהמלין – הפקה אזורית לכל המשפחה
בבימויו של גיא זאבי מיהל ,כוריאוגרפיה של נורית שני מאליפז,
מוסיקה של רוי קלדרון מאילות ,תלבושות – עדי סולואי מקטורה,
תפאורה -פיטר יאנג מאליפז .בהשתתפות שחקנים ורקדניו ת מ�י
שובי האזור .כל אלה יחכו לכם בימים שלישי ורביעי ה.29-30.5-

מאי

חמריה חלודת זנב

חוקרים פטריות עובש

ציפור החודש

 /איתי שני

ציפור שיר בינונית ,קרובה של הזמיר,
בעלת זנב ארוך ,מדורג וצבעוני אותו
היא נוטה לזקור כלפי מעלה ולפרוס
לראווה כמניפה ,בעוד היא קופצת על
הקרקע או עומדת בראש שיח ושרה
בקול גדול.
בחודשים אלה (אפריל-מאי)  -שיא
הנדידה שלה ותחילת עונת הקינון
 זוגות רבים נצפים בגינות ובצידיהמטעים והשדות .החמריה מקננת
נפוצה בצפון הארץ ומרכזה ,אך עם
ההתפשטות של היישובים והחקו
לאות דרומה ,ניתן לראות גידול של
האוכלוסייה המקננת גם אצלנו ,בעמק
הערבה .שירתה הנעימה והמוזיקלית
תלווה אותנו בחודשי הקיץ הקרבים,
עד שתעלם בנדידה דרומה עם בוא
הסתיו.
צילום :אבי מאיר

חוקרים פטריות עובש

צמח החודש

 /בני שלמון

מאי

שביט אתיופי (חבשי)
שביט אתיופי הוא מין חד-שנתי או דו-שנתי נמוך,
נדיר מאד ,המייצג קבוצה שרידית (רליקט) שגדו
לה במדבריות חמים קדומים ,ושרדה בקרן אפריקה
ודרום חצי האי ערב .בעבר נמצא באתר אחד בנחל
רודד ,ובאתר שני -בהר צפחות.
הזרעים נובטים ,או ענפי השיח הנמוך מהשנה
שעברה  -מתחדשים  -בעקבות גשמי סוף חורף.
דודי ריבנר מקיבוץ אילות גילה ,לפני שנה ,כמה
עשרות פרטים בהר צפחות ,ששניים מהגדולים
בהם הצמיחו לאחרונה עלווה וניצנים .בדרום הנגב
השנה שחונה ,אך בשני לילות בסו ף פברואר הו�פ
תענו מאירוע נדיר :שני מטחי גשם חזקים ,שמרכזם
היה באילת והר צפחות ( 6 + 11מ"מ) ,שגרמו לשני
שיטפונות עוקבים בנחל צפחות ונחל שלמה .דודי
גילה עוד שני צמחי ם חד-שנתיים נדירים בהר צ�פ
חות  -אנטיכריס בלוטי ובאשן זהוב-פרחים ,וכך
התברר לנו כי הר צפחות הוא הקצה הדרומי של
צמחים נדירים ממזרח סיני.
שם הסוג "שביט" מקורו כנראה בצורה המיוחדת
של הפרח  -המזכיר שביט ,וזה גם שמו המדעי
( .)Cometesהפרי ,הנראה ככדור של זיפים ,מ�ז
כיר לנו שהשביט הוא בן למשפחת הציפורניים,
המצטיינת בפירות מיוחדים ,כמו הכנפן הקוצני.
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יום ה׳ | 17.5

סדנת צילום

כוכבים

עם הצלם

דותן בק

שעה17:00 :
נפגשים בקיבוץ יטבתה למינגלינג וכיבוד קל
ושיעור תאורטי על צילומי לילה ועריכתם.
שעה19:00 :
יציאה לשטח (כ 20-דק׳ הליכה) עד לנקודה.
נהנה מהלילה ,מהכוכבים ונצלם הרבה.
שעה02:00 :
חזרה לקיבוץ וסיום סדנה.
יש להביא:
מצלמת  ,DSLRחצובה,
פנס ראש ,אוכל למשך
הלילה ועדיפות לשלט
למצלמה במידה ויש.
(במידה ויש בעיה עם אחד
מהדברים הללו
בבקשה לדבר עם
דותן באופן אישי).

275

 ₪לאדם.
עלות הסדנא:
יש לשלם מראש דרך הקישור:

www.paypal.me/dotcompho/275

לפרטים נוספים והרשמה (דותן בק)052-6978081 :
*ביטול העסקה עד שבוע לפני הקורס יחוייב ב  50אחוז מהסכום.
כל ביטול של פחות משבוע מסדנה יחוייב בסכום המלא.
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מספ
מרההמקומות מוגבל
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בשיתוף
מחלקת צעירים

