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בדרך שלהם
עמ' 8

סינגל ,אבל לא לבד

תוכן עניינים
המדען
ארץ אחרת
צלילי המוזיקה
החוקר
אחרי ההתחלה

7
8
12
14
17

מדורים
מהמתרחש בחבל
סיפור מקומי
ספורט
שירותים חברתיים
קצת תרבות
סיפור מקומי
צמח החודש

3
19
21
22
22
23
23

במהלך החודש שעבר הושלמו עבודות
שיפור שביל אופניים שמחבר בין גרופית
ליטבתה .העבודה התבצעה ביוזמה של
החברה הכלכלית לפיתוח התיירות בחבל
אילות ובביצוע צוות משותף של קבוצת
המחסן למקצוען ,אנשי סמר ושחרות.
השביל קיים כשביל אופניים כבר כ8-10-
שנים ,אך חלקים ממנו היו תלולים ולא
ראויים לרכיבה .במסגרת העבודות שבוצו
עו שופרו מקטעים אלו לשיפועים סבירים,
וניתנה התייחסות לבטיחות וניקוז המים
מהשביל ,באופן שלא יפגע במשטר זרימת
המים הטבעי והחל מהשבוע הראשון של

יוני ,רוכבי השטח מוזמנים לרכב.
בעתיד הקרוב ישופר גם המקטע העליון של
השביל.
שיפור השביל מהווה שלב ראשוני בתוכו
ניות החברה הכלכלית לשפר ולבנות ק"מ
רבים של שבילי אופניים מהנים לרוכבי
אופני השטח בחבל ,ומתוך מגמה תיירותית
להרחבת פלח השוק האירופאי והישראלי,
המעוניין בחופשה המשלבת רכיבה מהנה
וזורמת בנופים עוצרי הנשימה של חבל
אילות.

איריס דניאלי ,רכזת תיירות חבל אילות

לאחר שקבוצת הכדוריד של א.ס רמת
השרון  2הודיעה כי אינה מתייצבת למשחק,
שתוכנן להתקיים ביום שישי  25.5בחבל
אילות  -בוטל המשחק והוכרז ניצחון טכני
לחבל אילות .המשמעות היא שקבוצת
הבוגרים בכדוריד עלתה  -לראשונה
בתולדותיה  -לליגה הלאומית!

"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 :טלי אלון ,שרון ארובס,
שרי ברקן ,נורית גורן ,מירון גינזבורג,
בנג׳י גרובר ,איריס דניאלי ,יורם הופמן,
דובי הלמן ,אלון ליבנה ,יעקב מנשה,
שרי ניצן ,יוליה קירשנבאום ,בני שלמון,
ליטל שמואלי
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!WE WANT YOU
כותבים למגירה והמגירה כבר מלאה? רוצים להיות חלק מהעיתון
האזורי הנפוץ ביותר בחבל אילות? (כן ,זה גם העיתון היחיד .אל
תתקטננו) .רוצים לראות את השם שלכם מופיע בעיתון?
שלחו טקסט מכל סוג – כתבה ,ראיון ,הגיג ,מכתב ,מכל זמן שהוא
למייל nakdimon@eilot.org.il :והצטרפו לצוות מנצח!!!
טוב ,לא באמת צוות .יותר סוליסטים שאוהבים לכתוב.
גם לא באמת מנצח ,אתם יודעים .פשוט שותפים לעיתון ממש טוב.

א׳קיצר – דרושים כתבים ל״קצה המדבר״

מהמתרחש בחבל
דרך המוזיקה
מוסיקת פולק מקורית ,תזמורתית ,בעיבודים צועניים וטרובדורים
ומושפעת ממוסיקה בלקנית ,מרכז אסיאתית ,ומוסיקה אירופאית
עתיקה.
צעירים וצעירי ם ברוחם הגיעו מכל קצוות החבל ליהנות מערב מ�ו
זיקלי נעים במטע הזיתים (טוקול) בקיבוץ סמר ,שאירח את המופע
מטעם מחלקת צעירים במועצה ובשיתוף המתנ״ס.
מחלקת צעירים שמה לה ליעד לקיים אירועי תרבות לצעירים לאורך
השנה ביישובים השונים ,מתוך תפישה של חיבור בין צעירים ובין
יישובים  -״אנא עארף״ הופיעו בחוות הסוסי ם ביטבתה ,״רבע ל�א
פריקה״ ב׳תצפית׳ בגרופית ,איתי פרל ודנה ברגר בקיבוץ אילות
ו״היללה״ בקיבוץ סמר.
המסע המוזיקלי ממשיך וב 22-ביוני (יום שישי) נפתח את הקיץ
בהופעה של שני הרכבי אינדי שנותנים ברוק full trank & The -
 Paz bandובספטמבר תגיע אלינו הלהקה המשובחת ״הג׳ירפות״!
אני מזמין אתכם להתחבר לאנשי ם המדהימים שיש לנו בערבה ה�ד
קצת לפני שקיבלנו את חג השבועות ,זכינו בחבל אילות להופעה של רומית דרך המוזיקה ,בהופעות המתקיימות ברחבי החבל ,עם המון
הרכב ייחודי ומוכשר במיוחד – “היללה״ ( ,)Hayelalaשהתקיימה אנרגיות אנושיות מתחדשות.
בקיבוץ סמר ,ביום שישי ה 18-במאי .
שרון ארובס
זהו הרכב של שבעה נגנים ,שביחד יוצרים פסקול עשיר וייחודי.
רכז צעירים וצמיחה דמוגרפית

טעימה מגרופית

נגיש וברור
אנו רואים חשיבות גדולה בהנגשת משרדי המועצה לתושבי האזור
והמבקרים ופועלים להבאה והתאמת משרדי המועצה לחוק ולתקו
נות הנגישות ,יחד עם שני מורשי נגישות  -האחד מתמחה בשירות
והאחר במתו"ס (מבנים ,תשתיות וסביבה) – אנו פועלים על מנת
להתאים את האמצעים הנכונים ביותר למתחמים.
המבקרים בבניין המועצה יכולים כרבר לראות הנמכות של מד�ר
כות ותוספת של שיפועים ,שנבנו על מנת לאפשר גישה נוחה יותר
לבעלי מוגבלות .השילוט בבניין המועצה שודרג ושונה ,מתוך
כוונה לאפשר למבקרים בבניין לאתר את משרדי בעלי התפקידים
במהירות .בנוסף ,בתקופה הקרובה יותקנו  שלוש מערכת שמע לכו
בדי שמיעה.
המלאכה עדיין לא הסתיימה ואנו ממשיכים בביצוע ההתאמו ת ה�נ
דרשות במועצה ,במתנ"ס ,אולם התרבות ,המרפאה ועוד.

יעקב מנשה ,רכז נגישות במועצה (ועוד כמה תפקידים)

במהלך חודש מאי נערך סיור למנהלי מחלקתות המועצה בקיבוץ גר�ו
פית ובחווה הטיפולית בגרופית.
היה זה ביקור מרשים ומעצים שהחל בקבלת הפנים של רפי אוסמו,
מנהל החווה ,אלןון ליבנה ,גייס הכספים וגליה סוויד המדריכה הר�א
שית .במהלך הסיור במקום שמענו הסבר על החווה וצפינו בסרט
מרגש אודות הטיפולים ,המטפלים והילדים בעלי הצרכים המיוחדים
שמגיעים לחווה.
על מנת לטעו ם משהו מהפעילות המתקיימת בחווה ,התנסינו ב�ר
כיבה בעיניים מכוסות ,ללא חוש הראייה וניסינו לסמוך על הסוס,
למרות הקושי הגדול ....חוויה שהיתה מעצימה ומוחשית.
את הביקור סיימנו בתצפית המרשימה בגרופית ,בליווי הסבר של
מייקל לוי ודינה אשחר.

שרי ברקן ואלון ליבנה
קצה המדבר | גיליון מס | 203 .יוני 3 2018

מהמתרחש בחבל
צרפת באילות
מנכ״ל החבהרה ,דותן פיינמסר ,מתכוון להרחיב את הפעילות במד�י
נות נוספות ועל כן הזמין את הגברת ג׳יזל היברט-מסקה והמשלחת,
להתרשם מהמפעל ,במטרה לחזק ולהרחיב את הקשרים העסקיים.
בימים אלו משיקה החברה משרד מכירות בצרפת בסיוע השגרירות
הצרפתית בישראל ,הרואה חשיבות רבה בשיתוף פעולה עם חברות
צרפתיות והנספחת המסחרית של השגרירות בישראל.
המשלחת ביקרה במפעל החברה  ,אך לא ויתרה גם על היכרות עם
אופי הקיבוץ השיתופי וסיירה בשטחים החקלאיים ,בבית האריזה,
בגני הילדים ,בשבילי הקיבוץ וסעדה בחדר האוכל.
בתמונ,ה ,מימין לשמאל :קארן גורדון יועצת השקעות בכירה לע�ס
קים בצרפת מטעם שגרירות צרפת בישראל ,ניקולאס גרנייה מנהל
פרויקטים מטעם החברה לפיתוח כלכלי של אזור בורגנדי-פרנש-
באמצע מאי הגיעה ראש מחלקת יחסי המסחר של צרפת-ישראל קונטה במרכז צרפת ,ג׳יזל היברט-מסקה ראש מחלקת יחסי המסחר
 ,BUSINESS FRANCEEהגברת ג׳יזל היברט-מסקה ,יחד עם בכ�י צרפת-ישראל ,דותן פיינמסר מנכ״ל חברת אילור ,פטריס זמור יועץ
רים נוספים מטעם שגרירות צרפת אל קיבוץ אילות ,במטרה לבחון שיווק לשוק הצרפתי ודורון גבע מנהל עסקי קיבוץ אילות.
שיתוף פעולה עם חברת אילור.
ליטל שמואלי

אנשים טובים

מדבר ,ערפל ,תורה ,חקלאות

אירוע ההוקרה השנתי למתנדבי חבל
אילות ,נערך באמצע מאי .מבחינת מזג
האוויר זה היה חודש מאתגר במיוחד,
שכן קדמו ליום חמישי הזה ,שלושה ימי
חמישי שהגיחו ידחד עם סופות חול ,ג�ש
מים ללא הפסקה ושטפונות .תודה לאל
שביום חמישי הזה" ,זכינו" רק לשרב
כבד .ב 43-מעלות בצל ,התכנסו כ130-
מתנדבים מכל מקומות ההתנדבות באו
זור ובאילת ובאו לאירוע שכל כולו נועד
לומר להם תודה על התנדבותם .הם קיבלו
בכניסה שקית נייר עם סלוגן "התנדבות
 הדבר הכי נקי שיש" כשבתוכה נח לומנקה מסך לטלפון .בהמשך ,לאחר טקס
קצר בו חולקו תעודות הוקרה והערכה
לפרויקטים מיוחדים בחבל ,נהונו המ�ת
נדבים ובני זוגם ,מארוחה ומהופעה של
להקה משובחת שהגיעה במיוחד מהמרכז.
לטובת מי מהמתנדבים שלא הצליח להגיע ,אני מצטטת חקלק מב�ר
כתה של מפקחת תחום ההתנדבות במחוז הדרום" :תחום ההתנדבות
עוסק בהכשרה וליווי ,פיתוח תכניות ותשתיות לקידום התנדבות,
מתן מענים מקצועיים ,מימון ומינוף יחידות ההתנדבות בישובים.
אנו מאמינים בחוזקו של ההון האנושי ובתרומתה של ההתנדבות -
הן למתנדב והן לקהילה.
מתנדבים ,עמותתות וארגונים  -נתינתכם היא ביטוי לערכים מש�מ
עותיים של אחריות הדדית ,מעורבות ועזרה לזולת .ערכים התורמים
לאיכות חיים ,לסובלנות וליצירת חברה שטוב לחיות בה.
ברצוני להודות בערב נפלא זה לכל אחד ואחת מכם ,כמילותיו של
נעם חורב ,בשירו של רמי קליינשטיין:
נשארו עוד אנשים טובים | גם כשהשמיים עניים בכוכבים | הם
ישלחו אליך יד ,הם יגיעו במיוחד | להזכי ר לך שיש עוד טוב בע�ו
לם | הם יגיעו אם רק תאמין שהם שם | לא צריך לחפש מלאכים
בשמיים"..
אני חושבת שמעבר לזה ,אין עוד מה להוסיף .פשוט תודה שאתם קיימים.

י-ח ֶסד ,נִ ירּו ָל ֶכם נִ יר" .פסוק יפה זה מ�ה
“זִ ְרעּול  ָל ֶכם ִל ְצ ָד ָקה ִק ְצרּו ְל ִפ ֶ
נביא הושע [י.יב] נותן תחושה של חג השבועות החקלאי  -יש בו
צדהקה ,יש בו חסד ,וכמובן ניר .כמו בכל שנה ,במקביל לחגיגות ה�ח
קלאיות בחבל ,התקיימו בכמה מוקדים גם תיקוני שבועות – לימודים
והרצאות ,בלילה של מוצאי שבת ,ו׳ סיון 19-20 ,מאי.
אני הייתי מהמארגנים של תיקון שבועות ביהל והייתה לי הזכות
גם ללמוד וגם ללמד .בהמשך הלילה המשכתי לקטורה ,שם ארגנה
לאה קיימן תיקון נהדר ,במסגרתו נהנו המשתתפים ממגוון של נושאי
לימוד מרתקים ,כמו צמיחה מתוך משבר על פי מגילת רות ,יהדות
ואומנות ,מקרא וארכיאולוגיה ,יוגה ועוד .היה מרתק ,מועיל ,משמו
עותי ואני מקווה שאכן יצרנו תיקון.
עוד עלה במהלך הלילה בקטורה הנושא הבא :אבא שלי אומר ,אם זה
לא מקולקל ,לא חייבים לתקן .ואני מסכים איתו .על כן יש לשאול
 מה אנחנו מתקנים בתיקון שבועות? יש אולי תשובה חלקית לכךבדבירי הרמח״ל  -רבי משה חיים לוצאטו ( ,)1707-1746חכם איט�ל
קי אשר חי את סוף חייו בעכו ,שכותב :״כל תיקון שנתקן ,ואור גדול
שהאיר ,בזמן מן הזמנים ,בשוב תקופת הזמן ההוא ,יאיר עלינו אור
מעין האור הראשון ,ותחודש תולדת התיקון ההוא במי שקיבלו.״
בתיקון השבועות ביהל ,למדנו מלורה ומתתיהו ספרבר על המצב של
הפליטים בישראל .אלעד לנדינג לימד אותנו כיצד לכייף םעם ש�ע
רים לוגיים .דב רייך סיפרה על פנים אישיים ביחסי יהודים-ערבים
ואת הלילה סיימנו עם שירה לב-עמי ,שחשפה בפנינו איך ייראה (או
אמור להיראות) הלימוד בעתיד בבתי הספר בעולם דיגיטלי.
בלימוד שלי ביהל שאלתי את השאלה  -מדוע ניתנה התורה במדבר?
החיים כאן במדבר הם כנראה מצע לענייני רוח וחומר משמעותיים..
בקטורה שאלתי  -מדוע כאשר ניתנת התורה ,זה מתרחש בערפל?
מדבר ,ערפל ,תורה ,חקלאות ,וכעת נכנסים לקיץ שלנו כאן בערבה.
מאחל שאכן נזרע לצדקה ונקצור בחסד.

טלי אלון
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בנג׳י גרובר ,רב

צילום :שירה לב עמי

מהמתרחש בחבל
חג האצות
ביום שלישי ,22,5 ,התכנסו בבריכה בקיבוץ ,כל בית קטורה ,עובדי
אלגטק ומשפחותיהם ,לחגוג את חג האצות ,ולברך יחד על שיתוף
הפעולה הפורה בין הקהילה לאלגטק.
חג האצו ת צוין בסימן שלוש אבני דרך מרכזיות :הראשונה  -רכ�י
שת חבר ת מיקרו-אצות בניו זילנד ,שתהווה שער של אלגטק ל�מ
זרח הרחוק .השניה  -השקה של "פוקוקסנטין" ,רכיב חדש מאצה
חדשה שעל פיתוחו שוקדת החברה בשנים האחרונות .והשלישית
 החלפת לוגו החברה.במהלך הכנס חילקו למשתתפים טבליות של מוצר הדגל
של החברה  ,AstaPureאסטקסנטין טבעי אשר מופק מאצת
 ,Haematococcus pluvialissוהידוע כאחד מנוגדי החמצון ה�ח
זקים בטבע .האסטקסנטין נוצר באצה ,על מנת להגן על הDNA-
שלה בתנאי סביבה קיצוניים.
באירוע השתתפו כל עובדי אלגטק ,שחלקם הגדול מתגורר באילת
ובערבה ,ביניהם ביולוגים ,צוות המפעילים ,הצותות הטכני ,צוות ה�מ
עבדה ,איכות ,מדע ופיתוח ,מכירות ,כספים ועוד .קבוצה נפלאה של
אנשים שבן-גוריון היה שמח להצטלם איתם סלפי.
אלגטק נחשבת כיום לחברה המובילה בעולם במיקרו-אצות ,ומהווה
את אחד מסמלי הערבה וישראל .בעולם שבו המשאבים הולכים
ואוזלים ,אצתות מהוות את אחד המקורות המבטיחים להזנת הע�ו
לם .אצות מיקרוסקופיות הן הצמח הראשון שנוצר בטבע ,ולמעשה
מהוות עד היום את הבסיס לשרשרת המזון כולה; הן מייצרות כמעט

צילום :חן גוטמן

את כל רכיבי התזונה הנדרשים לקיום האדם .במהלך האבולוציה
פיתחו האצות רכיבים ומנגנונים שסייעו להן לשרוד מול תנאי מזג
אויר קיצוניים ,חיידקים ופטריות .את אותם רכיבים ומנגנונים רוצים
לנצל באלגטק לטובת האנושות.
האירוע האוא הראשון במסורת ארוכה של חגיגות “חג האצות״ ש�מ
תקיים בשבוע של חג שבועות .בתוכנית היו ברכות ,ארוחה חגיגית,
פעילויות לילדים ומבוגרים (כולל כתובות קעקע וציורים מאצות).
הערב נחתם בהופעה של רותם בר-אור ,סולן להקת .The Angelcy

יוליה קירשנבאום

כל החבל במה
מה קורה כשתיירות חבל אילות חוברת לשיתוף פעולה עם תיאטרון אלעד?
התשובה“ :מציגים ערבה״  -סוף שבוע של תיאטרון לכל המשפחה בערבה הדרומית.
בסוף השבוע שקדם לחג השבועות היו האורחנים בכל רחבי החבל
מלאים עד אפס מקום במשפחות מכל רחבי הארץ שנהנו מחבילת
אירוח ותוכן תרבותי במיוחד .האירוח כלל לינה לבחירה בכל אחד
מהאורחנםים שבישובי החבל והצגות ,סדנאות תיאטרון ,סיורים ופע�י
לויות בנופי המדבר הייחודיים שלנו.
הדובדבן שבקצפת היה ,ללא ספק ,כשבעיצומו של סיור עששיות
בפארק תמנע ,זכה הקהל לפריצה אמנותית מיוחדת במינה ,כש״מסע
מעבר להרים״ – הצגת הילדים זוכת הפרסים של תיאטרון אלעד -
הבליחה בהפתעה מתוך עמודי שלמה .הקהל ,שנשבה בקסמה הייחוו
די של ההצגה מול הנוף עוצר הנשימה ,סיכם את הסיור כהצלחה
מסחררת ,מרגשת ומפתיעה.

מעבר להרים .צילום :רום כרמי

למחרת ,לאחר סיור בפארק יטבתה שכלל סדנת גלידה טעימה
במיוחד ,הגיעו המשפחות למסעדת כפות תמרים של קיבוץ אילות
לארוחה משובחת ,ולקינוח הצגת ילדים נוספת של התיאטרון שלנו
 “הרפתקה בקרקס״ ,שקטפה את פרס הצגת השנה.סוף השבוע ננעל בחגיגה באקו-כיף בקיבוץ לוטן ,עם סדנת הכנת
בובות מחומרים ממוחזרים ,הפעלות אקולוגיות ,סיור במתחם ומופע
אימפרוביזציה “פלייבק״ בלתי נשכח של תיאטרון אלעד.
אז איך נסכם? יש לנו נוף מדברי ייחודי עוצר נשימה ,אירוח מכל
הלב ,תיאטרון משובח – וכשכולם חוברים יחד להפקה משותפת,
נותר לנו רק ליהנות מעוד הצלחה מסחררת .נתראה בשנה הבאה!

מירון גינזבורג

הרפתקאה בקירקס .צילום :מירון גינזבורג
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סוציו-אקולוגיה

 /יורם הופמן

ד״ר אלי גרונר ,מנהל מרכז מדע ים המלח והערבה ,מסביר על עבודת המכון – הכל כך רלוונטית
לכולנו ,ומזכיר לנו ,שוב ,שהטבע לא מכיר בגבולות שקובע האדם
אלי גרונר ,המנהל המדעי של מרכז מדע ים המלח והערבה מתגורר,
אמנם ,במצפה רמון יחד עם משפחתו ,אך הוא איש ערבה מובהק,
ועתיד הטבע והישובים בערבה (גם בצד הירדני) הוא בראש מעייניו.
תחת הנהגתו פועל צוות של חוקרים וטכנאים שעוקבים אחר י ה�ס
ביבה ,מנטרים אותה ומחפשים דרכים לשמר אותה.
אלי ,מתי הגעת לראשונה לחבל אילות?
"בשנת  - 2004לאחר שסיימתי תואר ראשון ושני באוניברסיטה
העברית ושלישי באנגליה (על זבובים - )...הגעתי כמרצה למכון
ערבה – בהתחלה באקולוגיה ואחר כך גם בביולוגיה .בשנת 2006
מוניתי למנהל אקדמי של המכון ,תפקיד אותו מילאתי עד .2016
במקביל ,עסקתי בלימוד וגם במחקר חרקים.
בשנ ת  2009הקמנו את את הפלטפורמה הסוציאל-אקולוגית .בה�ק
מה השתתפו חוקרים ממכון ערבה – קלייב ליפקין ,אביגיל מוריס,
חנן גינת ,המשרד לשיתוף פעולה אזורי וקרן רמת הנדביב ,כשהמ�ט
רה הראשונה הייתה שיתוף פעולה עם המקבילים לנו בירדן ,ובשנת
 2012התחלתי לעבוד כחוקר במרכז מדע ים המלח והערבה .מאז
אני עוסק ,יחד עם חברי הצוות ,במחקר של עצי השיטםים ,של הח�ר
קים בנחלים ושל המערכת האקולוגית עם השירותים שהיא נותנת".
אם הבנתי נכון ,אתה אמרת שאחת המטרות החשובות של העבודה
שלנו היא לעזור לאוכלוסיה המקומית במחקר ופיתוח
“לא בדיוק .החודש התקיים כאן כנס של חוקרים מאירופה ,שדנו
בקשר בין מחקר אקולוגי לבין הקהילה .מה שאמרתי בכנס הוא,
שההבדל בין תחנת מחקר אקולוגית לטווח ארוך ) (LTERלבין
פלטפורמה סוציו-אקולוגית ) (LTESRלטווח ארוך ,הוא שבמעקב
הסוציו-אקולוגי השאלות למחקר עולות מתוך הקהילה שבה פועל
החוקר ,והצרכים של הקהילה קובעים תאת השאלות ואת כיווני ה�מ
חקר ,יותר מהעניין הפרטי של החוקר .אלו כללי המחקר הסוציו-
אקולוגי וזוהי הפלטפורמה שעליה יושב החוקר .בתחנת המחקר
האקולוגי ) (LTERיש מקום לנושאים שקרובים יותר ללב החוקר,
כמו למשל המחקר שמתבצע בנחל שיטה ,אבל חלק חשוב לקהילה
בסביבת הערבה הוא החקלאות ,ולכן אנו עוסקים פה גם בנושא זה,
לא במקום המו"פ אלא כתוספת".

במעקב הסוציו-אקולוגי השאלות למחקר עולות
מתוך הקהילה שבה פועל החוקר ,והצרכים של
הקהילה קובעים את השאלות ואת כיווני המחקר,
יותר מהעניין הפרטי של החוקר
איך מצליחים שלא לדרוך אחד על רגלי השני?
“יש דברים בהם המ"ו"פ לא יכול או לא רוצה לעסוק ,ולשם אנו נ�כ
נסים במידת הצורך והיכולת ,אבל במודל האידיאלי  -כפי שהדבר
בא לידי ביטוי בערבה המרכזית  -יש ניהול משותף ומשתף של
המו" פ החקלאי האזורי והשלוחה של המרכז שלנו – עד רמת ה�מ
נהל ,המשרד ,המחשב והמזכירה ,ולכך אני שואף גם אצלנו ,בערבה
הדרומית .שיתוף פעולה בין החוקרים וחלוקת עבודה – זה העתיד.
לשם כך קלטנ ו לאחרונה חוקרת חדשה (ג׳סיקה מבאר אורה) ש�ת
פקידה יהיה לעבוד על הממשק שבין החקלאות לדברים שמסביב
לחקלאות ,ואני מקווה שחוקרי ם אחרים יצטרפו למחקרים שי�ת
קיימו בשיתוף פעולה.״
מי הם המקבילים לנו בירדן?
“יש קבוצה של ארבעה חוקרים שמנהלים מחקרים בירדן .בתחילה
היה כסף וגם הרבה התלהבות ,ונוצרו יחסי עבודה שהובילו לתוו

אלי גרונר

צאות יפות ,אבל אחר כך נגמר הכסף ונוספו גורמים פוליטיים,
והמכונית הזו נעצרה ...כיום מנסים לחדש את הפעילות המשותפת
בעזרת מימון מקרן  , USAIDוחוקרים מבריטניה מונו להדריך את
הירדניים ולתווך בין הירדנים והישראלים .כחלק מהתהליך ,מקווים
שירדן תהיה המדינה הערבית הראשוהנה שתצטרף לפלטפורמה הס�ו
ציו-אקולוגית הבינלאומית.
לפי ההוראות של הפלטפורמה ,בשלב הראשון עושים מיפוי של
בעלי הענין בשטחים הפתוחים בערבה הדרומתית :הישובים ,הח�ק
לאות והחקלאים ,המועצה ,רשות הטבע והגנים ,גופים ירוקים כמו
סבב״ע ,בית ספר ,מכון ערבה ,הרכבת ,קצצ״א ואחרםים .לאחר המ�י
פוי נראיין ונשמע את כל מי שיש לו ,או מיצג את מי שיש לו  -עניין
ורוצה להביע את דעתו על כל מה שנעשה ומה שעתיד להיעשות
בשטחים הפתוחים .בהמשך נבנה תכניות מחקר שיתייחסו לנושאים
שהועלו על ידי בעלי העניןין ויעזרו לפתור כל מיני בעיות אקול�ו
גיות.״
ואת החיות והצמחים לא שואלים?
“את החיות והצמחים שואלים בצורה שמתאימה להם ,כמו שנעשה
בוואדי שיטה ובעברונה למשל.״
מהי מטרת העל?
“ליצור שיתוף פעולה ושותפות הדוקה בין התושבים ובעלי הענין
האחרים ובין החוקרים ,במטרה למצוא את הדרכים להביא לרווחת
בני האדם תוך שמירה של המערכת האקולוגית הכל כך שבירה.
התפקיד שלנו ,החוקרים ,האוא לתרגם את הקולות מהשטח לה�צ
עות מחקר ולמצוא דרכים לממן את ההצעות האלה .זו גם אחת
הסיבות לעבוד בשיתוף פעולה םעם האירופאים (חוץ מהמימון ש�מ
גיע משם למחקר משותף ,או מקביל) .בניגוד למה שחשבנו בעבר,
איסוף הנתונים מהשטח על ידי הציבור ,המכונה “מדע אזרחי״  -על
מנת שיוכל להשתלב במחקר  -חייב להתבצע בהדרכת החוקרים
ולא בצורה רנדומלית ,כפי שהתברר מהניסיון שהצטבר באירופה.
לשם כך אנחנו מגייסים חוקרים ועובדים נוספים ומנסים לגייס כסף
ממקורות שונים ,כדי שנוכל להרחיב את תחומי המחקר שלנו .עד
היםום חקרנו בעיקר את עצי השיטה ואת שירותי המערכת האקול�ו
גית (מה שניתן להפיק ממנה) ,וכעת אנחנו מוכנים להתרחב ,לטובת
המדע ולטובת תושבי האזור״.
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מסע אחר

 /גל נקדימון

בני הנוער מנאות-סמדר יצא למסע פסח ואת התרמילים מילאו בכל טוב – ערבים ,חרדים ,מתנחלים,
נבחרי ציבור ,חינוך אנתרופוסופי ,חינוך דמוקרטי רדיקלי ,לקטות ,כדורגל ,גילוף בעץ ,כנסת ובית כנסת

מתארחים במגרש של בני סכנין

מסורת מכובדת בנאות-סמדר ,היא זו של מסע הפסח של הנוער,
המתקיים אחת לכמה שנים ומעביר את המטיילים במסלולים
ארוכים ולרוב מפרכים .השנה ,החליטו בני הנוער והמדריכים ללכת
על משהו אחר ,תרתי משמע – מסע חברתי-תרבותי ,העובר בין
המגזרים ,היישובים והדמויות ומפגיש אותם עם ארץ ישראל – גם
דרך הרגליים ,אבל בעיקר דרך הלב והראש.

"יש ריחוק מהרבה תופעות מרכזיות בארץ.
למעשה ,לחלק מהם זו היתה הפעם הראשונה
שהם נכנסו לבית כנסת ,או עברו את הקו הירוק"...
(נועם כהן)
אחד-עשר נערים ונערות ,בגילאי  ,13-18יצאו לעשרה ימי טיול.
נשמע כמו מתכונת לכאב-ראש ,אבל בשביל הנוער של נאות-סמדר
זו היתה מתכונת לאתגר – ולצליחתו .נפגשתי עם מרכז החינוך
בקיבוץ והמדריך – נועם כהן ,לשמוע ממנו על מה שעמד מאחורי
המסע המיוחד שהתקיים השנה ,החוויות שלו ושל החבר׳ה ,הרווח
והמסקנות .הקשבתי ,כתבתי ,למדתי ,הבנתי ,אבל עדיין נשארתי
עם שאלה אחת עליה לא קיבלתי מענה מספק; זה הגיעה מאוחר
יותר דווקא מהללי בת ה ,13.5-עימה נפגשתי ביום אחר ,יחד עם
דניאל בן ה.16-
נועם חי בנאות סמדר כבר  25שנה ולפני כחצי שנה החל לעבוד עם
חברת הילדים והנוער.
מה זה “מסע פסח״?
“מדי כמה שנים יוצאת חברת הנוער למסע ,שעיקרו טיולי שטח .עד
השנה המסע היה מיועד לתלמידי כיתה ח׳ ומעלה והדגש היה על
מסלולים רגליים ,במהלכם נודדים ורואים בעיקר נופים ולא אנשים.
זו מסורת שמאד יקרה לנו ויש בה אפשרות להכרות מעמיקה יותר זה
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עם זה ,יש בה אתגר פיזי ,הליכה ממושכת ,לינה בשטח וכן הלאה.״
מה השתנה הפסח הזה?
“זמן רב לפני החג ,במהלך המפגשים עם הנוער ,שמענו מהם –
מאיה רונו ואני – שאיפה להיכרות גם עם המציאות האנושית בארץ,
אז הצענו להם לערוך את המסע עם אוריינטציה לאנשים ,דתות,
נוער ,דילמות ,קונפליקטים וגם יופי.
סיבה נוספת שהניעה אותנו ,זה שאנחנו חיים פה בבועה – אנשי
הערבה ,ועל אחת כמה וכמה הנוער שלנו בנאות-סמדר .גם כשכבר
עולים צפונה לבקר את המשפחות ,לא מבקרים במקומות שנויים
במחלוקת ,או שקשה להגיע אליהם באיזשהו אופן ,אז יש ריחוק
מהרבה תופעות מרכזיות בארץ .למעשה ,לחלק מהם זו היתה הפעם
הראשונה שהם נכנסו לבית כנסת ,או עברו את הקו הירוק...״
מה רקחתם למסע?
“תכננו עשרה ימים די אינטנסיביים ,במהלכם ביקרנו בתקוע,
שם התארחנו אצל משפחות ופגשנו את צורי פרומן .היינו בעיר
העתיקה ,בכותל ,בכנסת ,שם נפגשנו עם ח״כ רועי פולקמן .פגשנו
את הרב מנחם בומבך ,סיירנו במאה שערים ,בסכנין ,בבית ספר
דמוקרטי ,במזרח ירושלים ,בצבעון ,בטבעון ,בהרדוף ובמקומות
נוספים ,ובכל מקום פגשנו אנשים מעניינים – מנהיגים ,יוצרים,
אנשי חינוך ועוד.״

עוברים בית-ספר
“התחלנו את המסע ביום שישי ,בתקוע ,שם ביקרנו בבית הכנסת
והתארחנו אצל משפחות ביישוב (שניים בכל משפחה) לארוחת
השבת .כשחזרנו ונפגשנו כולנו ,הבנו שכל אחד חווה קבלת שבת
אחרת ,בעצם ,מכל מיני בחינות – התפילות ,השירים ,נושאי
השיחה ,היחסים בתוך המשפחה .בבית הכנסת ראיתי את הנערים

מתחברים להלך הרוח הייחודי ,באמת טועמים את החוויה ,עוברים
איזו התרוממות רוח ,גם אם לא מבינים לגמרי את התוכן והרגשתי
מאד את ההפרדה של הבנות ,גם כי התחושה היתה שהדבר האמיתי
– יחד עם התפילה והריקודים  -קורה באזור שבו היו הגברים ושאצל
הנשים זה נראה אחרת לגמרי ...למחרת נפגשנו עם צורי פרומן (בנו
של הרב מנחם פרומן ז״ל) שסיפר לנו על נקודת המבט של אדם
שוחר שלום ,שבוחר לחיות מעבר לקו הירוק.״
איפה לנתם במהלך ימי הטיול?
“בכל פעם במקום אחר ,מה שהיה מעניין ומגוון ,אבל לא תמיד
לגמרי מאורגן .למשל ,בשבת הראשונה ישנו באולם הספורט
בבית הספר הניסויי ארגנטינה .לא היו שם מקלחות ,אז התחלקנו
והתקלחנו אצל כל חברינו בעין-כרם ובירושלים .בנוסף ,הסתבר
שאולם הספורט הזה שימש גם אנשים אחרים ,אז פתאום היינו
מגלים שיום אחד יש בו ריקודי עם ויום אחר קונג-פו .עברנו בית-
ספר ,תרתי משמע.״

“בחרנו במכוון במפגש ראשוני ,שלא יהיה חריף.
מבחינתנו ,המסע לא הסתיים  -אנחנו מתכוונים
להביא לכאן אנשים שימשיכו להפגיש את הילדים
והנוער עם ארץ ישראל.״ (נועם כהן)
מה עוד עשיתם ואת מי פגשתם באזור ירושלים?
“ביום ראשון בבוקר פגשנו את ח״כ רועי פולקמן ממפלגת ‘כולנו׳.
הוא קיבל את פנינו בכנסת והקדיש לנו שלוש שעות ,במהלכן ערך
לנו סיור וגם הכניס אותנו למליאה ופרש בפנינו את הפוליטיקה
הישראלית מנקודת מבטו .שאלנו אותו הרבה שאלות וגם קיבלנו
תשובות ,והיה מאד מרשים לראות  -מעבר לתקשורת  -מה קורה
בתוך המבנה הזה ,אילו כוחות פועלים ואיך.
משם הלכנו לפגוש את הרב מנחם בומבך – אדם מרתק ,שהגיע
ממאה שערים ,יצא מהשכונה ,למד והקים מדרשה חסידית בביתר
עילית ,שבה לומדים גם לימודי ליבה .היה לא קל לתאם איתו,
בגלל הלו״ז הצפוף שלו – את הפגישה איתו קבענו חודשיים מראש,
בשעה היחידה שבה היה פנוי ביום הזה .הוא טיפוס מיוחד במינו,
שנוהג לספר שנולד עם דפקט  -הוא לא יודע לשנוא .שמענו איך
הטילו עליו חרמים בחברה החרדית והוא אמר לנו שהוא אוהב את
החברה הזו ,אבל היא חייבת להתאים את עצמה לזמן הנוכחי .בומבך
אמר לחבר׳ה לשאול אותו את כל השאלות שהם רוצים לשאול על
החברה החרדית ,וכך היה .המפגש עימו היה מרתק ויוצא דופן ,ממש
כמו האדם עצמו.
אחרי המפגש עם מנחם בומבך ,נסענו לבית ספר דמוקרטי רדיקלי
‘סדברי׳ ,שם פגשנו את מנהל בית הספר  -שחר גרוסמן ,וגם כמה
תלמידים ,שסיפרו לנו על חינוך אחר ,על זווית אחרת להסתכל על
חינוך ,על מקום בו הילדים יכולים לבחור עם מי ללמוד ,אבל עם
כללים מאד ברורים.״

הבוגרים לנערות הצעירות ,שנאלצו להכיל הרבה – גם רגשית,
והיינו חייבים להקדיש לזה זמן .הלכנו לגן סאקר ,והקדשנו אחר-
צהרים למפגש בינינו ,לליבון המתחים שקיימים בין שכבות הגיל,
לרצון שלנו לשנות את האחר ולאפשרות להסתכל בתוכי ולראות
מה בי יכול לשנות ולהשתנות .זה היה מאד נחוץ אחרי שלושה ימים
עמוסים ,וזה יצר רגע מיוחד בחבורה ,שהעלה הרבה דברים (ועל כך
ידובר עוד הרבה בהמשך .ג.נ).
לאחר מכן קיימנו סיור קצר ולא ממצה במאה-שערים – גם לא
מצאנו מי שיערוך לנו סיור מודרך ,גם היה מאד צפוף (שבוע לפני
חג הפסח) וגם לא יכולנו אפילו לעצור את הרכב ,בעיקר בגלל
הדוחק.״
לאן המשכתם מאזור ירושלים?
“צפונה – למחרת נסענו לחוות בודדים ליד יודפת ,בשם ‘חלף עם
הרוח׳ ,ופגשנו את בעלי המקום  -אמנון ודליה שגרים בוואדי,
מגדלים עיזים ,חולבים אותן ביד ,מייצרים מוצרי חלב ,חיים פשוט
וגם מארחים .משם המשכנו לצבעון – קיבוץ מופרט ,שקבוצה
בתוכו החלה לחפש דרכים לשיתופיות במסגרת שקיימת כיום
בקיבוץ .הקבוצה הזו מחפשת חיבורים ,מעשה משותף והסתכלות
על ה׳ביחד׳ ובזמן האחרון התחילו להיווצר יחסים מעניינים בין
צבעון לנאות-סמדר.
זה מקום מעניין ואיכותי – יש שם אנשים צעירים שעוסקים
במלאכות כמו בניית יורטים ,גילוף בעץ ולקטות .לאחר לינת לילה
בצבעון ,יצאנו ללמוד לקטות .במהלך סיור ביישוב ,הכרנו את
הצמחייה המקומית ומה ניתן להפיק ממנה .האדם שלימד אותנו את
כל הדברים האלה ,אוסף מערבים בגליל זנים של עצים כמו תאנים,
גפנים ,רימונים  -זני בלאדי מקוריים ,שלאט לאט נכחדים ,ומקים
משתלה .בשיחה עימו ,הוא הדגיש עד כמה חשוב לא להיות כלוא
בתוך העמדות שמאמצים .הוא סיפר לנו כיצד הבין שלהיות פנאט
בדעות שאימץ ועד כמה  -בסופו של דבר  -זה משתלט על החיים
וכמה חשוב שלא להיות נוקשים ,שלא להתחפר בעמדות שלנו.
רצינו לטעום את החיבור של התושבים לסביבה וגם לתת למוח קצת
לנוח ,לעבד את כל מה שספג בימים הללו ,אז עברנו סדנא של גילוף
סדנת גילוף בצבעון

פערים
“למחרת ,יום שני ,הכרנו את פואד ,שלקח אותנו להיכרות עם
המציאות הקשה של מזרח ירושלים .הוא פירט בפנינו את התסכול
שהוא חווה כערבי ממזרח ירושלים וערך לנו סיור מודרך והראה לנו
איך נראית הדלת האחורית של השכונות באזור ,וזה היה כואב...
רואים עד כמה אין פינוי אשפה ,אין כבישים ראויים ,אין גני
משחקים ואז פתאום עוברים לירושלים ולתצפית מטיילת ארמון
הנציב ורואים את ההבדל ופשוט נשארים פעורי פה .אחרי שנפרדנו
ממנו ,התחיל דיון ספונטני סוער על הפערים שנחשפנו אליהם ועל
הצעות לפיתרון.״
זה נשמע מאד אינטנסיבי .איך הקבוצה הסתדרה עם כל המידע
החדש ועם המשמעויות שלו?
“באמת ,בשלב הזה של המסע הרגשנו פער מאד גדול בין הנערים

בעץ חי ,במהלכה למדו הנערים והנערות כיצד לגלף ולהפיק כלים
ואף יצרו כפות שהן גם יפות וגם שימושיות.״
הכל נשמע מעניין וחשוב ,אבל אני חייבת לשאול – במה בדיוק
שונים האנשים שפגשתם מהאנשים שחיים כאן? גם הם נחמדים,
גם הם מחוברים לטבע ,בנאות-סמדר עצמה יש גישה ייחודית
לחינוך ,שלא לדבר על כל האומנים והיוצרים – גם בעץ.
ההתרשמות שלי היא שאפשר היה לנצל את המסע הזה למפגש
עם הקונפליקטים האמיתיים ,אבל הנערים עדיין פגשו רק את
האנשים הנחמדים במגזרים השונים ומהדעות השונות ,אנשים
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שמאד דומים להם; הם לא באמת שמעו וראו את מדינת ישראל...
“בחרנו במכוון במפגש ראשוני ,שלא יהיה חריף.״ מסביר נועם.
“מבחינתנו ,המסע לא הסתיים  -אנחנו מתכוונים להביא לכאן
אנשים שימשיכו להפגיש את הילדים והנוער עם ארץ ישראל.״
לא השתכנעתי ,אבל רציתי לשמוע על המשך המסע (ועוד חיכתה
לי הפגישה עם הצעירים עצמם ,במהלכה קיבלתי תשובה לשאלה).
בינתיים ,שמעתי מנועם על יום חמישי ,שהיה היום השישי למסע:
“ביום חמישי נסענו לקיבוץ הרדוף בעמק יזרעאל ,שם פגשנו מורה
ותלמידים בבית הספר האנתרופוסופי שסיפרו לנו על החינוך
האנתרופוסופי ועל היחס שלהם לחינוך .הם סיירו איתנו בבית
הספר ,הראו לנו יוזמות שקיימות ביישוב ולקחו אותנו ל׳בית
אלישע׳ – בית למבוגרים עם צרכים מיוחדים שהוקם בהרדוף .שם
נחשפנו ליופי של קהילה שלוקחת על עצמה משימות נתינה ותרומה
לחברה .כל נושא ההתגייסות האלטרואיסטית של הקהילה מאד
עניין את הנוער שלנו ,מה שהביא לאמירה מעניינת מהמורה שליווה
אותנו .הוא אמר‘ :תראו ,אתם לא מהעשירון העליון של החברה
הישראלית ,אתם מהאלפיון העליון  -אתם משופעים במעטפת של
מורים טובים וחברה איכותית .אתם עדיין בשלב המקבל – ואולי זה
עדיין לא הרגע שלכם ,אבל יגיע היום בו תשאלו את עצמכם – מה
אני יכול לתת לחברה ,לסביבה.׳
מהרדוף נסענו לסכנין ,לפגוש את חאתם ,שקבע איתנו באצטדיון
– בשביל תושב סכנין ,זה המקום הכי חשוב ושם מקור הגאווה.
ובאמת ,הגענו ישר לאימון של הנבחרת ,חאתם עצר את האימון
וקרא לקפטן שיבוא לשוחח איתנו .המסר שלו היה מאד חיובי; הוא
אמר לנו ש׳פה ,במגרש ,משחקים נוצרים וערבים ,יהודים וצ׳רקסים
ולא מעניין אותנו בכלל מה הדעות ומה הלאום – אנחנו לומדים
לשתף פעולה ,לפרגן׳ .את השחקן היהודי שבא לשוחח איתנו שאלו
הילדים על היריבות עם בית״ר י-ם ולדבריו – הוא פשוט לא מקשיב
להם.
בהמשך המפגש ראינו מצגת על סכנין וחאתם סיפר שבמגרשי
הכדורגל במקום משחקים הרבה ילדים ונוער ,מתוכם רק  3%יגיעו
לקבוצה הבוגרת והאתגר האמיתי הוא לעשות את המקסימום עם ה
–  97%האחרים ולכן הקימו שם מעין אקדמיה לבני סחנין שמהווה
מנוף לנוער שלא יחפש קונפליקטים ,אלא איפה אפשר לפרוץ את
הקיפוח ואת הפערים.

בחדשות מראים לנו בעיקר את מה שקשה ,כי זה
יותר מעניין; מסע כזה ,שמפגיש אותך דווקא עם
מה שאתה לא רואה בתקשורת ,ממש לא נראה לי
תמים.״ (דניאל נונייס)
את ליל הסדר חגגנו בטבעון ,אצל משפחה שחיה בעבר בנאות-
סמדר .למחרת פגשנו נערים מבית הספר האנתרופוסופי ‘שקד׳,
סיירנו אתם ביער ,שוחחנו והכרנו ונוצרו קשרים טובים .כבר בשבת
האחרונה התארחו כאן שלוש נערות מטבעון.
המפגש האחרון של המסע ,היה בדרך חזרה ,בוואדי אריכא (ליד
מצפה רמון) ,שם פגשנו את סלמאן שסיפר לנו איך נראית ילדות
של ילד בדואי שלמד – בעידוד אביו  -במצפה רמון והיום הוא מעין
מתווך בין העולם הבדואי לתרבות המערבית.״
אחרי ששמעתי מנועם את כל הפרטים הגיאוגרפיים של המסע
הארוך ,הרגשתי מוכנה לפגוש את אלה שלמענם התקיים הטיול
המיוחד – הנוער .מסתבר שלא הייתי מוכנה .כשאני הייתי בגילם,
היתה לנו לבנון על הראש ואנחנו היינו עם הראש עמוק בתוך לבנון
ומסע פסח המסורתי שלנו נקרא “ים אל ים״ והתקיים במסגרת
פעילות תנועת הצופים וכלל הרבה טיולים רגליים ,בישול קרמל
בסירים ישנים ואת המפוחית של תומר הרשג״ד .הללי אוהב ()13.5
ודניאל נונייס ( )16חיים במקום אחר ,מכל הבחינות ,הראש שלהם
במקום אחר וגם את חופשת הפסח הם העבירו במסע אחר.
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הללי אוהב ודניאל נונייס

ֶל ַקח מהשטח
מה הדבר הראשון שחשבתם עליו כששמעתם שיוצאים לטיול?
“עד השנה המסעות כללו בעיקר הליכה ממושכת וקשה ,ויצאו
אליהם רק השכבות הבוגרות ,אז זה היה מלחיץ ,אבל האופי של
המסע הזה היה שונה.״ אומרת הללי“ .השנה יצאנו כל בני הנוער,
בין השאר ,כי אין הרבה ילדים .המשמעות מבחינתי היתה שאצא
למסע עם שתי האחיות הגדולות שלי וחששתי שזה יהיה לנו קצת
קשה...״
האופי השונה של המסע התאים לכם?
״חלק מהמפגשים השבועיים שלנו הוקדשו לעניין הזה״ ,מסביר
דניאל“ .שאלו אותנו מה אנחנו רוצים ומה מעניין אותנו וכך זה
הפך למסע של הכרת החברה.״
“ראינו שפחות מעניינים אותנו מסלולי הליכה ,ואנחנו מעדיפים
לראות ולשמוע דברים שאנחנו לא מכירים.״ מוסיפה הללי .אז
האופי השונה הוא בעצם תוצר המפגשים האלה.״
איך התכוננתם למסע?
דניאל“ :כל אחד לקח על עצמו משימות ,אני ,למשל ,לקחתי על
עצמי לדבר עם הנוער במקומות מסוימים ולקבוע פגישות.״
הללי“ :אחותי ואני תכננו כמה מסלולי הליכה וגם חילקנו לכל אחד
ואחת יומן אישי ,שבו אפשר לכתוב ,לצייר ולהביע רשמים אישיים
מאירועי היום.״
מה לא הכרתם לפני כן ,מבחינת החברה בארץ?
הללי“ :אני לא ידעתי כלום .לא ידעתי מה ההבדל בין כנסת לבית-
כנסת ,לא ידעתי מה זה שטחי הרשות...״
דניאל“ :אני מעודכן יחסית בחדשות ,אבל רק אם קורה משהו
גדול .אני נמצא בתוכנית ארצית ,של מכינת תבור – לנוער משפיע
בחברה.״
אילו מפגשים וחוויות השאירו עליכם רושם חזק במיוחד?
הללי“ :אחד המפגשים שאני הכי זוכרת (ואני מרגישה שזה המפגש
שהיה הכי משמעותי אצל כולם) היה עם מנחם בומבך .דווקא בגלל
שהוא כל כך אופטימי ,שמח וטוב ,זה כל כך נשאר אצלי .הוא נתן
השראה ,כי הוא היה בחברה מסוימת וידע דברים מסוימים ומתוך
עצמו הוא גילה משהו חדש והבין שהוא רוצה משהו אחר .זה מה
שמדהים בעיניי – שזה בא מעצמו.״
“הוא נתן לנו הרבה השראה.״ מסכים דניאל“ .זה אדם שהעביר
את עצמו שינוי מקצה לקצה; וזו הוכחה שאפשר לעשות שינויים
גדולים בחברה .למדנו ממנו על כוחו של היחיד״.
״גם הסיור בכנסת השאיר רושם״ הוא מוסיף“ .זה אולי היה קצת
פחות מעורר השראה ,כי בכל זאת  -הכנסת ,אבל המפגש עם ח״כ

רועי פולקמן היה מעניין מאד ויש משהו בלהיות במקום שמנהל
אותנו ,לראות איך הדברים פועלים ,שפשוט מפעים.״
יש אתר ,או יישוב ,שהייתם רוצים לבקר בו שוב?
“צבעון!״ ,אומרת הללי בוודאות“ .אמרתי לעצמי שאני רוצה לגור
כאן כשאני אהיה גדולה .זה מקום חדש ,אבל הרגשתי שם לגמרי
בבית  -כולם היו שם נורא נחמדים והמקום עצמו פשוט מדהים
ביופי שלו .בהרדוף ,למשל ,הכל היה מושלם ,נקי ומסודר – זה
היה יפה ,אבל אני לא הייתי יכולה לגור שם .בצבעון יש הרבה
טבע ,מרחב ,משהו אמיתי .גם הדרך שבה הם חיים דיברה אליי,
איך שהנוער מתנהל ,המועדון ,הפעילויות ,זה לא היה כמו לפגוש
נוער מיישוב אחר בחבל אילות ,או מהעיר; הם היו מאד קיבוצניקים,
דומים לנו יותר ומאד אהבתי את זה.״
“יש שם אנשים יפים.״ אומר דניאל“ .ומאד מעניינים .מי שהעביר
לנו את סדנת הגילוף בעץ ,הוא גם פרמדיק ,שעובד באסדת הקידוח
שמול חוף הבונים והוא סיפר לנו דברים שלא ידענו על הנושא;
דברים חיוביים.״
איך הסדנא הזו השתלבה עם כל המפגשים הבין-אישיים?
“הסדנא עצמה היתה רגע של עצירה מדיטטיבית ,כי אני מרגיש
שהיינו בטראנס של עשייה  -כל הזמן מקשיבים ,שואלים שאלות,
קולטים הרבה ופתאום עוצרים ,מקבלים חתיכת עץ ופשוט עובדים
עליה.״
“כל יום של המסע כלל פגישה אחרי פגישה עם אנשים ולא תמיד
הספקנו לעכל את כל מה ששמענו,״ מחזקת הללי את דבריו“ .אז
הסדנא גם נתנה לנו רגע של ‘אוקיי! איפה אני נמצאת ,מה קורה׳...
זה גם היה רגע של דיבור בינינו.״
לא הרגשתם שהיה עמוס מדי?
“היו רגעים שכן.״ מסכים דניאל והללי מסבירה שזו היתה הסיבה
בגללה ויתרו על חלק ממסלולי ההליכה שתוכננו.
הייתם מעדיפים לוותר על אחת הפגישות וכן לעשות את אחד
המסלולים?
ה״לא!״ של שניהם חד-משמעי.
אז פגשתם המון אנשים נחמדים ,סבלנים וסובלניים ,פלורליסטים,
יצירתיים; לתחושתי ,חציתם את הארץ לאורכה ולרוחבה ולא
יצאתם מנאות סמדר .לא באמת נחשפתם ל״אחר״...
“אני חושב שכן הכרתי את החברה הישראלית,״ חולק עליי דניאל.
“למשל ,אחרי שהיינו בתקוע ,אנחנו יודעים מה זה מתנחל .ברובד
מסוים ,הכרנו את החברה הישראלית דרך האנשים שפגשנו וקיבלנו
גם דבר נוסף – אנשים שאתה לא שומע עליהם ,שאתה לא יודע
שהם קיימים ,שעושים דברים מעוררי השראה .בחדשות מראים לנו
בעיקר את מה שקשה ,כי זה יותר מעניין; מסע כזה ,שמפגיש אותך
דווקא עם מה שאתה לא רואה בתקשורת ,ממש לא נראה לי תמים.״
“אני דווקא מרגישה שזה היה נכון ,להפגיש אותנו עם האנשים
האלה;״ גורסת הללי“ .כולנו יודעים שיש אנשים שלא היו מוכנים
לדבר איתנו ,מכל המגזרים ,ודווקא לפגוש אנשים כאלה שהם
אופטימיים ,שרוצים לדבר ולשמוע  -זה היה מרענן ,זה היה כיף,
זה היה משמח.״
אני מתעקשת ,מתוך אמונה אמיתית ולבסוף ,לאחר מחשבה ,הללי,
ממרומי  13.5שנותיה ,מניחה את דעתי במשפט אחד קצר ומדויק:
“לא היינו יכולים לצאת למסע בו היינו פוגשים אנשים שיש להם
דעה לגמרי מנוגדת ,קיצונית; אנחנו פשוט עוד לא היינו בשלים
למסע כזה.״
גם דניאל עולה על העגלה ומרחיב“ :זה בעייתי לגשת לכזה דבר בלי
חומר מקדים ,אם הדבר הראשון שהיינו פוגשים זה הצד הקיצוני,
זה היה מעורר בנו התנגדות ואולי דווקא דרך הידיעה של המסע
הזה שעשינו ,אפשר לצאת למסע כזה שהוא הארד-קור ,שמאפשר
להיכנס לדברים הקשים של ישראל ,כי אז כבר יש לך משהו שאפשר
להישען עליו.״
והללי מסכמת“ :זה נשמע לי נכון מה שאת אומרת ,אבל אני חושבת
שאפשר ,אחרי מסע הפסח הזה ,לערוך מסע נוסף ,אחר.״

קפיצת דרך
איזו השפעה היתה למסע המשותף עליכם ,כקבוצה ,אם בכלל?
דניאל“ :היה משהו נורא חזק בלפגוש את עצמנו לזמן ממושך;
פתאום אנחנו מבינים יותר את החיים שלנו ביחד והמסע מאד שינה
את ההתנהלות שלנו אחד עם השני .היחסים בין שתי שכבות הגיל
– כיתות ח׳-ט׳ וכיתות י׳-י״א ,היו מאד תוססים .היו מתחים ,אי-
הבנות ,לחצים .אחרי הפגישה עם פואד ממזרח ירושלים ,המצב
הגיעה לנקודת רתיחה ואז המדריכים החליטו שעוצרים הכל
ומדברים .ישבנו לפגישה ארוכה ,של כמה שעות ,בגן סאקר ופתחנו
הכל והיום כולנו מסכימים שאפשר לחלק את המסע לשני חלקים
– לפני הפגישה הזו ואחריה .אני ,למשל ,הרגשתי שיש לאנשים
קשיים שהם מחזיקים בפנים ובמהלך השיחה – דברים שרציתי לומר
להם ,הם אמרו בעצמם.

“כולנו יודעים שיש אנשים שלא היו מוכנים לדבר
איתנו ,מכל המגזרים ,ודווקא לפגוש אנשים כאלה
שהם אופטימיים ,שרוצים לדבר ולשמוע  -זה היה
מרענן״ (הללי אוהב)
לפני גן סאקר ,היתה אי הבנה ואי קבלה של העובדה שכל אחד
מאיתנו נמצא במצב שונה .אבל דווקא פערי היכולת האלה הביאו
המון דברים שחשובים גם לחיים – ההכרה בכך שלכל אחד יש
צרכים שונים.״
“בטח שזה שינה אותנו!״ קובעת הללי“ .אני מרגישה שבנוסף לשתי
החבורות (וברור שעדיין יש שתיים) ,יש עכשיו עוד חבורה אחת
שהיא גדולה והיא של כולנו .גם בדברים הכי יום-יומיים ,למשל
בארוחת צהריים במועדון ,גם בפגישות קצרות  -יש שיח ,אני
מרגישה בנוח להגיד דברים וזה מאד חשוב ,כי אנחנו גדלנו ביחד
מגיל אפס ,כמו אחים.
הימים הראשונים היו מאד עמוסים ולזה נוסף המתח בינינו וההבדל
ברצון שלנו באינטנסיביות בין הבנים הגדולים ,לנו – הבנות;
היתה לי הרגשה שהם ציפו לרמת קושי כמו במסעות הקודמים,
אבל זה היה משהו באמצע; לפעמים זה היה מותאם לנו ואז הבנים
היו קצת מתוסכלים ולפעמים זה היה מותאם יותר להם ולנו זה
היה אינטנסיבי מדי .המדריכים ניסו לשלב ולאט לאט הכל יותר
התרווח ,גם בינינו וגם בפגישות.״
לא נראה לכם שזה היה קורה באופן טבעי ,עם הזמן? צריך היה את
כור ההיתוך האינטנסיבי הזה?
הללי“ :לדעתי ,מאד היה צריך את זה ,כי אנחנו בעניינים שלנו
והם בעניינים שלהם ,אבל עכשיו אנחנו מרגישים הרבה יותר בנוח.
עזרה מאד גם העובדה שבתחילת המסע התחלקנו לעמיתים – זוגות
ושלישיה ,שכל המסע שמים לב אחד לשני .כשאנחנו מדברים על
המסע ,אנחנו מתייחסים אליו כמחולק לשני חלקים – לפני הפגישה
בגן סאקר ,ואחריה״
דניאל“ :יש עכשיו שיח מאד תומך בהתנהלות שלנו ,יש יותר שיתוף
פעולה והבנה – גם עם המדריכים וגם אחד עם השני.״
לדעתכם ,כולם מרגישים ככה?
“כן .לכל אחד היתה קפיצה מסוימת.״
הייתם ממליצים לקבוצות אחרות לערוך מסע דומה?
“מצד אחד זה חשוב לצאת למסע כזה,״ אומרת הללי“ ,אבל חשוב
מאד שהיחסים יהיו לפני כן בסדר .לא חייבים להיות טובים ,אבל
צריך שיהיו בסדר ,אחרת המסע יהיה נוראי .צריך שיהיה שיח בין
המשתתפים.״
ודניאל מסכם“ :אני חושב שזה משהו שכל חברת אנשים ,לא רק של
ילדים ונוער ,זקוקה לו ,כי גם בחברה של מבוגרים יותר ,היחסים
דורשים את זה מדי פעם .זה משהו שהנפש צמאה אליו.״
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את המנגינה הזאת...

 /יורם הופמן

שבוע המוזיקה בקטורה לזכרה של אן לואיס התקיים בפעם ה –  ,)!( 31וכמדי שנה משך אליו את
הכישרונות המקומיים וגם מוזיקאים וזמרים מהארץ ומהעולם ,באירוע שכולו צלילים והרמוניה
מאז ומתמיד היה למוזיקה תפקיד מרכזי בחיי קיבוץ קטורה,
ושבוע המוזיקה  -המתקיים כבר  31שנה  -מהווה מרכיב מרכזי
בתרבות המקומית .אן לואיס (שמיט) ז״ל ,גם היא השתתפה בחגיגה
המוסיקלית ,והיתה “מוכשרת מוסיקלית וגם כתבה קטעי שירה
ופרוזה נפלאים ,עשירים בהומור!״ מעיד עליה גיסה ,משה פלקוף.
לאחר פטירתה של אן ,ביקשה המשפחה להנציח את זכרה באמצעות
צדקה ,והכיוון הברור היה מוזיקה .לשם כך הוקמה קרן ,שמטרתה
לעודד נגינה ושירה ולהעשיר את העולם המוזיקלי של תושבי האזור
בכלל ,ושל אנשי קיבוץ קטורה בפרט .משה הגה את הרעיון לקיים
מופע מוזיקלי ,שגם יהיה מעין סיפור בהמשכים – שיסופר מדי
שנה – שמספר על אשה אהובה ,קיבוץ אוהב ,ומפעל לזכרה בו
מפעם קצב המוסיקה .הבמה מכבדת את זכרה ,ומהווה באותו זמן
ערוץ לכישרונות רבים להתבטא בשירה ,בנגינה או בריקוד בפני
קהל ביתי שיודע לפרגן .כבר בשלושים ללכתה של אן ,התארחה
בקטורה רובין ויזל קפסוטו ,זמרת אופרה מובילה וידידת המשפחה.

הקהל המקומי נרגש ומבין ותומך במי שמוכן
לעמוד מול המיקרופון  ...או ,כמו בערב “שרים
במקלחת״ ,שביצעו חברים לא מוכרים כזמרים
וזמירים ,ללא בושה ,מאחורי פרגוד
“חודשים אחדים לאחר מכן״ ,מספר משה“ ,פניתי ליאיר דלאל,
מוזיקאי מקומי באותו זמן (קיבוץ סמר) ,והתייעצתי איתו לגבי רעיון
של יום שלם של אירועים מוזיקליים לכבוד אן .יאיר הציע לפרוס
את לוח המופעים על שבוע שלם וכך נולד שבוע המוזיקה בקטורה.
המתכונת הזאת הייתה מוצלחת כנראה ,וגם עודדה את רוחם של
החקלאים הצעירים ,במעין שיא של תרבות קהילתית עם המון
משתתפים וצופים נלהבים .היום ,אחרי  31שנה ,אפשר למנות יותר
ממאה אירועים מוזיקליים שונים בכל הסגנונות :מוזיקה קלאסית,
שירה בציבור ,ריקודי סמבה ,מעגלי תופים ,הרכבים של מוסיקה בת
זמננו ,רסיטלים של תלמידים וגם מופעי חוץ בלתי נשכחים ,כמו
מקהלת  WIFFENPOOFSמאוניברסיטת ייל ,או סטיב פרוינד ,נגן
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חיי אן
מאלה פלקוף ,אחותה של אן וחברת קטורה ,מספרת על האחות
האהובה“ :אן הייתה אשה מדהימה  -אינטליגנטית ,יצירתית ,כנה,
בעלת יושר ויושרה .גדלנו עם עוד שני אחים בבית אמריקאי נעים
ומעודד ,היא הלכה לשיעורי נגינה ,רכבה על אופניים ,החליקה על
גלגליות ,יצרה מחבואים ומצודות בקרבת ביתנו ובתי השכנים,
החזיקה אקדח צעצוע ואולר ,וטיפסה על עצים ,אבל הכי אהבה
לקרוא .אן בלעה ספרים מגיל ארבע או חמש ,אחד אחרי השני,
הכול  -עיתון ,קומיקס ,סיפורת לבני גילה ולמבוגרים ,שבועונים
ואת אלמנך העולם  -מקור המדע הביתי המרוכז לפני עידן גוגל .אן
גם כתבה שירים ,סיפורים ומחזות ,היא אהבה את בית הספר בעיקר
בזכות החוויה החברתית ,כי את רוב החומר היא כבר הכירה מאחינו
הבכור ומכל המידע שספגה מהקריאה והסביבה .עם הזמן היא גם
למדה לאהוב את המדעים ואת המתמטיקה וקלטה אותם בכיף.
את הלימודים אן המשיכה בקולג׳ ייחודי ,בו למדו את הקלאסיקות-
הוגי דעות ,מדענים ,סופרים ,תיאולוגים ...ולמדה לקרוא אותם
בשפות בהן נכתבו :לטינית ,צרפתית ,יוונית ,עברית ועוד .החוויה
צילומים :משה פלקוף

בית ראשון במולדת״ במחרוזת שירי ילדים

הג׳ז משיקגו.״
צוות שבוע מוזיקה כולל חברי ועדת תרבות של קטורה ומשתתפים
נוספים המעוניינים לקחת חלק באחריות על הפרויקט .הישיבה
הראשונה מתקיימת כחצי שנה לפני האירועים עצמם :צריכים
להעלות רעיונות ,לעודד תעוזה ויצירתיות ,צריכים לסמן מטרה
למוזיקאים פעילים ,ובמקרים אחדים  -אחרי דחייה של שנים  -גם
להגשים חלומות ,כמו ערב שירי מחזמר של שרה כהן ,שהתבצע
בשני מחזורים ,עם זמרים מקומיים ופסנתרנית מחו״ל.
המוזיקה היא צורה של ביטוי עצמי ,וגם חשיפה עצמית ,והקהל
המקומי נרגש ומבין ותומך במי שמוכן לעמוד מול המיקרופון ...
או ,כמו בערב “שרים במקלחת״ ,שביצעו חברים לא מוכרים כזמרים
וזמירים ,ללא בושה ,מאחורי פרגוד.
מימד חשוב בשבוע ,הוא חשיפת הציבור להיבטים שונים מחייה של
אן לואיס ,במיוחד לחברים הצעירים שלא זכו להכיר אותה.

לי
י

ים בשב

פו
סע

היתה מרתקת עבורה והיא
מאד נהנתה  -גם מהאקדמיה,
גם מחיי החברה בין צמאי ידע
ומילים כמוה ,והיפיים.״
איך הגעתן שתיכן לקטורה?
“לאחר הלימודים אן עלתה
ארצה בלי תכנית מסוימת ,אבל
עם שאיפה לקיבוץ  -חלום
שנשזר בשיחותינו במהלך חיינו
הצעירים .אני הייתי ביטבתה
באותה שנה ( )1970במסגרת
תוכנית של “הבונים״ ,והיא באה
לבקר אותי .זו הייתה התחלה
של קשר ארוך וחזק עם הקיבוץ
ועם אנשיו ,קשר שנשאר איתה
עד סוף ימיה .ביטבתה פגשה את
המתנדב ג׳ימי ,שלימים נעשה
בן זוגה ואבי בנותיה .קצת קשה
לזכור את סדר הנדודים שלהם
משך השנים – כזוג ואחר-
כך כמשפחה – יטבתה ,קיבוץ
מצובה ,מושב כפר חיטים ,קבוץ
יראון (שם נולדה להם שרה),
גדי מילנז  -בן קטורה
אנגליה (שם נולדה אביגיל),
וחווה נידחת במדינת מיין
בארה״ב .לכל מקום הגיעה עם צ׳לו ,תנ״ך ,סידור תפילה ועם יומן
בו כתבה באופן קבוע .שומעים את אן בכתיבתה כאילו היא יושבת
לידך –את השמחה ,העצב ,האתגרים אתם התמודדה בחיים  -זוגיות,
הריונות ,גידול הילדות ,עם ובלי בן זוג ,מצב האומה ומצב העולם.
הגעתה של אן ב 1982-עם בנותיה לקטורה הייתה מבורכת  -לי,
לה ,ולמשפחותינו .היא השתלבה במערכת החינוך עם הרבה ניסיון
מקיבוצים קודמים ,אימצה חבר׳ה מיהודה הצעיר וזמניים אחרים,
הגיעה לחוג התעמלות אירובית (הראשון של סוזי בקבוץ) ,עבדה
תקופה בבית המלאכה ליצירות אמייל/נחושת ,הגיעה לבית הכנסת
כל יום ו׳ עם הבנות ,וכמחווה אחרונה  -כתבה וביימה את ההצגה
בחתונה של סוזן ונח .מותה ב ,1987-אחרי מאבק של שנה בלוקמיה,
השאיר חור פעור בחיי משפחתה וחבריה היקרים.״

ש ראל

אלעדדןדן
שלאלעד
לזכרו של
לזכרו

אן למדה בקולג׳ ייחודי ,שם לימדו את הקלאסיקות
 הוגי דעות ,מדענים ,סופרים ,תיאולוגים ...ולמדהלקרוא אותן בשפות בהן נכתבו :לטינית ,צרפתית,
יוונית ,עברית ועוד
שתי בנותיה של אן ,שרה ואבי ,גדלו בקטורה  -בשנה הראשונה
לאחר מות אימן גרו עם סבתא ג׳קי וסבא ביל שבאו לעזור בגידולן,
ובהמשך אצל משפחת פלקוף .אן לא זכתה לראותן הופכות לנשים
נפלאות .היום שתיהן נמצאות בישראל והקימו משפחות משלהן,
אך הקשר עם המשפחה והקהילה בקטורה נותר איתן וניתן לראותן
בקיבוץ לעתים קרובות וכמובן – בשבוע המוזיקה.
בלוח השנה של מחלקת תרבות מסומן תמיד שבוע מוזיקה בקטורה
והמסורת מבוססת ואיתנה .לאחרונה ,שבענו נחת מהצטרפות הדור
הצעיר בקטורה במשיכת העגלה לערבים נעימים נוספים ,וגם תושבי
האזור מוזמנים למופעים מובחרים המתקיימים במסגרת השבוע.
והתקווה והציפייה היא שהדורות הבאים רק ימשיכו ויגבירו את
עוצמת המוסיקה לטובת הקיבוץ ,האזור והעולם.

שביל ישראל 9+

מטיילים במישור החוף

 25-27.10.18חמישי עד שבת
להקת הגרובטרון מפעילה את הקהל
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קרקע – מים – צמח

 /גל נקדימון

בחודש פברואר השנה ,החל ויליאם וייסינגר מאילת את תפקידו כמנהל המעבדה של המו״פ
החקלאי .בעידודו של עזרא רבינס ,הוא מסתער על התפקיד ומקווה למנף את הפוטנציאל של
המקום לגבהים חדשים

ויליאם וייסינגר נולד בישראל ,לפני  38שנים וכבר בגיל שלוש עבר
לדרום-אפריקה עם הוריו הרופאים (אבא אורטופד ,אמא רופאה
מרדימה) ,שם למד אנגלית ,אפריקנס וספרדית מההורים שהגיעו
– הוא מצ’ילה והיא מאורוגוואי .את שנות הלימודים העביר בבית-
ספר טכני ,שם למד מכניקה ,אלקטרוניקה ,עבודה בעץ ,ביולוגיה,
פיזיקה ,מתמטיקה ,כימייה וכן הלאה .לשאלה אם תמיד רצה להיות
מדען ,הוא משיב ואומר שכבר כשהיה ילד קטן ,היו סימנים“ :הייתי
מפרק את המקרר כדי לראות איך הוא עובד .אבא שלי היה יורד
באמצע הלילה ,רואה אותי יושב עם כל החלקים ואומר – רק תרכיב
הכל בחזרה עד הבוקר ,שאמא לא תראה...״
והיום?
“עד היום יש לי אבטיפוסים בבית ,אבל עכשיו אני מפרק מזגנים,
את המנוע של האוטו ,את המחשבים במעבדה...״

“הייתי מפרק את המקרר כדי לראות איך הוא
עובד .אבא שלי היה יורד באמצע הלילה ,רואה
אותי יושב עם כל החלקים ואומר – רק תרכיב הכל
בחזרה עד הבוקר ,שאמא לא תראה...״
מה עוד עשית ,חוץ מלפרק דברים?
“הרבה ספורט ,בעיקר קראטה; התאמנתי עם הקבוצה הלאומית
ועם המשטרה הדרום-אפריקאית (בזכות זה גם היתה לי הזדמנות
להתאמן עם אלופים עולמיים) ,ובשלב מסוים איבדתי עניין
בתחרויות והמשכתי להתאמן בשביל הכיף ,גם באייקידו ונינג׳יטסו.
בזכות האימונים גם למדתי איך להתנהג ואיך לחשוב ,איך להתגבר
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על דברים וזה משפיע על החיים שלי והופך אותי לבן אדם טוב
יותר .אז בעיקרון אפשר לומר שבמהלך השנים למדתי איך לפרק
מכונות ואיך להרגיע אנשים.״
בשנים שלאחר מכן ,סיים תואר ראשון במדעי החיים ,טייל בדרום
אמריקה ,באירופה ,בדרום יבשת אפריקה ,ובגיל  28יצא למסע ארוך,
בחזרה לארץ ,בעקבות ההורים שכבר הגיעו לכאן בשנת  .1999עם
רישיון של סקיפר והרבה ניסיון טכני ,ויליאם בחר בדרך הארוכה:
“אפשר לקחת מטוס ולהגיע בכמה שעות ואפשר להפליג שלושה
חודשים בקטמרן ,חודש ביאכטה ועוד כשבעה חודשים בספינה של
שלוש-מאות טון ,שם טיפלתי בעיקר בתחזוקה של המנועים .חוץ
מטיול ממושך דרך הימים ,זה גם היה מסע רוחני.״
מה עשית כשהגעת לארץ?
“הגעתי ישר לאילת ,כי ההורים עבדו שניהם ביוספטל והתגוררו
בעיר .הרעיון איתו הגעתי לכאן היה לעבוד בכל קיבוץ באזור הזה
ולהיות ‘סופר-חקלאי׳ ,אבל מהר מאד הבנתי שזה לא יקרה .לגמרי
במקרה התחלתי לעבוד בתחנה הניסיונית בסמר.״
איך מתחילים לעבוד ‘במקרה’?
“במהלך התואר הראשון התחלתי להתעניין באיכות הסביבה
ובהנדסה וכשעליתי לארץ ,ביקרתי בסמר ,ראיתי אנשים עובדים על
ציוד כבד באמצע קונסטרוקציה של משהו ,ופשוט הצטרפתי אליהם,
בלי לשאול .אחד המנהלים של החברה שאל מי אני וככה גייסו אותי
 העבודה הראשונה שלי בתחום היתה טכנאי בשדה הסולארי ,אחרכך טכנאי מחקר ואחראי לתחזוקה ותפעול של התחנה הניסיונית
בסמר ,עם הזמן התחילו לתת לי יותר אחריות ,עד שהפכתי למנהל
אתר .הצוות גדל ,גם החברה  -אאורה סולר – גדלה ובסופו של דבר
התמניתי למנהל תפעול של כל אתרי החברה בארץ ובספרד .בזמן

הזה עברתי לרחובות ,אבל עדיין הייתי באילת פעם בשבוע ,בספרד
פעם בשבועיים ...כל הזמן על מזוודות.״
אז הקשר שלך עם חבל אילות התחיל ,בעצם ,ברגע שחזרת
לארץ...
“וגם נמשך – לקחתי הפסקה מהעבודה בחברה (בין תפקיד מנהל
האתר לתפקיד מנהל התפעול) ועבדתי עם המועצה האזורית על
הקמת מכון מחקר ופיתוח טכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת; במסגרת
העבודה הקמתי מעבדה למחקר הסביבה במכון ערבה לחקר הסביבה
ובעקבות הפרויקט הזה זכינו במכרז להקמת חממה טכנולוגית
לאנרגיה מתחדשת – ‘הון הטבע׳ וכל המחלקה עברה לעבוד תחת
׳הון הטבע׳ .במהלך העבודה הזו רכשתי ניסיון מגוון עם הרבה
חברות סטארט-אפ וניהול של כמה פרויקטים במקביל .ביוני 2012
חזרתי לאאורה סולאר בתור המנהל הטכני ,עד  ,2017אז החברה
פשטה את הרגל.״
התחלת לעבוד כאן בפברואר השנה; מה עשית בינתיים?
“ניהלתי פרויקט של ה –  USAIDעם מרכז מדע ים-המלח והערבה
 שיתוף פעולה בין-אזורי ,עם דגש על מים .זו היתה הזדמנותנפלאה לעבוד עם חברי קהילה ישראלים ,ירדניים ופלשתינאיים,
עם בני-נוער ועם מנהיגים בקהילה ,על נושאים שקשורים למים.
זה היה פרויקט דיפלומטי גדול ,מאד מאתגר ובכלל לא פשוט
לביצוע ...במהלך העבודה הזו באמת הבנתי שאם אתה רוצה שכולם
יהיו מאושרים  -תמכור גלידה ,אל תנהל פרויקט .אתה תמיד צריך
להבין שיש עוד הרבה דברים מסביב וצריך מאד להיזהר בכל מה
שאומרים .זה היה בשבילי שיעור חשוב בדיפלומטיה .לאחר מכן
ייעצתי לעיריית אילת בנושאי התייעלות אנרגטית וביצעתי מחקר
שוק לגבי רכבים חשמליים לעיר ובפברואר הצטרפתי למו״פ
החקלאי.״

כוח חלוץ
איך הגעת לכאן? שוב במקרה?...
“הפעם בדרך הרגילה  -ראיתי מודעת דרושים לתפקיד מנהל
מעבדה .התפקיד היה קשור גם לחקלאות ,גם למים ,גם לעבודה
טכנית וגם לניהול ,נראה היה לי שזה יתאים לי ושאני אוכל לתרום.
ובאמת ,מצאתי מקום שבו אני יכול לבצע עבודה אנאליטית,
מקום שבו אנשים מעודדים אותי להיות מאד ספציפי ,מאד מדויק,
ובמקביל יש כאן גם הזדמנויות להרחיב את הפיתוח העסקי של
המו״פ מול חקלאים ולקוחות פוטנציאליים.״
מה כוללת העבודה שלך?
“ניתוח דגימות מים ,קרקע וצמח .תפעול של המעבדה .עבודה מול
ספקים ולקוחות ,גיוס לקוחות חדשים ,פיתוח פרוטוקולים חדשים,

גיוס לקוחות אסטרטגיים לטובת הרחבת עבודת המעבדה ועוד .סדר
היום שלי כולל בעיקר הרבה קפה – לפני ,תוך כדי ואחרי.״
כמה אנשים עובדים אתך?
“עוזר מעבדה אחד.״
מה החזון?
“לשלוט בשוק הרלוונטי באזור .אני רוצה שכשאנשים יגידו
׳חקלאות׳ הם יחשבו קודם על מו״פ ערבה דרומית .כשיגידו ׳מים׳
– יקרה אותו הדבר .לדעתי ,זה ההבדל בין לנסות ולהצליח .רוב
החקלאים הם במרכז ובצפון ,ושם גם רוב שירותי המעבדה ,אבל
דרומית לבאר-שבע ,אנחנו רוצים להיות המובילים בתחום ,להיות
גורם משמעותי במחקר בדרום.״

“התאהבתי בערבה ,ולמרות שחם ,יבש ,ומלא
באבק ,על כל מה שאין בערבה ,היא מפצה בכל
מה שיש בה – נוף עוצר נשימה ,אנשים שהם מלח
הארץ ,וכמות לא קטנה של נושאים סביבתיים
לעסוק בהם״
מה אתה שואף לקדם?
“אני מעוניין להגדיל את המחלקה ,להוסיף כוח אדם ,לגייס לקוחות
אסטרטגיים ,להכניס רווחים  -בערך בעוד שנה אנחנו אמורים
לבנות את המעבדה החדשה; אנחנו בשלבי תכנון מתקדמים של
הפרויקט ,שייצא לפועל במהלך השנה-שנתיים הקרובות .המעבדה
החדשה תהיה מתקדמת ביותר ,עם מכשור מתקדם ואנחנו נהיה
החלוצים של המחקר החקלאי באזור ונוכל לספק שירותים לכל
גורמי החקלאות באזור.״
איפה אתה רואה את המו״פ בעתיד?
“במעבדה החדשה שלנו ,עם צוות גדול יותר ,מספקים שירות
איכותי לקהילה החקלאית וגופים קשורים .אנחנו רוצים להרחיב
את העבודה שלנו למגזרים מתפתחים חדשים ,כמו קנאביס רפואי,
ולחפש אופקים חדשים.״
שאלה לסיום – כל השנים האחרונות אתה עובד בחבל אילות;
למה לא תעבור לגור כאן?
“התאהבתי בערבה ,ולמרות שחם ,יבש ,ומלא באבק  -על כל מה
שאין בערבה ,היא מפצה בכל מה שיש בה – נוף עוצר נשימה ,אנשים
שהם מלח הארץ ,וכמות לא קטנה של נושאים סביבתיים לעסוק
בהם .מצאתי מקום להגשים בו את האהבות שלי ,את השליחות
שלי ...אבל אני אוהב מאד את הים וחשוב לי להיות קרוב לים .יש
לי בית באילת ,נוח שהכל קרוב לבית ,הכל נגיש ונסיעה של חצי
שעה לעבודה (בעיקר אחרי שחייתי בדרא״פ) זה ממש לא נורא.״
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עוברים לאנרגיה סולארית
ונפרדים מחשבון החשמל!
מתגבשות קבוצות רכישה
למערכות סולאריות ביישובי הערבה

מרוויחים אלפי שקלים כל שנה

אין צורך בהיתר בניה ,בוטלו המיסים,
הארנונה והיטלי ההשבחה

שומרים על סביבה נקייה וירוקה

אנחנו דואגים לכל התהליך בשבילכם
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המשך

מיליוני דגיגים זה לא הרבה

 /דובי הלמן

בחודש שעבר שיתף איתנו דובי הלמן מזיכרונותיו וקורותיו בערדג ,והשאיר אותנו בשלב הפרוגרמה.
עכשיו נלמד למה עוגן אחד לא תמיד מספיק ולמה נפח ייצור גבוה לא תמיד כדאי
הפרוגרמה לא נתנה מענה לשיטות
מתאימות למיון גודל ,להעברת
האצוות וספירת הדגים; שיטות
אלה פותחו על ידי הצוות של
ערד״ג .בחלקו ,היה הפיתוח על
בסיס רכישת ציוד מתאים  -הן של
חברות זרות והן כציוד שכבר נוסה
בבריכות הדגים .במרוצת ההפעלה
השתכללה מאד שיטת העבודה
ופחתה מאד התמותה בזמן העברה .צוות הפיילוט כלל  -בשלב
המתקדם שלו  -את רוברטו ארליך ,אלי רוקסה ,נטלי ,וקובי  -כולם
נבחרו בקפידה והיו לצוות מיומן ביותר .נפח הייצור המתוכנן עמד,
כזכור ,על  100טון לשנה ,אבל בפועל מכר הפיילוט  120טון בשנה.
ייתכן שהייצור הגבוה השפיע לרעה על מצב המתקן ,שמאוחר יותר
התחיל לקרוס .המתקן היה בנוי כסככה עם כיסוי שעונית ובריכות
בטון מצופות בלוחות פוליאטילן.
כתוצאה מהבלאי המהיר של ציפוי הבריכות ,הגה המתכנן סוג
אחר של בריכה ,העשויה כולה מלוחות מולחמים של פוליפרופילן.
החלטנו להקים בריכה ניסיונית אחת מן הסוג החדש וקראנו לה על
שם המתכנן “ -רוליה״ .הבריכה היתה מצוידת בכל המערכות ,כמו
פילטר ניטריפיקציה (הסבת האמוניה הרעילה לניטרט) ,סינון המים,
פילטר להוצאת הבוצה וכן מערכת מפוחים עצמאית ומערכת של
אספקת חמצן בחירום .בריכה זו אמור הייתה להוות דגם לבריכות
בחווה המסחרית ואכן ,עמידותה הוכחה והיא שימשה גם להקמת
חוות מסחריות שלא במסגרת ערדג.
הצורך לפתח מיני דגים חדשים היה ברור מתחילת הדרך .בעיקרו של
דבר ,צריך היה למיין מבין סוגי הדגים השונים את אלה שיש להם
פוטנציאל גידול גבוה וערך גבוה בשוק .כדי לאשש את פוטנציאל
השוק ביקשנו וקיבלנו ממשרד החקלאות סקר שוק בעולם ולאחר
בחינת הרשימה החלטנו לבחור בשני סוגים חדשים“ :דקר״ ו״טונה
כחולת סנפיר״ .הדקר נראה היה כמתאים לחוות החופיות שלנו
ואילו הטונה לחווה שהקמנו בהמשך בים הפתוח .חשבתנו להתאים
את הפיילוט לגידול לרוות של הדקר .פיתוח הדקר ,כלומר  -השגת
הטלות ובקיעת הלרוות  -הוטל על המכון לחקר ימים ואגמים ועל
המדגרה של ערדג .צריך היה גם לבדוק התאמת בריכות המגה-פלו
לדקר ,בשל הזרימה הגבוהה שנבעה מפעילות המפוחים.
היו דעות שונות באשר לסוגי הדגים החדשים הראויים ,אבל אנחנו
התעקשנו על שני סוגי הדגים שאמורים היו לתת מענה טוב  -הן
לבריכות היבשתיות והן לחווה בים הפתוח .חשבתנו שנכון יהיה
לקבוע יעדים ארוכי טווח לפיתוח הענף באמצעות סוגי החוות.
בתחילה ראינו ברכה בפיטום דגי הדקר ואפילו הגענו לשלב של
מכירת דגים .בהמשך נוכחנו שצריך להשקיע מאמץ נוסף באימוץ
שיטות גידול מתאימות .התעקשנו להמשיך ולהתקדם למטרה של
תוכנית מבוססת להקמת חווה מסחרית.

יוצאים לים הפתוח
עד כה עמדו לרשות ערדג שתי צורות של מתקני גידול :חווה
בים ,בקרבה לחוף ,והתחלה של בריכות גידול ביבשה .האתגר של
גידול בים התיכון ועוד בים הפתוח ,כלומר במרחק של  10ק״מ
ומעלה מהחוף  -עדיין לא הושג .במהלך שנת  2007הוקמה חווה
ראשונה של ערדג בים הפתוח .פרטים מלאים על התהליך המעניין
הזה אביא מהקלטה של שיחה עם דודי גאדה שעמד בראש הצוות

שהקים והפעיל את החווה .בינתיים
אביא תקציר של הסיפור :האתגר הזה
עמד בפני מגדלים בכל העולם בשל
היתרונות היחסיים של שיטה זו .כך
נוצרו כבר דגמים שונים של חוות
בתנאי הים הפתוח ,שחשוף לתנועות
חריפות של הגלים ,ולזרמים הנוצרים
בתנאים אלה .המקום שהתאפשר
לערדג בשל מגבלות תנועות כלי שיט
באזור ,הוא מהסוערים ביותר באגן הים התיכון .היה הגיון רב בלמידה
מניסיונות של אחרים ,אבל ערדג בחרה לרכוש מערכת שתוכננה על
ידי חברה ישראלית בשם “סב פלקס״ שכבר נמכרה קודם לכן לחברה
ישראלית אחרת שהקימה חווה בים הפתוח .התכונות העיקריות של
טכנולוגיה זו היו קשירת כלובי הגידול בשורה לעוגן יחיד ,כך שכל
המערכת סבה סביב ציר כמענה לזרמים שיבואו .ההגנה בפני זרמים
וגלים ניתנה על ידי היכולת להשקיע את כל כלובי הגידול לעומק
על ידי שימוש בצינורות התמך של החווה כמתקן הצללה ,כאשר
מוציאים מהם את האוויר וממלאים אותם מים .פעולה הפוכה נתנה
את היכולת לשוב ולהציף את הכלובים עם שוך הסערה.

בהמשך נוכחנו שצריך להשקיע מאמץ נוסף
באימוץ שיטות גידול מתאימות .התעקשנו
להמשיך ולהתקדם למטרה של תוכנית מבוססת
להקמת חווה מסחרית
לא היתה לחווה הזו אפשרות פיזור מכני של מזון ,והאכלה נעשתה
על יש פיזור המזון על ידי צוללנים .ממשק העבודה נשען על החווה
בחוף (בתוך הנמל) ,כך שאכלוס והוצאת דגים לשוק נעשו על ידי
השטת כלובים לנמל וקשירתם לחוף באזור החווה החופית.
ההתחלה הייתה מבטיחה באשר לקצב הגידול של הדגים ,אבל עד
מהרה התגלו הפגמים במבנה כל כך ארוך ( 12כלובים) הנשענים על
העוגן היחיד .מהתנועות של השרשרת נגרמו קשרים והסתבכות של
כלובים האחד בשני ותמותה רבתי בכלובים שהסתבכו.
דודי עשה רבות כדי לתקן פגמים אלה על ידי קיצור השרשרת
והעמדת מצופים אנכיים כדי למנוע שקיעת כלובים לקרקעית בעת
הצללה.
בתחילה נראה היה שהחווה בים העמוק תביא לתוצאה של רווח
בהפעלת ערדג ,אבל תוצאות השנתיים הראשונות העיבו על
התמונה .לאחר קבלת חוות דעת של חברה אשר בחנה את פעילות
ערדג  -כאשר חוות דעת זו קבעה שלא ניתן יהיה להרוויח מפעילות
חווה יבשתית ולכן צריך לרכז כל הפעילות בים הפתוח  -באה גם
האכזבה מהפעילות בים הפתוח ,ובכך נסתם הגולל על ניסיונות
ערדג לחרוג מהסתמכות על החווה הצמודה לחוף (בתוך הנמל)
מהר ,מהר מדי מצאה עצמה ערדג עם סוג אחד של חווה שנקבע לה
כבר זמן גמר תוחלת החיים ,בשל ההסכם עם הנמל ,לפיו פעילות
חווה זו תיסגר בתום תקופה קבועה מראש.
אז וגם היום לא נפסק פיתוח חוות ביבשה ובים הפתוח על ידי
חברות אחרות .ערדג מצאה את עצמה בלי כל מוצא לנדבכים
חדשים בפעילותה ,והיא משלמת ביוקר על כך שחסרה בה היוזמה
לפיתוח חדש והרחבת אפשרויות גידול דגי-ים .כל התיאורים הללו
מתקיימים ,כמובן ,לאחר שערדג נאלצה לעזוב את החווה בים סוף
בשל נימוקים מניפולטיביים ,אבל ללא יכולת למנוע את הגזרה.
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לפני כחודש הגיע לשיאו מירוץ הג'ירו ד'איטליה שהתארח בפעם הראשונה בישראל.
הערבה הדרומית כיכבה בכל ערוצי הספורט האירופאים בזכות קבלת הפנים החמה שהענקתם,
תושבי החבל ,המיצגים הבולטים ,השלטים והעידוד .נוכחותכם והירתמותכם הוסיפה צבעוניות
למדבר המדהים שלנו .תודה ענקית לכם תושבי חבל אילות על שיתוף הפעולה.

החברה הכלכלית
לפיתוח חבל אילות

סיפור מקומי

 /נורית גורן

לשיר זה כמו להיות...
“במשעול ליד הבית ,עץ השקדיהיה פורח ,באוויר ניחוח...״ אם ת�כ
נסו לציר הזמן של חבל אילות (נמצא באתר המועצה ,תחת “אודות
החבל״ ובזה ל״סיפור מקומי״) ,ותזוזו עם הסמן לשנת  ,1993תוכלו
גם אתם להתבשם משירתן של הבנות .השנה היא  ,1993חבורת
בנות איכותית מחבל אילתות ,מרביתן בנות יטבתה .עם המנהל המ�ו
זיקאלי גדעון אפרתי ,יושבת על ציר הזמן המקומי שלנו ...כן “מי
שרעב ימצא אצלנו פת של לחם״ .המילים הראויות להופעה בחדר
האכילה הקיבוצי ,לא ככה?
במסמכי הארכיון נמצא דף היכרות המספר כי ההרכב קם ב1992-
ומנה  13בנות .מסמך רשמי על הקמת ההרכב טרם הגיע לארכיון,
אך זה לא מפריע לשירת הבנות לעלות ולהתקדם ברוב כישרון.
במרץ  1996התכנסו הבנות עם גדעון אפרתי בקיבוץ יהל לערב
שירה בציבור לכל אנשי החבל“ .חבורת הבנות בשירה מקצועית
הזכירה לנו״ ,כתב עורך העלון דאז ,חנן רובנס,״שיש באזור כוחות
וכישרונות שלא מקבלים מספיק אשראי והזדמנות למיצוי הפוטנו
ציאל וחבל .שרות יפה .אין מה לומר״.
שרות יפה ואוספות בקלסר מסודר קטעי עיתונים ותמונות מהופעות
באזור ,בארץ ובעולם .בשנ ת  ,1998לרגל הוצאת התקליטור הר�א
שון ,נקראו להקה קולית .בהתאם למקובל לבשו הבנות שמלות
אווריריות בצבעי מדבר והצטלמו ,איך לא ,בנוף ההרים.
ב ,1999-כשהופיעו במונטריאול ובטורונטו ואף באוניברסיטה של
קוויבק ,נקראו . RANOT CHOIR :פרסומי כתב העת של “הבית
הישראלי״ במונטריאול יצאו מגדרם“ :להקת רנות קוצרת הצלחה!״
בעיתון החבל כתב העורך“ :אנסמבל רנות חוצה את האוקיאנוס –
היעד טורונטו״ ,ובהמשך“ :להקת רנות (חבורת הזמר לשעבר) יצאה
בראשית אוקטובר למסע הופעות ....מסע אותו רקמה ריבה לוי
שניהלה את ההרכב באותם ימים״.
עם המעבר למאה הנוכחית גדל ההרכב והגיע ל 30-משתתפים
הממשיכים לפעלול תחת שרביטו המוסיקלי של גדעון אפרתי .תמ�ו
נות וסרטונים מהופעות בארץ ובעולם של האנסמבל תוכלו לראות,
כמובן ,בסיפור המקומי של חבל אילות :פשוט כתבו “סיפור מקומי
חבל אילות״ ,בשורת החיפוש מימין כתבו “אנסמבל רנות״ ותוכלו
לבחור את השנה הרצויה לכם ולהתענג.
לאחרונה ,העבירה דני ברזילי ,הנמנית על שורות ההרכב מראשיתו,
סרטונים שונים של “רנות״ מאירועים בארץ ובעולם.

בכתבה שנכתבה לאחר אחת ההופעות במרכז הארץ ב,2016-
כתבה רותם ג׳קסון“ :אחירי  30שנה של שירה בצוותא ,עם הו�פ
עות קהילתיות בארץ ומעבר לים ,שום דבר לא הכין אותם לדקות
הארוכות בו עמדו מאות אנשים באולם מלא עד אפס מקום ,במרכז
הבירה התרבותית של ישראל ,ומחאו להם כפיים בהתרגשות בסיום
המופע.
מאז ערבי השירה בציבור ביישובים ועד המופע “גן עדן לאורז״ עם
רוני סומק ,למעלה מחצי יובל של שירה מרגשת .אנסמבל “רנות״
המשלב בתוכו “יוצרים ,אמנים ,אנשי חינוך תרבות ועמל ,ביניהם
גם בונה בתים מבוץ ,רפתן ,חזן ,חוקר במכון ים המלח ,שפית ,צייר,
וטרינר ,שחקן ומורה ,אשר בחרו לבנות בערבה הדרומית ,חבר ה ת�ו
ססת ובועטת ,שעשייה אמנותית  -תרבות מקומית וחינוך ערכי הם
בראש מעיינם .הוא חלק מרגש בסיפור המקומי של חבל אילות.״
בימםים אלה מתחבר ארכיון החבל לרשת ארכיונאי ישראל והחו�מ
רים היפים שלנו ייראו במקומות רבים (בהתאם לחוקי צנעת הפרט,
זכויות יוצרים וחקוק הארכיונים ,כמובן) .אז אם יש לכם בבית תמ�ו
נות ,סרטונים ופרסומים העוסקים ב״רנות״ ,אתם מוזמנים להעביר
אלי לארכיון למשמרת.
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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
יש כבוד! (וגם מלגה)
בתאריך  30.4התקיים טקס חלוקת מלגות לספורטאים מצטיינים 11 .בקשות – מתוך אלה שהוגשו – עמדו
בקריטריונים וזכו במלגה עבור הישגים ספורטיביים בולטים בשנת  .2017המימון למלגות הגיע מהמועצה
האזורית ,העמותה לקידום הספורט ומחלקת הנוער במתנ"ס חבל אילות.
ואלה המצטיינים שלנו:
עידן אפסיימון ,בן  20מקיבוץ סמר

יערה גורן ,בת  ,12מהיישוב באר-אורה

משי ג׳קסון ,בת  ,14מהיישוב באר-אורה

מקצוע :טריאתלון
מתאמן במסגרת “חנית״ המהווה את
נבחרת ישראל בטריאתלון.
מקום  4באליפות ישראל טריאתלון מקצה
עלית
מקום  2באליפות ישראל מקצה עלית
באקווטלון
מקום  2באליפות ישראל בטריאתלון
מרחק אולימפי קבוצת גיל.

מקצוע :שחייה
תחרויות : 2017
אליפות חורף  100חופשי – מקום 2
אליפות חורף  50חופשי – מקום 3
אליפות קיץ  50חופשי – מקום 1
אליפות קיץ  100חופשי – מקום 1
אליפות קיץ  200חופשי – מקום 1

מקצוע :שייט
השתתפה באליפות ישראל הבינלאומית
לנוער – מקום 6

אורי קזס ,בן  ,18מהיישוב באר-אורה
מקצוע :החלקה על הקרח
אליפות ישראל  – 2017מקום 1
גמר גביע המדינה  – 2017מקום 1
 – Volvo cup riga 2017מקום 1
נועה דואני ,בת  ,9מקיבוץ נווה-חריף
מקצוע :החלקה על הקרח
גביע המדינה סבב ראשון – מקום 1
גמר גביע המדינה סבב שני -מקום 4
 OPEN ICE MALL CUPבינלאומי –
דרג א׳ מקום  8ודרג ב׳ מקום 8
 ICE MALLתחרות פתוחה דרג ב׳ –
מקום 6

ענבר קורטי ,בן  ,17מקיבוץ יטבתה
מקצוע :כדוריד
שחקן הפועל חבל אילות
שייך לסגל נבחרת ישראל נוער
אנדי קוגן ,בן  ,19מקיבוץ יטבתה
מקצוע :כדוריד
שחקן הפועל חבל אילות
לומד במסגרת האקדמיה של איגוד הכדור
יד במכון ווינגיט
שחקן נבחרת ישראל לנוער

זוהר חרובי ,בן  ,17מהיישוב שחרות
מקצוע :שייט
השתתף באליפות עולם ואירופה לנוער
2017
גביע אירופה קיל ,גרמניה

רוני אלון ,בת  ,14מהיישוב באר-אורה
מקצוע :גלישה
אליפות ישראל  – 2017מקום שביעי
השתתפה באליפות העולם בגרדה איטליה

אוראל בוהדנה ,בן  ,12מהיישוב באר-אורה
מקצוע :החלקה על הקרח
אליפות ישראל – מקום 1
גמר גביע המדינה – מקום 1
 Volvo cup rigaדרג  Aמקום 1
ליאל קירשנבאום ,בת  ,10מקיבוץ קטורה
מקצוע :החלקה על הקרח
גביע המדינה מחזור  – 1מקום 2
גביע המדינה – מקום 1
 – VOLVO CUP RIGA 2017מקום 1
גביע מדינה גמר – מקום 3
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שרי ניצן

המדור לשירותכם /
אומרים תודה

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

ב ,4.6.2002-במבנה קטן צמוד למזכירות של קיבוץ גרופית ,המ�חלקה לשירותים חברתיים חגגה את פתיחת מועדונית “בית בערבה.״
ב 16-השנים שחלפו מאז הוקמה ,המועדונית העניקה למאות ילדי
חבל אילות המתמודדים עם שילוב במסגרת בית הספר  -מקום קטן
ומאפשר ,כדי לפרוח.
אני זוכרת את היום בו פם טלמן ,חברת קיבוץ גרופית ,הגיעה לראיון
עבודה לתפקיד רכזת המועדונית .היא מיד אמרה ,״הדבר היחיד
שחסר במכרז ,הוא השם שלי.״ עם השנים ,ראינו כמה הבחירה של
פם להוביל פיתוח והפעלה של המועדונית הייתה נכונה .פם מילאה
את לכל התפקידים המגוונים במסגרת  -מיצירת תוכנית עשירה ,מ�ג
וונת ומשתנה על פי צרכי הילדים של אותה שנה ,הכנת ארוחות
חמות על פי תפריטים מתאימים לכל ילד וילדה ,ועד לאירועים
עבור המשפחות ,ואחזקת המבנה.
פם הפכה את ניהול המועדונית למפעל חיים; יש את אלו שלפעמים
קוראים למקום “המועדונית של פם.״ היא הביאה איתה מקצועיות,
אהבה ודאגה לכל אחד מהילדים והילדות שביקרו במסגרת לאורך
השנים.
פם ליוותה גם את המתנדבים שהיו בצוות של המועדונית  -לאורך
השנים התנדבו במועדונית הרבה מבוגרים ,בני גרעין ותיכוניסטים,
וכל אחד נתן מעצמו וגם קיבל ממנה התייחסות מיוחדת .באירוע

הוקרה למתנדבים שהתקיים ב ,17.5.18-ברכנו את פם על שנות
העשיה עם מתנדבי המועדונית  -על שילוב נכון בין המתנדבים
לבןין הילדים; על ליווי המתנדבים לגבי הצרכים המיוחדים של הי�ל
דים ברגישות מופלאה ,על ההקשבה ועל הסבלנות ,על פינוק של
עוגה טעימה וארגז כלים לחיים.
עברו הרבה שנים ועכשיו פם מסיימת את תפקידה ויוצאת לתקופה
חדשה .אנחנו רוצים לומר לה תודה רבה על ניהול המועדונית בכל
הרבדים ,ולאחל לה דרך מלאה בפסגות חדשות ,והנאה עצומה מהו
נכדים והנכדות.

תרבות בחבל אילות
אחרי  11שנים
זהו המדור האחרון ממחלקת התרבות הנוו
כחית.
בתום אחת עשרה שנים ,אני מסיימת את
המסלול שלי במרוץ שליחי התרבות.
אני מודה לכולכם  -שותפים לדרך בכל-כך
הרבה אופנים ומובנים.
מראשית ההתיישבות בחבל-אילות טופחה
התרבות האזורית להיות נווה מדבר בר-
קיימא ,על ידי ובשביל התושבים.
גם היום ,לאחר ששה עשורים ,גורמים
ממרכזי התרבות הארציים מתקשים להאמין
כי מדובר באזור בו חיים כל-כך מעט תוו
שבים .הה ד שעולה מהעשייה ,העניין וה�מ
עורבות של תושבי חבל-אילות בתחומי
האמנות והתרבות  -מכה גלים ומשמעותי.
אנחנו אנשים שמעריכים יצירה וחוויה.
יחסים של אמנים וקהל הם יחסים של
הדדיות והקהל האזורי שלנו מבין זאת:
כקהל  -אנחנו מגיעים להופעות  -לא סתם,
אלא בעד האמנים.
אמנים מכל הארץ ,אותם אירחתי כאן במסו
גרת תפקידי ,מוקירים אותנו על כך.
אני מאחלת שנמשיך להיות נוכחים  -גם
כיוצרים וגם כקהל.
אמנים יוצרים מתוך הרגישות המיוחדת
להם .בואו נמשיך להבין זאת ונדע לטפח
את השוני והייחוד ,שהם לא ההפך מיחד
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וקהילתיות -הם האפשרות לצקת מהות
ותוכן ואמת לתוך עשייה משותפת.
התפתחות התרבות באזור היום חשובה לגיו
בוש הקהילה המגוונת והמתחדשת שלנו,
ליצירת הייחוד והשייכות למקום ולשיתוף
הפעולה הפורה בין כל חלקי החבל.
האירוע החותם של מחלקת התרבות הנוו
כחית יתקיםים ב ,16.7.18-עם פתיחת ת�ע
רוכת עבודותיו של הצייר איצ׳ה שוורץ
מנאות סמדר .את התערוכה אוצר סנדי

אוסמן מקטורה.
שוב תודה לאמנים ,ליוצרים ,לפורומים
השונים שפעלו במסגרת מחלקת התרבות
האזורית.
לשותפיי במתנ״ס ובמועצה ,לכל אלה שנו
תנו יד ולב בהפקת האירועים האזוריים.
לקהל האזורי ולהזדמנות שניתנה לי.
להתראות

איילת קריספין ,מח׳ תרבות

צמח החודש

 /בני שלמון

יוני
שושנת יריחו אמיתית

		
שמה מבלבל :היא אינה שושנה ,נדירה מאד ביריחו ,ולמה היא קרויה
"אמיתית" ,היש מזויפות? זהו צמח חד-שנתי מדברי ,שכשהוא יבש הוא
נראה כאגרוף קמו ץ המחובר היטב לקרקע בשורש .שמו הציורי בע�ר
בית -כף א -נבי ("יד הנביא") או כף א-רחמן ("יד האלוהים") :אם הם
רוצים ירד גשם והצמח יפתח  -ככף יד פרושה לשלום .בשנה שחונה
 נשאר " -אגרוף" (תנועת יד אגרסיבית-שלילית) .המשך הגשם מתיזחלק מהפירות ,בעיקר בקצות הענפים ,לפרי צורת כפית וטיפה מעיפה
את "מנוף" הכפית שבצידה הפנימי שני זרעים .הזרעים הנופלים על
קרקע לחה נובטים תוך יממה סביב צמח האם (תחרות עם האחיות!)
אך חלקם זורמים עם השיטפון במורד הנחל .הצמח מוציא עלים ומייצר
מזון ,ולפי כמות המים בקרקע יעשה פרח-פר י אחד ,עד עשרות פ�ר
חים .עם התייבשות שלד הצמח הוא חוזר ונסגר כך שהענפים שומרים
מבחוץ על הפירות החבויים בתוך ה"אגרוף" (מפני מכרסמים) .גשם
בשנה הבאה יגרום לפתיחת השלד והפצת זרעים נוספים :זהו "מתקן"
מופלא בו סיבי העצה מגיבים להרטבה (כמו רוב הסיבים האורגניים/
שערות)  -בהתקצרות ,והוא מבטיח פיזור זרעים על פני שנים רבות,
במדבר צחיח קיצוני ,בו אי אפשר לדעת מתי ,כמה והיכן ירד גשם.
המסורת הנוצרית ראתה ב"תחייתו" של הצמח ,סמל לתחייתו של
ישו ,וזו הונצחה בשם הסוג  .Anastaticaהצמח נאסף מסחרית ונשלח
לאירופה ,וכנראה היו זייפנים ששלחו סתם צמחים יבשים ,ומכאן שם
המין בעברית"-אמיתית" .יתכן כי מסורת זו נסמכת על מסורת יהודית
עתיקה ,כי בחפירות מקדש יהודי מתקופת בית ראשון בכונתילת עג'רוד
(סיני -לי ד כונתילה) ,מצא זאב משל צמח שלם של שושנת יריחו .ת�מ
ציו ת מהצמח מורידות את רמת הסוכר בדם ותאילנדים העובדים בח�ק
לאות בערבה החלו לשלוח שקים של צמחי שושנת יריחו -לתאילנד!
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חבל אילו בנות
ת
חנן גינת ושגרירים צעירים מחבל אילות מגיעים במיוחד למרכז הארץ
כדי להפגש אתכם על כוס קפה ולספר על מה חדש בערבה הדרומית
ומה עוד עתיד להתחדש.

המפגש יתקיים ב-״אורבן האוס״ ,רח׳ בר אילן  ,6ת״א ,מ9:00-
הרשמו בהקדם והבטיחו את מקומכם.
*המפגש מיועד לזוגות צעירים ולבעלי משפחות.
למרות אהבתנו לילדים ,הפעם אנחנו מבקשים להגיע בלעדיהם:( ...

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

