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אנשי החבל ,חברים יקרים.
רק התחיל וכבר נגמר ...ידעתי ש15-
חודשים עוברים מהר ,אבל לא תיארתי
לעצמי שעד כדי כך ,ובעיקר לא חשבתי
שבזמן הזה אספיק לאמץ לעצמי בית נוסף
– הערבה הדרומית ,משפחה חדשה – צוות
המרפאה ,וקהילה חדשה – אתם.
בסוף החודש (יולי) אסיים את תפקידי
במרפאה ואמשיך הלאה בתוכנית ההתי
מחות.
התלבטתי הרבה זמן מה לכתוב לכם,
בסוף החלטתי לשתף אתכם בחלק מפוסט
שהעלתי לפני כחודש בקבוצות מתמחים
בפייסבוק ,פוסט שנכתב מתוך תקווה להי
צליח ולהביא לפה את המתמחה הבא/ה:
 הפוסט הבא כתוב בלשון זכר אך מתייחסלשני המינים -
לפני שנה ושלושה חודשים לא העליתי על
דעתי שאכתוב את הפוסט הזה ...לפעמים
מזל שאלוהים צוחק בזמן שהאדם מתכנן
תוכניות...
והנה כבר עברו שנה וחודש שבהם אני חי
על הציר שבין יטבתה לתל אביב .בעוד
חודשיים אסיים מרפאת שלב א' במרפאה
האזורית של חבל אילות (ממש ליד קיבוץ
יטבתה) ואפנה את מקומי לבר המזל שיי
זכה להחליף אותי!!!
כן ,אני יודע .זה נשמע לא סביר .אבל
מסתבר שאפשר ,ולא רק שאפשר  -כדאי!
למה?
כי ...ברפואת כפר אתה זוכה להכיר את
הסבא והסבתא ,הילדים ,הנכדים ולפעמים
גם הנינים .את ה לומד להכיר את הסב�י
בה ממנה באים המטופלים ,את האתגרים
שעומדים בפניהם ואת הכלים שעומדים
לרשותם .מעבר לעובדה שזה מאפשר
רפואה טובה יותר ,זה מעניין באופן שקשה
לתאר .למי שמחפש להיות חלק מהקהילה
שבה הוא מטפל  -זה סוג של גן עדן.
כי ...מדובר באחד המקומות היפים בארץ,
צריך בכלל להרחיב על זה? וזה קרוב
לסיני ...מה עוד בנאדם צריך בשביל
להיות מאושר?
כי ...ההדרכה שתקבלו היא לא פחות
ממעולה .והצוות שתעבדו איתו הוא כמו
משפחה .קובץ נדיר של אנשים שמחפשים
לעשות טוב ולעזור לקהילה שבה הם חיים.
והמטופלים שלכם יהיו אנשים שכיף
לפגוש .גם אחרי שעה של המתנה מחוץ
לחדר הם עדיין יכנסו עם חיוך ויגידו שלא
נורא ,הכל בסדר.
כי . ..יש עוד ,בחיי ,ואשמח להרחיב ב�פ
רטי ,אבל אם הצלחתם להבין מכל מה
שכתוב פה שמדובר בחוויה נדירה ובהזי
דמנות שחבל לפספס ,אז תתחילו לחשוב
על החבר הטוב שלכם שבדיוק מחפש להי

תחיל התמחות ברפואת משפחה ותדאגו
שהוא יראה את הפוסט הזה ,ושיצור איתי
קשר.
תהיו חברים ,הוא לא ישכח לכם את זה.
====================
בשבילי ,הפוסט הזה אומר הרבה .הוא
מספר על חוויה בלת י צפויה ובלתי נ�ש
כחת ,על אהבה גדולה  -למקום ,לאנשים,
למקצוע .על הכרת הטוב והכרת תודה.
הוא לא מתאר את הקושי שבעזיבה ,ואני
בעצמי עוד לא יודע איך זה יהיה ,אבל
תוכלו לדמיין לבד את המשמעות של
להשאיר את הכל מאחור ולהמשיך הלאה.
פשוט זה לא יהיה...
אז הנה ההזדמנות שלי להיפרד ולהגיד
תודה :תודה גדולה גדולה לקיבוץ יטבתה,
שפתח בפני את שעריו .לחברי הקיבוץ
שתמיד מאירים פנים ,שלא חדלו להי
תעניין ולשאול אם הכל בסדר ,אם חסר
משהו ,שתמיד הזמינו להצטרף לשולי
חן ,לבוא לקפה או לארוחה .תודה תודה
תודה!
תודה גדולה לצוות המרפאה שהפך
למשפחה שניה.
הם כבר שמעו ממני את כל המחמאות
בכמה הזדמנויות ,אבל היריעה קצרה מלי
תאר ,ואין ספק שהחבל התברך במרפאה
יוצאת דופן! החל מהמזכירות וההנהלה,
דרך הצוות הרפואי ,הסיעודי ,הפיזיותרפי,
ועד אנשי הרפואה המשלימה .רק בעזרת
שיתוף הפעולה המיוחד ,המרפאה מצליחה
להביא רפואה (כמעט) לכל מכה .זכיתם
אתם שזוהי המרפאה שלכם ,זכיתי גם אני
לעבור ולהיות חלק .כמובן שבתוך התודה
הזאת גם מונחת תודה מיוחדת לד"ר מתי,
שליווה והדריך והסביר ולימד ובעיקר הדי
גים מהי רפואת משפחה אמיתי ת ומהי ה�מ
שמעות העמוקה של ״להיות רופא".
ואחרונים ,תודה לכולכם על שליוויתם
אותי בצעדיי הראשונים כרופא משפחה .על
האמון שנתתם בי  ,כרופא ,כאדם .על שפ�ת
חתם ואפשרתם להיכנס ולהיות חלק מעוי
למכם .דבר מזה אינו מובן מאליו ולכולכם
יש חלק משמעותי בחוויה המיוחדת הזאת.
זו גם הזדמנות לבקש סליחה במידה ומי
מכם/ן נפגע/ה ממני בצורה זו או אחרת.
אם הרגשתם שלא הייתי קשוב ,או רגיש
מספיק ,אם לא קיבלתם את הטיפול אותו
ציפיתם לקבל.
מאחל לכם להמשיך ולהפריח את השממה
הכ ל כך יפה הזאת ,בבריאות שלמה כמ�ו
בן! שלכם תמיד,

עודד
(אשמח להיפרד באופן אישי במרפאה
בחודש הקרוב למי שיקפוץ לבקר)...

מכתבים
״ברוכים הבאים ,יש מציל!״
במרץ השנה חלית י במחלה שעתידה לשנות את חיי (או לפחות ל�ה
שפיע עליהם בצורה ניכרת בזמן הקרוב) .סכנה קיומית לא מרחפת
מעל לראשי ,אלא פגיעה מוטורית זמנית שגורמת לחיי להסתרבל
לתקופה .במהלך שלושת החודשי ם הבאים "צנחתי במחילת הא�ר
נב"  -מהגדרה רפואית של אדם בריא העוסק בספורט מעל הממוצע
לבני גילו ,החי בתזונה ומשקל נכונים ולחץ סביר ,להגדרה רפואית
של אדם חולה ,הצורך תרופות על בסיס יומי ,נע בין משרדו ,רופאו
המשפחתי ,שדה התעופה באילת ,מפגשי ם פרטיים עם מומחים ב�מ
רכז ובית החולים בלינסון.
בפברוא ר  2012עזבנו את אילת ועברנו אל באר-אורה .השא�ר
נו באילת  -זוגתי ואנוכי   -הורים ,חברים וסיפורי ילדות .הג�ע
נו לבאר-אורה שעתידה להיבנות ליישוב הקהילתי הגדול בחבל
אילות .הקמנו ,היינו חלק ,פעלנו ,יגענו ומצאנו .מרכז חיי (הכוונה
למקום עבודתי) כמו רבים משכניי ,נמצא באילת ,אבל הניתוק שלנו
מהעיר היה כמעט מושלם .דאגנו שכלל הווייתנו תתובל ברוחות
המדבר ולא ברוחות המפרץ.
עברנו בית בלב ובנפש.
במרץ השנה השלמתי את המעבר מגדות המפרץ ,לאחר שנדדתי אל
המרפאה האזורית מן המרפאה בעיר .כאדם בריא לא נהגתי להתדי
פק על דלתות הרופא המשפחתי ,כך שבאמת לא היתה סיבה לבחון
הגירה רפואית ,אולם ההחלטה להפוך לחולה פריפריאלי היתה חדה
וברורה ,עת נזקקתי לתמיכה אישית אמיתית.
כאדם בריא לשעבר חדרתי אל עולמם של החולים ,פסעתי אל ארץ
לא נודעת של מרשמים  ,הפניות ,טרטורי פקס ותקשורת בין מ�ר
פאות ורופאים .אדם בריא יכול ללכת לאיבוד בבליל זרימת המידע
המתקיים סביב אדם חולה; אדם חולה יכול לטבוע.
אך בבריכה של המרפאה האזורית שלנו רשו ם בכניסה (אם רק ת�ס
תכלו במשקפיים הנכונים):

"ברוכים הבאים ,יש מציל! השחייה היא גם באחריותנו".
בשלושה חודשים בלבד נעתי ממצב של חולה החי בחוסר ודאות
מוחלטת לגבי מצבו הבריאותי ,ללוחם המלווה בפלוגה מסייעת
נלהבת שייעודה ליווי ,הבנה ,קבלת החלטות וריסוק (או לפחות
מזעור) האיום שחלחל אל חיי המושלמים .הסתערנו יחד  -משפי
חתי וצוות המרפאה ,בתיאום מושלם בין האויב והשמש .ענן האבק
שהתרומם וקרני השמש העולה גרמו לאויב הבירוקרטי להיכנע עוד
טרם החליט על השתתפות בקרב ,או על נקיטת צד .שאר האויבים
המיקרוסקופיים הזורמים במערכת הדם שלי זרמו בחיל ורעד ,בעוד
אנו מתזמרים ומתזמנים את זמן ההתקפה ,האיגוף וההכרעה בתיאום
מושלם.
ניהול משבר הינו חלק מהפתרון .המרפאה האזורית ,על כל יושביה,
היא מגדלור של מופת בסיוע וניהול המשבר אותו אני עובר .ההבנה,
כי ישנם אנשים שחלק מעבודתם הוא לסייע לך לחלוף את המשבר
הבריאותי בצורה קלה  -היא ברורה ,הלא זו עבודתם .העובדה
שהדבר אכן מתקיים בצורה כה טבעית ,פשוטה ונעימה  -קסומה
בעיניי.
ההחלטו ת הקטנות של חיינו מעצבות את עתידנו .התמיכה ,הד�א
גה והאהבה שזרמו מאנשים כה רבים בחבל אילות רק המחישו לי
שוב ,כי החיים בפריפריה שלנו בהחלט שווים את תוספת המרחק
והסיכון.
זהו לא שיר הלל רק למרפאה האזורית ,כי אם לרוח הנושבת בחבל
אילות ומרחיבה את הלב בגאווה .כשאותה הרוח חולפת על פניך,
נישאים צלילים ברורים של קהילה ,ערבות ,מחויבות הדדית וידיי
דות .צריך רק להקשיב.
ברוך שעשני פריפריאלי ,ברוך שבחרתי לחיות כאן ,במלוא מובן
ה"כאן" של המילה.

איתמר שפירא ,באר-אורה

תוצר יצירתי
במסגרת שיעורי אזרחות בבית הספר ,נדרשנו לעשות עבודת חקר
בתור מטלה אזרחית על נושא שמעסיק אותנו ביו ם יום .אנחנו ב�ח
רנו לעשות על נושא ההפלות ,ולכן ,עבדנו במהל ך חצי השנה הא�ח
רונה על עבודה זו.
כחלק מהדיונים הפוריים בתוך הקבוצה ,הוצגו המון דעות והיו
חלוקי דעות רבים ,אך על מנת להצליח ,שיתפנו פעולה ועבודת
הצוות הייתה טובה ,למרות כל האתגרים והקשיים.
בחרנו בנושא ההפלות ,מכיוון שהפריע לנו שכיום ,כאשר אישה
רוצה לעבור הפלה ,היא צריכה לקבל אישור מיוחד מוועדה רפואית
הכוללת :רופאים ,עובדים סוציאליים ואיש דת .בחוק בישראל כתוב
כי האישה חייבת לעבור את הוועדה הרפואית הזו .כך יוצא שמי
שמחליט עבור האישה ועל גופה ,הם אנשים שכביכול לא מכירים
אותה ,אלא רק את הנתונים ,ועדיין הם אלה שמכריעים.
חברי הכנסת יהודה גליק ואל חכים חאג' יחיא הגישו הצעת חוק
האומרת שיש להכניס איש דת לוועדה רפואית זו ,במטרה להפחית
את כמות ההפלות המלאכותיות בישראל.
חברי וועדה רפואית זו פוגעים בחופש המחשבה והמצפון ובזכות
לחירות של האישה ,כאשר הם מחליטים עבורה אם היא רשאית
לעבור הפלה ,או לא.
במהלך העבודה חקרנו את המניעים האפשריים להפלה מלאכותית,
חקרנו את שני צידי המחלוקת ,איך הדת מתייחסת להפלות ואיך
הרפואה מתייחסת להפלות .לשם כך ,ערכנו שני ראיונות  -האחד
עם המיילדת אילאיל אליאסף ,והשני עם הרב הרפורמי בנג'י גרובר.
ראינו שהדעות חלוקות גם מצד הדת וגם מצד הרפואה ,ובשני

הראיונות קיבלנו תשובות שונות.
בעבודתנו הבאנו לידי ביטוי את כל הצדדים ואת כל החוקים
שקיימים בנושא הזה במדינת ישראל .כלומר ,בדקנו א ת חוק העו�נ
שין ואת החוקים הספציפיים הנוגעים להפלות בישראל.
הפתרונות היצירתיים שמצאנו לבעיה זו הם :שהוועדה הרפואית
ששוקלת כל בקשה ש ל כל אישה ,תהיי וועדה ממליצה ולא מכר�י
עה .בנוסף ,הצענו שההחלטה תהיה על פי שבוע ההיריון .כלומר,
עד שלושה חודשים ,ההחלט ה תהיה של האישה בלבד ,וככל ש�מ
ספר חודשי ההריון עולה ,יצטרפו להחלטה המשמעותית הזו יותר
רופאים ואנשי מקצוע ,אשר יציגו בפני האישה את כל הנתונים.
ברצוננו להעלות את המודעות לנושא ז ה בחבל אילות ולהציג ב�פ
ניכם את הפתרונות היצירתיים שמצאנו לבעיה (שהאישה צריכה
לקבל אישור לעבור הפלה ,ולא להחליט בנוגע לעצמה).

בברכה,
יעל גולדמן ,עפר צומברג ,יהונתן מור ,ואורי זלדיס
תלמידי כיתה י״א ,מעלה שחרות
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מדור דיעות
אל תתחכמו הרבה
מחשבות על החיים ועל לוח השנה העברי של חודש יולי.
בתחילת חודש יולי אנו נמצאים ממש באמצע חודש תמוז .למעשה,
ה 1-ביולי השנה ,הוא גם צום י״ז תמוז בלוח השנה העברי (למעשה
י"ז תמוז האמיתי חל בשבת ה 30-יוני ,אך כיוון שלא צמים בשבת
 חוץ מיום הכיפורים  -הצום נדחה ליום ראשון ,ה 1-יולי).נעמי שמר כתבה עבור נורית גלרון את השיר המקסים "עצוב למות
באמצע התמוז" -ב .1979-בראיון רדיו בתחילת שנות התשעים ,ס�י
פרה שמר שכתבה את השיר לקראת ניתוח שהייתה צריכה לעבור.
שמר השעינה את השיר על חצי פסוק מספר ירמיהו פרק ט"ז .כך
לּ-כן ֶא ְב ֶּכה ִּב ְב ִכי יַ ְעזֵ רּ ,גֶ ֶפן ִׂש ְב ָמהֲ ,א ַרּיָ וֶ ְך
"ע ֵ
כתוב בפסוק ט שםַ :
ידד נָ ָפל".
ל-ק ִצ ֵירְךֵ ,ה ָ
יצְך וְ ַע ְ
ל-ק ֵ
ִּד ְמ ָע ִתיֶ ,ח ְׁשּבֹון וְ ֶא ְל ָע ֵלהִּ :כי ַע ֵ
שמר כתבה שיר מתוך פחד מהמוות ,כפי שהיא סיפרה באותו ראיון:
"ותמיד אני חושבת שאני אמות בניתוח...כי אני פחדנית ,"..והשיר
אחר כך נתפס כשיר לאלו שאכן מתו בתמוז .שמר עצמה נפטרה
בז' תמוז.
בתרבות היהודית חודש תמוז הוא ,אכן ,לא מהמשמחים .אין זה
אדר שנכנסים אליו בשמחה ,אלא האוא ,תמוז ,מכין לחודש אב ש�ע
ליו נאמר" :כשם שמשנכנס אדר מרבין בשמחה ,כך משנכנס אב
ממעטין בשמחה( ".תלמוד בבלי ,מסכת תענית ,דף כ"ו עמוד ב).
למעשה ,מ-י"ז בתמוז ,ה 1-ביולי ,מתחילים שלושה שבועות של
אבלות על חורבן בתי המקדש והגליית עם ישראל ,הקרויים "ימי
בין ַה ְמ ָּצ ִרים".

כצנלסון ממשיך ואומר:
"מה ערכה ומה פריה של תנועת שחרור שאין עמה שורשיות ויש
עמה שכחה ,אשר תחת לטפח ולהעמיק בקרב נושאיה את הרגשת
המקור ואת ידיעת המקורות ,היא מטשטשת תאת זיכרון נקודת המ�ו
צא ומקצצת בנימין ,אשר דרכן יונקת התנועה את לשדה?"...
אז מה עלינו לעשות עם התמוז? עם אב? אני לא יודע .לי יש את
המנהגים שאימצתי ויצרתי לעצמי ,ואני מציע שכל אחד ואחת ילמד
את הנושא ויחליט מה מרגיש נכון.
כמו שכתב ביאליק בדיוק כאשר נשאל על עניינים מעין אלה שדנתי
בהם כאן:
"חוגו את חגי אבותיכם והוסיפו עליהם קצת משלכם לפי כוחכם
ולפי טעמכם ולפי מסיבתכם .העיקר שתעושו את הכל באמונה ו�מ
תוך הרגשה חיה וצורך נפשי ,ואל תתחכמו הרבה".

בנג'י גרובר

קהל של חילוניים ודתיים ,באירוע הדברות בתל-אביב ,ערב ט׳ באב

לרבים בחברה הישראלית אין חיבור רגשי כלשהו
לט' באב ובוודאי לא לי"ז תמוז .מעניין לציין,
כי כאשר ערכו דיונים ושיחות בכנסת ובמדינה
לבחירת תאריך ליום השואה ,אחד התאריכים
הראשונים שהוצעו הוא ט' באב
לרבים בחברה הישראלית אין חיבור רגשי כלשהו לט' באב ובוודאי
לא לי"ז תמוז .מעניין לציין ,כי כאשר ערכו דיונים ושיחות בכנסת
ובמדינה לבחירת תאריך ליום השואה ,אחד התאריכים הראשונים
שהוצעו הוא ט' באב .מסיבות שונות נבחר התאריך שאנו מכירים.
מערכת החינוך הפורמלית בחופשה בתאריכים אלה ולעל כן זו ל�פ
חות סיבה אחת שלא מטפלים בהם במערכת החינוך ,ובחברה בכלל.
מעניין בכל זאת ,לראות כיצד הגיב ברל כצנלסןון כאשר גילה  -ב�מ
סגרת עבודתו במחלקה לענייני הנוער ,במהלך סמינר מדריכים של
הנוער העובד והלומד  -שהמדריכים הוציאו את החניכים למחנה
קיץ בליל תשעה באב .מספר ימים אחר כך פרסם כצנלסון מאמר
בשם "חורבן ותלישות" ,בו הביע זעזוע מהמעשה ,שנראה בעיניו
כפשיטת רגל רוחנית.
ברל הבין שהמעשה לא אירע במזיד (אולי אז היה אפשר לכבד זאת,
אם היה נעשה מתוך הכרה ומחשהבה גם מרידה) ,אלא מתוך אי יד�י
עה .אי הידיעה היא הבעיה" :שמעתי כי אחת מהסתדרויות הנוער
קבעה את יציאת חבריה למחנה קיץ באותו לילה שבו מבכה ישראל
את חורבנו ,את שעבודו ואת מרי גלותו ...אין להעלות על הדעת כי
הם עשו זאת מתוך ידיעה מה הם עושים .אולם אי ידיעה זו כשהיא
לעצמה היא המעוררת מחשבות נוגות על רמתם התרבותית ועל
ערך פעולתם החינוכית של כמה ממדריכי הנוער".
חשוב לי להדגשיש שאני לא כותב כאן כדי לומר משהו על מה ש�נ
עשה אצלנו בחבל או במדינה בכלל .לא בדקתי ואני לא יודע ואיש
הישר בעיניו יעשה .אני כן סבור שכל החלטה צריכה להגיע מתוך
ידיעה  -מה אני לוקח ומה אני משאיר.

אראל סג"ל וירון לונדון

הרב מיכאל מלכיאור וטלי ליפקין-שחק
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מהמתרחש בחבל
מרתון ירוק

נתנו ברוק!

ביום שישי  ,22.6 ,נפתח הקיץ באופן רשמי בפאב "התצפית" ב�ג
רופית .לא להקה אחת ,אלא שתיים ,הגיעו להרעיד את הרפת
הסמוכה לפאב–  –  FULL TRUNKו .THE PAZ BAND-ה�ס
גנון – אינדי-רוק ,האווירה – מדהימה ,האנשים – מבסוטים.
שרון ארובס ,רכז צעירים וצמיחה דמוגרפית ,מספר ששני ההרכבים
האלה נבחרו בזכות היות ם הרכבים ישראלים תוססים ,המבצעים מ�ו
זיקה מקורית משובחת.
"היה מדהים!" מודיע שרון בשמחה" .הגיעו כ 300-איש מהחבל
ואפילו מערבה תיכונה ,ובמשך למעלה משלוש שעות רצופות לא
הפסיקו לרקוד".
ואם כל זה לא מספיק ,אז קצת אחרי פתיחת שנת הלימודים ,ב,27.9-
להקת ה"ג'ירפות" תגיע לכאן ,ל"תצפית" ,אז תכינו את נעלי הריי
קוד.

גל נקדימון

הובלה וולונטארית
במהלך החודשיים האחרונים התקיים קורס מיוחד ,המכשיר מובילי
התנדבות בקהילה ,תוך "למידה מהמגזר העסקי" .במסגרת הקורס
למדו המשתתפים כיצד לנהל מתנדבים באופן המיטבי ביותר ,על
מנת לטפח ,להעצים ולהרחיב את תחום ההתנדבות באזור כולו.
את הקורס ,שהסתיים בסוף יוני באירוע חגיגי במלון הרויאל-גרדן,
הובילו אמירה אדרי מעיריית אילת בשיתוף היחידה להתנדבות
של המועצה האזורית חבל אילות ורשת ישרוטל.

טלי אלון
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החברה לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות חיפשה ומצאה ישראלים עם
רעיונות ירוקים ומבריקים ,שחולמים להפוך ליזמים ,ואלו הוזמנו
להשתתף במרתון פיתוח עסקי של יומיים מרוכזים ואינטנסיביים.
במהלך המרתון ,שהתקיים בקיבוץ קטורה ,קיבלו המשתתפים כלים
לקידום רעיונותיהם ,למדו כיצד לפתח רעיון לעסק פעיל ,ועבדו על
הצגת הרעיון באירוע הגמר הישראלי המתוכנן להתקיים באוגוסט.
אלה הם השלבים הראשונים במסגרת תחרות הקלינטק האירופאית
ליזמות  Climatlaunchpad 2018 - שתגיע לשיאה בחודש נוב�מ
בר ,באדינבורו ,סקוטלנד .

נעמה אלוני

טיפ וטרינרי

 /ד"ר ריק עדן ,וטרינר

בעיות פה ושיניים בבע״ח
האם לחיית המחמד שלכם ריח רע מהפה ,או כאבים באיזור
הפה? האם היא אוכלת לאט ,לועסת רק בצד אחד ,או נרתעת
ממגע באיזור פה? האם אתם שמים לב לזה בכלל?
דלקת חניכיים מתרחשת בתדירות גבוהה פי חמש בכלבים
לעומת בני האדם וזו אח ת מהמחלות הנפוצות בכלבים! כש�ה
מחלה מתחילה ,אין סימנים וסימפטומים חיצוניים ,אך היא
יכולה להחריב את פה בעל החיים שלכם ,ולגרום לכאב כרוני,
חניכיים נסוגים ,איבוד שיניים ובליית עצם!
כמעט מיד אחרי שבעל החיים אוכל ,מצטברות בקטריות יחד
עם האוכל ,הרוק ושאר החלקיקים ,ואלה יוצרים על השיניים
שכבה דקה ודביקה הנקראת פלאק .המערכת החיסונית מזהה
את הבקטריות בפלאק וגורמת לנפיחות.
לא קל לזהות סימנים ראשוניים של דלקת חניכיים בבעלי
שיר זיו
להיותצילום:
יכול עפרון.
החיים .כשכבר שמים לב,תומר
כבר החריפה
שהבעיה
ובעל החיים שלכם ח י עם כאב כרוני ,שהוא מסתיר אינסטינ�ק
טיבית! אז כשתזהו סימנים ,בדקו את העניין בדחיפות.
/https://www.facebook.com/keturavet

מהמתרחש בחבל
לאחוז בו
הדתה שמדתה ,אבל ביום שישי הלכנו לטקס קבלת התורה של
כיתה ׳א׳ ,1הכיתה של הבן שלנו ,בבית הכנסת ביהל ,ופייר? הת�ר
גשתי .ואל תראו אותי ככה  -אני לוחמת פייסבוק קיצונית ,עושה
לייקים לכל הפוסטים של הפורום החילוני ,אפילו ֶשרים מידי פעם,
אבל הרב הזה בנג׳י ,הוא בטח עושה משהו נכון ,כי הטקס שלו
פותח לך את הלב.
בית הכנסת ביהל הוא לא המקום הכי אפוף קדושה ,אבל להכנס
ולראות את הילדים שלנו יושבים בשני טורים מקבילים ואת ספר
התורה פרוש ביניהם ,ממש גורם לך לרצות לשלוף את הנייד ולי
עשות סלפי.
מתחילים בחימום קצר  -שירת ״הנה מה טוב ומה נעים״ ,שרנו
מספיק טוב ,אז המשכנו לשלב הבא .בנג׳י יודע נפש בהמתו והוא
הרכיב טקס קצר ,ממוקד ,רהוט ,וכן  -מרגש .כשהוא שואל כמה
שוקל ספר תורה? (התשובה 4000 :שנה) ומי הכי חשוב בחדר?
(לא ,לא ספר התורה כמו שחשבו כל הילדים ,אלא אני ,אני הכי
חשוב) הוא גורם לך לחשוב והתשובה לא תמיד ברורה מאליה.
הוא מזכיר את השיר של עידן רייכל  -״לפני שייגמר״  -׳מכל
הרגעים בזמן ,למצוא אחד לאחוז בו ,להגיד שהגענו׳ ומדבר על
החשיבות של לעצור רגע ,כל רגע ,ולבחון את החיים ,לראות מה
השגתי ,מה יש לי ,ומתוך זה להעריך את היש ..והנה היא ,הלחלוי
חית בעיניים ,כי מורה אמיתי נוגע לך בנשמה .וכשיש לך בכיתה
ילד מוסלמי והוא מקבל מאימו את ספר הקוראן יחד עם ספר
התורה ,את ממש יכולה לדמיין שאת חיה בארץ נאורה וליברלית
ודמוקרטית .בשלב הזה נשלחים ההורים לשבת עם ילדם ,לתת לו
את ספר התורה ולספר לו מהי התורה בשבילם .מזל שהאבא לקח
פיקוד ,כי אני לא ידעתי מה לומר ,מהי התורה בשבילי?  -בשביל
זה צריך להכין שיעורי בית...
לאחר מכן הסתדרנו במעגל ,הצטופפנו כמה שרק יכולנו כדי
שהאנרגיה תזרום בינינו טוב טוב ובנג׳י ותותי ,המחנכת המקי
סימה שהפכה לרגע ל״משת רבינו״ ,פתחו את ספר התורה וכי
רכו אותו מסביבנו .הספר התקשה להכיל את כמות המשתתפים
(מחאת הסרדינים ,זוכרים?) אבל עוד קצת הצטופפות ,עוד קצת

חום אנושי ואהבת חינם והוא הצליח .כל אחד עמד מול החלק שהי
זדמן מולו והתעמק בו ,והנה ,פתאום מצאתי את עצמי בכתובים:
ּאמר ֶאל ָש ַׂרי ִא ׁ ְשּתֹו ִהנֵ ּה נָ א
״וַ יְ ִהי ַכ ֲּא ׁ ֶשר ִה ְק ִריב ָלבֹוא ִמ ְצ ָריְ ָמה וַ ֹי ֶ
אתּ.״ נו ,אפילו קיבלתי קומפלימנט,
שה יְ ַפת ַמ ְר ֶאה ְ
יָ ַד ְע ִתּי ִכּי ִא ׁ ָ ּ
נסתרות הן דרכי האל...
את הטקס קינחנו בעוגיות של אותיות טבולות בדבש ,דרך מתוקה
לקבל את התורה .אין כמו סוכר כדי לצרוב זיכרון עמוק בתודעה.

שרי אשחר

פרישת ספר התורה

עלייה ,קליטה ,חוויה
בחודש דצמבר  2017הגיעו – במסגרת "בית ראשון במולדת" 11 -
משפחות לארבעה קיבוצים – יהל ,לוטן ,קטורה ואליפז .זהו המחזור
הרביעי של משפחות עולים שהגיע בשנים האחרונות לחבל אילות
במסגרת התוכנית.
העולים לומדים באולפן ומתחילים לדבר עברית ,הילדים נקלטו
במערכות החינוך ואנו זוכים להרבה מחמאות מהמשפחות החדשות
על הקליטה המיטבית של התלמידים בגנים ,בתי-הספר והחינוך

הבלתי פורמאלי.
במהלך יוני ,יצאו המשפחות לטיול בן יומיים בירושלים וביקרו
במוזיאון ובהר הרצל ,בטיילת ארמון הנציב ,בכותל וברובע היהודי
וסיימו בביקור בשוק מחנה יהודה .לרוב המשתתפים היה זה הביקור
הראשון בירושלים והחוויה היתה מרגשת ומהנה.
נאחל לכל העולים המשך קליטה בחבל וקיץ נעים.

מירב עפרוני
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מהמתרחש בחבל
"ומהרריה תחצוב נחושת"  -כנס תמנע השלישי  11-12ביולי 2018

בתחילת חודש יולי יתקיים כנס תמנע המחקרי השלישי ,תח ת הכ�ו
תרת "ומהרריה תחצוב נחושת" (דברים ח' .)9 ,בכנס יציגו חוקרים
רבים את תוצאות המחקרים העדכניים בתמנע ,ומחקרים נוספים
העוסקים בנחוש ת במרחב ,לרגל פרסום הספר �MINING FOR AN
 CIENT COPPERהעוסק בנחושת בעולם העתיק.
ביום הראשון של הכנס ,יום ד'  11ביולי ,בשעות אחה"צ ,יערכו
סיורים בעקבות חידושי המחקר באתרי הפארק בהדרכת החופרים.
ביום השני ,יום ה'  12 ,ביולי ,החל מ  8:30ועד ,16:30יתקיימו מ�ו
שבי הרצאות באולם התרבות האזורי.
מושב ראשון :המהפכה במחקרי תמנע והחזרה לתקופת המקרא.
מושב שני :חידושים במחקרי הערבה ואזורים סמוכים (מטלורגיה
קדומה וחברה).
מושב שלישי :גיאולוגיה ,תיירות ,והנגשת הידע ממחקר לתיירות.
הסלעים הנראים ברחבי פארק תמנע ,מספרים את ההיסטוריה
הגיאולוגית שלו ומאפשרים לנו להתבונן אל העב ר ולהבין תהל�י
כים טבעיים שהתרחשו כאן במשך מליוני שנים.
עפרות הנחושת המצויות בבקעה משכו לכאן את האדם כבר באלף
החמישי לפנה"ס ,כלומר לפני למעלה מששת אלפים שנה .מאז ועד
התקופ ה המודרנית כרו אנשים את תרכיזי הנחושת מן הסלע ,והפ�י
קו מה ם את המתכת .שיטות הכרייה ,כלי הכרייה ,וטכנולוגית הה�פ
קה ,התפתחו והשתכללו במרוצת הדורות ,כפי שמעידים השרידים

והממצאים הרבים באתרי הבקעה.
בבקעת תמנע נמצאים שרידי מכרות נחושת מהקדומים בעולם,
אשר יחד עם שימור יוצא דופן של אתרי הכרייה וההפקה ,מציבים
את תמנע כאחד האתרים החשובים ביותר ללימוד תולדות הנחושת,
וכמוקד משיכה לחוקרים מרחבי העולם.
מחקר ארכיאולוגי שיטתי נערך בבקעה החל משנת  1959ועד ימים
אלה; בעשור האחרון פועלת בתמנע משלחת ארכיאולגית ר ב תח�ו
מית של אונ' ת"א .ממחקרי המשלחת עולה ,כי עיקר פעילות הכריה
וההפקה של נחושת בתמנע התקיימה במשך כ 500-שנים ,במהלך
המאות  13-9לפנה"ס .תקופה זו החלה עם ניצול עפרת הנחושת
ביוזמה של פרעוני הממלכה החדשה במצרים (כפי שמעיד מקדש
חתחור) .אחרי עזיבת המצרים התעצמה פעילות הכרייה וההפקה
שנוהלה בידי השבטים המקומיים  -הגרעין של ממלכת אדום המי
קראית .שיא ההפקה – במהלך המאה ה 10-לפנה"ס – יתכן וקשור
לממלכ ת דוד ושלמה ,שלפי המקרא שלטה באזור הזה .עדויות מ�ה
התורה
פרישת ספר
מראות קשר מובהק עם אזורי ההר ,השפלה והחוף
החדשות
חפירות
של ארץ ישראל ,ומעלות מחדש לדיון את שאלת "מכרות המלך
שלמה" וחשיבותם לשגשוגה של ירושלים בימי תפארתה.
לפרטים נוספים על הכנס והזמנות08-6616976 :

חוצה דורות
מועדון הגיל השלישי בחבל אילות מקיים פרויקט בין-דורי
עם התלמידים של מועצת התלמידים בביה"ס היסודי מעלה-
שחרות .התלמידים מגיעים למועדון ,נפגשים עם המבוגרים,
משוחחים ,לומדים להכיר אחד את השני ,מקיימים פעילות
משותפת והילדים גם לומדי ם שהמבוגרים בעלי יכולות וס�י
פורים מעניינים.
השנה הכנו תיאטרון בובות יחד עם הילדים .תפרנו בובות
יד ובובות על מקל .הילדים למד ו לתפור ויצרו דמויות מק�ו
ריות ומשעשעות .נבנתה מסגרת לתיאטרון בובות ,וביום ד',
 13ביוני ,התלמידים ונציגי המועדון מסרו את התיאטרון לגן
הילדים "חותם" באילת בו לומדי ם  34ילדים מהקהילה האר�י
תראית .הייתה התרגשות ושמחה רבה ,ילדי ביה"ס התחברו
עם ילדי הגן בטבעיות וכולם נהנו.
תודה רבה לצוות ביה"ס וצוות המועדו ן שמאפשרים את ה�פ
רויקט החשוב הזה ,בתקווה שימשך עוד שנים רבות.

צפורה בנאי
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אסף הולצר

"אין מפעל יותר נעלה מנעל"ה"

 /נורית גורן

השמש הקופחת ,רוחות השרב והחום המוגזם אינם מאפשרים לנו תמיד לעצור לרגע במקום ולחשוב.
כשאנחנו כבר נכנסים למקום ממוזג ,מקורר ומרווה ,אנחנו עסוקים כל כך בתיאור החום בו שהינו רגע
קודם ,עד שלפעמים אנחנו מתרחקים מהחוויות האנושיות החזקות הנמצאות בסמוך לנו .פרויקט נעל"ה
 -אכן אין נעלה ממנו...

ילדי מחזור ראשון של נעל"ה  )1997( -מתוך מגנט מקרר במטבח אצל דפנה בר

אל בחירת כותרת הכתבה הגעתי רק בסוף כתיבתה .את המשפט
המצוטט אמר ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל ,בטקס קבלת פנים
לילדי נעל"ה ב .1993-מאז ודאי עשו רבים וטובים ממני שימוש
במשפט זה והלוואי שהחזרה עליו מצליחה ומחזקת גם את האמת
הרבה הגלומה בו.
קבוצות נעל"ה מתחנכות בחבל אילות כבר למעלה מעשרים שנה.
"תכנית נעל"ה (נוער עולה לפנ י הורים) ,היא תכנית המספקת ל�צ
עירים מרחבי העולם מסגרת חינוכית מצוינת ,באווירה יהודית חמה
וללא עלות .תלמידים מתאימים מכיתה ט' עד י"ב זכאים למלגה
מלאה ללימודי תיכון ברמה הגבוהה ביותר ובסביבה ישראלית-
יהודית .התוכנית יצאה לדרך בשנת הלימודי ם  ,1992-1993בע�ק
בות פניות של משפחות רבות מרחבי בריה"מ דאז ,שביקשו לשלוח
את ילדיהן ללימודים תיכוניים בישראל .מאז ועד היום התוכנית
התרחבה והתפתחה והיא פועלת בתמיכת ממשלת ישראל באמצעות
משרד החינוך( ".מתוך אתר נעל"ה).

עשרים שנה לקבוצת נעל״ה הראשונה באילות
ב 3.11.2017-נערך באילות מפגש בוגרי הקבוצה הראשונה של
חניכי נעל"ה שהתחנכו באילות (קדמו לה קבוצות בגרופית וביי
טבתה) .על קבוצה זו הופקדו דפנה בר וחזי פיסטול ,חברי אילות.
חזי היה גם מחנך הקבוצה בבית הספר האזורי .בגאווה רב ה וה�ת
רגשות גדולה סיפרה לי דפנה על המפגש ועל "ילדיה"" :מתוך 21
ילדי הקבוצה שהתחילו באילות ,כיום ,עשרים שנה אחרי 19 ,מהם
חיים בישראל ,ו 16-הגיעו למפגש .אחד החניכים ,הנמצא בשליחות
עבודה בגרמניה ,הגיע במיוחד למפגש .הם הגיעו עם בני ובנות זוגם

ועם  33ילדים .זוהי קבוצה מיוחדת החוגגת עד היום ימי הולדת
וחגים ביחד ,מתוך תחושה שזו המשפחה שלהם (אחד המסרים שהיו
חשובים לדפנה וחזי להנחיל להם .נ.ג) .הם מקסימים ,הם חמודים,
כולם בעלי תואר אחד לפחות .הם משדרים לחזי ולי באופן ברור את
הכרת התודה על מ ה שאילות הייתה עבורם" .תוך כדי חיפוש ב�ס
מארטפון היא מספרת לי כי במהלך ההכנות למפגש כתבה לה אחת
הבנות הודעת ווטסאפ" :זה נתן לי התחלה מצוינת לחיים בישראל,
קיבלתי את כל הכלים....אין כמו התקופה שהיינו בקיבוץ .בחיים
לא הייתי מרשה לילדים שלי לעשות משהו דומה".

"אין מקום טוב יותר לעולים ,בעיקר לילדים
שמגיעים וזקוקים לחום ואהבה .הקיבוץ הוא
המקום היחיד שיכול בכל העוצמה ובכל הכח .אני
לא יודע לומר מה אילות מרוויחה .הילדים הללו
הרוויחו את עולמם" (קיריל קזובסקי)
"המבחן הגדול" ,נזכרת דפנה" ,הי ה עבורי מבחן החופשה הראש�ו
נה שלהם בבית .שהרי בהגעתם לארץ נפרדו ממשפחותיהם מעבר
לים והגיעו למקום חם (מאוד) ,זר ומוזר ,מרביתם בלי לדעת מילה
בעברית ,נערים ונערות בגיל ההתבגרות ,כשהם לא מבינים ממש
את גודל השינוי שעברו .בחופשת הקיץ נסעו ,במימון הסוכנות
היהודית ,לבקר את ההורים בארצות מוצאם .בתום חודשיים היה
עליהם לחזור לארץ ולהמשיך בדרך החדשה ,אותה למדו להכיר
שנה קודם .שוב נדרשו לוותר על חום המשפחה והרגלי התרבות...

המשך בעמוד הבא
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המשך מעמוד 9
האם יעשו זאת?" היא שואלת וממהרת להסביר" :בהחלטה לחזור
לאילות בתום החופשה יש הבנה והשלמה כאחד .כל החניכים שבו,
לשמחתנו" .ארבע שנים לאחר הקבוצה הראשונה באילות קלטו את
קבוצת נעל"ה השנייה (קבוצות נעל"ה נוספות הגיעו באותן ארבע
שנים לקיבוצים יטבתה וקטורה).
מן הקבוצה השנייה של נעל"ה נשאר באילות קיריל קזובסקי .בשעת
ערב מוקדמת הגעתי לפגוש את קיריל ,טניה ובתם הקטנה מאיה.
השיחות עם קיריל וטניה בדרך כלל מרחיבו ת את ליבי; הפעם ב�י
קשתי לדבר איתם על נעל"ה .קיריל הגיע מדונייצ'ק ,אוקראינה.
(ובאמת כדאי לעשות סדר .לא כולם מגיעים מרוסיה ולא כולם
רוסים) .בשנת  ,2007כשהיה בן  ,15עלה לבדו לכתה י' ב"מעלה
שחרות" ,סיים את כתה י"ב ובתום הלימודים נשאר באילות .את
שירותו הצבאי עשה בסיירת צנחנים ,בתום השירות חזר לקיבוץ
ובשנת  2015עלתה גם אמו לארץ" .שירתי בצבא בתקופת ׳צוק
איתן׳ ובאוקראינה הייתה באותה עת מלחמת אזרחים .המחשבה
שאמא שלי במקלט ואין מי שיעזור לה הייתה קשה מאד עבורי",
הוא נזכר .לאחר שכנועים רבים הסכימה אימו לעלות ארצה וכיום
היא מתגוררת באילת.

אני פה בגלל יאיר
קיריל חלם להיות רופא .אחרי הצבא תכנן לעשות כסף ולחזור
לאוקראינה ללמוד רפואה ,אז חברים הציעו לו "לעשות שעות"
ולהרוויח טוב במטע באילות" .התחלתי כתאילנדי" ,הוא צוחק,
"אחר כך כתאילנדי עם רישיון על טרקטור ,אחר כך אחראי על
העובדים הזרים ,והיום אני קצת מכל דבר ,נהנה ומעריך כל רגע
בעבודה עם עמרי לב ,מנהל המטע שדחף ,תמך ,העריך ועודד אותי
לצאת ללימודי ניהול תעשייה וחקלאות במכללת ספיר .שבע שנים
אני במטע ועדיין קם כל בוקר עם חיוך"  .לפני כשנה וחצי ,במ�י
מון הקיבוץ ,יצא קיריל ללימודים במסגרת העתודה הניהולית של
אילות ,ולפניו עוד שנה וחצי לסיום התואר הראשון  .נרגשת מ�ה
עברית העשירה של קיריל אני שומעת גם את סיפורה של טניה,
שמתגאה בו בעברית נהדרת .את קיריל הכירה באוקראינה ,כשנסע
לאחר הצבא לביקור משפחתי .כשסיימה את התואר השני בלימודי
אדריכלות עלתה לארץ והצטרפה אל קיריל באילות .כאן נישאו
בטקס חגיגי צנוע ,ובאפריל  2017נולדה מאיה ,בתם הבכורה .טניה,
המסיימת כעת את עבודתה כאם בית לקבוצת נעל"ה ,מבקשת כי
ארשום את הדברים ששושי הרץ ,מורה וחברת קיבוץ קטורה ,אמרה
ע ל קיריל" :היא אמרה שקיריל הוא הראשון והיחיד שלמד בק�י
בוץ ,והיה חייל בקיבוץ ונשאר ובנה משפחה בקיבוץ" .מספרת טניה
בגאווה גדולה.

"אז מה ,קיריל" ,אני אומרת לו" ,כל זה ..זה הכל בגלל נעל"ה?"
"לא ",עונה טניה במקומו" .תרשמי שזה הכל בגלל יאיר ילובסקי".
(את המחזור השני באילות הדריכו דפנה בר ויאיר ילובסקי) .קיריל
מספר לי על אהבתו והערצתו ליאיר ,על כל מה שנתן להם כמדריך
ומנהל ,על הדרך בה חיבר אותם לקיבוץ ולחברת הילדים" .יותר
מאשר בגלל נעל"ה ,נשארתי כאן בגלל יאיר" .גם כשעברנו ,קיריל
ואני ,לשוחח על כך שציונות הינה חוויה נרכשת ,עצר קיריל והסביר
לי" :ציונות עבורי זה ללמוד לאהוב את הארץ ,לדעת למה אתה פה,
מה זו המדינה הזו .לדעת שיש עוד מה ללמוד ,זה לא מסתיים ,רק
מתרחב .יאיר ילובסקי גרם לי להרגיש שזה שלי".
אני מבקשת לקחת את קיריל לזמנים בהם הבין שהוא עובר למקום
חדש" .המעבר ממקום למקום הוא מטורף" ,הוא מסביר לי" ,אני לא
יודע איך אמא שלי הסכימה " ...ושוב הוא חוזר אל האדם שעשה לו
את החוויה לנוחה יותר" :המצב הזה של המעבר המטורף שלנו ישב
ליאיר בראש .הוא הבין וירד לעומק העניין .הוא הכיר אותנו הכרות
עמוקה וידע להתייחס ולטפל  -גם עם מקל וגם עם גזר .הוא טיפל
בנו כהורה בצורה מדהימה".
השיחה מתארכת ,טניה לוקחת את מאיה לישון ואני ממשיכה לשאול
בעכשווית" ..היום? צריך עדיין להמשיך ולקלוט קבוצות נעל"ה?"
קיריל ,שמתבונן בנערים הצעירים ומשווה אותם אליו במרחק של
למעלה מעשור ,משיב לי בחיוך כובש ,עיניים טובות והרבה סבי
לנות" :חייבים ,למען המדינה .הילדים שנבחרים מסוגלים לעמוד
באתגר הכואב הזה ואף ליהנות ממנו ולהישאר כאן .אלה נערים
באיכות טובה".
"או קי" ,אני מכבידה" ,אז למה באילות?" וקיריל ,רהוט וברור,
משיב" :זה עניין ערכי אידאולוגי .אין מקום טוב יותר לעולים,
בעיקר לילדים שמגיעים וזקוקים לחום ואהבה .הקיבוץ הוא המקום
היחיד שיכול בכל העוצמה ובכל הכוח .אני לא יודע לומר מה אילות
מרוויחה .הילדים הללו הרוויחו את עולמם".

"כאשר נדרשים החניכים בלכתם לצבא למסור שם
של קרובי משפחה אליהם יש להודיע או לדווח
בשעת צרה ,נותנים חלק גדול מהחניכים את שמם
של ההורים המאמצים בקיבוץ" (יעל בן-דרור,
מנהלת נעל"ה באילות)
אנחנו מדברים מעט על השוני בתקופות ,על המצב באוקראינה שרק
הולך ומחמיר ,על השינויים שעוברים על קיבוץ אילות ומערכות
החינוך .קיריל מדגיש בפני עד כמה חשובה מערכת חינוכית יציבה
ואיך הקיבוץ נתפס אצל הילדים כיחידה אחת ולא כפרטים" .חשוב
שהילדים יבטחו במדריכים ובמנהלים ,שירגישו וידעו שהמבוגרים
שם ועבורם עד הסוף ,שלא יעזבו אותם .הרבה פעמים הם אנשי
סודם היחידים בארץ".

עלו לחוד ,נקלטו ביחד

טניה ,קיריל ומאיה קזובסדרי (מהאלבום המשפחתי)
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בבית אחר באילות פגשתי את מריה ,אנטון ,עילאי והחתול   -מ�ש
פחה נקלטת חדשה בקיבוץ אילות .מריה הגיע ממוסקבה והייתה
בקבוצת נעל"ה בקיבוץ יטבתה בין השנים  .2001-2004בתקופת
הצבא היית ה ביטבתה ,כשבחרה להישאר כנגדית בקבע ,עברה ל�י
רושלים .אנטון הגיע בשנת  2001מולדיווסטוק ,לפנימיית נעל"ה
במאיר שפייה (ליד זיכרון-יעקב)" .תרשמי שזה הצד השני של
העולם" ,הוא מסביר" ,וגם שזה קרוב מאד לגבול סין ...וגם תצייני
שגלי אביב (חברת אילות  ,אף היא חניכת נעל"ה) באה אף היא מ�ה
עיר הזאת" .בצבא היה אנטון לוחם ומפקד בגולני; במהלך קורס
מפקדים הכיר חבר מנעל"ה ,שהכיר לו את מריה .מריה למדה ניהול
תיירות ומלונאות במכללת הדסה בירושלים והחלה לעבוד ממש
מהתחתית .אנטון החל ללמוד הנדסת תוכנה ולאחר שנתיים בחר
ללמוד הדרכת טיולים ,סיים קורס מלווי קבוצות וקורס מורי דרך

סוללים דרך חדשה
מ 2004-ועד היום קבוצות נעל"ה הן חלק ממארג החיים בקיבוץ
אילות .חניכי קבוצת "סוללים" המסיימים השנה את י"ב החלו תחת
ניהולו של אבי רן ז"ל וסיימו תחת ניהולה של יעל בן דרור .אל
מנהלי הפנימייה נוספו במשך השנים חברות אילות בתפקידי אם
הבית של הקבוצה ,מזכירי הקהילה שדחפו ועודדו ,נציגי המועצה
האזורית שתרמו את חלקם ובית הספר שעושה רבות למענם בשנים
אלו .אחת לשלוש שנים ,מצביעה אסיפת אילות על קבלת קבוצת
נעל"ה חדשה ,ועד כה תמיד הסתיימו ההצבעות ברוב חיובי.
מסיבת הסיום של חניכי קבוצת "סוללים" באילות נערכ ה בא�מ
צע יוני .חברי הקבוצה וצוות הפנימייה העמידו תערוכה משותפת
שאפשרה לבאים להכיר מעט את חייהם  -החל ממזכרות שהביאו
איתם מהבית ועד עבודות הגמר המרתקות שלהם .תכנית הערב
כללה ברכות וקטעי נגינה ,שירה ומחול של חברי הקבוצה .הנערים
והנערות סיפרו על סדנאות שעברו מטעם מנהלת נעל"ה (על החיים,
על אהבה  ,על בנים ובנות) ,על המפגש שלהם עם האילותים" :הא�נ
שים הנחמדים האלה שהולכים יחף ומעדיפים ללבוש בגדים קרועים
על פני בגדים חדשים ,אלו שהכניסו אותנו לבית שלהם ולקהילה
שלהם" ,על חוגי הפנאי שלהם שהתאפשרו בזכות תמיכתה של "קרן
מוזס" המלווה את פנימית נעל"ה שנים רבות .הם סיפרו על בית
הספר  ,על יעל ,מנהלת הפנימיה  -שעזרה להם להתמודד עם ה�פ
רידה מאבי רן ,שניהל את הפנימייה ונפטר בחופשת הקיץ ,במהלכה
ביקרו בבתי הוריהם .רגע לפני המעבר מחיי פנימייה לחיים בוגרים
ומאתגרים לא פחות ,עצרו לומר תודה .בסרטון שהפיקו עינב ארובס
והקבוצה (נמצ א באתר המועצה) הם משתפים אותנו בכנות במח�ש
בות שלהם על מה שהיה ומה שעומד לפתחם...
את יעל בן דרור ,מנהלת הפנימייה המסיימת השנה את תפקידה ,אני
פוגשת בביתה במהלך חופשת לידה .יעל מתארת בפני את "ארגז

מרייה אנטון ועילאי אוסין (מהאלבום המשפחתי)

והשתלב בהדרכת קבוצו ת בסוכנות היהודית .אנטון מספר על ה�ד
רכת קבוצות ילדים שהגיעו לארץ בזמן חופשת הקיץ ממדינות
חבר העמים ,שהשתלבו עם ילדי עולי ם שכבר גרים בארץ .בקב�ו
צות הללו דיברו הילדים לא פעם על כך שהם מתכננים להצטרף
לקבוצות נעל"ה בעתיד .מריה ,מצידה ,התגעגעה מאד למוסקבה
ונסעה לבקר את המשפחה ולנסות להשתלב במקום שעזבה בגיל
כה צעיר .אנטון התגעגע למריה ,עבד בסוכנות היהודית ונסע הלוך
וחזור .במשך הזמן הסתבר להם שהחיים בישראל שינו אותם ,היה
להם קשה לחזור ולהשתלב במקום ממנו באו ,וכך ,ב 2015-הגיעו
לאילת .היו להם מחשבות על קיבוץ ,אך משום מה חשבו כי בקיבוץ
יכול לגור רק מי שנולד בקיבוץ ...כשהבינו שזה לא כך ,התקשרו
לשרון ארובס ,רכז הצמיח ה הדמוגרפית של המועצה האזורית ,ו�ב
חרו באילות .מריה  -שהספיקה בינתיים ללמו ד גם הנהלת חשב�ו
נות  -החלה עובדת בהנהלת החשבונות של הקיבוץ לשמחת כולם
וכשהתפנתה דירה עברו עם עילאי לאילות.
העברית של מריה ואנטון קולחת ואנטון מספר שהוא קורא ספרות
עברית .אני שמח ה לשמוע כיצד בחרו את שמו של בנם עילאי ומ�ת
רשמת כשהם מסבירים לי על הוואריאציות של השם בעברית .מריה
ואנטון מספרים על הכנסת האורחים החמה והליווי הקרוב של רותי
גל-ים ושרון ארובס  -רכזי הקליטה בקיבוץ .היא מספרת על הבית
הנקי שחיכה לה כשעברה לכאן ,על ההצעות לארוחת ערב ועזרה
עם עילאי .היא שמחה שהחלה לעבוד באילות לפני שעברו לגור
כאן וטוענת שנחתו נחיתה רכה .בשלב מסוים ,עילאי מרגיש כי
גזלתי את הוריו לזמן ארוך מדי ,אני משאירה אותם לטקס המקלחת
וארוחת הערב ויוצאת מהם בלב רחב.
מעבר לשמחה הרבה שבחרו לגור באילות ,אני מתרשמת מהעובדה
שגם כש"חיפשו את עצמם" כצעירים  -לא נחו .הם עבדו ,למדו,
חיפשו ,ניסו ,בדקו ,התמודדו .אני מבינה שהם עוד לא יודעים הרבה
על הבית הח ם שמחבק אותם ,ואני מקווה שנצליח לחבר אותם ל�ד
גשים האמיתיים שמהם בנויה הקהילה באילות.

הכלים לחיים" שניתן לבוגרים :קבלת תעודת זהות ,פתיחת חשבון
בנק ,הצטרפות לקופת חולים ,קבלת הכר ה כעולים חדשים ,צו ר�א
שון .כל אלה היו חלק מתהליך ההתבגרות של החניכים ובקבלת כל
אחד מהכלים הללו לחיים הבוגרים היו איתם אנשי הפנימייה ותמכו
מקרוב .הם קיבלו הדרכה כיצד להשתמש נכון בכרטיס אשראי ,איך
לנהל חשבון בנק ,מה צריך לדעת כשעושים חוזה שכירות ועוד.
"שבעה מן הבוגרים" ,מספרת יעל "יוצאים למכינה קדם צבאית בת
חצי שנה בחוות הנוער הציוני בירושלים".
והיכן יגורו כל השאר? לאן פניהם?
לפני חמש שנים התקבל ה באילות תרומת בית לבוגרי נע"לה ה�מ
עוניינים להישאר בתום לימודיה ם בקיבוץ .השנה ,ארבעת הח�ד
רים מלאים בחיילי נעל"ה ,ולבוגרים החדשים נמצאו דירות נוספות
בקיבוץ .יעל מבקשת כי אציין גם את המשפחות המאמצות באילות:
"יש משפחות המארחות כבר כמה דורות .הקשרי ם נשמרים ,המ�ש
פחות מטפחות את הקשרים הללו מעבר לזמן הלימודים .כאש ר נ�ד
רשים החניכים בלכתם לצבא למסור שם של קרובי משפחה אליהם
יש להודיע או לדווח בשעת צרה ,נותנים חלק גדול מהחניכים את
שמם של ההורים המאמצים בקיבוץ".

למרות החום העז...
ביני לביני ,כשאני חושבת "מה אתם עשיתם בשביל מדינה" ,אני
מוצאת שפרויקט נעל"ה באילות הוא אחד הדברים היותר בולטים
של תרומתנו לאיכות החברה הישראלית .אנחנו לא יכולים ,קרוב
לודאי ,להשפיע על מנהיגינו ,אבל אנו יכולים להשפיע ולעצב את
אזרח י העתיד של המדינה .מעטים מילידי הארץ ובני המשק מצל�י
חים להבין את המעשה המטורף של ההורים השולחים את ילדיהם
מחוץ לבית ולמדינה ,מתוך אמונה שזה הדבר הטוב ביותר שהם
יכולים להעני ק להם .מעטים מילידי הארץ ובני המשק יודעים ל�ה
עריך את מה שניתן להם ולמנף את זה להצלחות .בתוך מלכודת
הדבש בה אנו חיים ,אנו מציבים הרבה פחות אתגרים לבנינו .עובדה
היא ,שמערכת החינוך הבלתי פורמאלי באילות ומערכת נעל"ה אינן
מערכת חברתית אחת .הניסיונות לאחד  -ולו רק במחשבה (להוציא
שנה אחת)   -לא צלחו .הפספוס בחיבור המערכות עבור ילדינו ו�ע
בורנו כקהילה ,אינו מתפרש על ידי רבים כפספוס.
השמש הקופחת ,רוחות השרב והחום המוגזם אינם מאפשרים לנו
תמיד לעצור לרגע במקום ולחשוב .כשאנחנו כבר נכנסים למקום
ממוזג ,מקורר ומרווה ,אנחנו עסוקים כל כך בתיאור החום בו שהינו
רגע קודם ,עד שלפעמים אנחנו מתרחקי ם מהחוויות האנושיות ה�ח
זקות הנמצאות בסמוך לנו .פרויקט נעל"ה  -אכן אין נעלה ממנו...
האם אנחנו באמת מבינים זאת? האם אנחנו מצליחים להסביר זאת
לילדנו? האם ילדי נעל"ה יצליחו להסביר זאת לילדיהם? ימים יגידו.
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מר קו

 /גל נקדימון

עתידות :בקרוב תגיעו לאילת .מהר יותר
תתחילו להיפרד מקו  20ותתחילו
להתכונן לקווי ם  ,24 ,23 ,22ה�צ
קו 22
פויים להחליף אותו בעוד כמה
יטבתה  -אילת
חודשים .מערך התחבור ה הצ�י
סמר
בורית בחבל אילות נוסע לקראת
מהפך.
אליפז
עובדה ידועה היא ,שהגעה מני
פארק תמנע
קודה א לנקודה ב בחבל אילות
(שלא לדבר על נקודות ג ו – ד)
שדה תעופה רמון
היא לא תמיד משימה קלה ,או
באר אורה
מהירה .סקר בנושא תחבורה ציי
בורית שהתקיים לא מזמן ,סייע
למקד את הצרכים העולים מן
השטח .הוסקו מסקנות ,קודמו
תכניות והתוצאות בדרך .מאז
שנת  2012מנסים במועצה לשפר
את מערך התחבורה הציבורית
אילות
באזור ,אבל כמו עם כל תחום
אילת
המערב משרדי ממשלה ובירוקרי
טיה ,גלגלי האוטובוס זזים לאט.
אס ף יצחק ,מנהל אגף התחבורה מאז ינואר  ,2016מסביר שהתחב�ו
רה בחבל עובדת באופן די מיושן" :היא לא יעילה מספיק ,הקו ארוך
מאד ,זמן נסיעה מיישוב צפוני לאילת נמשך כשעה וחצי ובשעות
שלא תמיד עונות על הצרכים ,מה שגורם למיעוט נוסעים .בנוסף
לכל ,עלות ההפעלה של התחבורה הציבורית גבוהה מאד ונוצר גיי
רעון תקציבי משמעותי .לכן ,לא משנה עד כמה הנהגים מקצועיים
ואדיבים ,הגורמים שלא תלויים בהם פוגעים ברמת השירות".
מנכ"לית המועצה ,הדס שפירא ,מתארת את גלגוליו של המהפך
הצפוי באזור בתחום התחבורה הציבורית" :כבר בשנת  2012יצא
מכרז שנפסל ובשנת  2016יצא מכרז להפעלת תחבורה ציבורית
שתאפשר יותר קווים ,קווים קצרים ,התאמה לצורכי הנוסעים,
אמינות ודיוק בשעות  -אבל המהלכים הללו לא צלחו .בתחילת
שנ ת  2017קיבלנו אישור של המליאה לקיים משא ומתן עם הס�פ
קים הפוטנציאליים ,בגלל שרק גורם אחד ניגש למכרז .עם כניסתי
לתפקיד התעדכנתי בנושא ויחד עם חנן ואסף המשכנו לקדם את
המהלכים ,על מנת להשלים אותם בהקדם האפשרי".
יטבתה

"תוקם תחנה מרכזית באזור המרפאה ,קו 20
יסיים את תפקידו ויוחלף בשלושה קווים חדשים
–  .22,23,24האוטובוס ייכנס גם לפארק תמנע
ויתווספו תחנות באילת עצמה" (הדס שפירא)
איך ולמה נוצר גירעון בתקציב התחבורה?
הדס" :היה למועצה הסכם עם משרד התחבורה ,שסייע בסכום של
 140,000ש״ח בחודש 1,680,000( ,בשנה) ,אבל הסכום הזה היה
רחוק מלהספיק ,הוא לא התאים לדרישות האזור .בנוסף ,תוקף
ההסכם פג כבר בשנת  2013ולא חודש מאז .כשבוצעה פניה למשרד
התחבורה לחידוש ההסכם- ,ב ,2016-נאמר לנו שזה בתנאי שהת�ח
בורה תעמוד בסטנדרטים המתקדמים המקובלים בתחבורה ציבורית
בארץ".
"כשהגעתי לפני כשנתיים וחצי ",אומר אסף" ,בחנתי את תקציב
האג ף ואת השירות שאנחנו מעניקים לתושבים  -נפגשתי עם מ�ז
כירי היישובים ושמעתי מהם שהתחבורה הציבורית היא חלק מאד
מרכזי בשירות שמצפים לו והיא לא יעילה; ולכן רבים מעדיפים
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עובדה

גרופית

אליפז
מכרות תמנע
שדה תעופה רמון
באר אורה

שחרות

יטבתה

טרמפים ורכבים פרטיים ,מה שמקשה על
ההתנהלות היום-יומית .החלטתי לקחת
את הנושא לידיים ולאתחל אותו .משרד
אילות
התחבורה לא שש לטפל בנושא ,אבל בזי
אילת
כות מעורבות אינטנסיבית ומחויבות של
ההנהגה במועצה ,היום אני כבר יכול לומר בבטחה שאנחנו בישורת
האחרונה".

לא כמו אחרים
איך מתנהלת התחבורה במקומות אחרים ,בעלי אופי גיאוגרפי
יישובי דומה לשלנו?
"שלא כמו במקומות אחרים ,בחבל אילות בחרו להפעיל את הת�ח
בורה הציבורית באופן עצמאי ולא להוציא את העבודות לקבלנים
חיצוניים ,כמ ו שמקובל ברוב הארץ ".מסבירה הדס" .בשאר ה�מ
קומות ,קבלנים חיצוניים נותנים את השירות שכולל אוטובוסים,
נהגים ,שירותים טכנולוגיים וכן הלאה .אנחנו בחרנו לבצע את
העבודה הזו באמצעות המועצה כמפעיל וספק משת י סיבות ע�י
קריות – אנחנו מאמינים שהתושבים מקבלים כך שירות טוב יותר
ואנחנו יכולים גם לקחת אחריות על טיב השירות .ומהצד השני,
אנחנו שומרים ומשמרים את עובדי התחבורה שלנו ,שעושים את
עבודתם נאמנה .אין לזה תקדים ואין אף מועצה בארץ שעובדת כך
 במועצה אזורית גולן ניסו להפעיל לבד את התחבורה ,אך עקבשירות לקוי וכישלון מו"מ עם העובדים ,המהלך לא צלח והפעילות
מתבצעת שם באמצעות החברה הכלכלית וקבלנים".
לאסף חשוב להדגי ש את היתרונות שבהפעלת האוטובוסים האז�ו
ריים על ידי נהגים המהווים חלק בלתי נפרד מהמועצה ומהאזור,
שלא כמו שכירים ,עובדי קבלן" :נסיעה עם נהגים שמכירים את
האוכלוסייה ומחויבים לה ,מהווה יתרון עצום ,שלא לדבר על כך
שאצלנו יש נהגים שהם גם מקצועיים ,אבל קודם כל הם אנשים
טובים ואחראיים ויש להם חל ק מאד חשוב בהצלחת המהפך ה�צ
פוי .אלה אנשים ונשים שעובדים קשה ,מסיעים יום יום את הילדים
שלנו בבטחה ,ועל זה אי אפשר לשים מחיר .בנוסף ,המשמעות של
הפעלת התחבורה ישירות ע ל ידי המועצה היא ,שכל הרכבים מב�ו
קרים ומפוקחים על ידינו ואנחנו לא צריכים לסמוך על גורם חיצוני
זר .אגב ,גם במקרים של הזמנת נסיעות מיוחדות על ידי תושבים,
אני התחייבתי לכך שעלות הנסיעה המיוחדת תמיד תהיה שווה ,או
נמוכה יחסית להצעה של קבלן חיצוני "
הדס ,מה גרם לתוכניות הוותיקות הללו להמריא דווקא עכשיו?
"קודם כל ,ההבנה שמדובר בהזדמנות לשיפור שירות והגדלת

מקורות הכנסה לאגף התחבורה ,והשקעת מאמצים ניכרים לקידום
התוכניות הלל ו בהקדם האפשרי .במקביל ,אסף מוביל את הת�ה
ליך בנחישות ומחויבות יוצאים מן הכלל ובנוסף לתפקוד השוטף
בניהול האגף ,הקשרים שהוא יצר עם יועצים ונציגי משרד האוצר
והתחבורה מסייעים לשיתופי הפעולה ,הגדלת התקציבים וניצול
ההזדמנויות לקידום המהפך המתוכנן".
איפה עומד התהליך כרגע?
הדס" :אנחנו בשלב בו הסכם ההפעלה אושר עקרונית על ידי משרד
התחבורה והאוצר ובשלבים מתקדמים לאישור טיוטת ההסכם וחי
תימה על הסכם העסקה לעובדי האגף ,כך שיהיה מותאם להפעלת
תחבורה ציבורית ,שתעמוד בסטנדרטים אחרים ושהנהגים יתוגמלו
בהתאם .אנחנו מצפים לסיום הליך החתימה על ההסכם במהרה ,אור
ירוק לצאת לדרך ,תרתי משמע ואז אפשר יהיה לקנות אוטובוסים,
לשדרג תחנות ,לקלוט נהגים ,ולהתקשר עם ספקי טכנולוגיה".

היה שלום ,קו ...20
מה צפוי לנו?
"אנחנו עומדים לפני שינויים וחידושים משמעותיים ,שישנו לחי
לוטין את מפת התחבורה הציבורית באזור ".מפרטת הדס" :תוקם
תחנה מרכזי ת באזור המרפאה ,קו  20יסיים את תפקידו ויוחלף ב�ש
לושה קווים חדשים –  .22,23,24האוטובוס ייכנס גם לפארק תמנע
בעקבות מיפוי צרכים חדש ולקראת פתיחת נמל התעופה החדש
ויתווספו תחנות באילת עצמה".

"תהיה אפליקציה לניידים ,באמצעותה ניתן לעקוב
אחר זמני ההגעה ומיקום האוטובוסים ,מה שיאפשר
לנוסעים לתכנן את הגעתם לתחנה״ (אסף יצחק)
לפי מה נקבעו תחנות חדשות?
"בעקבות סקר הצרכנים ,שבו השתתפ ו כחמש-מאות תושבים ,מ�י
פינו את הצרכים המרכזיים והבולטים ובתכנון הקווים והתדירות
שלהם והשתדלנו לתת מענה לכמה שיותר מהנקודות שעלו מן
הסקר .לדוגמא ,למדנו שיש צורך בתחנה באזור ביג-אילת ולכן
תתווסף שם תחנה .חשוב לקחת בחשבון שהיו המון בקשות ותמיד
קיימת הדילמה בין קיצור זמן הנסיעה ,לבין הוספת תחנות".
"מ ה שיהיה כאן ,לאחר השלמת המהפך" ,אומר אסף" ,זו תחב�ו
רה ציבורית יעילה וטובה יותר אפילו ממה שקיים בשאר האזורים
בארץ .אחרי דיונים מפרכים מול משרד התחבורה והאוצר ,סוכם
שיהיו שלושה קווים  :קו  – 22יתחיל מיטבתה (תחנה מרכזית במ�ו
עצה) וייסע דרך כל היישובים דרומה ,כולל כניסה לפארק תמנע,
עד לאילת .קו  23יתחיל ביהל ,ייכנס ליישובים שבדרך עד יטבתה
וימשיך ישיר לאילת  ,בלי עצירות .קו  ,24מיישובי ההר ,יתחיל ב�ש
חרות/עובדה ,נאו ת סמדר-נווה חריף וימשיך ישירות לתחנה ה�מ
רכזית במועצה .התחנה המרכזית תשמש כתחנת מעבר בין הקווים
ויהיה סנכרון בלוח הזמנים בין הקווים ,כך שנוסעים שיגיעו מההר
לתחנה המרכזית ,יוכלו מייד לעלו ת על האוטובוס שממשיך דר�ו
מה ,בלי המתנה ממושכת ובלי החמצה של האוטובוס .אותם קווים
יעבדו גם בכיוון ההפוך ,כמובן .הנסועה (קילומטראז') לתחבורה
הציבורית תוכפל ממה שהיה עד כה ,יותר ממליון ק"מ בשנה.״
"מה עם גמישות בקווי הנסיעה כמו אפשרות כניסה ליישובים על
פי הזמנה ושאטלים?
"על מנת לחסוך בזמן הנסיעה ,חלק מהקווים יהיו קווים קשיחים,
כלומר ייכנסו לכל יישוב ויישו ב על פי התכנון המוקדם .חלק מ�ה
קווים יהיו גמישים למחצה – ייעשו את המסלול העיקרי וייכנסו
לישוב על פי קריאה מוקדמת שתתאפשר על ידי הזמנה באמצעות
אפליקציה .המתכונת השלישית היא קו גמיש מלא ,לתושבי ההר,
בגלל מיעוט הנוסעים – האוטובוס ייכנס ליישוב רק על פי הזמנה
מראש דרך אפליקציה ".מסכם אסף את האפשרויות.
אסף ,על אילו שדרוגים טכנולוגיים מדובר?

"נרכוש כחמישה אוטובוסים חדשים ,כדי להשלים את המערך
ונחליף אוטובוסים מיושנים (יש כחמישה כאלה ) ובכולם יות�ק
נו מערכות טכנולוגיות חדשות ,שיסייעו בידינו לנתח את נסועת
האוטובוסים ולבקר את זמני ההגעה של האוטובוסים לתחנות .תהיה
אפליקציה לניידים ,באמצעותה ניתן יהיה לעקוב אחר זמנ י הה�ג
עה ומיקום האוטובוסים ,מה שיאפשר לנוסעים לתכנן את הגעתם
לתחנה ללא המתנה מיותרת ,או לחילופין החמצה של האוטובוס.
הכרטוס יתבצע באמצעות כרטיס רב-קו ארצי ,שאפשר יהיה לרכוש
בעמדה שתהיה ממוקמת בתחנה המרכזית האזורית".
ומה עם הסעות תלמידים אל ומבית הספר?
"הסעות התלמידים ימשיכו להתקיים במתכונת הנוכחית ,לפחות
בשנת הלימודים תשע"ט .בהמשך ,אנחנו נשלב בין האוטובוסים של
החינוך ,והתחבורה הציבורית ,אבל חשוב מאד להדגיש שאוטובוס
של תחבורה ציבורית לא יהיה משולב עם תלמידי ביה"ס יסודי.
אוטובוס שיסיים את פעילות החינוך יוכל לשמש אחר כך בקווי
התחבורה הציבורית ולהיפך".

תתחילו להתרגל
יש כבר לוח זמנים ידוע לביצוע המהפך המורכב הזה?
"על אף ההתקדמות המשמעותית שחלה בקידום המהפך המתוכי
נן ,קשיי הבירוקרטיה מעכבים ,אך יש מקום להניח שעד סוף שנת
 2018אפשר יהיה לצאת לדרך עם שלושת הקווים במקביל ".מקווה
אסף והדס מוסיפה – "אנחנו רוצים בינואר  2019להגיע למערך
המלא ואת הטכנולוגיות להוסיף עד חודש מרץ".
בתור תושבת חבל אילות ,אני מתארת לעצמי שצפויים לנו חבלי
לידה לא פשוטים – נצטרך להתרגל גם לקווים חדשים ,לתחנות
חדשות כולל 'תחנה מרכזית' ,של א לדבר על לוחות זמנים נו�ק
שים ותפעול אפליקציה חדשה ,מה שעשוי להיות בעייתי לנוסעים
מבוגרים...
"שדרוג מערך התחבורה הציבורית מתבצע ,בראש ובראשונה ,עבור
תושבי החבל ,והוא מותאם לדרישות שעלו מהשטח ,כך שברור
שייעשו כל המאמצים על מנת להקל על התושבים את המעבר מהקו
הקיים כיום ,לקווים החדשים ".מבהירה הדס.
ואסף מסכם" :אנחנו מודעים לכך שיהיו חבלי לידה של המהפך
ושיש צורך להרגיל את התושבים ,ולכן תהיה הסברה מסודרת.
תתקיים תקופת הרצה של הקווים החדשים ואופן פעולתם ,יהיה
ליווי של כל המהלך יחד עם התושבים ,על מנת לאפשר שימוש קל
ומיטבי בתחבורה הציבורית המשודרגת".
עכשיו רק נשאר להמתין כמה חודשים לאוטובוס שיגיע  ,ואם י�ת
ממשו כל התוכניות ,הרי שמצפה לנו חוויית נסיעה שונה לחלוטין
מנקודה א לנקודה ב (שלא לדבר על נקודות ג ו – ד) – ההגעה
לאילת תהיה מהירה בהרבה ,אפשר יהיה להגיע לתוך פארק תמנע
בלי לתפוס טרמפים ,אפשר יהיה לקפוץ לביג בלי לחכות לאגד,
תדירות האוטובוסים תהיה גבוהה יותר ובכלל ,נראה שרוב הבעיות
בתחום התחבורה הציבורית עליהן מדובר רבות באזור – ייפתרו.
בעיה אחת נשארה – על מה נתלונן עכשיו?

בחופש הגדול יפעל קו לילה ,שיאפשר לצאת לאילת ולחזור
בבטחה .כי אם שותים – לא נוהגים! לוח זמנים מופיע באתר
המועצה וגם נשלח ליישובים .עלות הפעלת הקו גבוהה ,אבל
אנו רואים חשיבות גבוהה בבטיחות ילדינו שיוכלו לצאת
בבטחה ולחזור בשלום הביתה.
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רומא – נאות-סמדר

 /גל נקדימון

מאחורי הסטטוס הבנאלי "מורה לפילאטיס" ,עומד סיפור מרשים על כוח רצון ,עצמאות ,אמונה
בדרך והגשמה עצמית .פטרישיה מדרוז אולי מלמדת פילאטיס ,אבל מקבלים ממנה שיעור לחיים
במהלך חודש מאי האחי
רון הגיעה לחבל אילות
אורחת מיוחדת .לא
מפתיע הדבר שמעטים
בלבד ידעו על בואה,
שכן מדובר במורה לפיי
לאטיס – תחום מאד ספי
ציפי של אימון ,שפותח
על ידי אדם בשם ג'וזף
פילאטיס והופץ על ידי
תלמידיו במהלך המאה
ה .20-עם הזמן ,שיטת
האימון הפכה פופולארית
והיא גם מומלצת לטיפול
בבעיות בריאותיות וכיום
אפשר למצוא סטודיו
וחוגים כמעט בכל העוי
לם.
אז מ ה כל כך מיוחד במורה לפילאטיס שהגיעה לביקור? פטר�י
שיה מדרוז ,בעלת סטודיו ובית-ספר ברומא ,היא דור שלישי ישיר
של תלמידי ם לג'וזף פילאטיס עצמו .אלה שלמדו את השיטה יש�י
רות מפילאטיס והמשיכו את דרכו ,הם הדור השני ומי שלמד מהם
נחשב ,מן הסתם ,לדור השלישי .פטרישיה היתה תלמידה של רומנה
קריזנובסקה ,מתלמידיו של פילאטיס ומי שלימדה למעלה משישים
שנה .אז מה היא חיפשה כאן ,באמצע המדבר של מדינת ישראל?
הקש ר הישראלי נוצר לפני כשנה וחצי ,כשפטרישיה הוזמנה לה�ש
תתף בכנס שנתי של מורים ישראלים לפילאטיס ,המתקיים בתל-
אביב .אביבית ידין ,מקיבוץ נאות-סמדר ,השתתפה בכנס ונכבשה
בקסמה של פטרישיה .אחרי שיחה ארוכה איתה ,באחד האולמות
שבבית האומנויות בנאות-סמדר – גם אנ י נכבשתי מהאישיות הא�נ
רגטית ומסיפורה המרתק.
פטרישיה מעבירה סדנה בנאות סמדר

"לא היו אז סטודיו נוסף לפילאטיס ברומא; אני
הבאתי את הפילאטיס הקלאסי לאיטליה ,כך
שהייתי הראשונה שפותחת מקום שממשיך את
דרכו של ג'וזף פילאטיס ,שעברה אליי מהיורשת
שלו – רומנה –אז גם התזמון היה טוב" (פטרישיה
מדרוז)
לפני כן ,כדאי לדעת שמדובר במורה בעלת שם עולמי בתחום ,עם
תלמידים בכל אירופה ובמקומו ת נוספים ,שמוקד עשייתה הוא בר�ו
מא ,שם הקימה בעשר אצבעות את הסטודיו ובית-הספר ,המשיכה
ופיתחה את שיטת האימון והוסיפה לה נדבכים משמעותיים משל
עצמה ועשתה לה שם .כשמבינים את זה ,מבינים שהגעתה לקיבוץ
קטן ומרוחק במדבר הישראלי היא לא דבר של מה בכך.
פטרישיה מדרוז נולדה וגדלה בעיר הרוחות שיקגו ,וחוותה ילדות
שגרתית יחסית ,של ילדה איטלקית קתולית יחידה בשכונה יהודית.
"כל החברים שלי היו יהודים ועל אף שהייתי הלא יהודייה היחידה
בחבר'ה ,הייתי מאד קרובה לקהילה .השתתפתי בהרבה מאד חגיגות
בר/בת מצווה" היא מספרת בחיוך" .בנוסף ,בעלי השני היה יהודי
וגם אחת המנטוריות שלי – לוריבת' כהן (דו ר שני לג'וזף פיל�א
טיס)".
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מתי ביקרת לראשונה
בישראל?
"בשנת  .1976באתי
כסטודנטית ,קצת אחרי
המעבר לרומא וכקתוי
לית תמיד רציתי לבקר
בישראל .הייתי כאן
בערך שבוע  -טיילתי
בירושלים ,בתל-אביב
(שלא היתה אז בכלל מה
שהיא היום) ,והפעם השי
נייה היתה בכנס בשנה
שעברה ומאד התלהבתי
מתל-אביב של היום –
יש בה וייב טוב".
בגיל  19פטרישיה נסעה
לרומא ,ללמוד היסטוריה
של האמנות ,התאהבה
במקום והחליטה להישאר – פגשה את בעלה הראשון ,נולדו להם
שני ילדים ולאחר גירושים חזרה לשיקגו והתמקדה בגידול הילדים.
"באותה התקופה" היא מספרת" ,היו בחיי שני דברים חשובים –
הילדים שלי והחיים החדשים שאני בונה לי .עם הזמן פגשתי את
בעלי השני ואחר כך גם את הפילאטיס".

ותודה למדונה
"הייתי כבר בת  ,40עבדתי מול מחשב  12שעות ביממה וכך ה�ר
סתי את הגב ,הצוואר ,הזרועות ...יום אחד קראתי ב'ווג' שמדונה
עושה פילאטיס .היא היתה ועדיין – אחת האלילות שלי (פטרישיה
משתמשת במונח  ,IDOLשהמשמעות שלו יכולה להיות גם 'מקור
השראה' ,למשל ולאו דווקא 'אליל' .ג.נ) וכל מה שהיא עשתה – אני
רציתי לעשות.
רצה הגורל והסטודיו לפילאטיס בעיר הולדתי – אוונסטון אילינוי,
על גבול שיקגו  -היה סטודיו לווין של רומנה קריזנובסקה (הסטודיו
הראשי שלה היה בניו-יורק ,אבל היא היתה מגיעה גם לאוונסטון).
הגעתי לשם כדי לרפא את הגב שלי ,אבל נתתי מבט אחד בסטודיו,
ובדמיוני ,בראש – פשוט ירדתי על הברכיים ואמרתי 'תודה' ,כי
אינטואיטיבית ידעתי שזה מה שחיפשתי ,ידעתי שזה ירפא אותי".
איך הגעת ממתאמנת מן השורה בגיל ארבעים ,למדריכת מורים
בעלת מוניטין?
"שנה וחצי מהיום בו התחלתי להתאמן כבר הייתי בריאה לחלוטין.
הסטודיו בשיקגו של שנות התשעים הי ה מאד פעיל ומלא בתלמ�י
דים ומתמחים ורומנה עצמה היתה מגיעה לשם בתדירות גבוהה,
יחסית ,להעביר סמינרים ,או לטפל במתמחים וכשהיא הית ה מג�י
עה  -לא הייתי לוקחת איתה שיעורים ,אבל צפיתי בה בהתפעלות
והתפעמות והקשבתי לכל מילה שאמרה; היא היתה מדברת איתי
והיתה מאד קשובה ,פתוחה וחמה".
מי חשב שכדאי שתתקדמי להדרכה של פילאטיס?
"המשכתי להגיע כתלמידה ויום אחד המנהל של הפיזיותרפיה בסי
טודיו אמר לי' :למה שלא תעשי את התוכנית של מורים לפילאטיס?
את אוהבת את זה ,את כל הזמן כאן – תהיי מורה!' אני בכלל לא
חשבתי על זה ,הרעיון נראה לי די מטורף .הייתי באה לשם שלוש
פעמים בשבוע ,הערצתי את המורים לפילאטיס ,אבל לא ראיתי את

עצמי ככזאת .אותו ערב ,כשחזרתי הביתה ,שאלתי את בני המשפחה
שלי לדעתם והם דווקא מאד אהבו את הרעיון".
איפה למדת הדרכת פילאטיס?
"למדתי עם רומנ ה ועם הבת שלה כשהיתה מגיעה לשיקגו ואז ה�ב
נתי מה הנתיב שלי אמור להיות – נסעתי ללמוד בניו-יורק ב'מכה'
של הפילאטיס ,וכך ,בשנת  ,1999התחלתי ללמד בשיקגו .מסלול
ההתמחות מחייב אותך ללמד ,אז לימדתי ולמדתי במקביל – זו
הדרך הישנה של לימוד והתמחות ובשבילי זו הדרך היחידה ללמוד
בצורה נכונה; גם בסטודיו שלי ברומא ,אני מלמדת באותה הדרך,
אבל תכנית האימונים שאני מעבירה אורכת שלוש שנים (ולא שנה,
כמקובל) כי זה פחות או יותר הזמן שלקח לי וזה משך הזמן שאני
חושבת שצריכה לקחת ההכשרה ,כדי שאפשר יהיה ממש לאמץ את
השיטה ,להבין וליישם אותה".

כשהגענו לקיבוץ אביבית הראתה לי את הבית
הניסויי בנאות סמדר ומייד התלהבתי .אני גם
נהנית לאכול בחדר האוכל ,ואוהבת את השתיקה
המכבדת; התחושה שלי היא שאנשים כאן
שמים את טובת הקבוצה לפני טובתם האישית"
(פטרישיה מדרוז)
מתי חזרת לרומא ולמה?
"באחורי מוחי תמיד היה הרצון לחזור לרומא .הילדים שלי גדלו
בינתיים ,עזבו את הבית וממש כמו שהבנתי שפילאטיס זה הדרך
שלי ,כך הגיע הרגע שידעתי שאני צריכה לחזור לרומא ,לבד .בשנת
 2001נסעתי לשם בלי כסף ,בלי סטודיו ,בלי לקוחות ,בלי שותפים
עסקיים – היה לי את החינוך שלי ואת הציוד שלי וזה כל מה שהייתי
צריכה".
אני לא יודעת אם זה יותר אמיץ ,או יותר מטורף...
"כעבור שלושה ימים כבר עבדתי (כנראה שהיתה כאן התערבות
שמימית) וכעבור שישה חודשים כבר הי ה לי סטודיו משלי ,עם ש�י
עורים מלאים במתאמנים ומשם דבר הוביל לדבר".
איך דבר כזה אפשרי?
"לא היה אז סטודיו נוס ף לפילאטיס ברומא; אני הבאתי את הפ�י
לאטיס הקלאסי לאיטליה ,כך שהייתי הראשונה שפותחת מקום
שממשיך את דרכו של ג'וזף פילאטיס ,שעברה אליי מהיורשת שלו
– רומנה –אז גם התזמון היה טוב.
עם הזמן ,הבנתי שאני רוצה לעשות יותר ומכיוון שתמיד רציתי
ללמד הוראת פילאטיס ,יצרתי קשר בשנת  2004עם בית הספר
לפילאטיס של בוב לייקנס בניו-יורק ,ועד שנת  2008לימדתי שם
 powerrפילאטיס (אחד הזרמים של השיטה) למורים והעברתי קו�ר
סים ובמקביל לימדתי את הזרם הזה גם ברומא .בשנת  2011פתחתי
ברומא בית ספר והיום יש לי תלמידים בישראל ,איטליה ,ספרד,
שוויץ ,בריטניה ,ארצות הברית ואפילו בלוכסמבורג".

זה כספורט .בוודאי שזה אימון ,יש משמעת פיזית ,אבל זה הרבה
מעבר .פילאטיס זו חוויה של תנועה ,אבל היא לא מוגבלת רק לגוף
ואם זה לא נוגע לאנשים בעומק הנשמה ,אז אולי כדאי להם לעשות
משהו אחר".
איך את יכולה לדעת אם משהו נכון או לא נכון מבחינה אנטומית?
"בשנ ת  2003הבת שלי ,ג'סיקה ,התחילה ללמוד לתואר בקי�נ
זיולוגיה (מדע התנועה) בקליפורניה .היא עצמה למדה פילאטיס
מגיל ( 15היום היא בת  )35אצל לוריבת' כהן ובמהלך הלימודים
האקדמיים היא היתה אומרת לי על כל מיני דברים שהם לא נכונים,
או לא מדויקים בפילאטיס ,וכשהייתי שואלת אותה – למה זה לא
נכון ,היא היתה אומרת לי – תלמדי את זה ,תקני את הספר הזה,
תקראי את המאמר הזה ,תקראי את המחקר הזה ...לא האכילה אותי
את המידע בכפית ,אלא שלחה אותי ללמוד את הדברים.
במקביל נפגשתי עם עוד שתי קולגות שלי שלמדו את הנושא ויחד
למדנו לעומק את התחום המדעי של הפילאטיס ,מה שתרם הרבה
להבנה שלי והעמיק מאד את הידע".
על מה את שמה דגש כשאת מלמדת?
"האספקטים החשובים ביות ר הם ריכוז ועבודה פיזית ,אבל גם ס�ב
לנות ,כי אם יש בעיה בגוף ,בדרך כלל לוקח לה הרבה זמן להתפתח
וכדי לפתור אותה נדרש מאמץ רציני ,זמן וריכוז .דברים לא נעלמים
בבת-אחת .מה שאני מנסה לעשות ,זה להעביר את ההרגש ה שר�ו
מנה נתנה לי ,בשילוב עם אנטומיה נכונה וזה מה שאני רוצה לתת
לתלמידים שלי ,שאביבית היא אחת הפנטסטיים שבהם וגם שגרירה
של השיטה ,שמעבירה את זה הלאה ,לתלמידים שלה".
איך אביבית שכנעה אותך להגיע לכאן?
"פגשתי אותה בכנס השנתי בתל-אביב ,בסדנא שהעברתי ובסופה
היא שאלה אותי על הסמינר שאני מעבירה ברומא ופשוט אמרתי
לה – בואי ,זה ישנה את החיים שלך .היא באה ,נוצר בינינו קשר,
גם דרך שיעורי הסקייפ והיא לא באמת היתה צריכה לשכנע אותי
לבוא – ז ו זכות להיות פה .תלמידה ישראלית נוספת שלי ,מגב�ע
תיים ,רצתה לארח אותי בתל-אביב ,וכשאביבית שמעה על זה ,היא
הציעה שאבוא גם לכאן".
מה חשבת כשראית לאן את מגיעה?
"בדרך מאילת לכאן ,כל מה שיכולתי לחשוב עליו זה שאין כלום –

המשך בעמוד הבא

תעבירי את זה הלאה
מה שיטת הלימוד שלך ומה מיוחד בה?
"לקחתי את השיטה הקלאסית שלמדתי ושילבתי בה מדע ,אז אם
היה משהו שלא נראה לי נכון אנטומית – שיניתי .אני מלמדת את
הפילאטיס הקלאסי ,אני לא משנה את זה ,אבל אני מכבדת את
המצב הטבעי של עמוד השדרה ,כשצריך .לכל תרגיל יש א ת הדר�י
שות שלו וצריך לכבד גם את התרגיל.
הדבר הכי חשוב מבחינתי ,וזה מה שחסר היום בפילאטיס ,לדעתי
– זה הרוח והתרבות – אנשים לא מבינים את המחשבה והמאמץ
שהפילאטיס דורש ,אלא אם כן לומדים עם בוגרים של פילאטיס
עצמו ,או תלמיד שלהם  ,שהמשיך את רוח הדברים .אני בכלל ח�ו
שבת על פילאטיס כעל אומנות לחימה ,אבל אני לא מלמדת את

אביבית ידין ופטרישיה מדרוז
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המשך מהעמוד הקודם
אי ן צמחיה ,אין ירוק ,בגדול ,זה היה נוף מאד ספרטני בעיניי ,בע�י
קר מהצד המזרחי של הכביש .זה נראה נטוש ואני לא ידעתי מה
לחשוב ,אבל היה לי אמון מלא באביבית .כשעלינו עם הכביש להר
וראיתי את הנוף משם ,הרושם היה מדהים ! כשהגענו לקיבוץ אב�י
בית הראתה לי את הבית הניסויי בנאות סמדר (בית אירוח מבוץ)
ומייד התלהבתי .אני גם נהנית לאכול בחדר האוכל ,ואוהבת את
השתיקה המכבדת; התחושה שלי היא שאנשים כאן שמים את טובת
הקבוצה לפני טובתם האישית ,מרגישים את הרוח ושומעים אותה,
יש תרבות מסביב ,הכל מצביע לאותו הכיוון ואני התאהבתי ,כי זה
בערך מה שחיפשתי כל החיים שלי ,אבל לא חשבתי שזה באמת
קיים"...
בשלב הזה של השיחה אביבית מצטרפת ומספרת שעכשיו ,כשיש
את מתחם הסמינר ביעלון ,עלה רעיון שפטרישיה תקיים כאן סמינר
למורים מחו"ל ,מה שמוציא מפטרישיה את הקריאה – "זה המקום!"
במהלך ביקור של שלושה ימים ,פטרישיה העבירה סדנא בבית
האומנויות לתלמידי הפילאטיס שמשתתפים בשיעורי הפילאטיס
של אביבית בנושא :ריפוי כאבי גב באמצעות פילאטיס ,וכמו רבים
שנחשפים למבנה המרשים והרב-תכליתי ,גם היא הבינה מיד את
הפוטנציאל של המבנה ושל הקיבוץ בכלל" .הבאתי אותה לאיזור כי
רציתי לתת למתאמנים שלומדים אצלי את החוויה של עבודה עם
מורה שהיא מאסטר ".מסבירה אביבית.

"זה שאני חיה בנאות סמדר ,זה פלוס שאני מוסיפה
לשיעורים שלי ,שמשלבים פילאטיס עם הרבה
מאד קשב – לעצמי עם גופי ,להנחיות של המורה/
המדריכה ,לדימויים ולתגובות השרשרת שקורות
בגוף בכל תרגיל – הכל קשור אחד בשני" (אביבית
ידין)
אביבית ידין ,חברת נאות סמדר ,מור ה מוסמכת לפילאטיס ולפ�י
לאטיס שיקומי ,הגיעה מירושלים לקיבוץ לפני  23שנים ,לאחר
שלמדה עבודה סוציאלית וגם עבדה קצת בתחום ,עבדה כשוזרת
פרחים והתמחתה באיקבנה (אמנות סידור פרחים יפנית) ובקיבוץ,
בין השאר ,ניהלה את המחלבה במשך שמונה שנים ועסקה בחינוך.
לנפלאות הפילאטיס היא נחשפה – קצת כמו פטרישיה – כשהיא
כבר לא ילדה ,ולמסלול ההכשרה החליטה לפנות בגיל .56
"גרה כאן חברת קיבוץ שהית ה מורה לפילאטיס" היא מספרת" ,ו�ב
מהלך השנה שחינכתי כאן את כית ה ז'-ח' ,החלטנו ששיעורי הספ�ו
רט של הבנות יהיו פילאטיס .הצטרפת י לשיעורים של הבנות והפ�י
לאטיס דיבר אלי דרך הגוף ישר ללב ,כאילו לזה חיכיתי כל השנים.
שנה לאחר מכן גם התחלתי לרוץ וכשהגעתי לרמה של חצי מרתון
הבנתי כמה הפילאטיס והריצה תומכים אחד בשני  -הפילאטיס
מתחזק לי את הגוף והריצה עובדת על לב-ריאה ונוצר שילוב מאד
בריא".
איך את הפכת למורה?
"הפילאטיס חדר לי לנשמה ...אני לא יודעת איך החלטתי ללכת
ללמוד ולהיות מורה ,אבל אני חושבת שמשהו גדול ממני הוביל
אותי לתחום הזה ,לשמחתי ולמזלי.
עשיתי סקר שוק ,התייעצתי עם אנשים ובחרתי מורה שגרה בזיכרון
 מרתה ענבר ,שמלמדת יותר פילאטיס שיקומי .מרתה היתה מורהטובה ,שעבדה מהלב והכניסה הרבה רגש לפילאטיס ,עם הרבה
תשומת לב והרבה דגשים תוך כדי התרגיל .בסוף הקורס ,שנמשך
שנה (יום לימודים בשבוע) במהלך  ,2013קיבלתי תעודת הוראה
רשמית".
והתחלת ללמד באזור?
"עדיין לא .מרתה החליפה את הסטודיו שלה ומכרה שתי מיטות יד
שנייה והקיבוץ רכש את המיטות והקצה חדר ,והתחלתי לעבוד יום
בשבוע ,כאן בקיבוץ; התחלתי רק עם פילאטיס מכשירים ,לאנשים
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שנזקקו לזה .בשנת  2014עברתי קורס שמכשיר מורים לעבוד גם
בפילאטיס שיקומי ,שהתקיים בקמפוס שיאים באוניברסיטת תל-
אביב .ב 2015-הרגשתי שאני רוצה להבין יותר אנטומיה (למדנו את
הנושא במהלך הקורסים ,אבל הרגשתי שלא למדנו מספיק) והלכתי
ללמוד בתל-אביב קורס אנטומיה ,שהועבר באופן מוחשי על ידי
אייל שמש (שהוא גם רקדן וגם אוהב מכניקה) .בשלב הזה ,אחרי
כל הלימודים ,הרגשתי שיש לי את ההכשרה הנדרשת להיות מורה
לפילאטיס (רשמית ,יכולתי להיות גם אחרי הקורס הראשון ,אבל
הרגשתי שאני זקוקה לתוספות) .בשלב הזה גם התחלתי להעביר
קורס מזרן בנאות סמדר ,ל  6-9 -תלמידים".
אני מגיעה לשיעורים שלך בנאות-סמדר וכל אחד מהם מלא עד
אפס מקום ,עשרים איש ולפעמים יותר ,שלא לדבר על שיעורים
ביישובים אחרים .ברור שיש ביקוש באזור; למה להתחיל בקטן?
"הייתי הרבה יותר בתחום הפילאטיס מכשירים מאשר מזרן והייתי
צריכה ממש להכריח א ת עצמי להתקרב לנושא ,אבל עם הזמן נ�פ
תחו עוד קורסים גם בקיבוצים גרופית ,קטורה וסמר באופן פרטי,
וביהל דרך המתנ"ס האזורי .היום אני כבר עובדת בעיקר עם המזרן
ומאד אוהבת את זה ,כי זה לעבוד נטו עם הגוף עצמו .עדיין ,אני
עובדת גם פרטני אצלי בסטודיו ,שבו יש שתי מיטות רפורמר (מיטת
פילאטיס עם קפיצים ורצועות) ,שהיא גם מכשיר שיקומי שיכול
לתמוך במתאמן והיא גם יכולה להיות מאד מאתגרת למי שמתאמן
עליה  -לאו דווקא לשיקום ,אלא גם לחיזוק הגוף .כיום אני כבר
עובדת במשרה מלאה בהדרכת פילאטיס".
אפשר לומר שגם את ,כמו פטרישיה ,מצאת בזה את הייעוד שלך?
"אני ממש אוהבת את הפילאטיס ,הוא מרתק אותי וזה שאני חיה
בנאות סמדר ,זה פלוס שאני מוסיפה לשיעורים שלי ,שמשלבים
פילאטיס עם הרבה מאד קשב  -של אדם לעצמו עם גופו ,להנחיות
של המורה/המדריכה ,לדימויים ולתגובות השרשרת שקורות בגוף
בכל תרגיל – הכל קשור אחד בשני".
איך השפיעה עלייך העבודה עם פטרישיה?
"הפילאטיס שלי השתנה בכך שהוא כלל תנועות יותר גדולות,
והיום התנועות יותר קטנות ,אבל מתבצעת עבודה מאד עמוקה עם
השרירים ובעיקר עם שרירי הליבה .היופי בסגנון הזה ,שהוא לא
וירטואוזי ואני לוקחת ממנו את מ ה שנראה לי נכון ,ורק מה שמ�ד
בר אליי אני יכולה גם להביא למתאמנים .לקחתי מפטרישיה המון
דגשים והבנות ועדיין אני שומרת לעצמי את הסגנון שלי ,עם קשב,
עם עבודה מאד מדויקת ועם דגשים מאד ברורים .למדתי ממנה
שהוירטואוזיות לא חשובה; מה שחשוב זה שכל אחד מפעיל את
השריר ומיישם את ההנחיות באופן שהכי טוב לו וכל שיעור מתאים
לכל אחד ,אם י ש לו את הידע הבסיסי במונחי הפילאטיס .גם תלמ�י
דים חדשים יכולים להשתלב בחוג קיים ,תחת הכוונה צמודה שלי".

פילאטיס = הד-אנד שולדרס
פעם שמעתי שמי שמתחיל להשתמש בשמפו הד-אנד-שולדרס
לטיפול בקשקשים ,נאלץ להמשיך להשתמש בו ,כי אם מפסיקים,
אז הקשקשים חוזרים .לא יודעת אם זה נכון ,אבל בשבילי  ,לפיל�א
טיס יש השפעה דומה .התחלתי להתאמן אצל אביבית בגלל בעיות
גב ,המצב השתפר ,המשכתי להתאמן פעם בשבוע וככל שהיו עובי
רים הימים מהשיעור האחרון ,הגוף שלי התחיל לעשות קולות של
שטיח ,אבל כזה שדרכו עליו ,אז התחלתי להגיע פעמיים בשבוע,
ובכל פעם שחלף זמן מהשיעור האחרון ...הבנתם את הרעיון .בעודי
מקלידה מלים אלה ,עברו שישה ימים מאז השיעור האחרון והגב
שלי מה-זה כועס עלי .ואין לי מושג למה – במהלך כל שיעור אנחנו
בקושי זזים ,מינימום תנועה ,מקסימום מאמץ  -אל תבינו אותי
לא נכון ,בבקשה – אבל אפשר לשכב על הגב חצי שעה ,למביט
מהצד זה ייראה כמו קבוצה של אנשים מסתלבטים על מזרנים דקים,
להתנשף ולהזיע ולסיים תרגיל עם שרירים זועקים .ומה אחר-כך?
אחר כך יש כמה ימים של גב מבסוט מהחיים ,אבל אם אפסיק ,בטוח
יחזרו הקשקשים.

זו לא רמת חובב ,זו תמנע

עמודי שלמה ובקבוקים של חול צבעוני זה באמת נהדר,
אבל לבקעת תמנע יש גם צד אפל:
אלפי דונמים מזוהמים במתכות כבדות ,בריכות של שפכים תעשייתיים,
מזבלות זנוחות ,מכתשים מלאכותיים ומיליוני טונות עפר בערימות ענק.
בעוד שהאזור הדרומי של תמנע הרוס ,מרכז הבקעה תפוס.
(תושבי חבל אילות אמנם נכנסים לפארק בחינם,
אבל עלות כרטיסים לזוג הורים ושלושה ילדים מגיעה ל 200-ש"ח)

לכן חשוב לשמור על האזור הצפוני של תמנע  -עמק ססגון
כפי שנברא מבראשית ,פתוח לציבור הרחב בלא תשלום.
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קשר משפחתי

 /גל נקדימון

כנראה שקצין בטיחות בתעבורה (או בקיצור קצב"ת) ,זה אחד התפקידים הפחות זוהרים ופחות ידועים
באזור ,אבל גם אחד החשובים ביותר .אחרי שמונה שנים בתפקיד ,אמנון אלמוג נפרד ממשפחת חבל
אילות ונוסע למשפחה שבצפון
קצין בטיחות בתעבורה הוא חלק חשוב ואף הכרחי לקיומה התקין
והשוטף של תחבורה תקינה ובטוחה .מדובר בתפקיד המחויב על
פי חוק במתכונות מסוימות הקשורות לתחבורה ,וגם בחבל אילות.
אמנון אלמוג הגיע לכאן במקרה בשנת  ,2009בדרך מאי-שם אחד
לאחר ,וכמו רבים אחרים – הציץ ונפגע .עכשיו ,כשהוא עוזב
אותנו לטובת הנכדים שבצפון ,זו הזדמנות טובה לדעת מי וידא
שהאוטובוסים לא יאבדו גלגל בסיבובים של הר עיט.

"הייתי מגיע לפה בימי ראשון ושני ,ישן במלון
"עדי" ,ובסופו של דבר התברר שזו היתה תקופה
יפיפייה ,במהלכה התאהבתי באזור ,התוודעתי
למדבר ,לאנשים ,לאווירה שיש פה; נשביתי
בקסמם ,והמינוי הזמני לשלושה חודשים ,נמשך
למעלה משנה"
דור חמישי בארץ ,אמנון בן ה 64-עשה מסלול של "מלח הארץ"
מהילדות בתל-אביב ,דרך חולון וביה"ס כצנלסון ,מש ם לתיכון מ�ק
צועי תעופתי הולץ ,מה שהוביל אותו הישר לתפקיד של מכונאי
מנועי מטוסים בחיל האוויר" .זו היתה תקופה מדהימה!" הוא נזכר
בגעגועים" .הייתי בשדה התעופה אופיר שהיה באופירה ז"ל (סיני)
– אווירה מופלאה ,נופים מקסימים ,זו ללא ספק היתה התקופה הכי
יפה בכל השירות שלי ".וזה היה שירות ארוך ,כי אחרי ארבע שנים
בצבא ועוד ארבע באזרחות באותו התפקיד ,אמנו ן חזר לקבע ,ל�י
חידת הרכש של חיל האוויר ,עד שנת  .1984כמה שנים בהיי-טק,
משם לענף הרכב ואחרי קורס קציני בטיחות בתעבורה של משרד
התחבורה שנמשך שנתיים ,עבד כעצמאי בתחום ,באזור המרכז.

אז איך הגעת לפה?
"בשנת  2009החלטתי שאני יוצא רחוק – צפון ,או דרום ,עם עדיפות
לכיוון צפון ,אבל נתבקשתי על ידי משרד התחבורה לרדת דרומה,
כי היו שתי חברות באילת שזקוקות לקצין בטיחות ,ואין בנמצא.
ההגעה שלי למועצה האזורית חבל אילות היתה מקרה אחד גדול
 במהלך הפגישות שלי עם בעלי החברות הפרטיות ,התקשר אלייהרגולטור – משרד התחבורה  -וביקש ממני לעבור דרך המועצה,
כי יש להם בעיה – אין להם קצין בטיחות בתעבורה ויש צורך מיידי
כדי שהאוטובוסים יוכלו להמשיך לעבוד .אז בדרך חזרה הביתה
נכנסתי למועצה ,ונפגשתי את מיודיק ועם יהודית בירנצווייג".
וזהו ,החלטת להישאר?
"לא רציתי לעבוד במועצה ,עקב התנאים המצחיקים ...למעשה ,היה
לי ברור שאני לא נשאר כאן ,אבל משרד התחבורה נתן לי מינוי זמני
מיוחד בשבי ל לפקח על האוטובוסים ,אחרת אפילו להביא את ה�ת
למידים לביה"ס אי אפשר היה .הסכמתי למשרה חלקית של יומיים
בשבוע ,כעצמאי  -הייתי מגיע לפה בימי ראשון ושני ,ישן במלון
"עדי" ,ובסופו של דבר זו היתה תקופה יפיפייה ,במהלכה התאהבתי
באזור  ,התוודעתי למדבר ,לאנשים ,לאווירה שיש פה; נשביתי בק�ס
מם ,והמינוי הזמני לשלושה חודשים ,נמשך למעלה משנה .בהמשך,
בגלל הצורך של המערכת לקצב"ת במשרה מלאה ,ואחרי קשיים
מרובים ,הגענו להסכם – המועצה עם משרד התחבורה ועם משרד
האוצר – למשרה מלאה ,בתנאים סבירים".
מה כללה העבודה שלך?
"העבודה שלי כקצב"ת היא על פי תקנת התעבורה  ,585שכוללת
פיקוח מקיף על כל ענף התחבורה של המועצה  -תקינות רכבים,
אוטובוסים ,משאיות ,תחבורה ,תברואה ,ביטחון ,עגלות חירום של
היישובים ,פיקוח על הנהגים ,הדרכות ,הרצאות וכל מה שקשור
לתחום .במקביל ,מוניתי למנהל מטה הבטיחות של המועצה ,תפקיד

בית ראשון במולדת״ במחרוזת שירי ילדים

עם הנכד נועם
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עם הנכד אופק

שכולל אחריות על כל נושא הבטיחות בדרכים ,הרצאות והדרכות
לתלמידים ,שילוט בטיחותי באתרי המועצה ועוד".
הזמן חולף ,אמנון מתמקם במשרדו שבאגף התחבורה ,מיודיק פורש
לגמלאות ,יובל רחמים מתחיל לנהל את האגף ,ואמנון עובד עם
כולם  -בינה ,יובל ,שמעון ,אודי גת ,יהודית ואחר כך עם זהר ,עם
הרבש"צים היישוביים ,מזכירי היישובים ועוד ועוד" .במועצה כולם
הכירו אותי (זה לא אומ ר שאני הכרתי את כולם)" ,הוא אומר בג�ע
גועים.

מאבא  -לסבא
אני פוגשת את אמנון בדירתו שבאילת ,אותה הוא מעמיד להשכרה
עקב המעבר צפונה והשאלה המתבקשת היא  -איפה גרת?
"כשהתחלתי לעבו ד במשרה מלאה ,עברתי לקטורה וגרתי שם כת�ו
שב במשך חמש שנים  .הייתי חלק ממשפחת הקיבוץ ,על כל ה�מ
שתמע מכך ועד היום אני בקשר עם הקיבוץ ועם האנשים .אחר כך
עברתי לאילת".
מה הכי אהבת בעבודה?
"אישית  -את אנשים ואת האווירה ,ומקצועית – את כל מה שעשיתי;
אין משהו ספציפי .הייתי מאד ערני לנושא של הסעות התלמידים,
הייתי עם היד על הדופק בעניין סריקות האוטובוסים ,שלא ישכחו
שום ילד ,חלילה .הכרתי את האנשים ,את הנפשות הפועלות ,בעיקר
את הנהגים בצורה עמוקה ,פיתחתי איתם יחסי חברות הדדיים .ברמה
קיבלתי מהם
המקצועית
וברמה
קטורה
מילנז  -בן
החברית היינו משפחה אחת גדולה גדי
את כל ההערכה והכבוד ועבדנו בשיתוף פעולה מלא".
אם היה כל כך טוב ,אז למה החלטת לעזוב?
"במהלך שמונה השנים שאני כאן ,מאבא הפכתי לסבא ,המשפחה
גדלה ,הנכדים גרים במרכז הארץ ואני רוצה להיות קרוב אליהם.
במקביל ,דברים השתנו וגם בשבילי הגיע הזמן לשינוי .אבל הסיבה

העיקרית היא המשפחתית – הגעתי לכאן אבא לשישה ילדים ואני
עוזב כשאני גם סבא לחמישה נכדים ועוד אחד בדרך .כשהמשפחה
התרחבה ,מצאתי את עצמי נוסע למרכז הרבה כדי לבקר וזה הפך
קשה עם הזמן .שילוב של שינוי תנאי העבודה יחד עם השינויים
במשפחה ,הביאו להחלטה לעזוב".
ומה הלאה?
"לאחר התלבטות קשה הגעתי להחלטה סופית שאני מתקרב למרכז
והודעתי על עזיבה .עברתי להתגורר בעוטף עזה ,בקיבוץ אור-הנר
וב 1.7-אני מתחיל לעבוד בחברה פרטית ,כקצין בטיחות וכמובן –
לראות הרבה את הנכדים!"

כשהמשפחה התרחבה ,מצאתי את עצמי נוסע
למרכז הרבה כדי לבקר וזה הפך קשה עם הזמן.
שילוב של שינוי תנאי העבודה יחד עם השינויים
במשפחה ,הביאו להחלטה לעזוב"
עם מי אתה עדיין בקשר מהמועצה?
"כמע ט עם כולם .עזבתי את העבודה במועצה ,לא עזבתי את הא�נ
שים .אני בא לבקר ,אנחנו נפגשים ,מבלים יחד ,מדברים הרבה.
החברים מהתחבורה ערכו לי אירוע פרידה מרגש בתחילת יוני,
בפינה התאילנדית וההתייצבות היתה מלאה .הרגשתי את החום,
את האהבה ,ההערכה והאמון בחיבוק ,בלחיצת יד ,במילים החמות
שנאמרו.
כשהגעתי לפה מהמרכז ,אח ד הקשיים שלי היה ההתרחקות מה�מ
שפחה ואת אותה הרגשה יש לי עכשיו  -אני מרגיש ששוב עזבתי
משפחה ואני כבר מתגעגע לאנשים ולאזור".

להקת הגרובטרון מפעילה את הקהל

קצה המדבר | גיליון מס | 204 .יולי 19 2018

 20קצה המדבר | גיליון מס 204 .יולי 2018

אנרגיה מתחדשת

 /דורית בנט

שאלה של מרחק
באמצע חודש יונ י נחשפנו לתמונות מרהיבות של מעגל שיצרו  992גולשים ישראליים ,שישבו על גל�ש
ניהם ואחזו זה בידו של זה ,בים מול חופי הרצליה .המעגל ,ששבר שיא גינס ,הינו חלק ממאבק אזרחי נגד
הקמת אסדת גז במרחק  9ק"מ מהחוף .אז איך כל זה קשור אלינו לערבה..

צילומי גלשנים :טל חנוכי וגילי אמיר

רגע ,הגז לא אמור להיות דבר טוב? אז זהו ,שלא בדיוק ...בואו נבין
במה דברים אמורים ואולי בכל זאת ,למרות כל הקשיים ,נשתכנע
שאנרגיה סולארי ת היא המענה הנכון לצרכי האנרגיה במדינת י�ש
ראל.
שרפת גז טבעי לצורך ייצור חשמל מזהמת הרבה פחות משרפת
פחם ,נפט א ו מזוט (הגז לא מכיל תרכובות מזהמות כמו גופרית ו�מ
תכות אחרו ת שיש בנפט ובמזוט ,המשחררות חומרים רעילים כת�ו
צאה משרפתם) .עד כאן הכל נראה אופטימי .הבעיה מתחילה בזיהום
הים בסביבות הקידוחים וממשיכה באסדות הטיפול בחומר לוואי
של הפקת הגז הנקרא קונדנסט .הקונדנסט הינו תערובת נוזלית של
פחממנים הנוצרת בזמן הפקת הגז .הפרדה זו של הקונדנסט מהגז
משחררת הרבה חומרים אורגניים נדיפים ומתאן לאוויר והאחסון
שלה רגיש מאד ובדרגת סיכון גבוהה .במקרה של תקלות או דליפה
מצינורו ,חומר זה יכול להגיע בקלות לחופים.
ברוב המקומות בעולם אסדות הטיפול בקונדנסט נמצאות בלב ים:
בדנמרק האסדות ממוקמות במרחק של  200ק"מ מהחוף ,בנובה-
סקוטיה בקנדה –  170ק"מ מהחוף ,תאילנד  80 -ק"מ מהחופים,
בברזיל  120 ,230ו 350-ק"מ מהחוף ובהולנד  130 -ק"מ מהחוף.
הים התיכון שלנו הוא ברכה קטנה וסגורה ,בניגו ד לאוקיאנוסים ה�ג
דולים בהם נמצאות שאר אסדות גז .הרגישות של הים ושל החופים
המאוכלסים שלנו גבוהה עד מאד ,כך שברור שעל רקע המידע הרב
שכבר נצבר מפעילות אסדות גז ,לא מסכימי ם תושבי החוף שהח�ו
פים שלנו יהפכו להיות החצר האחורית של מדינת ישראל .הפתרון:
הרחקת אסדת הטיפול בקונדנסט בצמידות לקידוח שנמצא במרחק
 120ק"מ ותואם את הנעשה בעולם ,אבל בעיקר האמונה שהגז לא
יהיה המרכיב העיקרי ,אלא מרכיב משלים לאנרגיה סולארית  ,שיכ�ו
לה לתת את המענה היציב והעיקרי למשק החשמל בישראל .האתגי
רים היום במשק הסולארי מתמקדים בכיסוי כל הגגות (רק הם לבדם
יכולים לייצר עד  40%מצריכת החשמל בישראל) ,התקנת מערכות
אגירה לשעות הערב והגדלה ושינוי תשתיות הולכת חשמל .עושה
רושם שהמחיר הסביבתי של הטמעת אנרגיה מתחדשת זול בהרבה
מזה של הגז .ומה מבחינה כלכלית? אם לא יעגלו פינות וישקיעו את

כל התשתיות הנדרשות ,אזי סביר שמחיר הגז כבר לא יהיה כל כך
זול ....הנה ,כבר כיום מבקשים בז"ן השתתפות ש ל המדינה (אנ�ח
נו) בהקמת כל התשתית הנדרשת לטיפול בקונדנסט אצלם במפעל,
אסדה במרחק של  120ק"מ מהחוף היקרה בהרבה מזו שבמרחק 9
ק"מ מהחוף ,אבטחה צבאית במרחק רב יות ר כבר גובה ותמשיך ל�ג
בות השקעות גדולות יותר מהצבא ,כאשר השקעות אלו מגולמות
בהגדלת תקציב הביטחון שלנו.
אז מה אנחנו מעדיפים  :גז זול (באופן יחסי) ,מסוכן לאזרחים שמ�י
טיב עם קופת המדינה ובעלי ההון ,או גז המגלם במחירו את עלות
התשתיות שיטיבו עם האוכלוסייה ,שיתחרה באמת במחירי הגז
העולמיים ויכנס לשוק בצורה מדודה כהשלמה לאנרגיה סולארית
עם כל התשתיות הנדרשות למתן מענה אמין ויציב?
בינתיים ,ננסה להתנחם ברפורמה העתידית של חברת חשמל ,נשמח
על הקטנת ייבוא וצריכת הפחם ,ננסה לצרוך פחות חשמל ,נלחם
על אספקת אנרגיה נקייה ובטוחה ונהנה מהים שלנו וממעט החופים
הפתוחים והיפים שיש לנו.
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סיפור מקומי

 /נורית גורן

על שמות ,סמלים ומצבות
בשנת  1949קדחו אנשי אגף המים
במשרד החקלאות את הבאר
ששימשה כמקור המים הראי
שון של אילת ,טרם חוברה
העיר לרשת המים הארי
צית .הבאר נקראה "ביר
חנדיס" (בערבית :הבאר
השחורה ,באר צלמוות).
יש הסבורים כי הבאר
שימשה את בני השבט הבי
דואי ַע ַרּב ֶאלא-א ֵחיוָ את והו�ז
כרה כבר בתיאור המסע  של
רובינסו ן בארץ ישראל ב .1838-ב�מ
פות הבריטיות של ארץ ישראל ,שם המקום .Bir Hindis
שאיבת הניסיון ב 1949-נעשתה במעמד ראש הממשלה דוד בן-גוריון,
שר האוצר אליעזר קפלן וראשי משרד החקלאות ואגף המים .מחנה
של חיל ההנדסה הוקם במקום כדי לשמור על הבאר ,ולאחר פינויו
הוקמה בו היאחזות של חברי גרעין שח"ל (שירות חלוצי לישראל).
כאשר ביקש עקיבא עצמון ,מפקד הגדנ"ע השני של צה"ל ,להקים
"מדינת נוער" בנגב ,הציע לו קצין ההנדסה של פיקוד דרום לשלב את
תכניתו עם השמירה על באר המים .לקח קצת זמן ,לא כולם התלהבו
בדרגים הגבוהים ,אך ב 16.12.1950-הגיעו אל "באר הנדסה" אנשי
הסגל הראשונים של החווה .שבועיים לאחר מכן כבר החל מחזור
הגדנ"עים הראשון .שמה של החווה שונה באופן רשמי על ידי ועדת
השמות הממשלתית ל-באר אורה ,בניגוד "ל"באר החשכה" .על הנט�י
עות והנוי בחווה הופקד רב סרן נח וולפובסקי " -סבא נח" ,שהתגורר
בחווה שנים רבות.
באתר הארכיון ההיסטורי של חוות הגדנ"ע (נמצא באתר המועצה,
בתחתית דף הארכיון)  ,שמות ותמונות של מדריכים וחניכים משנ�ו
תיה המפוארות של החווה ,שפעלה עד סוף שנות השמונים .בעקבות
שיטוט באתר החווה ,או בעקבות טיול אצבעות על ציר הזמן של חבל
אילות (וגם מתוך דף קבוצת חובבי ההיסטוריה בפייסבוק) מגיעות
אל הארכיון תמונות ואף מזכרות של מדריכים וחניכים; כולן זוכות
למקום של כבוד בין ארגזי הארכיון ואוספיו.
התכתבות עם גדנ"עי צעיר בשם יוא ב קציר ,שהדריך בחווה בין ה�ש
ני ם (1963-1965בא כמ"כ ,הפך למ"מ וסיים כמ"פ) ,פתחה עבורי ה�כ
רות עם מושג שהיה שגור בחוות הגדנ"ע :מצבות הימים" .הדבר הכי
חשוב" ,כך כתב לי" ,הוא לשחזר את מצבות הימים שבילינו בבאר
אורה .אלו מצבות לימים ,לא לאנשים .אנחנו ממשיכים לחיות .מצבה

בצבע שחור – האדם השתחרר מהצבא .מצבה בצבע לבן – האדם עבר
למקום אחר".
הגדלתי את התמונה בסקרנות רבה וקראתי" :פ.נ 445 .ימים טובים
של סמל חגי אילן שעל החניכות היה נערץ ,כמש"ק טבע דינו נחרץ,
ו"עם" המאובנים הביתה רץ .ת.נ.צ.ב.ה ".1.8.1964 .או "פ.נ314 .
ימים טובים של הסמלת ציפי מנחה ,שבהדרכה נשמתה פרח ה עד ש�ס
מלון מצאה ומהחווה ברחה .ת.נ.צ.ב.ה" .את המצבה של יואב תוכלו
לראות על ציר הזמן שנת .1965
לאחרונה ,העביר יואב תמונות וסמלים שנכנסו אל ציר הזמן ונשמרים
בארכיון החבל.

כחלק מהמעבר ממחתרת לצבא ההגנה ,הגו אלחנ ן אורן שפעל בש�ו
רות הגדנ"ע של "ההגנה" בתל אביב ,ויוחנן סמואל ,מפקד מרחב תל
אביב ,את הסמל .לנגד עיניהם עמדו הפסוקים..." :ללמד בני יהודה
קשת( "...שמואל ב' ,פרק א' ,פסוק י"ח) ו"כחצים ביד גיבור כן בני
הנעורים; אשרי הגבר אשר מילא את אשפתו מהם( "...תהילים ,פרק
קכ"ז ,פס' ד'-ה') .ישי אלחנן מפקד הגדנ"ע הראשון התלהב.
הסמל לוטש על ידי גרפיקאי במטכ"ל והשתמר עד היום .לצערי ,לא
הצלחתי לגלות מי יצר את סיכת גדנ"ע באר אורה ,אך שיטוט קצר
במרשתת מראה כי היא כבר פריט שנמכר לאספנים.
את התמונות ,התגים והסמלים תוכלו לראות על ציר הזמן בשנים
 .1963-1965היכנסו ,התייחסו וכמובן צרפו חוויות אישיות שלכם.
כולנו חלק מהסיפור המקומי של חבל אילות.
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צמח החודש

יולי

 /בני שלמון

הגה מצויה

		
הגה הוא שיח קוצני הגדל במלחות
במדבר ,ומכאן התפשט למעזבות
ולשדות באדמות כבדות בכל
הארץ  -שם הוא מזיק.
הקוץ הוא קצה גבעול מקוצר-
באביב גדלים עלי ו עלים ,הנ�ו
שרים בקיץ .מקור שמו בספרות
חז"ל ,שם נקרא היגתה ,הגתה
והגה .שמו הערבי  -האג'  -קוץ
הוא מקור שמו המדעי Alhagi -
(בערבית -הקוץ) .שיחי ההגה
פעילים בקיץ ואז הם פורחים.
בחורף ,רוב ענפי השיח מתייבשים.
ראשוני אילת כבשו את ענפיו
היבשים ללוחות קש עליהם טפי
טפו מים  -ראשית המצנ ן ה�מ
דברי ( )desert coolerהמבוסס
על קירור באמצעות אידוי מים.
ההגה הוא צמח מרעה חשוב לצבי
הנגב ,למשל בשולי מלחת עברונה,
שם אוכלוסייתם מונה מעל 200
צבאים .בבוקר קריר ולח נית ן ל�צ
פות בטרמיטים ההולכים בשיירות
ו"גוזמים" את קצות ענפי ההגה,
אותם הם גוררים לחללי אכסון בקן
התת-קרקעי שלהם.

שרי ניצן

המדור לשירותכם /
"המיוחדות שבהורות"

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

כמעט שנה עברה מאז שביקשה דקלה שלום לקדם שירותים להורים
לילדים עם צרכים מיוחדים ,לאנשי מקצוע ולקהל הרחב  -יוזמה
מבורכת ,שהשתלבה ככפפה ליד עם העקרונות והערכים של המחי
לקה לשירותים חברתיים ועם הקהילה בחבל אילות.
הסדרה "המיוחדות שבהורות" מנתה חמישה מפגשים ,שהתקיימו
מחודש דצמבר  2017ועד יוני  .2018כל מפגש עמד בפני עצמו,
כאשר במרכז עמד נושא ההורות לילד עם צרכים מיוחדים .בכל
מפגש השתתפו בין  25ל 50-הורים ,אנשי מקצוע ,ותושבים נוספים.
התחלנו את הסדרה עם רן כהן אהרוני ,כותב ויוצר פרויקט הילדים
המצליח "ילדי בית העץ" ,ואב לילד עם אוטיזם ,ששיתף את הקהל
בחוויתו האישית כאבא לילד מיוחד.
בחודש ינואר ,המשכנו את הסדרה עם מופע מרגש של תיאטרון
"אלומיה"  -על התמודדות בגידול ילד עם צרכים מיוחדים ,על
כאב ,כוח ,שמחה וצמיחה .המופע "אם אנחנו כבר כאן ,אז למה
לא להנות מזה?" היה מלווה בקטעי שירה ונגינה בפסנתר ובסיומו
התקיימה שיחה עם השחקניות המדהימות.
רוברט ירחי היה האורח שלנו בחודש מרץ ,ושיתף את הקהל בחוויה
האישית שלו ,דרך הרצאתו "והילד הזה הוא אני ".ההרצאה שילבה
ידע וחומר אקדמי ,לצד ניסיון מקצועי שזור בסיפור חייו כילד עם
הפרעת קשב וריכוז .תיאור המסע שלו מסביר כיצד הוביל לאדם
שהוא היום – מאמן אישי להורים וילדים עם בעיות קשב וריכוז,

ומנחה קבוצות הורים.
הכותבת ויוצרת הסרטים הדוקומנטריים  -חגית רון-רבינוביץ,
הגיעה לחלבל אילות בחודש מאי ושיתפה את הקהל בחוויה של ה�מ
שפחה לילד עם צרכים מיוחדים ,בעיקר מנקודת מבטם של האחים.
בהרצאתה המרתקת ,שלוותה בסרט "זה אח שלי" ,חגית שפכה אור
על הדינמיהקה המורכבת של משפחה מיוחדת ,כולל דיון בסוף הה�ר
צאה.
ולקינוח ,ביוני הקשבנו להרצאה של רונית ארגמן ,מייסדת מכון
ארגמן ,מומחית למיניות בריאה בישראל ,למיניות וחינוך מיני-
חברתי באוכלוסיות מיוחדות .רונית דיברה על התמודדות הורים
לילד מיוחד עם מצבים חברתיים שונים ,כולל פיתוח קשרי זוגיות.
התכנון להמשך פעילות לקראת הסתיו כבר בעיצומו  -תמר שי,
יו"ר "אהדה" – ארגון משפחות לבני משפחה עם צרכים מיוחדים
בקיבוצים ,תגיע אלינו להמשך ליווי בעלי התפקידים בקיבוצםים ו�ת
ספר על תקנון "אהדה" ,ותקיים ערב המיועד לקהל הרחב ,על מיצוי
זכויות לאנשים עם צרכים מיוחדים דרך כל הגורמים הרלבנטים.
פעילויות נוספות בתכנון כוללות גיבוש קבוצת הורים ,שמטרתה
העצמה אישית והתמודדות עם האתגרים היומיומים של הורות
מיוחדת.
נשמח להשתתפותכם בהמשך.
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