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קריאה ליצירה
זוכרים את הסקר של "קצה המדבר"? יישום
תוצאות ומסקנות הסקר הוא תהליך מתמו
שך ואני שמח ה לבשר על שלב נוסף – ק�ו
ראים רבים הביעו עניין במדור שייתן ביטוי
לכישרונות היצירתיים של התושבים באזור
ואנחנו יוצאים לדרך עם מדור חדש-ישן –
יוצרים בחבל (שם זמני ביותר) ,שתערוך
מיכל שמואל משחרות ,מדריכה של שיטת
ימימה ויוצרת בעצמה .בעצה אחת  ,הח�ל
טנו – מיכל ואני – שהמדור יכיל יצירות
ממגוון תחומים ,ולא רק כתיבה ,אז אתם
מוזמנים לשלוח אליה פרוזה ,שירה ,צילוו
מים ,ותמונות של ציורים ,איורים ,פסלים
ועוד (חשוב לציין כי מטרת המדור היא
לתת במה ליוצרים ולא לקדם מכירות ,אז
אנא – בלי מוצרים סחירים).
המייל של מיכל.shmulikim@gmail.com :
בזמן האחרון אני שומעת יותר ויותר ,כי
הייתם שמחים למצוא בעיתון גם ידיעות
וכתבות על המתרחש במקומות אחרים,
עם נגיעה ורלוונטיות – כמובן – לאזורנו.
"קצה המדבר" מתאפיין במקומיות מובהקת
ולמרבה השמחה ,כל כך הרבה קורה כאן,
שתמיד יש על מה לכתוב .עם זאת  ,הקש�ב
תי ,הפנמתי ואני משתדלת לבחור בקפידה
נושאים שיוצאים אל מחוץ לגבולות חבל
אילות ועדיין נוגעים לנו ומעניינים אותו
נו .החודש ,בחרת י להתייחס לחוקים ה�ש
נויים במחלוקת שהעבירה הכנסת וביקשתי
מאחת מנבחרות הציבור לכתוב לנו ,תושבי

האזור ,על החוקים הללו .בחודש הבא יופיע
ראיון עם מי שהביא לארץ את ה"ברנינג
מן" בדמותו הישראלית ה"מידברן" – ניר
אדן ,והקשר אלינו יבוא לידי ביטוי ביותר
מאופן אחד.
במהלך השבועות האחרונים חלו שינויים
מפליגים בכו ח האדם בחבל ,בעיקר ב�ת
חומי החינוך והתרבות וגם אלה יבואו לידי
ביטוי בגיליונות הקרובים ,עם עזיבתן של
שושי אורון ,איילת קוזיץ' ,איילת קריספין
ודמויות מובילות נוספות וכניסתן של חדו
שות.
המו"פ החקלאי מעלה הילוך ובין השאר
מבקש לחזק ולשפר את הקש ר עם התו�ש
בים .כחלק מהמגמה תינתן במה למתרחש
במו"פ במגוון תחומים ,כמו חוקרים חדשים
וותיקים ,פרויקטים ומושאי מחקר קיימים
ועתידיים ,יוזמות חדשות ועוד.
רשימותיו של הרב בנג'י שהתפרסמו בעיו
תו ן תחת מדור "דעות" זכו לתגובות נל�ה
בות ועל כן גם הו א יפציע מעל דפי הע�י
תון באופן קבוע ,תחת הכותרת המתחכמת
"ר-ב-שיח" (לעניין הרב ,ראו בהמשך מכ�ת
בה הצודק של ים ארז).
ציפור החודש נדדה לה מכאן והלאה ותשוב
בסתיו .את מקומה בינתיים יתפוס מדור
חדש וחשוב שיעסוק בענייני רפואה ,פרי
עטו של ד"ר אלעד ויזל.
המשך חופש נעים ובטוח,

גל נקדימון

מכתבים
רב ,או "רב"?
קראתי בהערכה את הכתבה מאת תלמידי
י"א על הנושא של הפלות יזומות .הנושא
חשוב ביותר ,ורואים שהתלמידים חקרו
אותו לעומק .עם זאת ,יש לי הערה שאינה
קשורה לנושא עצמו ,אלא על ניסוח הכתו
בה ,שזה בתחום אחריות המערכת:
בכתבה ,התלמידים מספרים שהם למדו את
ההיבט היהודי אצל "הרב הרפורמי בנג'י
גרובר" .באותו גליון ,בעמוד  ,7מופיעה
תמונה וכיתובה "הרב מיכאל מלכיאור".
מדוע הרב גרובר הוא "רב רפורמי" ,ואילו
הרב מלכיאור הוא פשוט "רב מלכיאור"?

הרי לא שניהם זוכים בכותרת "רב"? או
שהרב גרובר הוא רב-במרכאות?
ככה מזכירים רבנים לא-אורתודוקסים
בעיתונות הרחבה ,וזה משקף חוסר הבנה
לא מבוטל במנטליות שלנו .אמנם ,קצה
המדבר הוא מקומון עם תפוצת קוראים
קטנה יחסית ,אבל חשוב שהוא/אנחנו נכבד
את כל אנשי הדת באשר הם/ן ,עם הכוו
תרות הראויות להם/ן .המלים חשובות; הן
משפיעות על ומשקפות את דעותינו .בואו
נשתמש בהן כדי לכבד את הזולת.

ים ארז ,קטורה

בואו לשתף ולהשתתף,
לתרום ולהתרם...
ללא תשלום ועם הרבה לב

מהמתרחש בחבל
מתוך העמודים
ביום שלישי ,31.7 ,בשעה שמונה בערב ,התקיימה הצגה יוצאת
דופן ,במיקום יוצא דופן – "מסע מעבר להרים" של תיאטרון אלעד,
למרגלות עמודי שלמה שבפארק תמנע.
המועצה האזורית ,באמצעות החבר ה הכלכלית ,הזמינה את כל ת�ו
שבי וילדי חבל אילות לחוויה יוצאת דופן ,במשחק מלא חן של
תיאטרון אלעד ובתפאורה עוצרת נשימה מתחת לעמודי שלמה.
כשהחלה רוח ערב נעימה לנשב ,פרצו שחקני התיאטרון מבין
ההרים בשירה ונגינה ,בהופעה שכולה משלים וסיפורים והעניקו
לקהל חוויה שאין כמותה.
המופע הוא חלק משיתוף פעולה שנוצר ביזמת החברה הכלכלית
בין פארק תמנע לתיאטרון אלעד ,במסגרתו יופיעו אחת לשבוע עם
ההצגה "מסע מעבר להרים" כמוצר נוסף לאטרקציות של הפארק,
בתכנון הפקה של התיאטרון המותאמת לפארק תמנע ולתיירים.

איריס דניאלי

"ומהרריה תחצוב נחושת"
ב 11-12-ביולי נערך כנס מחקרי תמנע השלישי – "ומהרריה תחצוב
נחושת" (דברים ח':ט').
בכנס צוין פרסום הספר MINING FOR ANCIENT COPPER
העוסק בנחושת בעולם העתיק ,ומכנס מאמרים בעקבות כנס בין-
לאומי בשם זה ,שנערך בתמנע בשנת .2013
הכנס החל בסיור באתרי החפירות החדשות בפארק ,בהובל ת פרו�פ
סור ארז בן-יוסף העומד בראש משלחת של אונ' ת"א ,והשתתפו בו
כ 40-איש .הסיור התמקד בחידושי המחקר באתר מכרות קדום ב�סמוך לאתר המרכבות וב'גבעת
העבדים' – את ר הפקת הנח�ו
שת המרכזי מן המאה העשיו
רית לפנה"ס – ימי הממלכה
המאוחדת של דוד ושלמה ביו
רושלים.
ביום השני של הכנס התקיימו
ארבעה מושבי הרצאות באולם
האזורי של חבל אילות מול
כמאה משתתפים ,אשר שמעו
על חידושי המחקר בתמנע,
בערבה ובנושאים נוספים.
בין הנושאים המרכזיים והחיש
דושים הרבים שהוצגו בכנס:
במשך כ 500-שנים התקיימה
ברציפות כרייה והפקה של
נחושת בבקעה ,מהמאה ה14-
ועד למאה ה 9-לפנה"ס ,ע"י האוכלוסייה המדברית המקומית .בשלב
הראשון של התקופה ,עד למחצית המאה ה 12-לפנה"ס ,במעורבות
ובנוכחות של האימפריה המצרית .בהמשך ,אותם אנשי המדבר -
שבטים מקומיים ,התגבשו לכדי ממלכה נוודית שמרכז ה בפינאן (פ�ו
נון המקראית ,במזרח הערבה מול עין-יהב) – ממלכת אדום המוכרת
לנו מהמקרא ,אשר חלשה על כל הערבה ,דרום עבר הירדן ודרום
הנגב.
המחקר הרב תחומי הנערך מזה שבע שנים ע"י אוניברסיטת תל
אביב ושותפים נוספים בתמנע ,מעלה עדויות וממצאים המאפשרים
לימוד מפורט של החברה האדומית והתגבשותה ,של הטכנולוגיה
המורכבת של הפקת הנחושת ,הכלכלה ,התזונה ,הביגוד ,והיבטים
נוספים של החיים במרחב.

בהרצאות השונות הוצגו עדויות וממצאים רבים ,תובנות ומסקנות
טכנולוגיות ,תרבותיות והיסטוריות .נחשפו שיטות מחקר חדשניות
המופעלות במחקר בתמנע ומאפשרות לנו "לחדור" אל הנסתר מעין
מתחת לפני הקרקע" ,לדובב" ממצאים ושרידים ,לתעד את חרותות
הסלע ועוד.
הוצגו גם חידושי המחקר באתרים נוספים בערבה – המצודה מעל
יטבתה ,עין חצבה ,ומכרות הנחושת בנחל עמרם .הוצגו גם חידושים
בחקר תעשיית הברזל בתקופת המקרא מתל שרע שבמערב הנגב.
הרצאתו של עזרא כהן ,מייסד
בית ספר שדה אילת ,החזירה
אותנו לימים של ראשית המו
חקר בתמנע ובמושב האחרון
נחשפנו לעדויות טריות ממעבה
האדמה  -התזוזה האופקית של
העתק ים-המלח בערבה בה
אנו חיים ,ולמודל חד ש לה�ב
נת התהליכים שהביאו ליצירת
מרבצי הנחושת ביחידות הסלע
בתמנע ובערבה.
הכנס הסתיים בהתייחסות לנוו
שא של הנגשת תכנים וידע
המדעי לקהל ,הדרכים להמחיש
ולהסביר את הנושאים המגו
וונים והמורכבים ,ולחשיבותה
של תמנע ,כפי שנאמר בסיכום
הכנס:
"השילוב הייחודי של התופעות הגיאולוגיות והממצא הארכיאולוגי,
על רקע נוף קדומים מרהיב ,מביא את תמנע למעמ ד של 'האתר ל�ה
בנת המכלול השלם של סיפור הנחושת והאדם' על חשיבותו הרבה
למורשת האנושית.
בשטח – מחשופי סלע ,אתרי עתיקות ,וגם טבע ונוף ,צומח ובע"ח.
בידינו  -ממצאים ארכיאולוגים ,וידע רב מתחומי מחקר ודעת שונים
ומגוונים .הטכנולוגיה המודרנית מציעה לנו כלים ואמצעים מגוונים
להמחשה ,הדמיה והדרכה .האתגר הניצב בפנינו הוא כיצד להביא
את עולם התוכן העשיר והייחודי הטמון בתמנע אל הקהל ,במבואה
החדשה ובאתרים בשטח הפארק".

אסף הולצר
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מהדקים חגורות
חודש יולי עבר על נמל התעופה רמון בסימן של פעילות נמרצת ,שכללה טיסת הסמכה ,העברת סמל
נוסטלגי ,טקס ,תרגיל והרבה אנשים חשובים .האם בחורף הקרוב כבר נוכל להמריא משם?

צילום :יוד צילומים אילת עבור רש"ת

ביום שני בהיר וחם ,באמצע יולי ,בשעה עשר בבוקר ,נשמעו בקשר
המילים" :ארקיע  883מגדל "רמון" ,רוח  ,010חמישה קשרים ,רשאי
לנחות על מסלול  ,"19שבישרו על נחיתתה של טיסת ההסמכה
הראשונה בנמל התעופה הבינ"ל "רמון" .שבוע לאחר מכן הועבר
ברוב טקס מטוס הדקוטה הותיק ,שחנה עד עתה בשדה התעופה
באילת ובאותו היום גם התקיים תרגיל משותף לחיל האוויר ורשות
שדות התעופה .כל זאת ,בצל האיום המחודש של סגירתו של שדה
דב ,ותאריך היעד הפעם נקבע ליולי  ,2019עד הודעה חדשה.
הטיסה החגיגית הנ"ל בוצעה במסגרת תרגיל ההסמכה של שדה
התעופה ,בהשתתפות שר התחבורה והמודיעין ,ישראל כץ ,מנכ"ל
רש"ת יעקב גנות ,יו"ר דירקטוריון רש"ת ,אליעזר מרום ,מנהל
רת"א יואל פלדשו ,ראש עיריית אילת מאי ר יצחק הלוי ,ראש המ�ו
עצה האזורית אילות חנן גינת ,מפקד מחוז דרום במשטרת ישראל
מוטי כהן ,רונה רמון ומשפחתה וכוחות הצלה רבים ,בהם נציבות
כבאות והצלה ,משטרת ישראל ומד"א.
השר כץ ציין כי תרגיל ההסמכה ,הוא צעד נוסף וחשוב לקראת
פתיחתו של נמל התעופה הבינלאומי ,בעונ ת החורף הקרובה .ה�ת
רגיל מצטרף לשורה ארוכה של פעולות הנדרשות כדי לקבל את
אישור רשות התעופה האזרחית (רת"א) לפתיחת השדה.
בתחילת התרגיל ,הוסר הלוט מעל שלט נמל התעופה הבינלאומי
'רמון' ע"ש אילן ואסף רמון ,במעמד רונה רמון ומשפחתה .השר כץ
החליט לקרוא לשדה התעופה ברמת תמנע ע"ש אילן ואסף רמון
ז"ל ,כאות הערכה והוקרה של מדינת ישראל למשפחת רמון" .אין
דבר יותר סמלי ומתאים להנצחת שני האישים החשובים שתרמו כה
רבות למדינת ישראל ולקרוא על שמם את שדה התעופה" ,הוסיף
שר התחבורה.

קצת נתונים

נמל התעופה הבינלאומי "רמון" נבנה בסטנדרטים הגבוהים ביותר
של בטיחות .הנמל ממוחש ב לחלוטין ומרושת במערכות טכנול�ו
גיות מהמתקדמות בעולם .שדה התעופה החדש יכלו ל מערכת ב�י
דוק בטחוני עצמאי לטסים משדות התעופה הפנים ארציים מאילת,
שדה דב ונתב"ג.
הבידוק יתבצע באמצעות רישום וולונטרי למערכת ,בסיומו תנפיק
המערכת כרטיס מעבר אישי ,עמו יוכלו הנוסעים להזדהות על בסיס
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נתונים ביומטריים ולעבור הליך עצמי במקום הבידוק הביטחוני
אצל הבודקים .לאחר הבידוק במערכת ,יוכלו הנוסעים לעבור ישר
לרישום לטיסה ,במעבר מהיר מהביטחון לצ'ק אין.
נמל התעופה רמון ישמש לתעופה בינלאומית ופנים ארצית ויחליף
את השדות הקיימים היו ם באילת ובעובדה .עבור התיירים המג�י
עים לאילת ,הנמל הוא בשורה של ממש ,שכן היום נוסעים התיירים
מרחק של שעה משדה התעופה בעובדה כדי להגיע לחופי אילת .מן
הסתם ,עבור תושבי חבל אילות ,גם מדובר בבשורה שכבר נדונה
רבות – על יתרונותיה וחסרונותיה.

"אני משוכנע כי הרבה מאוד ישראלים יעדיפו
לטוס לאילת כאלטרנטיבה למקומות אחרים ".אמר
השר כץ .כמובן ,יש לבחון את כל האפשרויות על
מנת לנצל את ההטבה הזו כדי למשוך תיירים גם
לערבה ,ולא רק לאילת
נמל התעופה רמון נבנה בהשקעה ש ל  1.8מיליארד שקלים מ�ת
קציבה הפנימי של רש"ת וממכירת המקרקעין של שדה התעופה
באילת .מסלול ההמראות והנחיתות הארוך של השדה ,מאפשר לכל
סוגי המטוסים ,כולל מטוסי ג'מבו גדולים ,להמריא ולנחות ברמון
מכ ל שדה תעופה בעולם .שר התחבורה החליט להאריך את מ�ס
לול ההמראות והנחיתות של שדה התעופה רמון ל 3.6-קילומטרים,
במקום  3.1כפי שתוכנן ,זאת בעקבות לקחי מבצע 'צוק איתן'.
במהלך בנייתו של שדה רמון הוכפל מספר חניות המטוסים מ30-
לכ 60-רחבות מטוסים ,המאפשרות חניה בשדה לכל צי המטוסים
הישראלי הקיים .בנוסף ,הוקמה גדר ביטחונית בגבול עם ירדן,
המגינה על הנמל הבינלאומי בפני ירי טילים.
טרמינל הנוסעים החדש ב"רמון" ישרת כשני מיליון נוסעים בשנה,
ברמת שירות גבוהה .לנוחות הטסים לחו"ל הוקמו חנויות "דיוטי
פרי" מרווחות למבקשים בדרך לטיסה לעשות "שופינג" .ב"דיוטי-
פרי" כ 3,320-מ"ר של מתחמי מסחר קמעונאי ,המציעים מוצרים
מגוונים בהם אלכוהול ,טבק ,בשמים ,קוסמטיקה ,ממתקים ,מוצרי
אלקטרוניקה וחשמל ,סלולר ,משקפיים ,מותגי ספורט ,תכשיטים,
שעונים ,מותגי אופנה ואביזרים ,ספרים ,חפצי נוי ,מוצרי פופ ומזו

כרות ,צעצועים וכן בתי קפה ומסעדות.
שטח הנמל החדש משתרע על פני כ 3,500-דונם ,ושטח הטרמינל
מתפרס על -כ 35-אלף מ"ר .נמל התעופה "רמון" כולל מגדל פ�י
קוח בגובה של כ 50-מטרים ,טרמינל ייחודי שנבנה בשפה עיצובית
מיוחדת -פנים הטרמינל מחופה בבמבוק ואלומיניום יוצר אשליה
של יער .בלב המבנה בריכה ביולוגית אליה ניתן להביט מכל אולם.

לקראת מהפכה תיירותית?
נמל התעופה "רמון" הוא הנמל האזרחי הראשון שנבנה מאז קום
המדינה .השדה החדש שיחליף את נמל התעופה של אילת ,ישמש
כשדה תעופה בינלאומי נוסף של מדינת ישראל בעיקר לטיסות
לאירופה וממנה ,טיסות טרנס אטלנטיות וכן לטיסות פנים ארציות.
הטיסות הראשונות ליעדים באירופה יחלו בעונת החורף הקרובה.
השר כ ץ ציין כי במסגרת השמיים הפתוחים החל משרד התחב�ו
רה להגדיל בהדרג ה את מספר הטיסות של חברות התעופה הב�י
נלאומיות לישראל .שיווק שדה התעופה רמון ישולב עם שיווק
טיסות מרפא מיוחדות לים המלח .בנוסף לכך ,מתבצעת בדיקת
היתכנות של יצוא חלקי מדרום הארץ בטיסות "קרגו" שימריאו
משדה התעופה רמון לשווקים שונים באירופה.

בתרגיל הרצה משותף לחיל האוויר ורשות שדות
התעופה בנמל התעופה רמון לקחו חלק שתי
טייסות תובלה של חיל האוויר  -טייסת  120עם
מטוס הראם וטייסת  100עם מטוס הצופית
המהפכה הצרכנית הגדולה בישראל בחמש שנים האחרונות איננה
פוסחת גם על אילת .נמל תעופה בן-גוריון ממשיך לשבור את שיאי
תנועת הנוסעים ,כאשר פתיחת שוק התעופה הביאה לתחרות חסרת
תקדים על כיס הצרכן הישראלי והתחרות על הוזלת המחירי לצרכן
נמצאת בעיצומה.
במטרה להגדיל את מספר התיירים לישראל אישרה הממשלה את

טניה ,קיריל ומאיה קזובסדרי (מהאלבום המשפחתי)

הצעת השר כץ להעניק פטור מאגרות לכל הטיסות הממריאות
והנוחתות בשד ה התעופה "רמון" לתקופה של שלוש שנים" .המ�ט
רה היא לחזק את העיר אילת ולגרום לישראלים להעדיף את אילת
על פני מקומות אחרים בחו"ל .אני משוכנע כי הרבה מאוד ישראלים
יעדיפו לטוס לאילת כאלטרנטיבה למקומות אחרים ".אמר השר כץ.
כמובן ,יש לבחון את כל האפשרויות על מנת לנצל את ההטבה הזו
כדי למשוך תיירים גם לערבה ,ולא רק לאילת.
לדברי כץ ,פינוי שדה התעופה הקיים באילת יאפשר את פיתוחה של
העיר צפונה וישפר באופן משמעותי את איכות חייהם של תושבי
העיר ,בהיבטים של איכות הסביבה ,ביטחון ובטיחות" .הפרויקט
ייצר מאות מקומות עבודה חדשים עבור עובדים המועסקים בנמל
באופן ישיר ועקיף .לדבריו ,עם הפעלת הנמל החדש בתמנע יתפנה
שטח של כרבע מגודלה של העיר אילת לצורך פיתוח".

גם חיל האוויר היה שם
ביום שני ,30.7 ,הורגשה תנועת מטוסים חריגה באזורנו ,במהלך
תרגיל הרצה משותף לחיל האוויר ורשות שדות התעופה בנמ ל ה�ת
עופה רמון .בתרגיל לקחו חלק שתי טייסות תובלה של חיל האוויר-
טייסת  120עם מטוס הראם וטייסת  100עם מטוס הצופית.
הטייסות ,יחד עם יחידות נמל התעופה ,תרגלו פעילות תעופתית
אווירית הכוללת נחיתות ,המראות ,הקפות ,כניסה בהסעה לרחבות
החנייה ,דחיפה וגרירה של מטוס ואת ממשקי הפעילות התעופתית
בשטח המבצעי אל מול מגדל הפיקוח בנמל התעופה "רמון".
"נחיתה ראשונה בשדה תעופה חדש תמיד מרגשת" ,אמר אל"מ
במיל' אודי בר עוז ,סמנכ"ל מבצעים ברש"ת וטייס מילואים בחיל
האוויר" .עבורי ,נחיתה ראשונה בשדה תעופה חדש שאני שותף
בתכנונו ,הקמתו וניהול ו במסגרת תפקידי כסמנכ"ל מבצעים ב�ר
שות שדות התעופה היא מרגשת שבעתיים ..וכמפקד וטייס בחיל
האוויר לנחות עם מטוס שסמל חיל האוויר על זנבו ולקרוא בקשר
׳למגדל רמון׳ זו התגשמות של חלום".

המשך בעמוד 15

דקוטה (צילום :עופר לפלר)
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דבר המחוקקת

 /איילת נחמיאס-ורבין

את הקיץ הלוהט ממילא ,הלהיטה עוד יותר הכנסת העשרים עם חוקים שהוציאו עשרות אלפי
איש לרחוב .ביקשתי מחברת הכנסת איילת נחמיאס-ורבין להסביר לנו ,הגרים בקצה השני – איך,
למה ומה היא חושבת על זה?
דקה לפני שהכנסת העשרים יצאה לפגרת הקיץ ,היא חתמה את
המושב הרביעי שלה בגל חקיקו ת שהסעיר ועדיין מסעיר את המד�י
נה .כאן ,בקצה המדבר ,בבועה המדברי ת השקטה שלנו ,נדמה ל�פ
עמים שהניתוק מתבטא גם בהשפעה של המתרחש בירושלים עלינו
– תושבי הערבה הדרומית ,אבל לא כך הדבר .בוודאי יש מי שחוק
כזה או אחר פגע בו או בה ,הכעיס ,הסעיר ואולי דווקא השביע רצון
וגם אם את השפעתם המוחשית אנחנו עדיין לא מרגישים ,זה יקרה.
פניתי לאחת הפרלמנטריות המובילות והנמרצות מטעם מפלגת
העבודה – חברת הכנסת איילת נחמיאס-ורבין ,וביקשתי ממנה לתת
לנו את נקודת ההשקפה שלה ,מתוך המערכת ובתור אחת מחברי
הכנסת עם האג'נדה החברתית הבולטת ביותר(  (כבר בשנתה הר�א
שונה בכנסת ,קיבלה את אות הפרלמנטר המצטיין מהמכון הישראלי
לדמוקרטיה) .ברזומה שלה הצעות חוק חברתיות ברובן בנושאים
כמו ביטוח לאומי ,חיילים משוחררים ,מעונות ועוד ,הקמת פורום
נשות מילואמניקים למען שוויון בנטל ,פעילות לקידומן של נשים
בדירקטוריונים ,חברות בוועדות ובוועדות משנה בכנסת לנושאי
הכלכלה ,זכויות הילד ,תחבורה ציבורית ,קידום עסקים קטנים ועוד
ועיון בהיסטוריית ההצבעות שלה בכנסת מגל ה עקביות בכל הנ�ו
גע לדעות המדיניות והחברתיות שלה .נראה לי נכון לבקש ממנה
מבט מבפנים על התהליכים והתוצאות ,מבט מקצועי שאינו נטול
אמוציות ,שיזכיר לנו שעם כל הניתוק והשקט ,אלה גם הבעיות
שלנו .איילת ,המכירה ומוקירה את האזור (ומתפעלת ,בין השאר ,גם
מהנתון המרשים של  100%גיוס) ,התיישבה להעלות על הנייר את
רשמיה ורשימותיה מהשבועות האחרונים בעבודה.

גל נקדימון

הכל פוליטיקה
בשבועיי ם האחרונים רועשת וגועשת הארץ מחוק הלאום ו�מ
חוק הפונדקאות .לפני כן היה זה חוק הגיוס שעורר קצת רעש,
אבל באמת ,דבר לא ידמה ולא ישתווה ליום השביתה של קהילת
הלהט״ב ,ממש בתאריך של היום ההיסטורי ביהדות שבו נחרב בית
המקדש בגלל שנאת חינם .עם התעצמות זעמו של הציבור הדרוזי
על חוק הלאום ,נדמה שקשה לדמיין תקופה קשה יותר ומאתגרת
מבחינה חברתית ,ודאי בכל הנוגע ללכידות הפנימית.

לא אחת מצאתי עצמי עומדת במליאה מול שרי
הממשלה ושואלת אותם  -ממה הם מפחדים?
מעולם לא קיבלתי תשובה ,כמובן ,זאת הייתה
שאלה רטורית ,אבל כך בזחילה ,אבל בוודאות ,אנחנו
זולגים לישראל פחות דמוקרטית ופחות אור לגויים
תהליכי החקיקה שהפעילה הקואליציה בחודש שלפני פגרת הקיץ,
היו מהאגרסיביים ביותר שידענו ,אפילו במונחים של הקואליציה
הזאת .מי שמכיר דינאמיקה פוליטית ,יודע שיש רגע מכונן שבו
לחברות בקואליציה מפסיק להיות אכפת מהתמונה הגדולה וכל מה
שמעסיק אותן אלה ההישגים הפרטיים של כל סיעה; אגב ,זה לא
חייב להיות עניין מגזרי דווקא ,אבל שימו לב כמה השרים מבקשים
לזהות עצמם עם ״גזירת סרטים״ .כלומר  -כל חוק נבחן אך ורק
בפריזמה של ההישג הנדרש בפריימריז  -של המפלגה ואפילו של
מי שעומד בראשה .זהו.
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איילת נחמיאס-ורבין

אני יודעת שהציבור הישראלי מצפה ,ובצדק ,שחקיקה תהיה
מאופיינת בהסתכלות הכי משמעותית והיא  -כיצד הדבר ישרת את
האזרחים ואת המדינה.
בניגוד לחברי קואליציה רבים האומרים זאת על האופוזיציה מדי
יום ,אינני מתכוונת לטעון שרוב חברי הכנסת אינם פועלים באופן
הענייני ביותר שנדרש .ההאשמה הזאת  ,שמופנית לרוב כלפי ה�ש
מאל  -ראו לדוגמא את המתקפה בנושא חוק הלאום  -לצד חוקים
אחרים שהצבענו נגדם בשנים האחרונות ,מעמיקה א ת הפילוג ה�פ
נימי וזהו הדבר המסוכן ביותר בחקיקה של השבועות האחרונים.
חוק הלאום וחוק הפונדקאות (או בשמו הפורמלי ״חוק נשיאת עובו
רים") באו לעולם בצורות שונות לחלוטין:
חוק הלאום החל כהצעת חו ק פרטית של ח״כ אבי דיכטר שהתגל�ג
לה מכנסת לכנסת ,עד שהוקמה ועדה מיוחדת בכנסת לפני שנה ,על
מנת להשלים את תהליך החקיקה.
חוק הפונדקאות בא לעולם כהצעת חוק ממשלתית מטעם משרד
הבריאות ונועד לתקן את החוק המקורי משנת  .1996מטרת התיקון
הייתה לאפשר לנשים יחידניות לעבור הליך פונדקאות.
בשניהם נוצר שבר סביב סוגיית השוויון ממקומות שונים לגמרי
(בדומה לחוק הגיוס ,שגם אליו אתייחס בהמשך).
בחוק הלאום בעיית השוויון נוצרה מעצם בחירתה המודעת של
הקואליציה לא להכליל את המושג בתוך חוק המגדיר את ישראל
כמדינת הלאום היהודי .מצאנו עצמנו מסבירים אינספור פעמים
שחשיבות המושג נובעת מבחירה הפוזיטיבית של מציע החוק להו
עלים אותה  .הרי המילה "דמוקרטיה" אינה מופיעה במגילת הע�צ
מאות ,אבל כל מ ה שחשוב בה ישנו שם ומנצנץ את אישיותה הייח�ו
דית של מדינת ישראל  -גם יהודית ,גם דמוקרטית.
ביקשתי אינספור פעמים בתהליך החקיקה להפוך את החוק הזה
למתנה לעצמנו ביום הולדתה ה 70-של המדינה ,שחשוב שלמעלה
מ 100-ח״כים יצביעו בעדה ,וביום השלמת החוק אמרתי שדמעות
יזלגו מעיני כשאצביע נגד החוק .כך היה.
חוק הפונדקאות הדיר גברים יחידנים ושלח אותם לתהליכים יקרים
וקשים בחו״ל .אני מכירה אבות שעשו זאת ,ולא מעט ,וחשבתי -

יחד עם חבריי  -שאי אפשר להביא תיקון משמעותי כזה ומראש
ליצור בו אפליה שכזאת .למען הסר ספק  -אני ערה לחלוטי ן למ�ו
רכבות המוסרית הלא פשוטה שמתלווה לפונדקאות ,אולם בימים
אלה ממש אני מטפלת בזוג הטרוסקסואלי שלא הצליח לעבור את
משוכת הועדה; כלומר ,הועדה שמאשרת פונדקאות היא משוכה
גבוהה ולא טריוויאלי בכלל לעבור אותה .במהלך החקיקה ראיתי
את חברי ח״כ איציק שמולי נשבר מהמחשבה שאולי לא יזכה להיות
הורה ,אבל מקרוב א ף יותר ,ראיתי את ירין שהיה היועץ הפול�י
טי שלי וראיתי מקרוב את הקשר האוהב והחם שיצר עם ילדיי.
הורות טובה אינה קשורה למבנה המשפחה ואינה קשורה למגדר.
תוך מאמץ לשמור על נשים במצב קשה מפני ניצול לפונדקאות ,היו
צריכים לאפשר את ההליך גם לגברים.
במקרה של חוק הלאום מדובר בחוק יסו ד ולכן ספק אם בג״צ י�ת
ערב ,וכואב לי שרק עתה מקבלות טענותיהם של חברינו הדרוזים
ובני המיעוטים את המגבר התקשורתי הראוי להן; במקרה של חוק
הפונדקאות יש סיכוי לא מבוטל שבג״צ יורה לתקן אותו.
אלא שעניינה של הרשימה הזאת אינו במשפטיזציה  ,אלא בפוליט�י
קה ואובדן הטון הממלכתי באופן מוחלט.
חוט בלתי נראה יחבר בין שביתת והפגנת הלהט״ב המדהימה ב-ט׳
באב (עניין מורכב חברתית לכשעצמו) לבין ההפגנה שיזמו מנהיגי
העדה הדרוזית ,ביניהם חברי ח״כ סאלח סעד .לכאורה ,הן עוסקות
בנושא שונה ואולי חלקם לא ישמחו אפילו על החיבור שאני רואה,
אולם מהרג ע שראש הממשלה הוציא את הסרטון ״תנו לאבות יח�י
דנים להיות הורים ״ ואז חזר בו ,כי הכל פוליטיקה ,הכל אינסטרו�מ
נטלי והכל ראוי לשימוש כדבק מהיר לקואליציה שהרעשים בה כל
כך רבים ממילא.
גם חוק הגיוס ,שעורר סערה קטנה מאשר בעבר ,הוא יותר הסדר
פוליטי מאשר חובת גיוס לחרדים שאינם לומדים בישיבה .תפיסת
עולמי האישית ביחס לגיוס יותר מורכבת ואני חושבת שההנהגה
החרדית פועלת בהיסטריה ,משום שהיא רואה את כמות החרדים
שמתגייסים מרצונם ומנסה לשים אצבע בסכר .בעיניי ,חוק הגיוס
הקודם  -שבו היו סנקציות פליליות  -היה טעות גדולה ואם בכלל
השפיע הרי זה במניעת גיוס .יש תהליכים חברתיים שחקיקה  -ככל

שהיא חשובה במקרים מסוימים  -היא טעות במקרים אחרים .קושי
נוסף אל מול החוק הזה הייתה העובדה שהצבא הוא זה שסמך את
ידיו על המספרים ולמעשה היה זה חוק שהובא בתאום עם משרד
הביטחון .אני סבורה שהכוח טמון בהשתלבות חרדים בשוק העבודה
והתהליכים מזינים האחד את השני ,עם זאת ,הסיעה שלי החליטה
שנתנגד לחוק  -גם בהיעדר השוויון בנטל ,אבל גם בשל התהליך
חסר הערך שבו הועבר חוק משמעותי כל כך.
בצד החקיקה שציינתי עבר ו עוד חוקים בעייתיים ,כמו חוק הה�מ
לצות הקטן ,שקובע שבמקרים של סגירת תיקים לאישי ציבור לא
ידווח לציבור מהי עילת הסגירה  .או חוק הידוע בכינויו ״חוק ש�ו
ברים שתיקה״ ,המונע מהארגון להיכנס בין כתלי בתי הספר .חוק
ההשתקה  -זה השם המתאים לו בעיניי ,כמי שמוצאת בעיות קשות
בהתנהלות הארגון הזה בחו״ל ,אבל לא מצליחה להבין מה הפחד
הגדול מלאפשר לילדינו לשמוע נקודו ת מבט שונות .האם גם מא�ר
גוני ימין ימנעו להיכנס לבתי הספר? ספק רב .אני הייתי ישנה הרבה
יותר טוב בלילה אם הייתי יודעת שזאת ממשלה שמכבדת פלורליזם
ופועלת מתוך ידיעה ברורה שזהו אחד העוגנים של המדינה הזאת.
לא אחת מצאתי עצמי עומדת במליאה מול שרי הממשלה ושואלת
אותם  -ממה הם מפחדים? מעולם לא קיבלתי תשובה ,כמובן ,זאת
הייתה שאלה רטורית ,אבל כך בזחילה ,אבל בוודאות ,אנחנו זולגים
לישראל פחות דמוקרטית ופחות אור לגויים.
הישראלים והישראליות חייבים להחליט בדחיפות איזו מדינה הם
רוצים לראות .אנו בתקופת מבחן אדירה לציונות הרעיונית והמו
עשית; מציאו ת שבה מפלגת הליכוד שז׳בוטינסקי הוא אביה הר�ו
חני ,אבל היא עצמה ,כמי שמובילה את הממשלה ,נעדרת כל הדר
בית״רי ,שוחקת את הערכים המשותפים לנו .לא הכל זאת שאלה
של היפרדות מהפלשתינים או המצב בעזה ,יש שאלות פנימיות
מורכבות לא פחות ,כפי שצפו בחוק הלאום ,וגם הן מגדירות את
עתידנו המשותף כאן.
בבחירות הבאות יהיו עוד פייק ניוז ויהיה שוב מי שיקרא לבוחריו
לאוץ לקלפיות כדי לוודא שהימין נשאר בשלטון  -ואני טוענת שגם
ימין יכול להיות דמוקרטי ,ממש כפי שהשמאל יכול גם הוא להיות
לאומי ,השאלה היא רק באיזו דרך בוחרים.

אביבית ידין ופטרישיה מדרוז

הצייר והאוצר

 /גל נקדימון

על קירות הגלריה של האולם האזורי תלויים ציוריו של איצ'ה .הדרך לתערוכה עברה (בעיקר)
אצל שני אנשים – היוצר ,כמובן ,ואוצר התערוכה ,סנדי אוסמן .שמעתי מהם איך כל תערוכה היא
– בסופו של דבר – יצירה משותפת לאמן ואוצר
תערוכה חדשה של איצ'ה (יצחק שנער) מנאות סמדר ,היא הזדמנות
מצוינת להכיר את האמן ואת יצירותיו .החיבור בינו לבין הקיבוץ
שעל ההר נראה מתבקש וכך גם החיבור בין הסטודיו שלו לבית
האומנויות ,שם נפגשתי איתו.
איצ'ה (יצחק) שנער ,נולד וגדל באבן יהודה ,בחורף  1950בו ירד
שלג כמעט בכל הארץ .את שנות בית הספר העביר בין אבן-יהודה
לנתניה ,שם עבר חוויה מכוננת ,שהעלתה אותו על נתיב הציו ר ה�מ
קצועי כבר בגיל שבע ,מתוך החלטה מודעת" :במהלך התקופה בה
התגוררנו בנתניה ,ליד פרדס הגדוד בו היו מערות מימי בית שני
היינו – הילדים – נכנסים למערות ,משחקים ,מתחבאים ,מטיילים.
פעם אחת נכנסתי למערה שהיתה מעין מבוך ונורא נבהלתי ,היה
חושך מוחלט ולא ידעתי איך אני יוצא שם .בסופו של דבר ,איכשהו
מצאתי את הדרך החוצה ,וכשחזרתי הביתה חיכה לי גיליון של ׳דבר
לילדים׳ ,שבו התפרסם באותה התקופה סיפור בהמשכים של נחום
גוטמן – 'שביל קליפות התפוזים' .הפרק באותו הגיליון סיפר על
ילד שמתפלח לחצר של הפשה התורכי ומתנפל עליו הכלב .גוטמן
צייר את הילד המבוהל ,ועד היום חקוק לי במוח הציור של הילד
מוכה האימה ,כי ברגע שראיתי את הציור הזה הבנתי את הפחד שלי,
הבנתי שזה לא קרה רק לי ,שיש כזה דבר פחד נוראי ,וזה היה מאד
ברור מהציור ובעקבות הציור הזה החלטתי שאני נהיה צייר .לדעתי,
גוטמן היה גדול המאיירים – הוא היה מעביר מקסימום אינפורמציה

אחד מהעצים (שלא הגיע לתערוכה) בסטודיו
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במינימום קווים".
מה עושה ילד בן שבע שמחליט להיות צייר?
"מאז אותו אירוע – ציירתי ממש בכל יום ,ופעם בשבוע אבא היה
קונה לי בלוק ציור חדש ואני לימדתי את עצמי; ציירתי והשתכללתי
כל הזמן ,וכשחזרנו לאבן יהודה כבר הייתי הצייר של הכיתה ,והייתי
גם מעורב בהכנת תפאורות להצגות .מאד אהבתי ספרים מאוירים
וכמובן את היצירות של גוטמן ,אותו זכיתי לפגוש מאוחר יותר".

"נחום גוטמן ישב שם וחתם על עבודות שלו לפני
הדפסה .ניגשתי אליו ,סיפרתי לו את הסיפור על
המערה וההתגלות שהיתה לי עם 'שביל קליפות
התפוזים' ועיניו אורו ,הוא נורא התרגש מזה!"
(איצ'ה)
למדת את התחום גם באופן מסודר?
"מייד אחרי השירות הצבאי (סיירת שריון ) התחלתי ללמוד א�מ
נות בבצלאל ,אבל באמצע הלימודים פרצה מלחמת יום הכיפורים
והייתי מגויס למשך חצי שנה ,אז הלימודים נמשכו ארבע שנים,
אבל נטו שלוש וחצי .את כל הלימודים מימנתי באמצעות מלגות

איצ'ה וסנדי בשיחה בערב הפתיחה (צילום :זהר רוטבליט)

לימודים וחומרים של קרן שרת וגם על מגורים לא שילמתי ,כי
שימשתי כמשגיח של דירה של אמריקאים שבנו אותה כהשקעה
והיו צריכים שמישהו יתגורר בה וישמור עליה ,אז גרתי שם בכיף
ארבע שנים".
ומה עם יצירה במהלך הלימודים?
"עשיתי הרבה דברים באותן השנים  -בשנה השנייה ללימודים ,רכזת
התרבות של אבן יהודה ,סוניה כהן ,אמרה שבית יחיאל (בית התרבות
האזורי ) מחכה לי ורוצים שאערוך שם תערוכה .אמרתי 'סבבה' ו�ע
שיתי תערוכה גדולה במקום ,שבעקבותיה גם מכרתי הרבה ציורים.
כשהייתי בן  24התחתנתי ולהגשת העבודות של השנה הרביעית כבר
באתי עם הבן הבכור שלי במנשא .עוד כשלמדתי ,הלכתי לעבוד
בסדנת הדפס ש ל מוזיאון ישראל ,שהיתה די חדשה בזמנו ,ובה ה�ד
פיסו ליטוגרפיות ,דפו ס משי ותחריטים; אני עבדתי בתור דפס ליט�ו
גרפיה ,כי כבר בשנה שנייה הייתי אסיסטנט של דדי בן-שאול (שהיה
צייר וקרמיקאי .ג.נ) .ביקשו שאתפעל גם את הסדנא של דפוס המשי,
אבל לא היה לי מושג בתחום ,אז שלחו אותי להשתלמות בעין-הוד
(וככה אנחנו גם מגיעים לפגישה עם נחום גוטמן) .המשכתי לעבוד
בסדנא הזו עד שנת  ,2002בגלגולים שונים".
ספר על הפגישה עם גוטמן...
"פגשתי את נחום גוטמן במהלך ההשתלמות בעין-הוד ,אצל איצ'ה
ממבוש (אמן ,תלמידו של מרס ל ינקו וממייסדי עין-הוד .ג.נ) ,ב�ס
ביבות שנת  .78נחום גוטמן ישב שם וחתם על עבודות שלו לפני
הדפסה .ניגשתי אליו ,סיפרתי לו את הסיפור על המערה וההתגלות
שהיתה ל י עם 'שביל קליפות התפוזים' ועיניו אורו ,הוא נורא הת�ר
גש מזה! עם הזמן כבר נהיינו חברים".

"לקחתי חלק בקבוצת הלימוד הראשונה בירושלים
ובשנת  1989עליתי לנאות-סמדר ,אבל בלי
המשפחה ,כי אשתי לא היתה בעניין .אני נוראה
התגעגעתי לילדים והיה לי קשה ,אז אחרי כמה
חודשים חזרתי לירושלים" (איצ'ה)
המשכת לצייר במהלך העבודה?
"כמובן שציירתי כל הזמן ועד שנת  1989כבר היו לי חמש או שש
תערוכות יחיד והשתתפתי בהמון תערוכות קבוצתיות ,כולל תערוו
כות נודדות ,גם בחו"ל .בשנת  1982הייתי בהשתלמות בלונדון ושם
יצרתי קשר עם גלריה שנקראה ׳ברביקן׳  -עבדתי אתה ,גם עשיתי
שם תערוכה ובמשך שנים הייתי מוכר להם ציורים והם הי ו מו�כ

רים אותם .בינתיים גם השתלמתי בסדנת הדפס ׳קלפרה׳ בלונדון,
ועבדתי עם אמנים מאד רציניים כמו דיויד הוקני ,ג'ים דייל וגם
קדישמן ונוספים".
איך ומתי נוצר הקשר שלך עם נאות-סמדר?
"לקחתי חלק בקבוצת הלימוד הראשונה בירושלים ובשנת 1989
עליתי לנאות-סמדר ,אבל בלי המשפחה ,כי אשתי לא היתה בעניין.
אני נוראה התגעגעתי לילדים והיה לי קשה ,אז אחרי כמה חודשים
חזרתי לירושלים .נשארתי בקשר והייתי בא לביקורים עד שלפני
שלוש שנים עברתי לכאן ,אבל זה קרה בשלב הרבה יותר מאוחר.
בינתיים ,המשכתי לעבוד בסדנא עד שהיא נסגרה ואני קניתי את
האגף של דפוס המשי והמשכתי לעבוד באופן עצמאי תחת השם
'כתם דפוס משי' עד שנת  2002ובמקביל ציירתי כל הזמן ועשיתי
תערוכות".
ומשנת  2002ועד המעבר/חזרה לקיבוץ?
"בשנה הזו בנינו בית בהר אדר ועברנו לגור שם ,סגרתי את הסדנא
והתמקדתי רק בציור ,בסטודיו הנפלא שהיה לי בבית.
בשנ ת  2006פרצה מלחמת לבנון השנייה שהשאירה אותי מאד מז�ו
עזע ובעקבותיה הפקתי פרויקט ענק ,שארך קרוב לשלוש שנים –
'ל"ו צדיקים' .בחרתי  36אנשים שעמדו בקריטריון של הצדיקות
שלי ,ציירתי אותם בגודל על בדים שהיו כולם באותו גודל –  2מטר
על  70ס"מ .ביקשתי מכל אדם שיחזיק חפץ מאד חשוב ,או חביב
עליו ,שהיה לוקח איתו לאי בודד .זה היה פרויקט מאד אינטנסיבי,
שלימים הוצג בתערוכת הפתיחה של 'הבית האדום'".
"הבית האדום" ?...זה שעומד היום בשכונת שפירא?
"לא ,אחד אחר .יש כמה 'בתים אדומים' ...בשנת  2011הקמנו – 22
חבר'ה ,גלריה בת"א ,ברחוב שלבים – שנקראה 'הבית האדום' .זו
היתה גלריה שיתופית בה כל אמן הציג תערוכת יחיד אחת בשנה
ושלוש תערוכות קבוצתיות .היו לי שם שתי תערוכות יחיד והמון
תערוכות קבוצתיות.
"בשנת  2012אשתי ואני נפרדנו ועברתי לגור לבד באבן-יהודה,
עשיתי קורס סקיפרים כשברקע רעיון לקנות יאכטה ולהפליג סביב
העולם .כבר הייתי בשלבים האחרונים של משא ומתן לרכישת
יאכטה מבחור יווני בלימסול ואז באתי לבקר בנאות סמדר ,ישבתי
בחדר האוכל מול רות שאותה אני מכיר כבר מ 1980-בערך ,עוד
מהקבוצה בירושלים ,ופתאום אני קולט שאני מאוהב פחד בבחורה
הזו ,זה היה כמו מכת ברק ,וזה קרה גם לה .אנחנו יושבים ובוהים זה
בזו בחדר אוכ ל וכל הרעיון של היאכטה קרס והתפוגג .במשך תק�ו
פה הייתי על הקו עם האופנוע ולפני שלוש שנים עברתי לגור פה".

המשך בעמוד הבא
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"בסך הכל ,אין הרבה גיוון מבחינת הנושאים – כולם ציורי נוף; יש
את הרי אדום ,עצי שיטה ,נחל יטבתה ,וכדומה .סנדי סידר אותם
והחליט מה יהיה תלוי איפה ,ואני לא חושב שהיו בינינו חילוקי
דעות ,אפילו פעם אחת".
איך הרגשת בערב הפתיחה?
"הייתי באופוריה – הגיע אוטובוס מלא מנאות סמדר (וזה ממש לא
מובן מאליו בתקופה של מעבר דירות ,כי זו עבודה מאד קשה).
תערוכה היא חשיפה ,זה כמו לעמוד ערום בכיכר העיר וגם עם
ניסיון של הרבה תערוכות ,אי אפשר להתגבר על ההתרגשות; כל
הסיטואציה היתה מדהימה   -לראות את העבודות שלי ככה על הק�י
רות ,זה אחרת לגמרי מאשר בסטודיו ,על הכן .תוסיפי לכל זה את
ההצגה שהעלה הבן שלי ואת ההופעה של רנות שלקחתי בה חלק
והשיר שגדעון בחר במיוחד – 'רואים רחוק ,רואים שקוף' ,הכל היה
מאד מרגש".

המשך מהעמוד הקודם

יצירה משותפת
מהתערוכה (צילום :זהר רוטבליט)

חיבור טבעי
אני יושבת כאן ,בסטודיו שלך ,רואה אותך עובד והחיבור בינך
לבין המקום הזה נראה טבעי
"מן הסתם ,הייתי צריך סטודיו ,וזה היה מקום שהיה פעיל רק בחציו
 עד היום מחציתו היא סדנא של שלומית שמציירת על צעיפי משי,אבל רוב הזמן היא מכינה עוגות בפונדק ,אז אני ד י בודד פה .הב�א
תי את כל מה שהיה בסטודיו שלי מהר אדר ומאז אני פה ,מצייר.
מה שמעניין ,זה שאף פע ם לא ציירתי נופים ואיך שבאתי לפה הת�מ
קדתי על הרי אדום ועל המדבר ואני לא יכול להפסיק לצייר אותם".
נשמע שתח ת ידך יצאו עשרות ,אם לא מאות ציורים במהלך ה�ש
נים; איפה הם היום?
"במרתף בבית האמנויות יש משהו כמו  80ציורים שלי ,ועוד הרבה
מפוזרים בכל העולם .בסך הכל יש כמ ה מאות ציורים ,יחד עם ר�י
שומים מדובר בכמה אלפים.
הצגתי שנ י ציורים בתערוכה ׳לעוף׳ שהיתה באזור ,ככה גם הכ�ר
תי את סנדי אוסמן ואיילת קריספין והיתה לי גם תערוכה במועדון
לחבר ביטבתה .אחרי ׳לעוף׳ אמרתי לאיילת שהלובי גלריה מאד
מתאים לעבודות שלי וכך התגלגלו הדברים וקבענו כבר לפני חצי
שנה את התאריך לתערוכה הזו".

"במובן מסוים ,התערוכה היא יצירה משותפת של
האומן והאוצר  -עיצוב התערוכה ,הקונספט שלה
שאלות מנחות ,דיון – הדברים האלה נמצאים יותר
במגרש של האוצר( ".סנדי אוסמן)
איך התנהלה העבודה בינך ובין האוצר – סנדי אוסמן?
"דיברתי עם סנדי כבר בהתחלה ,כשהוחלט על קיום התערוכה ,אבל
הוא היה מאד עסוק ,אז בדקתי גם עם אחרים ,אבל בסוף חזרתי
אליו .הוא הגיע לסטודיו והבנתי שאנחנו מדברים באותה השפה ,אז
נתתי לו יד חופשית בבחירת העבודות וסמכתי עליו לחלוטין .היתה
רק עבודה אחת שהיה לי חשוב שתהיה בתערוכה ועליה התעקשתי
– סטריפ של הרי אדום ,באורך של עשרה מטר וגובה של  62ס"מ".
למה בכלל צריך אוצר לתערוכה?
"חשובה עין אובייקטיבית – בכל התערוכות שעשיתי ,תמיד היה
מישהו שמיין לי את העבודות ,אמ ר מה יותר טוב ומה כדאי ל�ה
ציג .אחרי שסנדי היה כאן ,הבאתי כ 35-עבודות לגלריה והוא בחר
מתוכן  24עבודות".
לפי מה נבחרו הציורים?
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סנדי אוסמן ,אוצר התערוכה הנוכחי ת של איצ'ה ,גם הוא בוגר ב�צ
לאל ואמן ויוצר בעצמו ,אבל בימים אלה ,כשהוא מכהן כבר שלוש
שנים כמזכיר קיבוץ קטורה ,אין לו יותר מדי זמן פנוי.
סנדי ,מה התפקיד של אוצר של תערוכה?
"במובן מסוים ,התערוכה היא יצירה משותפת של האומן והאוצר
 עיצוב התערוכה ,הקונספט שלה שאלות מנחות ,דיון – הדבריםהאלה נמצאים יותר במגרש של האוצר".
מה הרקע שלך באומנות?
"למדתי אמנות בתיכון ויש לי תואר מבצלאל בעיצוב .שם ,בין
השאר ,במסגרת הצגת משימה יש צורך בעיצוב החלל ,התייחסות
של העבודה לחלל ,יחס בין העבודות באותה התצוגה וזה קורה על
בסיס שבועי ,כי מארגנים שם המון תערוכות כל הזמן.
כמובן ,גם בכל סוף שנה יש תערוכה ,אבל התערוכה הזו היא ביטוי
לנלמד במהלך השנה – אז ארבע שנים כאלה תורמות המון לניסיון
משמעותי ,גם בהעמדת תערוכות".
בימים אלה ,יוצא לך לעסוק באומנות?
"אני קרמיקאי והקיבוץ מקצה לי סטודיו לפעילות ,אבל כרגע כל
נושא היצירה האישית שלי נמצא בסדר עדיפויות נמוך  ,בגלל ש�פ
שוט אין לי זמן .הייתי רוצה לעסוק בזה הרבה יותר ואולי כרגע
הדרך שלי לעסוק בזה היא באמצעות מעורבות בפרויקטים כמו
אוצרות של תערוכות (חמש עד היום) והשתתפות בצוות המייעץ
של הגלריה".
איך הגעת לאוצרות בחבל אילות?
"במסגרת החוג שהעברתי ,מרלה – שהיא ציירת – התחילה לעסוק
בפיסול ובמקביל לכך ששנינו התחלנו לדבר על תערוכה ,איילת
קריספין התחילה לארגן תערוכות בחב ל ומפה לשם ,מרלה בי�ק
שה שאעזור לה להקים תערוכה של יצירות הפיסול שלה .כך נוצר
הקשר עם איילת ואחרי כמה חודשים היא פנתה אליי וביקשה ממני
לעזור לעוד שני חבר'ה לעשות תערוכה וככה יצא שהתחלתי לארגן
תערוכות באזור .בתור שכזה ,פנו אליי גם להצטרף לצוות המייעץ
של הגלריה .אוצרות של תערוכה זה קצת כמו לצאת למילואים –
יום אחד אתה מקבל מכתב שאומר שקוראים לך לדגל ואתה צריך
להתגייס ,לעצור את החיים שלך ולעסוק במשהו אחר".
אתה מצליח למצוא לזה את הזמן?
"אני חושב שדרך איילת והתרבות שניסתה לייצר כאן גם קבוצה
של שוחרי אמנות ,נוצרה סצינה של אמנות בחבל אילות וזה מאד
מעניין אותי וכיף לי להיות חלק מזה ואני חושב שזו הדרך שלי
להישאר בתחום .אולי ,כרגע ,זו הדרך שלי לעסוק באמנות".
איך נוצר החיבור בינך ובין איצ'ה?
"נפגשנו במסגרת סצנת האמנות בחבל אילות  -הצוות של הגלריה
פרסם תערוכה ליוצרים ,הוא פנה ,ראיתי דברים שהוא עשה ומיד
הבנתי שיש לנו עסק עם אמן".

אמן ,לעומת?...
"אם הייתי מסתכל על הדברים שאני עושה ,לא הייתי נותן לעצמי
את התואר הזה ,אני חושב שאני עוד מחפש את הדרך ...אבל איצ'ה
הוא אמן .כשהגעתי לסטודיו שלו ,ראיתי את הציורים שהייתי רוצה
לצייר".
איך אתה תופס את תהליך היצירה?
"הדברים שכתבתי על התערוכה (הופיעו בחוברת התערוכה) ,אני
חושב שהם נכונים לגבי כל האמנים – אתה עושה משהו שמגיע
מבפנים ,הוא יוצא גולמי ,צריך ללטש אותו ותוך כדי זה שאתה
עובד עליו אתה מתאהב בו והוא נהיה הדבר הכי טוב שעשית .אתה
מסיים ותולה אותו על הקיר ואז הוא אולי נראה פחות טוב ולפעמים
אתה בכלל לא אוהב אותו ואתה צריך לעשות עוד אחד ,כי הוא
כבר לא טוב כל כך ,כי הפינה לא בסדר ,כי אלה לא בדיוק הצבעים
שרצית ...זה אתה ,אתה מוציא את עצמך".
איך היית מתאר את התהליך הזה ביצירות של איצ'ה?
"זה היה ממש כיף להגיע אליו לסטודיו ,לראות את הדברים שהוא
מתעסק בהם ,את כל העצים שהוא מצייר .שאלתי אותו – מה זה
העץ? הוא הראה לי חבילת דפים והתחיל לשלוף אותם – עץ ,עוד
עץ ,ועוד אחד ועוד ואז הוא אמר – עץ? העץ זה אני.
אני חושב שהעץ זו בחירה – אמנים בוחרים דימויים שמעניינים
אותם ואז מבטאים אותם; כל אמן בוחר דימוי כרצונו".

"שאלתי אותו – מה זה העץ? הוא הראה לי חבילת
דפים אחד על השני והתחיל לשלוף אותם – עץ,
עוד עץ ,ועוד אחד ועוד .אז הוא אמר – העץ? העץ
זה אני" (סנדי אוסמן)
מה אתה מרגיש שקיבלת מהעבודה על התערוכה?
"כשאיצ'ה פנה אליי כדי שאעזור לו להקים תערוכה בגלריה ,היה לי
קשה להגיד כן ,כי זה מצריך ממני משאבי זמן ואנרגיה ,אבל בסוף
החלטתי לעשות את זה ואני מאד שמח על כך (כמובן שגם מאד
הוחמאתי מהפנייה שלו) .מעבר לחוויה של העבודה עם אמן כל כך
מוכשר ,יש כאן גם מכשיר חברתי  -קהילתי שמחבר בין אנשים ואני

חושב שבחבל שלנו יש לא מעט אנשים שחושבים אמנות ,גם אם
הם לא מחשיבים את עצמם כאמנים וגם אם מישהו אחר לא חושב
עליהם ככאלה .לייצר כאן סצינה של אמנות  -זה מדבר לאנשים,
מחבר ביניהם ובעיניי כאן טמון היופי שבדבר".
איך היית מתאר את סצינת האומנות בחבל אילות?
"לתפיסתי ,היא יותר קהילתית מאשר כזו שנמצאת בחזית השיח
העכשווי באמנות .תערוכה פותח ת דיון בתחום האמנות ויש צד א�ק
דמי לכל הנושא של תצוגה  ,אבל חלק ממה שאנחנו רוצים לתת ב�ג
לריה ,זו במה לאמני החבל ואם אני מסתכל על מה שאנחנו עושים
כאן ,אני חושב שאנחנו מחפשים לקדם את תחום האמנות בקרב
תושבי החבל".
איך נבחרו העבודות לתערוכה של איצ'ה ,מהמבחר העצום שקיים?
אחרי שראיתי את העבודות שהיו בסטודי ו שלו ,ביקשתי ממנו ל�ע
שות בחירה ראשונית ושיבחר את החשובים לו ביותר.
איצ'ה הוא אמן והוא יודע לשאול את השאלות הנכונות  ,להת�מ
קד ולאסוף את הדברים שיש ביניהם מכנה משותף .בנוסף ,הוא
כבר הכיר את הגלריה ,מה שהקל על תהליך הבחירה .הוא הגיע עם
הציורים שהוא בחר לגלריה ומשם התחלנו לבנות ,התחלנו לפזר
את הדברים בחלל ואז עולה סוגיית השכנות – מה עובד יותר טוב
עם מה ,אילו רווחים צריכים להיות בין יצירה ליצירה ,האם צריך
להפריד בין ציורים מסוימים ועוד (יש תורה שלמה על החשיבות
של הדבר ,לעומת הרווח שסביבו) .יושבים ביחד ,מדברים ,מזיזים,
מסתכלים מה עובד יותר נכון וכך נוצרת איזו יצירה משותפת ,שהיא
התערוכה עצמה.
הגענו לרגע בו אמרתי לאיצ'ה – אני יודע שהם כולם הילדים שלך,
אבל הגענו לגבול של מה שהתצוגה יכולה לשאת ויותר מזה כבר
יפגע במה שמוצג".
איך היית מסכם את החוויה?
"התרגשתי לעבוד עם איצ'ה ,גם כי הוא אדם שעשה המון באמנות,
אבל גם כי יש בו משהו חי מאד והוא ילד במובן הטוב של המילה -
יש בו משהו ששמח לקראת החיים .לכל זה תוסיפי את הזכות לעבוד
עם היצירות שלו ,שכבשו אותי ברגע שראיתי אותן"...
*ניתן לראות את התערוכה בלובי גלריה ,באולם התרבות האזורי.

עוד מהתערוכה (צילום :זהר רוטבליט)
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מפנקסו של פנסיונר

 /דובי הלמן

נקודת מפנה

לאור הביקוש ,דובי הלמן ,מוותיקי חבל אילות ,ממשיך למשוך בעט ולחלוק עמנו את הגיגיו והפעם –
מסקנות מהמסך הקטן על התמונה הגדולה
בעניי ן רב אני עוקב אחר הס�ד
רה של ישי שריד ואפרת שפירא
רוזנברג בערוץ  ,11הבנויה על
מפגשים וראיונות עם ערבים אזו
רחי מדינת ישראל (ולא ערבים
ישראלים ,כפי שאחת המראיינות
ביקשה לתקן ובצדק).
ישי הוא בנו של יוסי שריד ומו
צהיר על נאמנותו לשמאל .אפרת
היא נכדתו של הרב שלמה גורן,
אשה דתיה.
קו חוזר על עצמו בכל הראיונות
היא נחישותם של כל המרואיינים
לשמור על אזרחותם הישראלית.
טוב להם במעמדם זה וה ם מ�ד
ווחים על חופש מלא להשיג כל
עמדה או משרה בישראל .לעומת
זאת ,הם רוצים ומצפים לעצמאות
לאומית .הסמלים של מדינ ת י�ש
ראל אינם מקובלים עליהם  -לא
הדגל לא ההמנון ,לא החגים או
כל סמל יהודי אחר של מדינת
ישראל.
ההשוואה שהם מנסים להביא
מארצות הברית או שאר מדינות
אירופאית אינה תופסת  .ארצות הברית היא באמת מדינה של מ�ה
גרים ,אבל כל אזרח המדינה נאמן לסמליה; החופש הוא לקיים את
סממני החופש האזרחיים.
והנה לפנינו המלכוד:
הערבים אינם מסתפקים בשוויון אזרחי ,הם מבקשים גם זכות שיבה
לכל צאצאי הערבים שברחו או סולקו בשנת  1948מבתיהם וכן את
הזכות לקיים את שייכותם לאומה הערבית  .הערבים אזרחי מד�י
נת ישראל שותפים לדרישה של כל הפלשתינאים להכיר בזכויות
"ההיסטוריות" שלהם על כל שטחי ארץ ישראל המערבית ועל חוסר
נכונותם להכיר במדינת ישראל כמדינת היהודים.

לא תעזורנה ההכרזות על ההכרה הפורמאלית
בקיומה של מדינה יהודית ,היא לא תתקיים מכוח
אינרציה כל שהיא .קיומה של מדינת ישראל
כמדינה יהודית יכול להיות רק פועל יוצא של
דבקות בערכי היסוד שלה ובנכונות להגן עליהם
ולטפח אותם
מצב הדברים הוא  ,שבעוד שיש מוצא לכאורה לסכסוך עם הפ�ל
שתינים תושבי חבל עזה וחבלי יהודה ושומרון בדרך של הפרדה
ויצירת מדינה פלשתינית לצד המדינה היהודית בארץ ישראל ,אין
כל פתרון לסכסוך שממדיו הולכים ומתגלים עכשיו ,בין היהודים
לערבים בארץ ישראל.
ככל שגדלה ההכרה בזכויות הערבים תושבי מדינת ישראל ,גדל
הפער בין יצירת דפוסי חיים משותפים לבין המצב בפועל.
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ישי ,בשיחותיו ,נחשף לשסע
ההול ך ומתרחב בין היהודים ל�ע
רבים במדינה ותוהה האם אפשרי
בכלל לסגור פער זה.
לשאלה  -האם לנצח יהיה צורך
לאחוז בחרב ,הולכת ומתבהרת
התשובה הקשה ,שאמנם אין פתו
רון אחר.
התקשורת מלאה בדיווחים על
ניסיונות ליצירת מסגרות לחיים
משותפים בישראל לערבים
ויהודים .רב גם מספר הערבים,
שלמרות מה שמתואר לעיל ,מנו
סים להתנתק מעיסוק בסכסוך
המובנה .השאלה המציקה היא,
האם קיימת בכלל האפשרות
שהערבים יתנהגו כמו המיעוטים
במדינות אירופה ,כלומר   -שמ�י
רת נאמנות לסמלים הלאומיים
ושמירה על האוטונומיה שלהם
בתחומי הדת והחינוך.
גם ישי מבין היטב שהיהודים לא
יוותרו על זכות ם למדינה ריב�ו
נית משלהם; מדינה יהודית ולא

מדינה מעורבת לאומים.
כאן המקום להוסיף כי מדינה יהודית לא קמה ולא תתקיים כהבטחה
של גורם חיצוני לה .לא זכות אבות וגם לא בדיוק הזכות ליהנות
מפירות של מלחמה .הזכות של היהודים היא זכות אוניברסאלית,
אבל מקבלת את תקפותה מההתנהגות של היהודים .ככל שנחלשת
הדבקות של היהודים בריבונות שלהם וככל שמתגבר הזרם הכופר
בזכות הבלעדית של היהודים למדינה משלהם ,גדל והולך הערעור
על עצ ם הקיום היהודי .לא תעזורנה ההכרזות על ההכרה הפורמ�א
לית בקיומה של מדינה יהודית ,היא לא תתקיים מכוח אינרציה כל
שהיא .קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית יכול להיות רק פועל
יוצא של דבקות בערכי היסוד שלה ובנכונות להגן עליהם ולטפח
אותם.
יש מקום לספקנות באשר לכשרון של היהודים לקיים את מדינתם.
דומה ,שהמחלה היהודית שהפכה אותנו לאזרחי כל העולם ולעם
נווד וחסר מולדת ,עדיין לא מרפה מאיתנו .הצדקנות המלווה את
השיח על טוהר המאבק של היהודים ועל העוול שגורמים היהודים
לערבים ,היא אחד הגילויים של המחלה היהודית .כשאני חושב על
מצב זה ,אני נזכר בסיפורו של הזז על יודקה ,זה הטוען שליהודים
אין בכלל היסטוריה משלהם ושכל ההיסטוריה שלהם ,לכאורה ,היא
היותם נכנעים למה שכופים עליהם העמים בתוכם הם חיים.
חשבנו פעם שההתיישבות היהודית ,עירונית וכפרית ,תביא ליהודים
את הביטחון באחיזתם במדינה ריבונית משלהם .היום מופצץ ביטחון
זה בשפע של הטפות חסרות יצר בסיסי לחיים יהודיים לאומיים.
המהפך הנדרש אינו חיצוני ,אלא פנימי .הייתי רוצה שיעשה מאמץ
לרפא את תחלואי אוזלת היד ואוזלת הרוח הנדרשים כל כך ,כדי
להחזיר ליהודים את יצר הקיום היהודי שלהם.

מרייה אנטון ועילאי אוסין (מהאלבום המשפחתי)

פארק תמנע וחבל אילות
מברכים

את נמל התעופה "תמנע"
ע"ש אילן ואסף רמון
לקראת פתיחתו הקרובה....
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איפה כולם

 /נורית גורן

הנוער שלנו עסוק ,פעיל ,משתתף והנתונים מדברים בעד עצמם .גם במהלך החופש הגדול – הזמן
המאתגר ביותר בנוגע לפעילות נוער – הלו"ז מלא .אבל האם זה מספיק?
 100%מתגייסים.
דורון קרן הייתה התלמידה הכי ג'ינג'ית שלי בכתה א' קטנה ,בחינוך
הקיבוצי שרצינו לתת לילדינו בקיבוץ אילות .היא ועוד שלושה
בנים היוו כיתת לימוד עבור קהילה שהתעקשה ,בעבר ,ללמד את
הילדים בבית .את גיל הנעורים עברה דורון בקיבוץ אילות .כיום
היא חברת אילות (נשואה ,)3+מנהלת את מחלקת הילדים והנוער
במתנ"ס ומתאמת הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול בחבל אילות.
מלבד הטיפוח הרב לו זוכים נערי ונערות החבל בבית הספר האזורי,
פועלות במרבית היישובים מערכות בלתי פורמליות  .מערכת הח�י
נוך הבלתי פורמלי האזורית משקיעה זמן וכסף רב בטיפוח שכבות
הגיל השונות .ביקשתי להבין מדורון מה עושה המערכת האזורית,
הבלתי פורמלית ,בתחום הנוער .דורון הסבירה ברצף ובשטף על
צוות מצומצם שעוסק בפעילות הנוער בחופשת הקיץ .לפני כל
פעילות שמעלה הצוות עומדות השאלות :מה מטרת הפעילות ,האם
היא מייצגת את צרכי הנוער בקיץ והאם היא משתלבת עם פעילות
הנוער בישובים ובתנועות הנוער.

בהתאם לתקופה

באחד מימי החודש האחרון התפרסמה ידיעה בעיתונות הכתובה
שהגיעה אלי דרך קבוצת ווטסאפ :מהכתבה של דן לביא"( ,ישו
ראל היום") ,עולה כי על פי נתוני משרד החינוך ,שיעור המתגייסים
מחבל אילות נמנה על הגבוהים ביותר בקרב בני הנוער בישראל.
אחוז המתגייסים בקרב בנים ובנות כאחד ,עומד על .100%
ברווזה שכמוני מצאה רגע לחייך בשמחה ולטפוח לעצמה על
השכם :אכן ,מיטב בנותינו ובנינו ,מיטב הנוער ,ואם היו בודקים
את היוצאים לשנת שירות ודאי הייתה הטבלה שמה אותנו במקום
מכובד לא פחות.
 100אחוז מתגייסים ומתגייסות .איך מגיעים לזה? במקרה? בכוונה
יתרה? במערכת חינוך ערכי? בבית גידול משובח? בטיפוח המעשה
הציוני?

 100אחוז מתגייסים ומתגייסות .איך מגיעים לזה?
במקרה? בכוונה יתרה? במערכת חינוך ערכי? בבית
גידול משובח? בטיפוח המעשה הציוני?
הלכתי ממש אחורה  -בספר הגן של ד"ר רונית פלוטניק ומירה
אשל ,יש פיסקה המספרת על הבסיס של מערכת החינוך הקיבוצית,
בה תפקיד ההורים היה להכיל ולאהוב אהבה ללא תנאי  ,בעוד המ�ע
רכת החינוכית היא זו שהייתה אמונה על החינוך .בהמשך מתוארים
השינויים שעברה התנועה הקיבוצית והשפעתם על החינוך הקיבוצי.
הזמני ם השתנו ,תפקיד ההורים נעשה מורכב בהרבה ,מערכות הח�י
נוך השתנו אף הן בהתאם והנערים אף הם גדלים במציאות עכשווית
שאינה דומה כלל לזו שהייתה לפני עשר או חמש שנים .ובכל זאת,
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"חשוב להבין כי בני הנוע ר באזור מוצפים בפעילויות במהלך ח�ו
דשי הקיץ .ברמה היישובית ,שמחים התושבי ם לראות את בני הנ�ו
ער משתלבים ביישוב ,לוקחים חלק בהדרכת הצעירים ובקיבוצים
מסוימים עדיין שותפים בנטל העבודה .חלק גדול מבני הנוער לוקח
חלק בפעילות תנועות הנוער שבחבל (שלוש במספר) והקיץ הוא
זמן למחנות הדרכה שונים .אחרים משתייכים לארגוני התנדבות,
כמו מד"א ,המקיימים אף הם פעילויות מרוכזות בתקופת הקיץ,
י ש בני נוער המוצאים בתקופה זו סדנאות מרוכזות לתחביבים ב�ת
חום המחול ,המוסיקה ,הספורט והדרמה .חלק מבני הנוער מקבלים
ממערכות החינוך את המימון לפעילות זו ,חלקם מההורים וחלקם
נדרש להתאמץ ולהשיג את הסכומים הללו .ו ...אל תשכחי שזה
הגיל שרוצים גם לישון ולנוח ...פעילויות הקיץ האזוריות לנוער
כוללות את אירוע פתיחת החופש ,שנעשה על פי רוב על ידי בני
הנוער המתגייסים להנעת האירוע .הרפסודיה מהווה עדין אירוע
קיץ משמעותי בחלק מהישובים; זוהי הפעילות היחידה בקיץ אליה
יוצאים בני הנוער במסגרת החבל ולא בישובים בודדים .השנה גם
מתוכנן לבני הנוער באוגוסט אירוע ספור ט אזורי ,בשיתוף עם מ�ח
לקת הספורט".
דורון ממשיכה ומונה  490בני נוער החיים בחבל אילות מכיתה ז'
ועד י"ב ,כ 100-מתוכם גרים בבאר אורה .במסגרת הפעילות הבלתי
פורמלית באזור מתקיים פורום רכזי חינוך ומדריכי נוער על בסיס
קבוע במשך כל השנה :שמונה מתוך שנים עשר הישובים לוקחים
בו חלק פעיל .בחמש השנים האחרונות השתנו חלק מיישובי בחבל:
הפרטות שחלו בקיבוצים ,כמות בני נוער גדולה בבאר אורה ,אלה
מחייבים את הפורום להתאים את עצמו לתקופה .דורון משבחת
את הפורום ומספרת כי נוצרה במסגרתו שפה עקבית המכבדת את
הצרכים של האחר וכי הוא פועל לחיזוק הזהות האזורית וחיזוק
הישובים.
מקום נוס ף בו מנסים לבדוק ולהתאים את דרך החינוך הבלתי פו�ר
מאלי המשותפת  ,הוא במעבדה לחדשנות קהילתית חינוכית המ�ת
קיימת בחבל .דורון מספרת כי במסגרת הפעילות מתקיימת חשיבה
בנושא יום העבודה השבועי של בני הנוער .הקהילה האזורית לא
רוצה לוותר על יום העבודה ,אך צריכה להחליט איך כדאי לשמר,

המשך בעמוד הבא

מה לשפר ומה להתאים לתנאים הנוכחיים בשטח.
בחבל אילות מתקיים כבר בפעם השלישית קורס אוריינטצי ה ל�מ
דריכי נוער .הקורס מתקיים במשך שנה ובסופו מקבלים בוגריו
תעודת מדריך מטעם מנהל חברה ונוער .המועצה האזורית חבל
אילות הי א היחידה שקיבלה את האפשרות לקיים קורס כזה בתח�ו
מה .הבנת המרחק ממרכזי לימוד בארץ ,יחד עם הבנת אקולוגיית
החינוך האזורית ,אפשרו פתיחת קורסים אלה ,המתקיימים בליווי
מחלקת החינוך של התנועה הקיבוצית.
מרבית המדריכים אינם בני המקום  -חלקם צעירים מאד ,חלקם
בעלי ניסיון בהדרכה במקומות אחרים ,נחיצותם כגורם משפיע
בקרב בני הנוער ברורה .מערכת החינוך הבלתי פורמלי בחבל עושה
הרבה על מנת לתת תשובות בתחום זה ובחלק מהישובים המדריך
משמעותי מאד בקרב בני הנוער והקהילה כולה.
"אנחנו שונים" .מסבירה דורון" .שונים בגודל ,שנים במרחק ,כולם
כאן מכירים את כולם ,אנחנו מתחנכים בבי ת ספר אחד בלבד ,מכ�י
רים אחד את השני מגיל צעיר מאד .כמעט אחים .רוצים לשמור
על קשר ,רוצים להיות ביחד .יש בסיס של ערבות הדדית ושותפות
בסיסית ".דורון רואה חשיבות רב ה בעבודה עם הרכזים והמדר�י
כים .פורום מדריכי הנוער הוא משמעותי והתוצאות נראות בשטח.
כמובן שיש עוד מה לשפר ויש רצון לדייק כל הזמן ולהתאים לזמן
ולתקופה.
בסיומה של השיחה עם דורון אני מתרשמת שהמערכת האזורית
משקיעה הרבה שעות במחשבות ובעשייה לטיפוח בני הנוער.
האם זה שייך לעובדה שמאה אחוז מהם מתגייסים לצה"ל?
ומה הם ,בני הנוער ,אומרים?
מתי לאחרונה שמעתי את בני הנוער?
האם אני/אנחנו משקיעים מספיק בקבלת  100%בני נוער בעלי
זיקה לערבה הדרומית ולא רק לצבא? האם אנחנו משקיעים בעידוד
בני הנוער לפיתוח וחדשנות בחקלאות ,בהיי-טק ,במדע ,במנהיגות
אזורית?
 490בני נוער בחבל אילות  -איפה כולם?
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מועדון חברים
קיבוץ קטורה
20:30

מה זה?

קרניו סקראל
הינכם מוזמנים ללמוד על האופן בו תמיכה טיפולית בתינוק
בשלבים הראשונים היא משמעותית לשארית חייו.
”“As the twig is bent, so grows the tree
במפגש ינתן רקע להתפתחות השיטה,
נתרגל דרכים מעשיות בהן אנחנו יכולים
לעודד תהליכי ריפוי בעצמנו,
נלמד איך זה יכול לשנות את הפיזיולוגיה שלנו
ולשפר את הקשר הטיפולי והמזין עם הקטנטנים.

הילה קיי

Craniosacral therapy

טיפול במגע עדין

אנא תאמו הגעה מראש:

 - 055-6665630הילה
Hila Kay Craniosacral Therapy

המשך מעמוד 5
רונה רמון והשר כץ

זה שהיה במיתלה
מטוס ה"דקוטה" שהפך להיות אחד מסמליה של העיר אילת ,עבר
מנמל התעופה באילת למשכנ ו החדש בנמל התעופה "רמון" .ההע�ב
רה התבצעה בלילה שבין ה –  29ל –  30ביולי במבצע מורכב.
מטוס הדקוטה המיתולוגי שהיה מוצב באילת ,שימש עורק תעבורה
חשוב לאילת  -הן בשרותו בחיל האוויר והן במסגרת חברת ארקיע.
מטוס הדקוטה  ,AES -X 4שיוצר בשנת  ,1942שימש בשירות חשאי
את מדינת ישראל ואת חיל האוויר .הוא הוצב ברחבה האווירית
בשדה התעופה באילת כאות הוקרה על פעילותו רבת השנים.
המטוס המיתולוגי הינו ה"אח" ש ל שתי דקוטות אשר עשו את מ�ר
בית שירותן בצמוד :הדקוטה ה  42 -המוצבת במוזיאון חיל האוויר
והועברה לשם בטיסה כמטוס האחרון לטייסת הדקוטות ,והדקוטה ה
 44הנמצאת במוזיאון התעופה בפאלם ספרינגס קליפורניה.
המטוס ,השתתף כמובן ,במלחמת העולם השנייה והצטרף לחיל
האוויר הישראלי בשנת  ,1950שירת תקופה ארוכה בחיל האוויר ואף
לקח חלק בהצנחה במיתלה.
המטוס הועבר עם המטוסי ם  40ו 42-בהשאלה לאוגנדה ,בימי ה�ק
שרים הטובים עם אותה מדינה .בשנת  1973המטוסים הוחזרו לארץ
ושימשו כגרעין לחברת "נתיבי נפט" ,אשר השתמשה בהם להובלת
עובדים וציוד לשדות הנפט באבו-רודס שבסיני.
עם ההסכמים עם מצרים והחזרת סיני ושדות הנפט התייתר הצורך
בחברת נתיב י נפט ,המטוסים עברו שיפוץ מלא בתע"א  ,חזרו לש�י
רות בחיל האוויר בראשית שנות השמונים ושימשו בכל משימות של
הטייסת ,בטיסות תובלה ,ומשימות מבצעיות ואימונים .עם סגירת
הטייסת נצבע המטוס בצבעי ארקיע והועבר בטיסה לאילת ,שם עמד
עד לימים אלה.
עם ההתקדמות לקראת פתיחתו של הנמל החדש יצא לדרך מבצע
העברת הדקוטה משדה התעופה אילת לרמון ,וביום ראשון ה29-
ליולי  2018בשעה  08:30הגיעו צוותים להעברתו של הדקוטה לשדה
התעופ ה אילת  .מנוף מיוחד החל בעבודות הפירוק והעמסה של ה�מ
טוס ובמהלך יום שני  30ליולי התבצעו השלמות של עבודות העמסה
והפירוק של המטוס.
בסיום הפעילות בשדה התעופה אילת ,בסביבות השעה  ,23:00ניתן
אור ירוק לתחילת תנועה של המטוס ,שנע צפונה על המסלול עד
לפינה הצפון מערבית של השדה ,הגדר בפינה הזו נפתחה ,והמשאית
יצאה לדרכה ועליה מטען חריג במיוחד ,לרוחב ולגובה.
מבצע ההובלה ,שלווה על ידי צוותים של חברת חשמל ,משטר ת י�ש
ראל ,וצוות מסגרים מטעם המוביל ,הגיע לרמון ,בצומת נכנס עם
כיוון התנועה ולאחר עבודות של הנפה ופריקה – חנה בביתו החדש.
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חרקים זה אחלה

 /יורם הופמן

המו"פ החקלאי של חבל אילות רוחש פעילות ,קולט חוקרים ועובדים ,יוזם ,מפתח ומצמיח .החודש נכיר
את החוקרת ד"ר מלכי ספודק ואת הקמחית המנוקדת
מלכי ספודק נולדה וגדלה בארץ הכמעט מובטחת (קנדה) אבל
התאהבה משום מה בפינה המדברית של הארץ המובטחת .היא שוחה
בכל הזדמנות ,אוהבת דווקא את ספורט הסקי למרחקים (cross
 )countryומאז שעברה לערבה ,מבלה חלק מן הזמן החופשי שלה
בטיפוס על הגבעות שצומחות ממערב לקיבוץ קטורה.
את מלכי פגשתי לראשונה לפני למעלה מעשרים שנה ,כאשר עבדה
כמתנדבת ברפ ת קטורה ,ושוב יותר מאוחר כאשר חזרה לקיבוץ כ�ס
טודנטית במחזור הראשון של מכון ערבה ללימודי הסביבה ,ובפעם
השלישית כאשר הגיעה כחוקר ת חרקים לעבוד בתחנת המחקר ה�ח
קלאי האזורי (מו"פ ערבה דרומית) ובחרה לגור כתושבת בקיבוץ
קטורה.

"מאז המעבר לקטורה השתלבתי בקהילה
(וברשימת תורנות ערב ובעזרה בהאכלה ובטיפול
בסוסים) וחלק גדל מהחלטתי להישאר באזור נובע
מהתמיכה הרבה שאני מקבלת שם"
לא ממש שמרנו על קש ר במשך השנים אותן בילתה הרחק מ�ה
קיבוץ ,ולכן לא הייתי מוכן למה שפגשתי :מדענית צעירה אבל
שופעת ידע בנושאי האנטומולוגיה (מדע י החרקים) ,מלאת התל�ה
בות וסקרנות לכל מה שחרק ,שכבר הספיקה ללמוד ולעבוד ולכתוב
מאמרים עם בכירי האנטומולוגיה בעולם ,כולל עבודה במו"פ של
ביו-בי (קיבוץ שדה אליהו) ,והתמחות כטקסונומית לכנימות באוסף
החרקים במוזיאון הטבע החדש באוניברסיטת תל אביב.
מלכי התקבלה לעבודה אצלנו ב ,2016-כחוקרת אנטומולוגית
במו"פ ערבה דרומית וגם במרכז מדע ים המלח והערבה .הייתי נוכח
בהרצאה שנתנה בפורום של חוקרים בערבה כשהתחילה לעבוד,
הרצאה בה כל הנוכחים התרשמו מהיסודיות והבהירות בה הציגה
את המחקר שלה ותכניותיה לעתיד.
"באתי לערבה לתקופת ניסיון" ,אומרת מלכי" ,לבדוק איך אני מ�ס
תדרת באזור האהוב עלי ,ובינתיים אני כאן ,חיה ,עובדת ונהנית

בית ראשון במולדת״ במחרוזת שירי ילדים

מהסביבה שלי"...
מלכי נולדה וגדלה בטורונטו ,קנדה .לימודי יסודי ותיכון העבירה
בבתי ספר יהודיים ,שם ספגה את אהבת ישראל ,ובתום הלימודים
באה לארץ לעבוד כמתנדבת ומצאה את עצמה ברפת בקיבוץ קטורה
למשך שנה .עם שובה לקנדה החלה ללמוד באוניברסיטה לתואר
ראשון במדעי הסביבה וביולוגיה ,אבל אחרי שנה הגיע מכתב חתום
על ידי ד"ר (היום פרופסור) אלון טל ,ובו הזמנה הכוללת חצי מלגה,
ללמוד במחזור הראשון במכון ללימודי הסביבה ( )AIESבקטורה.
מלכי ,כמובן שמחה מאד על ההזמנה ,למדה במכון ובתום השנה
חזרה לקנדה להשלים את לימודי התואר הראשון .מיד בתו ם הל�י
מודים עלתה ארצה והחלה לעבוד במו"פ של ביו-בי בקיבוץ שדה
אליהו .תוך כדי כך גם סיימה תואר שני ושלישי באנטומולוגיה
באוניברסיטה העברית בירושלים ואחרי הדוקטורט נסעה לטורקיה
ושוויץ לפוסט-דוקטורט.
בין לבין עבדה מלכי במשרד החקלאות ,בשירותים להגנת הצומח,
במחלקת הסגר ,שם שוקדים על הערכת סיכונים של יבוא ויצוא
של פירות ,ירקות וחומר ריבוי ,מבחינת האפשרות שכל מינ י מז�י
קים ומחלות יגיעו לארץ יחד עם אותם יבולים" .המטרה הי א ל�מ
נוע חדירה של מזיקים חדשים לארץ ".היא מסבירה" .העבודה הזו
הייתה אמנם כרוכה בהרבה ניירת ,אך תודות לה עזרתי להשפיע על
מדיניות הסחר החקלאי והרחבתי את השכלתי בתחומי החקלאות
והמזיקים המלווים אותה".
איך השפיעה עליך השנה שבילית במכון ערבה ללימודי הסביבה?
"לשנה במכון הייתה השפעה מכרעת על הכיוון המקצועי שלי ועל
דרך העבודה שלי בישראל; במהלכה למדתי מה זה עבוד ה עם א�ר
גונים ,איך להכיר כל מיני אנשים ,כולל מהדרג הממשלתי מהארץ
ומהעולם ,וחברות – שם למשל הכרתי את חברת ביו-בי ,החברה בה
עבדתי אחרי שעליתי .נכון להיום אין לי קשר ישיר עם המכון ,אבל
אני לא מוציאה מחשבון חידוש הקשר בצורה כזו או אחרת".
בסופו של דבר חזרת אלינו ,לערבה הדרומית ולמו"פ החקלאי
"לפני שהגעתי לערבה בדקתי כל מינ י אפשרויות של מקום מג�ו
רים .למרות שאת קטורה הכרתי הכי טוב ושם יש לי הרבה מכרים
וידידים ,ואני מכירה את הקהילה ואת ערכיה שהם גם ערכי ,ידעתי
כי חסרות שם דירות ולא הייתי בטוחה .בכל אופן ,התקבלתי .מאז
המעבר השתלבתי בקהילה (וברשימת תורנות ערב ובעזרה בהאכלה
ובטיפול בסוסים) וחלק גדל מהחלטת י להישאר באזור נובע מה�ת
מיכה הרבה שאני מקבלת שם".

ליהנות מכל העולמות

מלכי ספודק
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במה את מתמקדת בימים אלה?
"כרגע אני עסוק ה בעיקר בפרויקט אחד גדול שממומן על ידי ה�מ
דען הראשי של משרד החקלאות וקרן קיימת לישראל – הפרויקט
עוסק בחיפוש דרכים להדברה ביולוגית של מזיק אחד חשוב ,מין
כנימה קמחית שנקרא בעברית 'קמחית מנוקדת' .השם הלטיני הוא
 Tinsley ,Phenacoccus solenopsissכי רוב הצמחים בעלי חש�י
בות כלכלית בהם היא פוגעת הם ממשפחת הסולניים – פלפלים,
עגבניות ,חצילים וכו' .מקורה במרכז אמריקה ובעשורים האחרונים
היא פלשה לאזורים רבים בעולם ,ובכלל זה בכל המזרח הקרוב.
קמחית זו היא רב-פונדקאית ומוכרת בלמעלה מ 200-מיני צמחים
השייכים ל 60-משפחות בוטניות .אוכלוסיות גדולות של קמחיות
גורמות להיחלשות כללית ומוות של מיני צמחים רגישים .יתר על
כן ,ט ל הדבש שמופרש על ידי קמחיות וכיסוי הפייחת (פטריה) ש�מ

תפתח עלי ו פוגמים בפוטוסינתזה ומפחיתים מערך התוצרת ומ�ק
שים על שיווקה".
מה מטרת המחקר?
"פיתוח פרוטוקול ממשק להדברת הקמחית המנוקדת בבתי צמיחה,
באמצעות פיזור של אויבים טבעיים בדגש על גידולי פלפל .מטרה
זו תיבחן במספר אזורים בדגש על בתי צמיחה בערבה".
היא ממש מזיקה או רק מהווה מטרד?
"הקמחית המנוקדת נחשבת כמין פול ש ומזיק .הפרויקט שלנו הת�ר
כז בעיקר בגידול פלפל בבתי רשת .ביחד עם חוקרים ממכון וולקני,
מו"פ ביו-בי ושה"ם  ,כבר בקיץ  2016נאסף חומר צמחי נגוע בק�מ
חיות מהערבה הדרומית ועוד כמה אתרים במרכז הארץ ורמת הנגב.
המטרה של הסקר הראשוני היתה לבחון את מגוון מיני האויבים
הטבעיים של הקמחי ת באזורים השונים ,ובעיקר למצוא חרקים ש�י
כולים להדביר את המזיק ,במקום לרסס חומרי הדברה .כבר גילינו
צרעה טפילית אחת אשר עושה עבודה יעילה כטפיל שפוגע קשות
בכנימה .מוצאה של הצרעה הוא כנראה מהמזרח הרחוק ,אבל מצאנו
אותה אצלנו .נקבת הצרעה מטיל ה ביצה בתוך גופה של נקבת ה�כ
נימה ,ממנה מגיח זחל אשר ניזון על הכנימה ואוכל אותה מבפנים.
לפי מה שמצאנו בספרות ,קצב הגידול של הצרעה יכול להיות כפול
מזה של הכנימה ,כך שאם נצליח להרבות אותן יש להן סיכוי טוב
לעכב ולהדביר את הכנימות".
מאיפה יש לכם את הכנימות והצרעות לצורך הניסויים ,ואיך
מביאים את הצרעה אל הכנימה?
"את הכנימות והצרעות אוספים מצמחי נוי בארץ ואנחנו מגדלים
אותן במעבדה על תפוח י אדמה .אוספים את תפוחי האדמה עם ה�כ
נימות הנגועות ומפזרים את המומיות (כנימות מתות שבתוכן גלמים
של הצרעה) ליד צמחי פלפל נגועים".

"אני נפגשת עם המגדלים באזור על מנת לשמוע
על הבעיות שלהם עם מזיקים  -אם זה בירקות או
בתמרים ,במטרה לתאם את הצרכים שלהם עם
המחקרים שלנו"
איפה בארץ ניתן לראות את הכנימה הזו?
"מדיווחים שקיבלנו נראה שהכנימה כבר התפשטה בכל הארץ ,ויש
מקומות בהם נית ן לראות מהכביש התיישבות צפופה שלה על ש�י
חים .הכנימה הזו אוהבת חום ,ולכן באזור הערבה ניתן לראות אותה
(או לגדל אותה בלי צורך בחימום) כל השנה ,בעוד שצפונה מכאן
אין התפשטות שלה בחורף".
איך היא מתפשטת?
"על ידי הרוח ,על גבי ירקות נגועים שמועברים ממקום למקום וגם
על ביגוד ונעלים של אנשים .הנקבות חסרות כנפיים ,וגם הזכרים
מוגבלים מאד ,כך שבמצבה הטבעי היא מקומית .כל זה חלק ממה
שלמדנו עד עכשיו ,וכבר פרסמנו מאמר של סיכום ביניים לגבי מצב
הכנימה הזו בארץ".
מה עוד כוללת העבודה שלך?
"אני נפגשת עם המגדלים באזור על מנת לשמוע על הבעיות שלהם
עם מזיקים  -א ם זה בירקות או בתמרים ,במטרה לתאם את הצ�ר
כים שלהם ע ם המחקרים שלנו .יש גם ימי עיון וסמינרים של ח�ק
לאים וחוקרים  .אני עוסקת הרבה בכתיבת הצעות למחקר  -ה�ש
בוע ,למשל ,אנחנו בתהליך קבלת אישור למימון מחקר על שימוש
בשמנים אתריים שמופקים מצמחי-בר בתור דוחי חרקים מזיקים.
בנוסף ,בשיתוף פעולה עם חוקרים ממכון וולקני אנחנו מתכוונים
למצוא ולגדל טפילים של חרקים מזיקים נוספים  -בעיקר קבוצה
של מזיקים משמעותיים –תריפסים ( ,)thripsשבנוסף לנזק הישיר
שהם גורמים ,הם גם מתפקדים כמעבירי נגיפים בירקות .התחלתי
גם להיות מעורבת במחקר מזיקי דקל התמר; במיוחד מעניינת אותי
ציקדת הדבש ,שמזיקה בעיקר למטעים של עמק הירדן ,אבל מתחיו
לה להרים ראש בערבה".

פלפל צעיר עם קמחית המנוקדת

מעבדה להגנת הצומח במו״פ

הפתעה בחלון
שבוע בכל חודש (בהיקף של רבע משרה) מלכי עובדת גם במוזיאון
הטבע החדש באוניברסיטת תל-אביב ,שם היא מנהלת אוסף של
קבוצת כנימות וציקדות ,מבצעת הגדרות של פרטים עבור גופים
שונים כמו משרד החקלאות ,גנים פרטיים וכו'" .העבודה במוזיאון
מרתקת ומעניינת ,אבל זה בעיקר התעסקות עם פרטים מתים ,וכאן
בערבה רואים את הדברים חיים ומתפתחים וכל יום יש הפתעות".
מבהירה מלכי את אחד ההבדלים המהותיים בין מקומות העבודה
שלה" :אפילו בבוקר כשאני מגיע ה למעבדה (שנמצאת בתחנת הנ�י
סויים של המו"פ) אני מופתעת לראות מה הגיע לחלון של המעבדה
במשך הלילה .ככה אני נהני ת משני העולמות  -מהאקדמיה ומה�מ
חקר בשדה ובמעבדה".
את מרוצה?
"היום אני רואה את העתיד מנקודת מבט אופטימית .מה שחסר לי
זה  REמקום שאני יכולה לקרוא לו בית משלי  -כרגע אני תושבת
בקיבוץ קטורה ולכן אין לי דירה קבועה ,יכולים לפנות אותי בכל רגע
ואני יכולה להישאר בשכירות רק עד חמ ש שנים .כרגע אין לי אפ�ש
רות לקנות דירה באזור עם המשכורת שלי; מקווה שימצא לזה פתרון.
ומוסיף עזרא רבינס ,מנהל מו"פ ערבה דרומית והמעסיק של מלכי:
"במסגרת ההחלטה האזורית לקלוט חוקרים ,נקלטה מלכי בתחום
של הגנת הצומח (אנטומולוגיה) .מו" פ ערבה דרומית נמצא בתק�ו
פה של חילופי דורות  -אנחנו עושים מאמץ לשמור את החוקרים
הוותיקים ,שלהם ניסיון רב וזכויות רבות בכ ל הקשור לפיתוח וק�י
דום המחקר באזור במשך עשרות שנים ,ולצידם לקלו ט חוקרים ח�ד
שים וצעירים שילמדו מניסיונם וישתפו פעולה ,לטובת החקלאות
באזור .מלכי נקלטה בתחום חדש שלא עסקו בו בשנים האחרונות
 הגנ ת הצומח ,תחום שאני ,באופן אישי ,מאמין בחשיבותו ה�עצומה ,מניסיוני רב השנים בפרויקט 'ערבה נקייה' .לצורך קליטתה
המוצלחת נבנו משרד ומעבדה .מלכי כרגע עוסקת במחקר בנושא
הדברה ביולוגית למזיק חשוב ,והכוונ ה שהיא תיכנס למספר מח�ק
רים נוספים בתחומי הגנת הצומח באזור.
אני והמו"פ מאחלים לך ,מלכי ,בהצלחה!"
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הנופש שלך
מתחיל עכשיו
חבילת נופש

טיסות מעקבה

לאמסטרדם

לבנגקוק

החל מ-

₪1,300

פסטיבל המסכות

חבילת נופש

בונציה

בונציה

יציאה17/2/19 :
החבילה כוללת :טיסה
 4 +לילות מלון * 4בונציה

יציאה24/2/19 :
החבילה כוללת :טיסה למילנו
 4 +לילות מלון בונציה

לאדם בחדר זוגי ,מ-

₪1,300

טיסות מעובדה

לאירופה

טיסה+העברה 4+לילות באתר הסקי

לאדם בחדר זוגי ,מ-

$685

בזקופנה פולין
חבילות לזוג  2 +ילדים

טיסה  3 +לילות מלון

יציאות במהלך אוקטובר 2018

חבילות סקי

לאדם בחדר זוגי ,מ-

₪1,550

בודפשט/בוקרשט/פולין/
גרמניה/בריסל/אמסטרדם/
מילנו/לונדון/ציריך

יציאה4/12 :
לאדם ,החל מ-

₪1,400

יציאה11/12 :
לאדם ,החל מ-

₪1,200

חבילות

קלאב מד
מלדיביים קנקון
מקסיקו
בסוכות

פוקט
תאילנד

יציאה 3-10/9 :יציאה 16-23/9 :יציאה15-22/9 :
לאדם בחדר זוגי ,מ -לאדם בחדר זוגי ,מ -לאדם בחדר זוגי ,מ-

1,734 €1,840 €1,450
€

€

€

€

יציאות מסוף אוקטובר 2018
עד מרץ 2019

· הטיסות המופיעות בפרסום יוצאות מנמל התעופה הבינלאומי בעובדה למעט הטיסות לבנגקוק שיוצאות מעקבה · ט.ל.ח.

תלמה נסיעות ותיירות סניף אילת  -מרכז רכטר

08-637-1112
טלפון:
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רב-שיח

 /בנג׳י גרובר

״גדולים גדולים רגעי הסוף״
בתחילת חודש אוגוסט ,הלוח העברי מספר לנו שאנו מתקרבים לסוף
של חודש אב ועל כן ,חודש אלול בפתח ואיתו סוף השנה בתרבות
העברית .אברהם חלפי כתב בשירו "סתיו יהודי" – "סתיו יהודי בארץ
אבותי שולח בי רמזי אלול" .זהו זמן לסיכומים ותובנות על השנה
שהייתה ומחשבות על השנה המתקרבת לה.
גם פרשות השבוע הן מספר דברים ,שעניינו סיכום  -משה והעם
מסכמים את ארבעים השנה במדבר וגם אנו ,כל אחד ואחת מאיתנו,
עורכים סיכומי ם על השנה שתיכף מסתיימת ,שנת תשע"ח ,כאן ב�מ
דבר שלנו ,חבל אילות.
ההווה עוד רגע הופך לעבר ,והשנה שבקרוב תסתיים הופכת
להיסטוריה .מה עלינו ללמוד ממה שהיה? אני לא יודע .זו עבודה
אישית של כל אחד ואחת מאיתנו כיחידים וכן במשפחות שלנו וכן
בקהילות בן אנו חיים.
אני מבקש לצטט את מה שהיה ,כלומר את ההיסטוריה ,כלומר תיאור
של ההיסטוריה .ארנסט האנס יוסף גומבריך ( )1909-2001היה יהודי
חוקר תולדות האומנות  .הוא כתב ספר נפלא (לדעתי) בשם "הי�ס
טוריה של העולם לצעירים מכל הגילים" ,שיצא לאור בשנת .1936
גומבריך לא רק מנסה לתאר מה היה ,אלא גם להיות מחנך ,מעצב
תפיסה ודרך .אני חושב שלקראת רגעי הסוף של השנה ,ורמזי האלול,
ראוי להקשיב קצת לגומבריך:
"...יש לרדוף עד חורמה או להשליך לכלא אפל ומעופש את כל מי
שמחזיק באמונה דתית שונה; כוכב השביט ,שנראה לאחרונה בשמים,
מביא מזל רע; מי שרוצה להתגונן מפני המגפה הבאה ,שכבר גבתה
בוונציה מספר גדול של קורבנות ,כדאי לו לענוד על הזרוע סרט
אדום; מר זה וזה ,חבר אנגלי שלו ,עושה זה זמן רב עסקים מצוינים
ומכובדים במכירת כושים מאפריקה לעבדות באמריקה ,וזה פשוט
רעיון מצוין ,כיוון שאסירים אינדיאנים אינם מתאימים לעבודה.
הדעות האלה לא היו דעותיהם של כמה בריונים אלימים בלבד ,אלא
גם של האנשים הנבוני ם והאדוקים ביותר מכל המעמדות ובכל הא�ר
צות .רק לאחר שנ ת  1700הדברים החלו להשתנות בהדרגה .הייס�ו
רים הרבים והקשים שהמיטו מלחמות הדת על אירופה גרמו לאנשים
מסוימים לתהות ,אם זה נכון לשפוט אדם רק על פי אמונתו הדתית.
האם אין זה חשוב יותר שיהיה אדם טוב והגון? האם לא היה טוב
יותר ,אילו היו האנשים סובלניים יותר איש כלפי רעהו – גם כלפי
אנשים המחזיקים בדעות אחרות ובאמונות שונות משלהם? האם לא
הי ה רצוי יותר שבני האדם ירחשו כבוד הדדי וסובלנות כלפי ה�ש
קפותיהם של אחרים? זה היה הרעיון הראשון והחשוב ביותר שעלה
בימים ההם – רעיון הסובלנות( "...שם .עמ' .)310
ועוד..." :התבונה הייתה הדבר השני בחשיבותו בשביל האנשים
האלה...והתבונה ניתנה במידה שווה לכ ל בני האדם בכל רחבי הע�ו
לם ,בלי קשר לצבע העור שלהם  ,לאמונתם הדתית ,למעמדם הח�ב
רתי ,למצבם הכלכלי ,למקצוע ולעיסוק שלהם .ומשום כך ,אם כל
בני האדם קיבלו מידה שווה של תבונה ,הרי שכל בני האדם שווים.
שוחרי הסובלנות והתבונה הוסיפו וגלגלו את הטיעון הלאה .הם לא
הסתפקו בטענה שכל בני האדם שווים ביסודם .הם גם חתרו לכך
שכל האנשים יזכו ליחס שווה .הם חשבו שלכל אדם ואדם ,בתור יצור
תבוני שנברא בצלם האל ,יש זכויות שאיש אינו צריך ואינו רשאי
לשלול ממנו .למשל :לכל אדם יש הזכות לבחור לו מקצוע וייעוד
בחיים ,ולעצב את חייו בהתאם לצו התבונה ולצו מצפונו; לכל אדם
שמורה חירות להחליט לפעול בהתאם לצו התבונה ולצו המצפון.
גם את הילדים אסור לחנך בשוט ובמקל ,אלא על ידי התבונה ,ורק
כך הם יוכלו להבין מדוע דבר אחד הוא טוב ודבר אחר הוא רע .וגם
פושעים הם בני אדם – אין ספק שהם טעו ,אבל הם יכולים להיטיב

את דרכיהם  .זה נורא – כך טענו המצדדים בסובלנות – לצרוב בא�מ
צעות ברזל מלובן סימן בבשרו של אדם שעבר עבירה ,על מצחו או
על לחיו .סימן זה יהיה צרוב לנצח באותו אדם ,עד מותו ,וכולם יוכלו
להצביע עליו ולומר – האיש הזה פושע .וזה פשוט מעשה איום ונורא.
הם טענו שכבוד האדם אוסר לבזות ולהשפיל אנשים בפומבי.
כל הרעיונות האלה ,שהחל בשנת  1700נדונו תחילה באנגליה ולאחר
מכן בצרפת ,הם חלק ממה שנקרא "הנאורות" .השם זה מדויק ,כיוון
שהאנשים שדבקו ברעיונות האלה ניסו להילח ם בחשיכה של האמ�ו
נות התפלות ,והנשק שלהם היה האור של התבונה( ".שם .עמ' )311
"...לעיתים קרובות ילדים בבית הספר אינם סובלניים .תחשבו :באיזו
קלות הם לועגים למורה ,למשל משום שהוא מתלבש בצורה מיושנת
ולא לפי צו האופנה האחרונה ,וזה נראה לתלמידים מוזר ,ובשעה
שהם מאבדים את הכבוד כלפיו ,כל המחסומים נפרצים .וכאשר חבר
לספסל הלימודים שונה במשהו מן האחרים – אם בגלל גון עורו ,צבע
שערו ,אופן דיבורו או מנהגי האכילה שלו – הוא עלול להפוך במהרה
לקורבן ,יציקו לו ויקנטרו אותו והוא יספוג השפלות ולא יוכל לעשות
שום דבר נגד זה .ברור שלא כל הילדים בכיתה יהיו אכזריים או חסרי
לב באותה מידה ,אבל אף אחד לא ייהפך ברצון למשבית השמחה,
ובדרך זו רוב רובם של הילדים נעשים לשותפים לשעשוע הזה – מי
מהם יותר ומי פחות – עד שכמעט אינם יכולים להכיר את עצמם.
צילומי גלשנים :טל חנוכי וגילי אמיר
למרבה הצער ,אנשים מבוגרים אינם מתנהגים טוב יותר ,ובמיוחד
כשאין להם שום עיסוק אחר .ובשעה שמצבם אינו טוב – ואפילו אם
הם רק מאמינים שמצבם אינו טוב – הם חוברים לשותפים אמיתיים
או מדומים לצרה ,צועדים ברחובות במרץ וחוזרים במקהלה ע ל הס�י
סמאות האווילות ביותר ובתוך כך מתמלאים בחשיבות עצמית"...
(שם .עמ' )389
"אני מכיר נזיר בודהיסטי זקן ,ששאל פעם שאלה חכמה שקשורה
לעניין שלנו כאן .פעם ,בנאום לפני בני עמו ,אמר שהוא ישמח לדעת
למה כולם מסכימים שדבר מגוחך ומביך הוא לומר על עצמך' :אני
האדם הנבון ,החזק ,האמיץ והמוכשר ביות ר בעולם' .אבל ,כאשר מ�י
שהו לא אומר אני ,אלא אומר במקום זאת אנחנו (האנשים הנבונים,
החזקים ,האמיצים והמוכשרים ביותר) הוא זוכה לתרועות נלהבות
של בני עמו ובמולדתו מכנים אותו פטריוט .באמירות כאלה אין שמץ
של פטריוטיות .אדם יכול להיות קשור למולדתו גם בלי להניח שבני
האדם המתגוררים מחוץ לה הם אנשים עלובים ופחותי ערך( "...שם.
עמ' .)391
"גדולים גדולים רגעי הסוף" – כך כותב נתן אלתרמן בשירו ״חיוך
ראשון״.
האם אפשר להשיג עדיין משהו מהשנה הזאת? בוודאי .כי היא עדיין
כאן איתנו .ואחריה ,גם יהיו לנו ממנה זיכרונות.
רונה קינן בשיר בשם ״מה שהלך לי לאיבוד״ אומרת:
עכשיו אולי אפשר כבר להגיד את זה ברור
מה שהלך לי לאיבוד לא יחזור אלי יותר
לא יחזור אלי שלם
לא יחזור אלי חסר
אולי יחזור לי בחלום מתגרה ומתחמק
ישאיר אותי עם לב עצום למחצה(...זה רק חלק מהשיר המופלא שלה)
יש עוד זמן ,אפשר למשוך את הסוף ולהנות מרגעי סוף השנה ,עוד
רגע ,שוב מתחילים כיתה א' ,טובלים תפוח בדבש ומפרקים רימון.
בינתיים ,שיהיו לנו גדולים גדולים רגעי הסוף.
בנג'י גרובר .רב .עורך טקסים ואוהב טקסטים
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בימות פיס

מפעל הפיס ומועצה אזורית חבל אילות מזמינים:

ג׳ירפות

21:30 | 27.9.18
קיבוץ גרופית ב"תצפית"

 ₪30לכרטיס
לפרטיםeilot.smarticket.co.il | 052-7411081 :
״פיס בתרבות״

סיפור מקומי

 /נורית גורן

זוכרים את הסיפור על הנמלים?

הסיפור שלנו התרחש בחודש ניסן תשמ"ב .מבית הספר האזורי של
חבל אילות (טר ם התעקשו לקרוא לו בשם) יצאו :דרור ברנע ,ג�ד
עון ליסאי ,אשכר גינוסר ,איתמר וינברג ,אופיר סלומון ,עדי ברקן,
נעמה אלעד ,מירי ניר ,מירה לואיס ,מיכל שדות ,מאיה זינגר ,יפעת
חייד ,יואב אלוני ,רעות רון ,קארין שמיע ,רן גשייד ,עפרה שיזף,
עפרה ענבי ,ענבל קלאי ,עמית הלחמי ,עזי ברן ,עודד בניוביץ ,שרון
פרישקר ושי רונן – ילדי כתת מעיין לטיול שנתי בעין גדי*.
הם בהחלט לא היחידים שעשו זאת .כל תלמידי כתה ב' בבית הספר
האזורי שלנו נסעו ונוסעים לטיול בן יומיים באזור עין גדי.
ובכל זאת...לא כל ילדי החבל שנסעו לטיו ל השנתי הזה זכו ל�ה
תארח בלילה אצל ילדי קיבוץ עין גדי .לא כולם זכו לישון בכוללת
של קיבוץ עין גדי ואולי יותר מכל  -לא כולם זכו לצאת לטיול
עם בת-עמי יוגב ,חברת יטבתה .בעודי כותבת שורות אלה מתרחב
ליבי  -אפילו אני זכיתי לצאת (כמחנכת) ,עם ילדי כתה ב' מקיבוץ
אילות לטיול בהדרכתה של בת –עמי יוגב ,טרם הופיעה מדי יום על

טיפ וטרינרי

מסכי הטלוויזיה שלנו בתפקיד נירה ,מזכירת קיבוץ יטבתה.
את חוויותיהם סיכמו המחנכת והילדים בחוברת שהדפיסו במכונת
שכפול כוהל (ספירט) שנחשבה ב 1982-למילה האחרונה בשכפול.
פטנט שלא הצליח להוכיח את עצמו במהלך השנים.
התלמידים התבקשו לומר ,או לכתוב מה היה נעים בטיול ,מה היה
קשה ,מה היה מצחיק ומה היה יפה .יתכן ולו היו שואלים אותם
פשוט" :איך היה? " היו משיבים כמנהג ילדים רבים "היה כיף" וסו�ג
רים עניין .חשוב לזכור כי ילדי קבוצת מעיין לא הכירו את הווטסאפ
ולא העבירו תמונות להורים.
את שלל חוויותיהם תוכלו לקרוא בסיפור המקומי של חבל אילות,
בשנת  1982על ציר הזמן של החבל ,תחת הלשונית  -בית ספר
אזורי.
תוכלו לקרוא את חוויותיו ש ל יואב שישב עם עזי בספסל האח�ו
רי של המשאית כשכל הזמן נפלו עליהם ירקות מהארגז ...נו מה
לעשות? עוד לא היה קו  .20עודד סיפר ששיחקו "טלפון שבור"
במשאית ,שחר חשב שהכי מצחיק היה להגיע ל"עיר אובות" בגלל
השם של המקום .הרבה ילדים התרשמו מעץ השיזף הגדול בעיר
אובות .עדי ושרון כתבו שהמקום היפה ביותר היה מפל שולמית.
יפעת ל א אהבה את תחושת הצריבה במי ים המלח .עפרה ,נעמה ו�ע
נבל נהנו להתארח אצל ילדי עין-גדי ,חדר האוכל של הקיבוץ הזכיר
לעפרה את חדר האוכל של יטבתה ..קרן וגדעון אהבו את הפוחלצים
שהיו בבית ספר שדה .אופיר ועזי ממש אהבו להיות במערת סדום
החשוכה והארוכה .יניב שמח לישון בשק שינה .דרור התרגש מקרב
היעלים ,מירי ועמית נהנו בקומזיץ .אשכר התעייף מהסיפור של בת
עמי ,לפני השינה ...הסיפור על הנמלים (גם אני זוכרת אותו!!!).
מסורת טיולי בית ספר האזורי "מעלה שחרות" רבת שנים .כל אחת
ואחד מאתנו  -מורים ,תלמידים ומלווים נושאים בזיכרונותיהם
חוויה מיוחדת מהטיול השנתי של כתה זו או אחרת .אתם מוזמנים
לבקר בציר הזמן של חבל אילות ,להעלות תמונה מאחד הטיולים
ולשתף בזיכרונות הכתה והשכבה .אם ברשותכם חוברת טיול דומה
לחוברת הטיול של כתת מעיין ,אשמח לקבל למשמרת.

נורית גורן
הסיפור המקומי של חבל אילות
*ואם טעיתי בכתיבת השמות ,האמינו לי שזה בשל קשיי הפיענוח
עם השנים.

 /ד"ר ריק עדן ,וטרינר

זהירות – קרצייה!

זוהי עונת הקרציות! טיפות ,קולר או אבקה נגד קרציות נחוצים
מאוד באזור הערבה (אני לא ממליץ על מוצרים נגד פרעושים,
כי הם לאו דווקא יעילים מספיק נגד קרציות).
קרציות צעירות או זחלי קרציות אולי דומים לפרעושים ,אבל
הם יכולים להעביר את אותן המחלות כמו הקרציות הבוגרות.
בין גורמי המחלות המועברות על ידי הקרציות ,יש את באבסי
( )Babesiaוארליכיה (" – )Ehrlichiaקדחת הקרציות" ,שעל�ו
לה לבוא לידי ביטוי בחום גבוה ,אנמיה ואף מוות ,בעיקר אצל
כלבים .מוצרים נגד קרציות אינם הורגים אותן מיידית ,אז אם

תמצאו קרצייה לא מחוברת או לא תפוחה מדי פעם על חיית
המחמד ,גם אחרי טיפול  – לא לדאוג ,במיוחד אם בגינה או ב�ס
ביבה יש היסטוריה של קרציות רבות .חיית המחמד ,ככל הנראה,
לא תסבול מקדחת קרציות.
והתחרותשיר
עפרון .צילום:
שימו לב – קרציות ידועות תומר
בינןזיוובין יצרני
בעמידות
התכשירים היא מאוד דינמית! השתמשו במוצרים נגד קרציות
לפי הוראות היצרן והתייעצו עם הווטרינר שלכם לקבלת מידע
עדכני.

https://www.facebook.com/keturavet/
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מיועד לתלמידי ח’ עד בוגרים בני 70
תלמידי כתה ז' בליווי בוגר

 3ימים באזור
מישור החוף

ים בשב

לי
י

"דוקטור ,תן לי בבקשה את כל הבדיקות! רק כדי שאהיה רגוע שהכל
בסדר  "...האמנם?
עוד מימי קדם ידוע כי רפואה מונעת היא הרפואה החכמה והיעילה
ביותר .היום קיימות המלצות לרפואה מונעת לכל קבוצת גיל .המלצות
אל ו כוללות בדיקות רפואיות חשובות וטיפולים שביצועם מונע ת�ח
לואה ותמותה (לדוגמא :חיסונים ,ממוגרפיה ,דם סמוי בצואה ועוד .)...
כל שאר הבדיקות נבחרות על ידי הרופא בהתאם לצורך ולתסמינים
אותם מציג המטופל.
אנחנו  ,הרופאים ,עוסקים ברפואה מתוך התחושה כי יש תועלת ב�ע
בודתנו .ע ם זאת ,אנו מודעים לכך שבמקביל לתועלת וההישגים ש�ב
רפואה ,קיימים ג ם נזקים כמו תופעות לוואי ,סיבוכי בדיקות וטיפ�ו
לים ,טעויות באבחון ,עמידויות לאנטיביוטיות ועוד.
בשנים האחרונות גוברת המודעות לקיום נזקים נוספים – אבחון יתר
ועשיית יתר.
מה זה אבחון יתר?
זהו אבחון של מצב או מחלה שאמנם קיימים ,אך לא היו גורמים
לסימפטומים או תמותה גם אילו לא היו מאובחנים .מחקרים רבים
הוכיחו כי מדובר בתופעה נפוצה ,אך רק בשנים האחרונות מתחילה
להתעורר המודעות אליה בקרב רופאים וגם בקרב מטופלים.
לכך מתווספת תופעה הנקראת "עשיית יתר" .מדובר בביצוע בדיקות
וטיפולים ,שעלולים להסב יותר נזק מתועלת במצבים מסוימים ולכן
במצבים אלו לא מומלץ לבצעם.
אבחון ועשיית יתר הם למעשה תופעות לוואי של התקדמות הרפואה
והטכנולוגיה  -הבדיקות נעשות מתוחכמות יותר עם השנים ומגלות
ממצאים החורגים במידה מסוימת מהנורמה ,אך לא בהכרח דורשים
טיפול .מדובר במחלות שאילו לא היו מאובחנות לא היו גורמות
לתמותה או מחלה ,אך כעת משאובחנו ,אנו נדרשים לבצע בדיקות
וטיפולים עם פוטנציאל לנזק .כפי שנאמר "כשטיפש זורק אבן לבאר,
 100חכמים לא יוכלו להוציא אותה"...
תופעה זו של אבחון יתר מוכחת סטטיסטי ת ברמת האוכלוסייה .כמ�ו
בן שכאשר מדובר במטופל הבודד הוא יטופל בהתאם למקובל ,עם
זאת ,מטופל זה שאובחן ביתר  -לא ירוויח כלל מהטיפול ,שכן ממילא
המחלה לא היתה פוגעת בו .ברמה הלאומית והגלובלית מועברים
משאבים כלכליים וזמן מחולים הזקוקים באמת לאבחון וטיפול – אל
אנשים בריאים.
תופעה זו מנוגדת לשבועת הרופאPrimum Non Nocere :״" -
"ראשית ,אל תזיק" .זוהי נקודת הנחה שמלווה אותנו מהיום הראשון
בבית הספר לרפואה ,בכל צעד שאנחנו עושים ,ומנחה אותנ ו לא ל�ה
זיק ,עוד לפני שאנחנו פועלים כדי לקדם את תהליך הריפוי .לעיתים
קרובות' ,לא להזיק' ולא לבצע התערבויות רפואיות ,הם המאפשרים
לגוף עצמו לעבור תהליך של ריפוי.
בשנים האחרונות הוקם פרויקט בינלאומי בשם ","Choosing Wisely
התפרסמו מחקרים מדעיים רבים בעיתוני ם רפואיים ,הושקו ק�מ
פיינים גדולים שנקראים ' 'Too Much Medicineו'Less Is More'-
ומתקיימים כנסים מדעיים בארץ ובעולם ,כדי להעלות את מודעות
הרופאים והמטופלים לנושא חשוב זה .היום מבינים בעולם הרפואה
כי מתפקידנו לאזן את התקדמות הטכנולוגיה הרפואית ולשמור על
מטופלינו מאבחון ועשיית יתר.
ולכן ,מעתה אימרו" :דוקטור ,אלו בדיקות אני אמור לעשות מבלי
שתוצאותיהן יפגעו בי?"
בברכת רפואה חכמה ושלמה!

פו
סע

מדבריא

 /ד״ר אלעד ויזל

פוסעים בשביל ישראל+
טיול מס' 9
לזכרו של אלעד דן ,אוקטובר 2018
ש ראל

אלעדדןדן
שלאלעד
לזכרו של
לזכרו

יום חמישי – 25.10

יציאה מהערבה בשעות הבוקר המוקדמות .נסיעה לתחילת
המסלול בתחנת הרכבת בחדרה – משם נלך מזרחה
לפארק השרון ,עד לנחל אלכסנדר ,נסיים בחוף בית ינאי.
האוטובוסים יאספו אותנו לפארק המים בשפיים שם נלון
בשני הלילות .במקום שירותים ומקלחות (כ 10-ק"מ).

יום שישי – 26.10
הקפצה חזרה לבית ינאי ,נמשיך לאורך החוף עד "חוף
העונות" בנתניה ,נעלה לטיילת של העיר .לאחר עקיפת
"בית גולדמינץ" ,נרד עם השביל בפארק האירוסים ,ל"חוף
הירוק" .מדרום למכון וינגייט נעלה על המצוק ,עד קיבוץ
געש .נלך לאורך המצוק עד לפארק המים בשפיים.
(כ 20-ק"מ).

יום שבת – 27.10

נרד מקיבוץ שפיים לחוף ,נלך על קו המים עד "חוף הנכים"
בהרצליה ,נעקוף את קניון "ארינה" ממזרח – ונחזור לחופי
הרצליה ות"א .את המסלול נסיים ברידינג( .כ 15-ק"מ).
עלות למטייל 450 :ש"ח (הנחה לחיילים ,ש"ש ,מכינה וגימלאיים)

המחיר כולל נסיעות ,לינה ,הדרכה ,אוכל ולוגיסטיקה
ביטול השתתפות ללא חיוב :עד  3ימים לפני היציאה
ההרשמה נסגרת ביום ראשון ה21.10.18-

הרשמה דרך אתר האינטרנט

matnas.ardom.co.il
לפרטים נוספים :אפרת אמיתי
mhugim@ardomnet.co.il 054-9799126

בית ספר משותף בערבה

המשרד להגנת הסביבה

החברה הכלכלית
לפיתוח חבל אילות

המדור לשירותכם /

שרי ניצן

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

"יתד" – תוכנית מרחב לקידום תעסוקת צעירים
בשנ ת  ,2018החליטו במשרד ה�ר
ווחה והשירותים החברתיים להרחיב
שירותים בקהילה עבור אוכלוסיית
הצעירים ,בגילאי  18עד  .25עד
היום צעירים וצעירות בגילאים אלו
קיבלו פחות התייחסות ,בשל העוו
בדה שרובם נמצאים במסגרות כגון
שנת שירות ,שירות לאומי ,צבא
ולימודים ,אך מיפוי המצב הוביל
לזיהוי צורך בפיתוח מענים בקהילה
לפלח אוכלוסייה זה והוחלט להציע
מגוון תוכניות שמיועדות לקידום צעירים .התוכנית ,המופעלת על
ידי השרות לנוער נקראת "יתד" ,והיא מתייחסת לתוכנית הלאומית
לנוע ר וצעירים" .יתד" קמה כתוצאה של שיתוף פעולה בין מ�ש
רדי ממשלה רבים וארגונים חברתיים ,במטרה לשרת את הצרכים
היחודיים של אוכלוסייה זו ,הנמצאת בשלב קריטי בחייה .התוכנית
מהווה הזדמנות במהלך של ב בחיים של התמודדות עם קבלת ה�ח
לטות לקראת העתיד.
המחלקה לשירותי ם חברתיים בחבל אילות מתארגנת לקראת ה�פ
עלת אחת האפשרויות שתוכנית "יתד" מציעה " -מרחב לקידום

צמח החודש

 /בני שלמון

תעסוקת צעירים וצעירות"" .המרחב לקידום
תעסוקה" מבקש לתפור חליפה אישית לכל
צעיר/ה המעוניינים בכך ותעסוק בליוו י ת�ע
סוקתי אישי וקבוצתי בחבל אילות .העבודה
תכלול פיתוח כישורי חיים ,העצמה אישית
כהכנה לעבודה ,אימון תעסוקתי ,סיו ע ב�ה
שתלבות בהכשרה מקצועית ובעבודה ,תיווך
למענים קיימים ועוד.
למי התוכנית עשויה להתאים? אנו פונים
לצעירים לפני ואחרי שירות צבאי ,לצעירים
שלא נמצאים במסגרת מסיבות שונות ,שחזרו מטיול או סיימו שנה
במשק ומחפשים את השלב הבא בחיים.
התוכנית ממומנת על יד י משרד הרווחה והמועצה ומוצעת למ�ש
תתפים ללא עלות .לאחר שיחות אישיו ת ופתיחת תיק ,הצעיר והע�ו
בדת הסוציאלית שתלווה את התוכנית יחליטו על דרכי עבודה כדי
לברר נטיות ,עמדות וכישורים ,ולקדם חזון תעסוקתי אישי.
המחלקה לשירותים חברתיים נמצאת בשלבי הכנה להפעלת התוכו
נית .בקרוב נפרסם דרכי התקשרות ונשמח לפניות והפניות לתוכנית
חשובה זו.

אוגוסט
דום מצרי (דקל דום)

		
דום מצרי ,המוכר גם בשם דקל הדום ,הוא עץ נדיר של צפון-
מזרח אפריקה וערב ,כשבעברונה הוא מגיע לגבול תפוצתו
הצפוני בעולם .יחיד במשפחת הדקליים בגזעו המתפצל ,לעתים
כמה פעמים.
כמה מתכונותיו מצביעות על כך שהגיע אלינו מהעולם הטרופי:
העלים ענקיים כדי לקלוט את מירב הקרינה( (בסביבה בה הקר�י
נה שופעת כל השנה); העלה מקופל כמניפה ופני ו מכוסות בח�ו
מר שעוותי הגורם לכל טיפת מים לנזול לקרקע ולא להצטבר
ולגרום לקריסת העלה (איפה הגשם הטרופי הזה?); על כל צמרת
גדלים  10-15עלים (למה להעלות אותם מגובה הקרקע לגובה
 10-15מ' משך מאות שנים? האם חסר כאן אור קרוב לקרקע?);
הפרי דמוי הקוקוס נפוץ בציפה במים ,ונובט רק לאחר השרייתו
במים במשך שבועיים (על אילו נהרות זורמים אתה מדבר?).
אולי כדי להתגבר על ההפצה בציפה על מי נהר  -קליפת הפרי
מתוקה :בבונים קוטפים אותו ופילים אוכלים את ציפתו המתוקה
ועוזרים בהפצתו.
כבכל משפחת הדקליים ,העץ הוא זכר א ו נקבה (דו-ביתי) ,וב�א
זורנו מתרבה מחוטרים ,כלומר  -כל קבוצת עצים זהה גנטית
ומקורה בעץ יחיד :בעברונה הקבוצה הצפונית-זכרים ,וית ר ה�ק
בוצות נקביות :בשולי מלחת עברונה ,במערב עקבה ,ממערב למו
סוף רבין ,ובחופי מזרח סיני  -טאבה ,ביר סוויר ונואבה.
בגן המרכזי באילת ,ממערב לשדה התעופה ,ניטעו בשנות ה,50-
כעשרה עצים זכריים ,הפורחים בקיץ.
שמו " -דום" הוא שם ערבי לפירות עגולים (כמו פרי השיזף),
והוא נאכל ונמכר בשווקי מצריים העליונה .צורתו הציורית של
העץ הפכה אותו לחלק מהלוגו של המועצה האזורית חבל אילות.
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