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"קצה המדבר",
ירחון המועצה האזורית חבל אילות.
מופץ חינם בישובי האזור
עורכת :גל נקדימון
עריכה גרפית :סטודיו יטבתה

כתובת המערכת :מ.א .חבל אילות88820 .

היי שלום ותודה על המים הקרים
זה גיליון פרידה – לא ממני (לשמחתכם,
או לצערכם ,אני כאן כדי להישאר) אלא
ממעצבת העיתון בשש וחצי השנים האחי
רונות – שרי אשחר.
את "קצה המדבר" קיבלתי מקודמיי עם
כמה ירושות מובנות ,אח ת מהן היא ה�ע
בודה מול סטודיו יטבתה ובמקרה הזה ,עם
שרי  .מכיוון שלמעלה מ 25-שנה אני ע�ו
סקת בכתיבה מסוגים שונים  ,בגופים גד�ו
לים יותר ופחות ,העבודה מול מעצבים של
עיתון ,עלון ,פרסומת ,ספר ,חוברת ,קטלוג
ועוד ועוד – מוכרת לי היטב .לא אדון כאן
בכל סוגי המעצבים מולם עבדתי ,אלא רק
בשרי.
ובכן ,שרי פינקה אותי .כעבור זמן קצר הבי
נתי שבנוסף ע ל שירותי העיצוב ,אני מק�ב
לת ,באותה החבילה ,גם עין נוספת שעובי
רת על כל הטקסטים ,מזהה בעיות ,טעויות
ומעירה ,קופירייטרית לעת מצוא שמציעה
כותרות ושמות למדורים ,ואת המבקרת
הכי ...ובכן ...הכי ביקורתית שלי .בשפה לא
עדינה מדי ובלי ניסיונות לרכך את דעתה,
שרי מבהירה מה היא חושבת על כל דבר
בעיתון ומשמשת כסמן ימני במיוחד (משהו
כמו איילת שקד לתמר זנדברג) בכל הנוגע
להכל .תוסיפו לזה את כשרונה כמעצבת
ותקבלו עסקת חבילה משתלמת במיוחד.
אופיו של עיתון "קצה המדבר" כפי שהוא
נראה היום ,נקבע ,במידה רבה ,גם על ידי
שרי ובעוד ששמם של הכותבים והצלמים
מופיע שחור על גבי גיליון ,הרי ששמה של
המעצבת נעדר ממנו וכתוב רק "סטודיו
יטבתה" .אז נכון שלעתים קורה שמישהו
אחר בסטודיו נרתם לסייע במשימה ,אבל
רוב הזמן זו שרי וזו ההזדמנות להודות לה
ולהזכיר את שמ ה כמה וכמה פעמים (וכמ�ו
בן – גם להביך אותה).
כאשר חשבתי להחליף את הפונט של
העיתון ,התייעצתי עם שרי .עיצוב שמות
מדורים  – שרי .גם כמה שמות של מד�ו
רים – שרי (האחראית גם לשמו של המדור
הרפואי החדש "מדבריא") .רעיונות לשער
מתאים – שרי .דלי מים קרים במיוחד לצנן
את התלהבותי מרעיונות פחות מוצלחים –

שרי .בקיצור ,העיתון המגיע לידיכם פעם
בחודש הוא ,בסופו של דבר  ,יצירה משו�ת
פת לאנשים רבים ,והמעצבת אינה האחרונה
שבהם.
והנה התודה – לא רק על הכישרון ,לא רק
על ההשקעה ,לא ר ק על התרומה המש�מ
עותית שאינה נמדדת דווקא במיקום תמונה
במקום ובגודל הנכון ,לא רק על האחריות,
אלא גם (ולא פחות) על הסבלנות .כי איתי,
זו דעו לכם ,דרושה סבלנות .העבודה אינה
פשוטה ,אבל היי ,גם עם שרי לא קל ,אבל
שווה .ממש שווה.

מוארים
בלילה של ה 12.8-החשכנו את המדבר,
נשאנו עינינו השמימה וצפינו במטר המי
טאורים .כל לילה כזה ,מחזיר אותי לקיץ
של ( 2002או שמא  ,)?2003אמצע-סוף
החופש הגדול ,טיול לילה לתמנע עם חניי
כיי דאז מקטורה .טיול פרידה אחרי שנתיים
מדהימות .אז עוד לא ידענו שבכל שנה,
במועד כמעט קבוע ,מתמלאים השמיים זיי
קוקים ,אז רק אנחנו היינ ו אותו לילה בפ�א
רק.
השעה היתה כבר לקראת חצות ,חלק מהי
חניכים נמנמו באוהל הגדול ,שהיה ליד
האגם ,חלק יצאו לטייל ולעשות דברים
שלא מספרים למדריכה .וצלי סילברי
מן ואבי בלמן נעמדו באמצע שביל האבן
שחצה את האגם – צלי עם הגיטרה ,אבי
עם המפוחית – וניגנו .כשעה של אלתורים
מופלאים וברקע ,מעל ראשיהם ,מתעופפים
הכוכבים.
אני לא זוכרת עם מי מהחניכות רבצתי אז
לשיחת נפש על שפת האגם (בר? יסמין?
כרמל? יובל? שני? עדן? עידן?) ,אבל אני
זוכרת אותנו משתתקות ,כי נותרנו ללא
מילים אל מול המופע האור-קולי של צלי,
אבי והטבע .מאז ,בכל שנה ,אני מגיעה
לתמנע לליל המטאורים ,צופה ,מצלמת
וכותבת ,אבל בעיניי רוחי תמיד אראה את
האורות של הקיץ ההוא.

nakdimon@eilot.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
משתתפים :שמוליק אשחר ,גבי בנט,
שרי ברקן ,דובי גולדמן ,ענת גנאור,
רותם ג'קסון ,בנג'י גרובר ,דובי הלמן,
אלעד ויזל ,שרי ניצן ,בני שלמון,
צילום שער :גדי קדם
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התחדשנו באתר לרכישת כרטיסים לאירועי תרבות מטעם מתנ"ס חבל אילות .מוזמנים
כבר לעשות בו שימוש על ידי רכישת כרטיסים למופע של להקת 'ג'ירפות' ,שיתקיים בקרוב
בחבל אילות .סרקו את הברקוד המופיע בצד ימין של הדף.

האמת על גיוס החובה
מזה זמן אני חש שראו י היה שנשוחח בכנות ובאומץ ,על השינוי ב�י
חסה של החברה בחבל אילות לשירות בצה"ל .והנה ,בגיליון הקודם
של "קצה המדבר " התפרסם שיר הלל למערכת החינוך שלנו ,שמ�ש
תבחת במאה אחוזי גיוס ,לא פחות .נכון ,די קל לעשות קופי פייסט
מידיעה ב"ישראל היום" ,שמסתמכת על נתוני משרד החינוך – אבל
מה עם העובדות? האם המעורבים בהכנת הכתבה באמת אינם מכירים
את המציאות ,את הנערים הקונקרטיים ,המקסימים ,שגדלים כאן?
בלי להסתובב הרבה באזור ,אני מכיר באופן אישי כמה נערים בכל
שנתון ,גם בנים וגם בנות ,שאינם מתגייסים .הם בוודאי לא היחידים,
ועוד לא דיברנו על מי ששורדים בזכות רגישות הקב"נים ונפלאות
הפרוטקציה ,או על אלה שמתפרקים בדרך ונפלטים מהשירות .זו
תופעה מעניינת והכיוון שלה ברור :יש אופציה לא לשרת.
בטירונות שלי ,מרס  ,1985התאבדו שני חיילים ,בהפרש של ימים
אחדים זה מזה; עוד אחד ירה לעצמו ברגל .כיוון שהרגשתי את
האסונות הלל ו עוד בטרם התרחשו ,המסקנה שלי כבר אז היתה ש�ה
צבא אינו מתאים לכולם ,ושעדיף אזרח חי ותורם על פני חייל שנטל
את חייו שלו .בספרטה האהובה שלנו זו אכן אמירה בעייתית .הנה,
אפילו יעקב פרי בילף את דרכו עד לראשות הש"ב"כ ,ואף כחבר בוו�ע
דת חוץ וביטחון של הכנסת התקשה להודות בפשטות :לא שירתּי .כך
הם פני הדברים בחברה שבה הגיוס הוא חובה והאמת היא לוקסוס.
אפילו החזקים ,אולי דווקא הם ,אינם יכולים להרשות לעצמם מידה
מינימאלית של כנות.
הבה ננסה לחשוב איך קוראים את הכתבה בגיליון הקודם " -איפה
כולם" ,מאת נורית גורן  -אותם  10אחוזים שאינם מתגייסים או
נושרים במהלך השירות (לצורך הדיון נניח שזה סדר הגודל ,והיה
טוב כמובן לבדוק את המספרים המדויקים) .ובכן ,קיומם מוכחש.
ומה חשים הוריהם? מתי תופיע אצלנו כתבה על האתגר והקושי
בהתמודדות עם משבר אישי או החלטה שכזו? בינתיי ם נראה שכ�ו

לנו חייבים לפאר את ארצנו "בעלילות גבורה ,בשלל קרבות".
צבא הוא הכרח קיומי ,לא יותר ולא פחות .הלוואי שאפשר היה
להימנע מהקמתו ותחזוקתו של מנגנון אלים ,שמכלה משאבים
עצומים ,על חשבון יעדים לאומיים חשובים אחרים .הפיכתו של
צה"ל למגדיר הלאומי והחברתי היא כישלון מתמשך ,לא הישג
שיש להתגאו ת בו .זהו הבסיס לאפליה הממוסדת של אזרחים מ�ו
סלמים ונוצרים .בנוסף ,גיוס החובה הוא אגדה כפרית מפוקפקת:
שליש מצעירי ישראל כלל לא נדרשים להתחייל  -ערבים ,נשים
דתיות וחרדים .האחרונים מנצלים בלי בושה את כוחם הפוליטי כדי
להרחיק את צאצאיהם הענוגים מפני המלחמה הארורה ,בטיעונים
בזויים שהופכים את התורה קרדום לחפור בו.
ולבסוף ,אי אפשר להתעלם מהעובדה שצבא הגנה לישראל הוא
במידה רבה "צבא התקפה לישמעאל"; או ,בניסוח עוד פחות עדין
– האמצעי שמאפשר לנו להשתלט בברוטאליות על אדמות וערים
ערביות שמחוץ לשטחה הריבוני של ישראל ("בספק מרמה ,בחשד
גזל ,בחסות חשיכה ,בחסינות מושל" – כדברי מאיר אריאל המנוח).
מלבד נערי החבל שמשתחררים מסיבות שונות ומשונות ,נקלטים
אצלנו לא מעט צעירים שפסחו על השירות או נפלטו במהלכו,
ואשר זקוקים למקום להתחיל בו מחדש .עבורם הערבה היא עיר
מקלט :מרחב שלא ישפוט ולא יוקיע אותם  ,הרחק מההורים ומה�ח
ברים שחוזרים רק בסופ"ש ,ומכלים אותו בדיבורים אודות המפקד
הקשוח ומה שהתרחש בעת המעצר בחברון .נכון ,ראיון איתם אולי
לא יתרום לשיעורי הגיוס אצלנו (ממילא אי אפשר לעלות הרבה
מעל  100אחוזים) ,אבל אולי יהיה בו עניין .הרי גם ציונים אדוקים
ומשעממים שכמונו יודעים שהחיים דינמיים.

יניב גולן ,סמר

מחלקת חינוך מועצה אזורית חבל אילות
"אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים
עם רגליים בנעליים,
עם שכל בראש-
תמצא את הדרך שלך,
אל תחשוש.
אתה יכול ויודע ,מוכן ומזומן,
ואתה הוא זה שיחליט לאן"

והקהילתית לכל אורך השנה ,וברצוננו לאחל לכולנו שנה מוצלחת,
שנה של חברות ,שנה של התרגשות וגילוי ,שנה של למידה ,הבנה
ואהבה – .שנה של הרפתקה גדולה!
להלן מעט מהנתונים לשנה הקרובה:
גיל הרך
גיל יסודי

 487תלמידים בבית ספר היסודי "מעלה שחרות"
מתוכם  82ילדים עולים לכתה א׳ 32 ,ילדים
בבית-הספר ב"נאות סמדר".

על יסודי

 444תלמידים מתוכם  42תלמידי נעל"ה.

ד"ר סוס
תושבי חבל אילות שלום,
מחלקת חינוך במועצה אזורית חבל אילות גאה לפתוח את השנה
החדשה -תשע"ט
התברכנו להיות חלק ממקום בו אנו ,ילדנו ונכדנו ,מוקפים בנוף
מדברי ואנושי נדיר וייחודי ביופיו ,כזה המשלב בתוכו ערכים חבי
רתיים ,סביבתיים וחינוכיים שבכוונתנו לטפח ולשמר .לצד המשכה
של אותה עשייה מוערכת וענפה ,אנו גם עדים לצמיחה דמוגרפית
של המקום ושמחים על קליטה של תושבים ,המעשירה את ההון
החברתי והתעסוקתי באזורנו .לנוכח מציאות זו ,אנו גם רואים עצי
מנו אחראים להתפתח ,לצמוח ,ללוות ישובים ולמנף את מערכת
החינוך ,כך שתענה על צרכי הקהילה ותתאים לסביבה המתחדשת.
צוות החינוך רואה בכל תושבי המועצה שותפים לעשייה החינוכית

גני ילדים סה"כ  265ילדים .3-6

מכינה קד״צ  40בני נוער במכינה ב"באר אורה".
מתנדבי ש״ש מצטרפים פעילים חדשים לסמר ,קטורה ולוטן.
נמצאים פה בשבילכם במשך כל השנה ,צוות המחלקה:
קרן ספיר  -מנהלת מחלקת חינוך
רינת גבאי  -מנהלת מחלקת חינוך קדם יסודי
ורד כהן אכד  -מנהלת שירות פסיכולוגי חינוכי
זאב נעמן  -קצין ביקור סדיר
אוסי לוי  -מדריכה פדגוגית לגיל הרך
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מהמתרחש בחבל

מהמתרחש בחבל
הרגשה של בית
לפני כשנה ,בשחר המוקדם של ה 31-ליולי  ,2017עמדה מול שער
נאות-סמדר שיירה ארוכה של משאיות ענקיות נושאות חלקי בתים
ישנים שנקנו ממנהל הדיור הממשלתי .חלפה לה שנה ו 14-מתוך
ה 19-בתים שופצו והוכנו למגורים.
סיום מבצע זה סימן את האות להתחלת אירוע יוצא דופן ,שנקרא
בפי אנשי המקום ״מעברי הדירות״ .זה אירוע המתרחש כל כמה
שנים ומשתתפים בו כל תושבי הקיבוץ .בחודש הזה כולם עוברים
דירה ,אנשים יוצאים מבתיהם ומשפצים ומחדשים למעלה ממאה
בתים וקראוונים בישוב ,ועוברים לבתים אחרים שנבחרו לפ י הצ�ר
כים המשתנים ובתיאום עם האנשים.
הפעם השתלבו הבתים החדשים במעבר י הדירות והם מהווים תו�ס
פת נכבדה ומשמעותית מאוד למערכת המגורים בנאות סמדר .הם
מאפשרים להמשיך את מהלך קליטת חברים החדשים לקיבו ץ ומ�ח
ליפים קרוואנים ישנים מאד ובלתי ראויים לדיור.
חודש יולי כולו הוקדש ל״מעברי הדירות״ .זהו אירוע קהילתי
משמח ומיוחד שלקח ו בו חלק מבוגרים וילדים ,אורחים ומתנ�ד
בים .במהלכו ,עבדנו בחוליות עבודה; שופצו בתים ,נבנו ארונות
מטבח בנגריה ,כל הבתים נצבעו מחדש ,חוליות אינסטלציה ,חשמל,
צוותים טכניים ,חולית נוער וילדים בליווי מבוגרים שעברו חוויה
בלתי נשכחת .ובתום החודש ,עם סיום השיפוצים ,במבצע מתוכנן
ומדויק עברו כל האנשים מביתם לבית אחר ,נקי ומשופץ .החודש
התאפיין בתכונה בלתי פוסקת לצד נחיצויות היום יום .כ ל ערב ה�ת
כנסנו לשמיעת יומן היום על ידי אחד מתושבים וסיימנו את האירוע
כולו במסיבה בבריכה.
זהו אירוע קהילתי יוצא דופן בהיקפו ובאנרגיה המיוחדת שבה הוא

נעשה ,וכל אחד תרם מיכולותיו  -צוות מוביל שארגן ותכנן את
כל המהלך ,צוותים בתחומים הטכניים או בענפי השירות הנחוצים
בשוטף מטבח ,פונדק ,דיר ,והכנות במטע  .עדיין נשארו זנבות ל�מ
עברים ,ועכשיו צריך להחזיר את המקום לסדר .הרי צריך קצת זמן
לסדר את הבית החדש והגדיד כבר בפתח.

ענת גנאור

היו שלום ותודה על החינוך

אכן ,חוויה מטאורית

ביום חמישי 30 ,באוגוסט ,התכנסו רבים בלובי-גלריה ,כדי להיפרד
מהשתיים שהובילו את מערך החינוך בחבל במשך שנים – שושי
אורון ואיילת קוזיץ.
באירוע מרגש במיוחד ,נשאו דברם מי שזכו לעבוד עם השתיים –
חנן גינת ,אודי גת ,אפרת אדר ,עליזה כהן וגם בר ,בנה של שושי
ונוספים .אנשי רנות הנעימו בקולם וגלידת יטבתה הנעימה את
החיך.

בפעם השמינית התקיים בפארק תמנע אירו ע שכולו סביב מטר ה�מ
טאורים (פרסאידים) ,בלילה של ה  –  .12.8שוב הגיעו משפחות ב�ה
מוניהן ,אך הפעם חוו אירוע אינטימי מאשר בעבר ,מכיוון שעבודות
הבנייה המתקיימות בשטח האגם לטובת הקמת האמפיתיאטרון ,לא
אפשרו הצבת טלסקופים וקיום פעילות בהיקף דומה לזה של השנים
הקודמות.
במקום זאת ,יכלו המבקרים – כ 1,200-במספר ,שרכשו את כל
הכרטיסים זמן רב לפני האירוע  -להתנייד בין עמודי שלמ ה וה�פ
טרייה ,שם הוצבו טלסקופים ומדריכי “הדובה הגדולה” הסבירו,
הדריכו והנחו תצפיות על גרמי השמיים ,מהשעה שבע בערב ועד
אחת בלילה.
אני עצמי ,לאחר ביקור בנקודת התצפית שהוקמה ליד הפטרייה,
בחרתי להתמקם בפינה חשוכה במיוחד ,על מנת לראות כמה שיותר
שמים וכמה שפחות אור .היעדרו של הירח תרם לאווירה המכושפת
שנחה על נופי תמנע ,שהיוו תפאורה מושלמת למופע חיצי האור
שפילחו את השמים.
נתראה בשנה הבאה.

הצלחה רבה לשתיהן בדרכן החדשה!

גל נקדימון

הענקת שי לשושי

הבתים המחודשים

תפעלו ,תזמו ,תנהיגו ,תשפיעו!
ביום שלישי ,ה 7-לאוגוסט אחר הצהריים ,התקיים מפגש נשים
בלובי-גלריה שבאולם האזורי .את המפגש יזמתי כאחראית על
נושא שוויון מגדרי בחבל אילות ,במטרה לקדם נשים לשבת ליד
"שולחן מקבלי ההחלטות" ולעודד אות ן להתמודד לתפקידים ב�מ
ליאת המועצה ובועדים המקומיים.
כיום מכהנת אישה אחת בלבד במליאת המועצה; המצב האידיאלי
הוא להגיע ל 50%נשים שמכהנות במליאה ובמגוון תפקידים בעלי
השפעה.
מאחר ובאוקטובר הקרוב תתקיימנה בחירו ת למליאת המועצה ול�ו
עדים המקומיים ,ראיתי חשיבות רבה בקידום המפגש הזה.
במפגש הושם דגש על חשיבות ההירתמות והמעורבות של כל נשות
חבל אילות ,על מנת ליצור איזון מגדרי ושוויון מגדרי ,שיביא ו ל�ש
וויון חברתי .על מנת שכל ההחלטות שתתקבלנה ישקפו את כלל
החברה שלנו ,חשוב שבתהליך קבלת ההחלטות ייקחו חלק גם נשים
וגם גברים.
במהלך המפגש נשאו דברים ראש המועצה ד"ר חנן גינת והדס
שפירא מנכ"לית המועצה ,רויטל טריפלר מנכ"לית ערבה תיכונה,
שסיפרה את סיפורה האישי והדרך שעשתה עד לתפקיד זה ,ד"ר
מזל שאול מנכ"לית עמותת "כ"ן – כוח נשים" דיברה על הנתונים
במועצה ועודדה אותנו ולקחת חלק.
הערב נחל הצלחה והמשתתפות הרבות הביעו שביעות רצון ונכונות
לקידום הנושא.

איילת נפרדת

טיפ וטרינרי

 /ד"ר ריק עדן ,וטרינר

ספירוזיס ,הנילוס המערבי ,יתושים ומים
במהלך חודש אוגוסט עלתה לכותרות מחלת העכברת ,המוי
כרת בשם לפטוספירוזיס .עכברת היא מחלה הנגרמת על
ידי חיידקים מהסו ג  Leptospiraשנישאים בעיקר על ידי ח�ו
לדות ובארץ גם על ידי חזירי הבר ,אבל פוגעת במגוון רחב
של בעלי חיים ויכול לעבור לבני אדם .סימני המחלה נעים
בין תסמינים קלים לקשים במיוחד :כאב ראש ,כאבי שרירים,
חום ,עד דימום מהריאות ודלקת קרום המוח .כנגד מחלה הזאת
ניתן לטפל ,וניתן לחסן את חיות הבית.
(( West Nile viruse (WNVנגיף הנילוס המערבי)
מועבר בעיקרבאמצעותיתושים ומדביק בעיקר ציפורים אך גם
חיות אחרות ובני אדם .בדרך כלל החיידק גורם למעין שפעת

קלה ,ורק לעיתים רחוקות גם לדלקת מוח ומחלה של מערכת
העצבים .כעשרים אחוז מהסוסים שנוגעו ב"מערב הנילוס” לוי
קים במחלה באורח קשה .אין תרופה טיפולית ספציפית כנגד
הנגיף ורק לסוסים קיים חיסון מסחרי כיום.
מים ויתושים
מה ניתן לעשות כדי למנוע את המחלות? צריך לשלוט במקורות
מים  -מים מזוהמים ויתושים מעבירים מחלות.
חיסון החיות :חיסון ה"משושה" בכלבים מחסן נגד עכברת רק
כשישה חודשים .אם אתם מתכוונים לטייל בצפון עם כלביכם
– קודם תחסנו שוב! סוסים צריכים חיסון מדי שנה.
https://www.facebook.com/keturavet/

שרי ברקן
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קווים לדמותו של חבר מיוחד

בימות פיס

לפני כחודש הלך לעולמו חברי הטוב אבו-ענאן ,מוחמד חביב-אללה מעין-מאהל .אני מבקש להעלות
קווים לדמותו יוצאת הדופן של האיש הזה ,שהיה "דורש שלום ומבקשו״

מפעל הפיס ומועצה אזורית חבל אילות מזמינים:

ג׳ירפות

בשנת  2000התרחשה פעילות קוסמית נדירה שאפשרה את קיום
הפרויקט יוצא הדופן "נתיבים משותפים" :מאדים ,נוגה ,כדור-
הארץ והשמש היו בקרבה הגדולה ביותר ביניהם (לאסטרונומים
שבינינו  ,זו רק מטאפורה - )...ג'ופיס ,מייקל ,חנן ומוחמד תוזמנו
על ידי אלוהים ואללה לזמן ומרחב נדירים ,מה שהניב בניית גשר
יוצא דופן בין תרבויות ,דתות ועמים שונים.
למוחמד שמורה זכות מיוחדת בסיפור הזה ,גם בשל אופיו המיוחד,
אבל גם מהיותו נציגו של העם הערבי – נציג שהביע את להיטותו
הרבה לקשר ופעל בנחישות ,בדבקות ,ללא לאות ובתבונה לבניית
הגשר המסובך ,החשוב והמוצלח הזה .מוחמד שימש בתפקיד רכז
הטיולים של ביה"ס המקיף בכפר המוסלמי עין-מאהל ,שעה שפנינו
אליו מביה"ס "מעלה-שחרות" שבחבל אילות .הוא ,כמובן ,ניאות
מיד! במהלך המפגשים הרבים מוחמ ד ידע גם להציג את הצד ה�ע
צוב והעגום של האוכלוסייה הערבית ,לרבות הפקעת קרקעות ממנה
סבלו אנשי הכפר והוא ביניהם .יח ד עם זאת הטיף לכך שתלמ�י
דים ומורים משתי הקהילות יכירו זה את זה ואלה את אלה ,ואף
יעמיקו היכרותם .הוא עשה זאת תוך מתן דוגמה אישית ,המהווה
מופת לאיכות הקשרים המצוינים בין ערבי ליהודים .הוא היה כל כך
ממוקד מטרה ,ע ד כי ידע להתגבר על קשיים רבים במהלך המפ�ג
שים הרבים שהתקיימו.
מוחמד היה נעים-הליכות ובעל קסם אישי וידע ליצור קשרי ם ט�ו
בים במהירות הבזק .סגנון הדיבור שלו ,אומץ לבו ,אמונתו ותבונתו
והקפה הטוב שידע להכין לעיתים קרובות  -המסו כל לב שפגש
בדרכו .בביתו הגדול אירח ביד רחבה ובלב ענק (עם אישת ו נ�ז
מיה וילדיו חכמת ,נג׳את ,ענאן ומראח) רבים ממשתתפי הפרויקט
"נתיבים משותפים" .כאשר התעוררת בבוקר ,בחדר האירוח בביתו,
הביטה בך מהקיר הדרומי תמונת אביו  -תאופיק חביב אללה ,שהיה
מוכתר הכפר בזמנו ,בתלבושתו המסורתית .דרך החלון יכולת

21:30 | 27.9.18
קיבוץ גרופית ב"תצפית"

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

מוחמד ומשפחתו

שמוליק ומוחמד

לראות וכמעט לגעת במטע הזיתים שלו וממזרח ניתן היה לראות
את הר תבור במלוא הדרו .עוד לא הספקת להתאושש מהמראות
המכוננים הללו והנה צצה (בתזמון מופלא) דמותו של מוחמד עם
קנקן הקפה המעולה שהכין עם הספלים הקלאסיים ועם חיוך רחב
נסוך על פניו והוא מבר ך אותך בעברית ובערבית ,ערוך ומוכן לש�י
חה על כל נושא שבעולם והוא היה עתיר בסיפורים.

והנה צצה (בתזמון מופלא) דמותו של מוחמד
עם קנקן הקפה המעולה ,שהכין עם הספלים
הקלאסיים ועם חיוך רחב נסוך על פניו והוא מברך
אותך בעברית ובערבית
כה דומיננטית היתה דמותו עד כי הוכר על ידי מוסלמים ודרוזים,
בדואים ונוצרים כמשכין שלום בתוכם .הוא נקרא לא אחת לעשות
"סולחה" בין ניצים במחנות השונים .זאת ראיתי גם כאשר הגיעו
לסוכת האבלים שהוקמה ביום פטירתו משלחות רבות ומגוונות,
מאזורים שונים בארץ ,של מנחמים ואבלים על לכתו של האיש הזה.
בשלב מסוים נשאלתי על ידי אחד ממארגני ההלוויה אם ברצוני
לומר כמה מילים בפני כולם ועניתי שאשמח מאוד לעשות זאת.
אנסה פה לתמצת את דבריי שם ומכיוון שלא היתה לי אפשרות
להתכונן לזאת ולהעלות את דברי בכתב ,אני מסתמך על זכרוני
הקצר ועימכם הסליחה.
"שלום לכולכם ,שמי שמוליק אשחר והגעתי לפה מקיבוץ גרופית
יחד עם מייקל לוי .מוחמד היה אחד מידידי הטובים ביותר; הוא
לימד לא לפחד מערבים ואפילו לאהוב אותם ...מוחמד הכניס אותי
לביתו והכרתי היטב את משפחתו החביבה .מאוחר יותר הכרתי עוד
רבים מהחמול ה שלו ועוד רבים מאנשי הכפר ,לרבות מורים ו�ת
למידים .למדתי כמה הרבה אנשים טובים יש בכפר .מוחמד היה
שותף בכיר לפרויקט שהקמנו יחדיו " -נתיבים משותפים" – גשר
בין עמים ,בין תרבויות ,אך בעיקר בין בני אדם .כמה תכונות היו לו
למוחמד ,שאפשרו לו לבצע פרויקט זה בהצלחה ,כמו קסם אישי,
אומץ לב ,תבונה ויכולת ביצוע .אני לא אשכח אותו לעד!"
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דוגמא חינוכית

 /גל נקדימון

עשר שנים הובילה שושי אורון את המתנ"ס האזורי ואת אגף החינוך בחבל אילות .עם עזיבתה לטובת
תפקיד בכיר בחברה למתנ"סים ,היא מסכמת תקופה עמוסה בעשייה ובזיכרונות טובים
שושי ואני נפגשות בבית התה שבקיבוץ לוטן ,בבוקר קייצי בסוף
אוגוסט .שושי ,שאי אפשר היה לתפוס אותה בעבודה בלי לבוש מוקי
פד להפליא ,מגיעה בסניקרס ,שורטס וטי-שירט וכולה משדרת אווירת
חופש .את עבודתה החדשה בצפון היא כבר החלה ,ועכשיו ,כשהיא
מגיעה לחבל אילות ,היא מרגישה שכאן אפשר לשחרר.
שושי וניצן ,בעלה ,גרים כל השנים הללו בקיבוץ יהל ,הורים לבר בן
ה 24-וגיא בן ה .14-לניצן גם יש שלושה ילדים מנישואים קודמים –
גל ,דין ורותם "ויש לנו אפילו שני נכדים קטנים מרותם ".אומרת שושי
בשמחה ובגאווה.
שושי אורון נולדה וגדלה בנצרת עילית ,בשנות ה– ,70בת בכורה,
להורים שעלו מטעמים ציוניים ממדינות חבר העמים .שנה לאחר העי
לייה הגיעה שושי ותשע שנים לאחר מכן הצטרפו למשפחה אח ואחות,
תאומים .המשפחה היתה מסורתית והצטיינה בחינוך מאד קפדני ,תוי
בעני ושמרני ,ששם דגש מאד חזק על השגיות ומצוינות ,על הצבת
מטרות ויעדים לכל ילד .שום דבר לא מחבר בין התיאור הזה ,של
בית המשפחה ,לאשה הגבוהה והבלונדינית ששרועה בנינוחות באחת
הכורסאות מחוץ לבית התה ,ושושי מבהירה לי שכבר בצעירותה ,בין
שיעורי פסנתר לשיעורי ג'אז ,חתרה לשינויים בתחום החינוך ,בעיקר
אחרי שהבינה שבית הספר והיא – לא חברים טובים .תוך כדי שיחה,
מסתבר שאת משנתה החינוכית גיבשה בגיל צעיר.
"בערך באמצע התיכון החלטתי שבית הספר לא מתאים לי ואני לא
מתאימה לו; בתור נערה הרגשתי שמשהו חסר ,שאין מקום בתיכון
ליצירתיות ,ל'אני' .שיטות ההוראה היו מאד חד-גונית וכל מערכת
החינוך ראתה איזשהו פס ייצור שאם לא התאמת לו ,אז לא היה לך
מקום .אני חושבת שאחד הדברים שלא היה אז בהשוואה להיום ,זה
מסגרות תומכות והסתכלות על כל ילד כעולם ומלואו .אז בערך בגיל
 17יצאתי לעבוד ואחר כך חזרתי להשלים בגרויות במסגרת אחרת".
התיכון אולי לא עשה לה את זה ,אבל האקדמיה דווקא כן ושושי היא
כנראה אחת הדוגמאות המובהקות לכך שמערכת החינוך של שנות
ה– 70וה– 80כשלה ,ביותר ממובן אחד .היא אוחזת בתואר ראשון
בחינוך וקרימינולוגיה ,בתעודת הוראה ,תואר שני במנה ל החינוך וב�י
מים אלה משלימה תואר שני נוסף במנהל עסקים ,עם התמחות בייעוץ
ארגוני .את הקריירה בתחום החינוך היא החלה עוד לפני שמלאו לה
 20ועברה את מגוון התפקידים שהיה לחינוך הפורמאלי להציע לה
 מורה ,מחנכת ,הוראה לבגרות ,רכזת שכבה ...ובמשך כעשר שניםהתקדמה בתוך המערכת.

"כשראיתי אותו בפעם הראשונה מאד התפלאתי,
כי אני מכירה ראשי רשויות ואני יודעת איך הם
מציגים את עצמם ...לאחר שהסתיימה הפגישה
התקשרתי לחברה ואמרתי לה שנראה לי שהוא
לא באמת ראש המועצה ,נראה לי שזה מתחזה"...
התחנות הבאות שלה בתחום כבר היו הרבה פחות שגרתיות :״במהלך
השני ם  2002-2008עבדתי בביה"ס בכלא אופק – כלא נוער הש�ו
כן בתל-מונד; זה כלא לבני נוער מגיל  13עד גיל  ,21שנמצאים על
כל מנעד העבירות הפליליות ,מקום מאד מאד מאתגר .הגעתי לעבוד
שם ,בין השאר ,בזכות התואר שלי בקרימינולוגיה ותזה במנהל החינוך
על מסגרות אלטרנטיביות לנוער נושר ובסיכון .כלא אופק מהווה את
החצר האחורי ת של החברה הישראלית ותעודת עניות לחברה הי�ש
ראלית ,בעצם העובדה שבני נוער וילדים לא מצליחים לקבל מענה,
הופכים להיות שקופים בתוך המערכות ומשם הדרך שלהם לפשע
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היא קלה וישירה וזה גם מתחבר לאותן מערכות חינוך שלא מצליחות
לראות את הילד ,לתת מענה מיטבי שמותאם לצרכים שלו( .זו אמירה
כוללנית ,כי באופן יחסי לכמות בחברה זה עדיין אחוז נמוך)".
במקביל ,החלה שושי לעבוד גם במסגרת היל"ה – פרויקט של משרד
החינוך ,שיחד עם הרשויות המקומיות ,מציע מענה לבני נוער נושרים
ובסיכון ,ומהווה ,למעשה ,את רשת הביטחון האחרונה של מערכות
החינוך" .זה מענה הוליסטי שמקיף את אותו נער ,או נערה שנשרו
ממגוון סיבות ,ונותן תמיכה בתחום הלימודי ,חברתי ,רגשי ומקצועי".
היא מסבירה.

היי ,דרומה!
איך עברת מהתחום המאתגר הזה ,לשקט של חבל אילות?
"נעניתי לקול קורא של החברה למתנ"סים שחיפשה מנהלי מתנ"סים
 הגעתי למערך המיון של החברה ,שהוא מאד קפדני ,ארוך ומקצועי,וכלל תהליך מאד מעמיק של ראיון ,מבחנים ממוחשבים ומרכז הערכה
שנמשך יומיים ,שבסופו קיבלתי רישיון ניהול מתנ"ס .יום אחד קיבלתי
טלפון מהחברה למתנ"סים – שאלו אותי אם אני מוכנה לבוא מהר

אודי גת מברך באירוע הפרידה משושי

לנהל מתנ"ס בחבל אילות ,ואני שאלתי  -מה זה חבל אילות? אמרו לי
'אם את רוצה לדעת ,תיפגשי עם ראש המועצה – אודי גת.׳
רושם ראשוני?
"אני לא אשכח את הפגישה הזו  -היא נערכה במרכז ,ביום שישי
בבוקר .כשראיתי אותו בפעם הראשונה מאד התפלאתי ,כי אני מכירה
ראשי רשויות ואני יודעת איך הם מציגים את עצמם ,ופתאו ם אני פו�ג
שת איש חמוד עם עיניים כחולות ענקיות ,בלבוש ל א רשמי וגם הש�י
חה היתה כזו והתנהלה בחום ,נעימות וחוסר משוא פנים .למעשה ,כל
כך הופתעתי ,שלאחר שהסתיימה הפגישה התקשרתי לחברה ואמרתי
לה שנראה לי שהוא לא באמת ראש המועצה ,נראה לי שזה מתחזה"...
כנראה שבסוף האמנת שפגשת את ראש המועצה ,כי הגעת לכאן
"אודי הזמין אותי לבקר בחבל ,ובתחילת שנת  2009עליתי על מטוס
לאילת .אני חושבת שזו היתה הפעם ראשונה שטסתי בטיסה פנים-
ארצית ובאותו היום היו המון כיסי אוויר וחטפתי את הבחילה של
החיים שלי ורק התפללתי שלא אקיא ...אבל הגעתי לכאן בחורף ולא
באוגוסט ,אז מזג האוויר היה מזמין ושמשי ומה שבעיקר מה ששבה את
ליבי ,זה שבחודשי החורף היתה כאן שמש מדהימה".
מה היה אופי התפקיד שהתעניינת בו ושעליו דובר?
"אודי הגדיר לי את המשרה כניהול מח' חינוך וניהול המתנ"ס והסביר
לי שחיפשו מישהו שבא מתפקידי החינוך הפורמאלי ,עם רקע בחינוך
לא פורמאלי ,כדי לנה ל את שני הגופים ,אבל בגלל הדרישות הספצ�י
פיות של התפקיד ומיעוט התושבים בחבל ,לא מצאו כאן מישהו שיוכל

לתת מענה לכל התחומים.
באותו היום הגעתי ישר למועצה ,היתה אווירה מאד מאד נעימה ואני
זוכרת את השמש ,השקט ואודי כאיש חזון ,עם האמירה שלו שיש כאן
מערכת מצוינת המהווה כר נרחב לצמיחה ולהתפתחות ,ושהוא נותן לי
את כל החבל לרוץ קדימה".
זה דיבר אלייך?
"התפקיד מאד עניין אותי – מתוך כך שעסקתי הרבה שנים בשליחות
קהילתית ,חינוכית וחברתית ומתוך חיבור מאד חזק למערך החינוך
הבלתי פורמאלי .ניצן ,בעלי ,בא מתחום הכספים – הוא היה סמנכ"ל
כספים ומנכ"ל של בית תוכנה ולאחר מכ ן שימש בתפקידי ניהול בכ�י
רים בתחום האבטחה ,כך שבשבילו זו הית ה הזדמנות 'לרדת מהקר�ו
סלה' ,להיפרד מאורח חיים מאד מאד תובעני ולעבור לכאן (למרות
שמבחינתנו זה היה בהתחלה נעלם אחד גדול)".
איפה התמקמתם בחבל?
"שבוע אחרי שבאתי לכאן לראשונה ,כבר הגעתי ליומיים ,כדי לחפש
לנו בית שיענה על הצרכים שלנו .לשמחתי ,בקיבוץ יהל קיבלו אותנו
בחום ובחיבוק ועד היום יש לנו את אותה התחושה של בית .בכלל,
בכל השנים האלה קהילת יהל מהווה עבורנו מקום חם ,תומך ,דואג
ועוטף .עברתי לכאן לבד בתחילת  ,2009עד שניצן והילדים הגיעו
בסוף שנת הלימודים  -גי א נכנס לגן בגרופית ובר למד בפנימייה ה�צ
באית הפיקודית בריאלי בחיפה".
איך מיצבת את עצמך ,את התפקיד ואת העבודה מול כל הממשקים?
"הכניסה לתפקיד לוותה על ידי מחוז דרום בחברה למתנ"סים ,שמאד
עטף אותי מבחינה מקצועית ונתן גם לי ,גם למתנ"ס ולגם לעובדים -
מעטפת מקצועית ,תמיכה והעשרה.
כמה חודשי ם אחרי כניסתי לתפקיד ,אודי ואני קיבלנו החלטה שא�נ
חנו רוצים למפו ת את כל המערכות החינוכיות בחבל ,כחלק מהתפ�י
סה ההוליסטית שחינוך פורמאלי ולא פורמאלי חד-הם .המגמה היתה
לחזק את הממשקים ואני אגיד אפילו – הגדרה מחודשת של תחומי
העבודה המשותפים .רצינו ,כחלק מתוכנית האב ,להעלות את הסוגיה
של אדם אחד שמנהל את שתי המערכות ולהגדיר איזה מבנה ארגוני
ישרת את התפיסה החינוכית של חבל אילות".

"תוכנית האב נבנתה תוך תהליך של שיתוף ציבור,
במטרה לשתף כמה שיותר גורמים ,בעלי תפקידים
ושאינם בעלי תפקידים מתוך הקהילות והגופים
המקצועיים"
זה לא נשמע פשוט ,לעבוד כל הזמן עם שני הכובעים הללו ,של
ניהול החינוך וניהול המתנ"ס והיום באמת התחומים הופרדו .האם,
לזמנו ,זה היה נכון?
"תוכנית האב נבנתה תוך תהליך של שיתוף ציבור ,במטרה לשתף כמה
שיותר גורמים ,בעלי תפקידים ושאינם בעלי תפקידים מתוך הקהילות
והגופים המקצועיים .חלק מקבוצות השיח שנערכו וקבוצות המיקוד,
היו סביב השאלה – האם אתם חושבים שאותו אדם צריך לנהל גם את
המתנ"ס וגם את מחלקת החינוך? בתוכנית האב הגדרנו לעצמנו את
חזון מערך החינוך בחבל ,ותוך כדי כך התחזקה גם בציבור התחושה
שאדם אחד צריך לעמוד בראש המערכת ,לאגם את העשייה גם ברמת
התכנים והממשקים וזה בעצם היה תהליך המעבר ממחלקה לאגף".

גיבוי ,ניהול ,עשייה
איך תסכמי את התקופה הארוכה שלך כאן?
"היו לי כאן עשר שנים נפלאות ,מלאות בחדוות עשייה ,בחדוות
יצירה ,בפיתוח ,בחשיבה ,עם שותפים נפלאים .ניהלנו הרבה מעגלי
שיח וחשיבה ,ובכל המעגלים קידמנו הרבה מאד תהליכים חינוכיים
וקהילתיים ,שתרמו בליווי ופיתוח הקהילה .במהלך השנים הללו
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המשך מעמוד 9
המתנ"ס עבר תנופה מאד גדולה ,פתחנו את ביה"ס למחול ,את קבוצת
הכדוריד STEM-Science Technology and Engineering, ,
 Mathematicsבבתי הספר  -פרויקט שקידמנו יחד עם שותפות
טורונטו .קידמנו את הנושא של ביה"ס וירטואלי ,כיתה עמלנית
בביה"ס ,מודל מוזיקלי יישובי ,פיתוח פרויקטים משותפים עם JCC
 GLOBALומרכזים קהילתיים יהודים בעולם ,מעבדה לחדשנות
קהילתית-חינוכית ,פיתוח חוגים חדשים ופעילויות חדשות במתנ"ס,
הלובי-גלריה באולם האזורי ,גיוס משאבים ,הקמת מערכות חינוך

רנות באירוע הפרידה

חושבת על הדבר הבא ואני גם מקווה שזה מה שהם לוקחים ממני אתם
לחיים".
עשר שנים זה הרבה זמן; לא הרגשת בשום שלב שאת רוצה להמשיך
למשהו אחר?
"כשרק הגענו לכאן ,לא חשבתי שנבלה כא ן עשור .היתה לי את ה�ת
חושה שאבוא לקדנציה כזו או אחרת ,ונחזור הביתה ,למרכז ,לחיינו
הקודמים .אבל עברה שנה ועוד שנה וכל כך נהניתי פה ...ומצאנו כאן
בית חם וחיזקנו את התא המשפחתי והגשמנו המון חלומות  -גם ברמה
האישית וגם ברמה המקצועית והשנים עברו וטוב לנו כאן.
בשנה-שנתיים האחרונות התחילו לדבר איתי בחברה למתנ"סים על
התפקיד הבא ,על השל ב הבא ,היות וקיבלתי הערכות גבוהות (לח�ב
רת המתנ"סים יש מערך הערכת מנהלים מאד מסודר וחלק מתהליכי
ההערכה כולל את השאלה – מה התפקיד הבא)".
ומה דיבר אלייך?
"האפשרויות התחלקו לתפקידי מטה ,שהם יותר רוחביים ותפקידי
ניהול ,שהם יותר שטח .שמבחינתי ומבחינת החברה למתנ"סים כל
מגוון התפקידים היה פתוח ,אבל מתוך אהבה מאד גדולה לקהילה
ולשטח ,חשבתי שהדבר הנכון עבורי הוא לעבור לנהל רשת מתנ"סים.
במרחב הגיאוגרפי שלנו ,אובייקטיבית ,אין כזה דבר ובמקביל עלה בי
געגוע מאד חזק למשפחה ולחברים בצפון".
והנה ,את עוזבת...
"זה לא קרה ביום אחד  .שיתפתי את חנן גינת בכוונה וברצון שלי ל�ה
תחיל בתהליך ,והוא נתן לי את ברכת הדרך ,ולשמחתי  -אחרי כמה
הצעות שלא כל כך התאימו לי  -נפתח המכרז של רשת המתנ"סים

בבאר-אורה – צהרון ,מעון ,גנים ,חיזוק שלוחת החוגים שלנו בעובדה,
פתיחת שלוחת חוגים בבאר-אורה ,קידום בניית בית ספר יסודי חדש,
פתיחת מגמת תקשורת"...

"שבוע אחרי שבאתי לכאן לראשונה ,כבר הגעתי
ליומיים ,כדי לחפש לנו בית שיענה על הצרכים
שלנו .לשמחתי ,בקיבוץ יהל קיבלו אותנו בחום
ובחיבוק ועד היום יש לנו את אותה התחושה של
בית"
איך מקדמים את כל זה???
"עם הרבה אנשים טובים –הנהלת מתנ"ס היתה תמיד מאד תומכת
ומגבה והיו אנשים טובים שותפים גם בתוך המתנ"ס ,בקרב מנהלי
המחלקות ,במועצה ובבתי הספר ,במערכות החינוך החברתי בקיבוצים
והכ ל התכנס למנוף לעשייה אדירה! הדרך ,בחלקה ,היתה גם עם מ�ה
מורות ואי-הסכמות ,אבל כולנו פעלנו לאותה מטרה – לא כסיסמא,
אלא ממש כעשייה .חשוב מאד לומר שהכל נעשה בגיבוי ובאוטונומיה
ניהולית של אודי; הרגשתי שלי הוא נתן לפרוח ולצמוח ובזכות זה גם
המערכת פרחה וצמחה והתפתחה וגדלה".
אז אני מבינה שעם הזמן השתכנעת שהאיש הלא רשמי שפגשת לפני
עשר שנים הוא באמת ראש המועצה...
"ועוד איך! אודי תמיד אמר לי שרק דגים מתים שוחים עם הזרם ולכן
הוא אפשר לי כר של עשייה בלתי נדלית – כל רעיון ,חלום ,יוזמה
ומחשבה קיבלו גיבוי ולמדתי ממנו הרבה מאד על ניהול ,על כריזמה
שקט ה אבל מאד נוכחת ,על זה שאפשר להיות מנהיג בלי לצעוק ,ב�צ
ניעות ,בענווה; על הרבה ממה שאני היום ,אני חייבת לו קרדיט מאד
מאד גדול".
ומה האני מאמין שלך בניהול?
"אני מאמינה ,שמנהלים סוג א' ממנים עובדים סוג א' פלוס ,ומנהלים
סו ג ב' ממנים עובדים סוג ג' .מנהל טוב נותן לעובדים שלו לצמוח ו�ל
פרוח .אבל עם כל הכבוד והקרדיט לסביבת העבודה ,לא הייתי יכולה
להגיע ולהישאר כאן עשר שנים בלי התמיכה האדירה ובלי הגב החזק
והאדיר של ניצן שלי ,של האיש של י שמפרגן ואוהב ודואג ושא�כ
פת לו ,ובלי התמיכה של הבנים שלי ,שאני מקווה שאני מהווה מודל
עבורם כאשת קריירה ,כמי שמציבה מטרות ומשיגה אותן ומי שתמיד
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לא פורמלית ,באקו-כיף

בטבעון ולאחר תהליך של מיון ,התקבלתי לתפקיד מנכ"לית רשת
המתנ"סים בטבעון (שישה בסך הכל ,שפרושים במרחב הגיאוגרפי
שכולל כמה יישובים) .בשבועות הראשונים של אוגוסט עברתי חפיפה
וב 15.8-התחלתי לעבוד".
ביום חמישי ,30.8 ,התקיים בלובי-גלריה של האולם האזורי אירוע
פרידה מרגש משושי ומאיילת קוזיץ ,במהלכו הוקראו טקסטים מהלב
והוחלפו חיבוקים וברכות .שושי היא לא היחידה שעוזבת תפקי ד ב�מ
ערכת החינוך האזורית (ועוד ייכתב על כך בהמשך) ,אך היא הבכירה
ביותר והשאירה את חותמה המשמעותי ,שיורגש עוד שנים רבות.
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אקספנסיב וולונטירז

 /רותם ג’קסון

קיבוץ יטבתה כלוקיישן מבוקש לצילומים ,שוקו שהפך לגיבור לאומי ,ביטוי שהפך למטבע לשון וחברי
קיבוץ שמנערים מעליהם אבק של כוכבים; “רצינו להיות אותנטים עד הסוף” מסבירים בהנהלת המחלבה,
בעוד הם מנגבים בסיפוק את השוקו מהשפתיים

אסוציאציה למקום מסוים ,לנו יש קיבוץ קטן בערבה  -מקום של
קסם ,אווירה ונופים מדהימים עם ערכים שטוב לנו לנסך אותם״.
“אחירי שהובלנו את האנשים במסע הארוך במדבר ,הגיע הזמן ל�ה
ראות להם את המקום ממנו הכל התחיל ובו הכל קורה  -הטעם,
החוויה ,וכל הדברים היפים שאבי אמר.״ מחדדת עירית.
“ברגע שהבנו שהמקום שאנחנו נמצאים בו הוא היתרון הכי גדול
שלנו ,עשינ ו את החיבור התקשורתי לדבר הזה שנקרא ערבה ו�ל

רם סרוגו

צילום :גדי קדם

קיבוץ יטבתה תמיד ידע להתבלט בחבל הארץ השומם שלנו ,אבל
מכאן ועד להפוך למטאור שיווקי ברמה ארצית ,יש קצת הבדל.
בעידן בו הפרסום וההכרה הם פרמטר בלתי נפרד מהצלחה ,אפשר
לומר שהיטבתים בכלל ומחלבת יטבתה בפרט ,שיחקו אותה בענק.
יש שיגידו שזה החיבור לאח הגדול “שטראוס” ויש שיגידו  -כפי
שהעידה הפרסומת האחרונה שהפיקו  -שלא צריך לחפש רחוק
כשהתשובה נמצאת בהישג יד .משמע ,בואו נפטר את הכרישים
הגדולים מת ל אביב ונעשה את זה בעצמנו .המציאות בפועל מת�א
רת שיתוף פעולה מבריק בין שניהם ,שהצליח לשחזר את התובנה
של האלכימאי“ .אחר י חמש עשרה שנים של מסע השתוקקות לש�ו
קו במדבר” ,כפי שמסביר ה זאת עירית הררי ,מנהלת השיווק ב�מ
חלבה“ ,החזרנו את האנשים למקום בו הכל התחיל ושם גם מצאנו
את הגאולה״.

הישראלי ,עד לטיפת השוקו האחרונה.
״אני היחיד בהרכב הזה שלא גר פה״ ,פותח אבי“ .אני מגיע מנס
ציונה ,דרך שטראוס ,האח הגדול של מחלבת יטבתה.״
רם ,הידוע כסרוגו ,מקיבוץ גזית במקור ,הגיע בעקבות אשתו ,בת
משק והוא חבר יטבתה כבר למעלה מעשרים שנה.
מה עומד מאחורי שינוי התדמית השיווקית שערכתם לאחרונה?
“התהליך של עדכון הזהות המותגית-תקשורתית התחיל כבר לפני
כשנתיי ם והיה ברור שהוא יפלוש לכל התחומים ,משילוט ועד ט�ל
וויזיה״ ,מסבי ר אבי“ .בתוך התהליך הזה הבנו שאנחנו רוצים ל�ה
שאיר את הפוקוס על ׳טעם יטבתה׳  -הן מבחינה מילולית ,בתור
הסלוגן שלנו והן ברמה המעשית .טעם הוא ערך שהרבה מותגים
מנסים לנסך אליהם ,ובמשך הרבה מאוד שנים לטעם עצמו ולשם
יטבתה היה קשר חזק .החידוש הוא שיש לנו הרבה להציע מעבר
לטעם הפונקציונאלי של המוצרים ושהלב של המותג מגיע מהמקום
הספציפי הזה .יש בשוק הרבה מוצרים טעימים ,אבל מה שנותן
לשלנו את ההילה והקסם ,זה המקום בו מכינים את המוצרים ולכן
המסקנה הייתה שהפוקוס במיתוג התדמית שלנו צריך להיות על
המקום ,מה שאומר להעצים אותו בכל השפה התקשורתית.״

“ברגע שהבנו שהמקום שאנחנו נמצאים בו
הוא היתרון הכי גדול שלנו ,עשינו את החיבור
התקשורתי לדבר הזה שנקרא ערבה ולחבל ארץ
הזה ,שיש בו לא רק שוקו וטעם אהוב אלא הרבה
דברים שמצליחים לחבר אותנו למה שאנחנו רוצים”
(רם סרוגו)

שם המשחק – אותנטיות

אבי לאורפר ,סמנכ”ל שיווק של מחלבת יטבתה ,עירית הררי ,ש�מ
נהלת את מותג הבית ורם סרוגו ,מנכ״ל המחלבה ,ישבו לספר על
המהלכים השיווקיים האחרונים ,שפיצחו את הגנום של הלקוח

מה המשמעות בתחרות מול הגופים הגדולים בתחום?
“יש לנו קלף מנצח בתחרות עם מחלבות גדולות כמו ׳טרה׳ו׳תנובה׳,
כי לעומת מחלבות תעשייתיות בלי שיוך גיאוגרפי ספציפי ובלי
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עירית הררי

חבל ארץ הזה ,שיש בו לא רק שוקו וטעם אהוב אלא הרבה דברים
שמצליחים לחבר אותנו למה שאנחנו רוצים״ ,מוסיף רם סרוגו.
״ככל שנגדיל את הסיפור של הערבה כשאנחנו בתוכו ,הרווח שלנו
יהיה כפול .הרי לא רחוק היום בו חבל הארץ הזה שלנו יהיה הדבר
הלוהט הבא של ישראל  -הן מבחינת התיישבות וןהן מבחינת או�פ
ציות לתיירות ודברים מעניינים אחרים.״
״אני הבנתי את הדבר הזה שאתה מדבר עליו ,כשהגעתי לקיבוץ
בפעם הראשונה.״ נזכר אבי“ .התחושה הייתה אחרת מכל מקום
אחר בארץ  -תחושה לשל חופש וחמימות שמתפשטת לך בגוף .ב�י
מים הראשונים רק הסתובבתי בקיבוץ כדי להרגיש את האווירה,
ותוך כדי כך הבנתי שזה המה שצרכנים גם צריכים להבין  -שהמ�ו
צרים שלנו מיוצרים במקום הקסום הזה .זו הייתה אחת התובנות
למיתוג החדש ,שבעקבותיה נערך סיעור מוחתות שהוביל לאן שא�נ
חנו עכשיו ,וזה היה קונצנזוס .משם עברנו לשלב המעשי ביחד עם
חברת הפרסום ׳באומן בר ריבנאי׳.״

“התקבלו שתי החלטות מעצבות  -הראשונה ,שאת
כל הפרסומות מצלמים פה באזור ובקיבוץ עצמו
ושמורידים לכאן את כל צוות ההפקה .השניה,
שחברי הקיבוץ ישחקו בפרסומות ,במקום שחקנים
מקצועיים” (אבי לאופר)
מה כלל השלב המעשי?
“ידענו שיש לנו ביטויים מנצחים כמו ׳טםעם יטבתה׳ ו׳המחלבה מ�ה
ערבה׳ שצריכים להישאר ויהי מה ועם זאת עלו המון רעיונות ומהר
מאוד הבנו שכדי להעביר את המסר ,צריך להיות פוקוס על האנשים
מהקיבוץ .בשלב הזה עוד לא דובר על כך שנשתמש בהם כשחקנים
ראשיים ,רצינו רק לתאר חיי קיבוץ ,אבל אז התקבלו שתי החלטות
מעצבות  -הראשונה ,שתאת כל הפרסומות מצלמים פה באזור ובק�י
בוץ עצמו ושמורידים לכאן את כל צוות ההפקה.״
מה המשמעות של הפקת הפרסומות כאן?
“שכשמורידים לפה צוות הפקה שלם ,זה הופך את ההפקה למורכבת
ויקרה; זו תוספת של עו ד  30%מהתקציבים – לינה לכל אנשי ה�צ
וות ,שינוע של כל הציוד ,החום ,שהוא אתגר לא פשוט בפני עצמו,
אבל רצינו להיות אותנטיים עד הסוף.״
וההחלטה השנייה?
“ההחלטה השנייה הייתה הברקה של הבמאי ,אסף הראל ושל משרד
הפרסום ׳באומן בר ריבנאי׳  -בחינת אפשרות שחברי הקיבץוץ י�ש

חקו בפרסומות ,במקום שחקנים מקצועיים .זה היה סיכון ,כי אתה
לא יודע איך זה לביים אותם ,אין להם ניסיון בעמידה מול מצלמה
ויש עוד בעיות שעולות מהמהלך ,אבל ברגע שעלה הרעיון כולנו
התאהבנו בו ורצינו לעשות הכל כדי שזה יקרה ,מה גם שזה רק
מחזק את כל נושא האותנטיות.״
המילה “אותנטיות״ על הטיותיה חוזרת הרבה...
“לקחנו אותה כל ךכך ברצינות ,שיישמנו הלכה למעשה את העי�ק
רון הזה בתסריט הראשון ,בו חברי הקיבוץ רוצים לפטר את משרד
הפרסום ,בטענה שהם יודעים יותר טוב מכל התל אביביים האלה.
למעשה ,בקרדיטים של משרד הפרסום מתחו קו על השם ׳באומן בר
ריבנאי׳ וכתבו ׳קיבוץ יטבתה׳ .זו הבדיחה הפרטית שלנו.״
איך בחרתם את אלה שישתתפו בפרסומות?
“בהתחלה,״ מספרת עירית“ ,אסף ,הבמאי ,החליט שהוא משתמש
בכמה מחברי הקיבוץ כשחקנים ומביא גיבוי של שחקנים מקצועיים,
אבל אחרי שנערכו האודישנים הוא הופתע לגלות שאין שום צורך
בשחקנים מבחוץ  -כולם עברו מצלמה נהדר והיו מאוד מרשימים,
ואסף מצא את כל הדמויות שחיפש ,כולל יוהן ,המתנדב ההולנדי
שחי בקיבוץ כמה שנים אחרי שהתחתן עם בת קיבוץ ,חזר להולנד
והוזמן להגיע לכאן במיוחד בשביל הצילומים ,יחד עם הבן שלו.״
“לאודישנים הגיעו שלושים אנשים ומתוכם בחר הבמאי את ה�ע
שרה שיהי ו הבולטים ביותר ב�פ
רסומת״ .מוסיף אבי“ .זה היה
מדהים לראות איך חברי הקיבוץ
נראו מקצועיים לגמרי .אני זוכר
שאמרתי לעצמי שלא יכול להיות
שהם לא שחקנים ,כי הם עושים
את זה כל כך טוב .ראו גם שהם
ממש נהנו והייתה להם הרבה
סבלנות.״
לא עלו שום הסתייגויות מתוך
הקיבוץ?
“זה לא שלא היו קשיים״ או�מ
רת עירית“ .רם ואני קצת חששנו
אבי לאופר
מהתגובות של האנשים לתסריט
הראשון ,שמציג את אב הטיפו ס הקיבוצניקי כמו יאצק ,אז א�ס
פנו חבורה של אנשים מכל קשת חברי הקיבוץ והראינו להם את
התסריט .היה חשוב לנו לקבל מהם רוח גבית ולשמחתנו ,למרות
החששות ,קיבלנו חיזוק מקיר לקיר .למעשה ,רק אחרי שהם נתנו
לנו את ברכת הדרך אזרנו את האומץ לעשות את זה ,כי הפן השיווקי
מאו ד מאתגר ,כי זה מצריך מאיתנו לצחוק על עצמנו קצת .לא ל�ק
חנו בחשבון את מלוא המשמעות של הכנסת צוות צילומים לשבילי
הקיבוץ ,לאזור הנוחות שלנו .מדובר בדברים קטנים אמנם ,אבל
הם יכולים לשבש סדר יום ,כמו משאית של צוות צילום שנעמדת
באמצע השביל ומפריעה למעבר של קלנועיות ,או כשהשתלטנו על
הדשא והפרענו לילדים לשחק כדורגל .זה היה תהליך ,אבל בסופו
של דבר כולם התגייסו.״
איך התבטאה ההתגייסות בין שבילי הקיבוץ?
“פינו לנו חדרי ישיבות ,מועדון ,דשא ואזורים נוספים כמו בתים
שבתוכם צילמנו ובסוף יצא שכולם היו שותפים למהלך .זכינו גם
לשיתוף פעולה מלא של סדנאות עבודה בקיבוץ כמו המסגרייה,
המוסך או החשמל שנרתמו לעזור לצוות ההפקה כשהיו שיבושים.״
“א ת הפידבק להצלחת ההפקה קיבלנו מאנשי הצוות ,שהודו ב�פ
נינו שזה היה המקום הכי כיף בעולם לצלם פרסומת.״ אומר סרוגו
בסיפוק“ .איך אומרים ‘ -טיפה יותר בסנדלים ופחות בנעליים׳ .כל
ההפקה נכנסה למוד הזה שאנחנו חיים בו ושלנו נראה מובן מאליו.
בערבים ,בסו ף ימי הצילומים ,היינו יושבים כולם יחד בבריכה וש�ו
תים בירה; ברור שהיה להם הכי כיף לעבוד ככה .אחר כך מנהלת
חברת ההפקה סיפרה לי שכולם רצו לבוא לצלם כאן.״

המשך בעמוד הבא
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המשך מהעמוד הקודם

פרמטרים בעלייה
טוב ,אז ברור שהיה לכם כיף להפיק את הקמפיין ,אבל בסופו של
דבר  -הבחירות שלכם היו מוצדקות ברמה הפרקטית?
“כל מהלך תקשורתי שנעשה נבדק תמיד במחקרים מקיפים .״ מ�ס
ביר אבי“ .בודקים ,מה זה עושה למותג ,מה השתנה בתפיסות שלו
ועוד ואני שמח לבשר שמאז שנכנס ליין הפרסומות הזה ,הגענו
לתוצאות ממש טובות בהשוואה למותגים אחרים .בפרמטרים שאני
חנו בודקים המהלך בהחלט עשה טוב והצדיק את עצמו.
אם היינו רואים שזה לא עושה טוב כנראה שהיינו משנים ,אבל
אפשר להגיד שמצאנו את הסוס המנצח  -אחת השאלות שנשאלת
היא-עד כמה אתה חושב שהמוצרים של יטבתה טעימים? אחרי כל
מהלך בודקים שוב את השאלה הזו וגילינו שגם הפרמטר של הטעם
עלה משמעותית.״
“בכל המחקרים שעשינו לאורך השנים ,ראינו שנושא האהדה היה
נמוך יחסית״ ,מודה עירית“ ,אבל מאז שהתחלנו ׳לדבר׳ בשפ ה ה�ח
דשה ,הוא מאוד עלה בקרב הציבור.״
מה עוד נעשה בנוסף לפרסומות החדשות?
סרוגו“ :התבצעו כמה צעדים במקביל  -בנוסף לכל האלמנטים
השיווקיים ,היה חשוב לנו ליצור קשרים יותר חזקים עם האזור
והמקום שאנחנו נמצאים בו ,אז ביחד עם ׳שטראוס׳ פנינו לשיתוף
פעולה עם כל הרפתות בערבה ולשמחתנו ,היה פידבק מטורף מהי
רפתנים (שהמהלך גם גרם להם להרוויח יותר) .זה מתחבר לדברים
נוספים שאנחנו עושים ,כמו החיבור למועצת חבל אילות שנקרא
׳טעם הערבה׳   -זה פרויקט שאנחנו מובילים ביחד מול אתר האי�נ
טרנט ׳מאקו׳ מדובר במהלך חדשני ,כי לא קורה הרבה שמותגים
מתאחדים עם מועצ ה אזורית .הקמנו מתחם תוכן משמעותי בהש�ק
עה גבוהה במקום שנקרא ׳טעם הערבה׳ ובו אנחנו מקדמים תכנים
שקשורים לחבל אילות ,כמו טיולים ,אתרי תיירות ,יוזמות פרטיות,
סיפורים אנושיים ועוד ,מה שיעלה א ת המודעות לכלל תושבי מד�י
נת ישראל ויעצים את החבל.״

“אין אותיות קטנות  -ברז שוקו פתוח כל יולי אוגוסט,
ללא הגבלה ואפשר לעשות רי-פיל .בקיצור ,קחו
כמה שוקו שאתם רוצים .זה הצליח הרבה יותר ממה
שחשבנו!” (אבי לאופר)
אין ספק שהשוס הגדול היה המהלך השיווקי שהובילה מחלבת
יטבתה  -ברז שוקו פתוח לקהל הרחב! זה גם היה חלק משינוי
הזהות המותגית שערכתם?
“אפשר לומר בבטחון שהשווקו הוא הפרזנטור הגדול שלנו״ ,מ�ד
גישה עירית ואבי מחזק את דבריה“ :אין ספק שנעשה פה מהלך
שהפך להיות הסיפור החם של הקיץ והוא בהחלט חלק מהמיתוג
התקשורתי החדש.
הבנו שהפונדק הוא נקודה מאוד משמעותית בסיפור של יטבתה
ורצינו לחזק את הקשר של הפונדק עם כלל אנשי ישראל ,כדי
שיותר אנשים יעצרו ויחוו את מה שקורה שם .אחד הרעיונות היה
לתת שווקו חינם לכל מי שעוצר והרעיון התחדד יותר כשחיפ�ש
נו את הפתרון הטכנולוגי לעשות מזה ממש ברז .הדבר השני היה
שאין אותיות קטנות -ברז שוקו פתוח כל יולי אוגוסט ,ללא הגבלה
ואפשר לעשות רי-פיל .בקיצור ,קחו כמה שוקו שאתם רוצים .זה
הצליח הרבה יותר ממה שחשבנו! קודם כל ,יש על הזה שיחה בר�ש
תות החברתיות ,אלפי תגובות של אנשים שכותבים שחייבים לעצור
שם .האהדה של הציבור גברה בעשרות מונים .הימים בשבוע שהיו
חלשים יותר הפכו לימים חזקים ,כי כל מי שעוצר בשביל השוקו גם
קונה במזנון ,למרות שהוא מקבל שוקו בחינם.״
עם יד על הלב  -זה היה רעיון בר ביצוע ,בהתחש ב בקהל הי�ש
ראלי?
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“להפתעתנו ,אנחנו צריכים לפרגן לישראלים.״ מודה עירית“ .היו
לנו המון חששות שהתבדו ,כי עם ישראל באמת מתנהג לתפארת.
גם כשמחלקים  6000כוסות ביום ,אנשים עומדים בתור כל כך יפה,
שזה נעים לראות את הצד הזה של הישראלים  .בנוסף ,זה עוזר לא�נ
שים ללמוד את הדרך לפונדק ,כי אחרי שעשו את זה פעם אחת ,קל
יותר להגיע שוב .נראה מה יקרה במבחן הזמן; היום אנחנו בתהליך
ארוך – עיצובי ומיצובי  -של הפיכת את המזנון לחלון הראווה של
יטבתה והמחלבה.״
אתם הולכים להפתיע עם עוד רעיונות שיווקיים?
“כמו שנאמר ,אנחנו פועלים בכמה מישורים במקביל.״ מזכיר אבי.
“יש לנו תכנית שנתתית לפרסום  -תחת אותו תקציב של צוות הצ�י
לום שהגיע לכאן צילמנו עוד הרבה חומרים שישמשו אותנו גם
במדיה הדיגיטלית ויצרנו דמות פיקטיבית בשם בתיה ,המשמשת
כסגנית רכזת תגובות ברשתות החברתיות .זה ההומור של משרד

היטבתים נירה ויאיר

הפרסום – בתיה היא חברת קיבוץ פיקטיבית שמספרת על הנעשה
בקיבוץ ,במחלבה ובאזור .משרד הפרסום מפתח את השפה ולוקח
אותה למקומות מעניינים .שם אנחנו מעלים את צילומי המייקינג
אוף ,מאחורי הקלעים ,שצולמו במהלך הפרסומת כש’בתיה’ היא גם
מי שמובילה את זה ,כביכול.״

סלבריטאים מקומיים
חבירי קיבוץ יטבתה בהחלט רוו נחת והנאה מהקמפיין המקורי ש�ה
צטלם אצלם בחצר ,והיו כאלה שגם קיבלו את דקת התהילה שלהם
והפוכו לסלבריטאים בן לילה“ .אם עד שהתחילו לצלם את הפרס�ו
מת התייחסתי לזה באדישות מסוימת ,ברגע שהתחילו הצילומים
הבנתי פתאום שזה רציני״ ,מספרת בהתרגשות בת עמי יוגב ,חברת
קיבוץ יטבתה ואחת הדמויות הבולטות בפרסומת ,זו שנושאת את
דברי הפתיחה הגאוניים ׳אקספנסיב וולוטירז׳ .לבת עמי בעלת רקע
וניסיון אישי בתעשיית הקולנוע ,אלבל “בכל הסרטים שעשיתי ,מע�ו
לם לא היה לי צוות כזה ,עם תפאורנים ומאפרת צמודה ועוזרים של
העוזרים בכל תחום.״ היא מתרשמת“ .זו הייתה הפקה מרשימה עם
איזה ארבעים איש בצוות ,ואיולו אני הייתי רגילה לעבוד עם של�ו
שה אנשים בהפקה ,מקסימום .ביימתי סרטים רבים בעברי ,למדתי
קולנוע ב׳קאמרה אובסקורה׳ ,וסרטים שלי זכו בפסטיבלים בחו״ל
ובארץ והוקרנו בטלוויזיה ,אבל לצערי ,בהיותי רחוקה מהמרכז ב-
 43שנות מגוריי כאן ביטבתה ,לא מימשתי את היכולות שלי .עירית
הררי פנתה אליי בהצעה להשתתף בפרסומת כי הכירה את הרקע
שלי .באתי לאודישן ,נתנו לי לקרוא משהו ,צילמו אותי ,קראתי
והלכתי .לא ייחסתי לזה חשיבות עליונה ולא ממש ידעתי ממש
במה מדובר.״
מה כן ידעת?

“סיפרו לי על התסריט ועל הדמות שהם רוצים שאייצג  -המזכיי
רה שמלווה סיור בקיבוץ של קבוצת מתנדבים מהולנד שהיו פעם
בקיבוץ .נתנו לי לקרוא חתיכת נייר ,ואחרי חודש קבלתי הודעה
שהתקבלתי לתפקיד ועליי להתייצב במקום ושעה עם בגדים כאלה
וכאלה לצילומים .אני יודעת מה זה צילומים ,אבל לא היה לי מושג
איך זה הולך להיות.״
נו ,אז איך היה???
“נהניתי מכל רגע בצילומים! נכון שכמו בסרטים צריך לחזור על כל
דבר הרבה פעמים בניואנס כזה או אחר ,אבל הצוות היה מאוד נחמד
ומשתף פעולה .הבנתי שיש לי תפקיד ראשי משמעותי בסיפור הזה,
ומה שהכי מצחיק ,שזה בעצם התפקיד שאני גם ככה עושה ב׳סובב
יטבתה׳ ,שבו מדריך מהקיבוץ לוקח קבוצת תיירים ומסביר להם על
הקיבוץ ואני מהמדריכים הבכירים ב’סובבב יטבתה’ .כך קרה ש�ה
תפקיד שמילאתי בפרסומת הוא למעשה אותו תפקיד שאני עושה
בחיים האמיתיים.״
את מרגישה שהפכת לסלב?
“אני עובדת בקופה של הפונדק ,אז קורה שאנשים מזהים אותי
וכן ,אפשר לומר שהפכתי להיות סלב .זה מאוד מחניף לי ,אבל אני
מתייחסת לזה בהומור .אנשים שלא דיברתי אית ם  200שנה מת�ק
שרים ואומרים שאני אצלם בסלון ואיזה כיף שחזרתי לחיים שלהם
וכמה אני מקסימה ונהדרת ,אני מקבלת הרבה מחמאות על המשחק
ואפילו מבקשים ממני חתימות ויש חנויות באילת שנותנות לי הנחת
סלב .גם בקיבוץ מאוד מפרגנים  -כולם שואלים איפה הייתי עד
היום ,למרות שיודעים שאני בתחום.״

“אחרי ששואלים אם אני מהפרסומת ,הרבה
מוסיפים – ׳תגידי ,באמת היה למתנדב ההולנדי בן
שנשאר ביטבתה?׳ האמת היא ,כשחיפשו מישהו
שיגלם את דמות המתנדב מיד פנו ליוהן והוא מצידו
נענה בחיוב ,ביחד עם בנו שחי איתו בהולנד ולא פה
כמו שהציגו בפרסומת" (בת עמי יוגב)
מה אנשים רוצים לדעת ,בעיקר?
“אחרי ששואלים אם אני מהפרסומת ,הרבה מוסיפים – ׳תגידי,
באמת היה למתנדב ההולנדי בן שנשאר ביטבתה?׳ ,״האמת היא,
כשחיפשו מישהו שיגלם את דמות המתנדב מיד פנו ליוהן והוא
מצידו נענה בחיוב ,ביחד עם בנו ,שחי איתו בהולנד ולא פה כמו
שהציגו בפרסומת.״
איך הייתה האווירה על הסט בזמן הצילומים?
“האווירה הייתה נפלאה ,הצוות היה מאוד סבלני ומאוד נעםים .צ�י
למנו בכמה לוקיישנים בקיבוץ ובשתי תמונות היה צורך גם בקהל
של ניצבים ואנשים הגיעו בשמחה .בתמונה אחת היה טקס לקבלת
ההולנדים ,אז נבנתה במה עם תפאורה ממש מרשימה וגם שם נדרש
קהל מהקיבוץ ,ובתמונה הבאה רואים את כולם באים לשתות שוקו
וגם שם באו הרבה אנשים והסתובבו ופעלו לפי הוראות הבימוי.
הייתה ממש הפעלה של הציבור בשני המקומות ובשניהם האווירה
הייתה מאוד עליזה ונעימה ,עם נכונות של אנשים להשתתף .זה
הכניס לנו קצת פלפל לחיים״.
לצידם של בת עמי ויוהן המתנדב ההולנדי כיכבה גם ילדה בת ,9
רוני ספיר ,בתם של קרן ואסף ספיר ,חברי קיבוץ יטבתה ,ששיחקה
בפרסומת את בתו של יוהן .עבור רוני הייתה ההשתתפות בהפקת
הקמפיין הדבר הכי קרוב לתהילה שהיא חולמת להשיג באחד הימים
ואולי גם פתח לבאות ,ואחרי שהתאמנה במשך ימים שלמים על
המבטא ההולנדי של המילה ״לקר״  -טעים בהולנדית ,היא בהחלט
יכולה לומר שכבר יש לה ניסיון מול מצלמה.
“אני מאוד אוהבת לשחק ולדגמן״ היא מעידה על עצמה בחשיבות
מצטנעת“ ,להיות שחקנית ודוגמנית הם החלומות שלי מאז שאני
קטנה.״
מה עשית עד היום בתחום?

רוני ספיר

“הייתי שנה שעברה בחוג תיאטרון ,אני רוקדת ,השתתפתי בהצגה
של הפקת בת מצווה של חברה בקיבוץ בה הופעתי מול כל הקיבוץ
ופעם גם השתתפתי בסרט על הפארק החד ש שהקימו במזנון י�ט
בתה.״
רצית להשתתף בפרסומת?
“כששאלו את אמ א אם ארצה להשתתף בפרסומת ,היא ידעה שא�ת
להב וכמובן שהסכמתי .באודישן ,אני מודה שקצת נלחצתי  -הייתי
צריכה לשחק ילדה הולנדית ולהגיד כמה מילים בהולנדית ,אז
התאמנתי על המבטא .היינו כמה בנות באודישן והיו צריכים רק
ילדה אחת והייתי ממש בלחץ ע ד שקבלתי תשובה .אני ממש ה�ת
פללתי לקבל את זה כי אני רוצה להיות מפורסמת ורציתי שיראו
אותי בטלוויזיה.״
איך היה לך בצילומים?
“האמת שזה היה די קשה  -כל הזמן צריך לחזור על אותם דברים,
לעמוד כל הזמן ,זה לא כזה קל כמו שזה נראה והייתי רק עם אנשים
מבוגרים .הייתי הילדה היחידה ,אז כמעט כולם לקחו עלי אחריות
והיו אלי מאוד נחמדים .נערת המים טיפלה בי יפה וכולם מאוד
דאגו לי שאשתה מספיק ושאהיה בצל.״
זה נתן לך טעם לעוד?
“נהניתי להכיר אנשים חדשים מהתחום הזה והיה לי חשוב להוכיח
שאני טובה ,כי זה יכול לפתוח לי דלתות לעוד פרסומות בעתיד.
בזכות הניסיון הזה הבנתי שהעבודה של שחקנים היא לא כזו קלה.
מצד אחד זה כיף שרואים אותך ,אבל מצד שני צריך לעשות הכל
שוב ושוב .אבל הכי כיף זה שהפכתי להיות מפורסמת.״
ועכשיו כשאת מפורסמת  -איך זה מרגיש? מה אומרים החברים?
“זו הרגשה מוזרה .זו פע ם ראשונה שרואים אותי בכל הארץ ושא�נ
שים מזהים אותי .בתחילת החופש נסענו לצלול עם דולפינים בריף
והמדריך זיהה אותי מהפרסומת; זה היה מגניב.
ביום הראשון של הצילומים אמרו לי שאני אמיצה וכמה כיף לי
ואחרי שחזרתי לכיתה כולם רצו לשמוע חוויות ושאלו אם פגשתי
מפורסמים .נראה לי שיותר מחשיבים אותי ,אב ל נשארתי עם ה�ח
ברות הכי טובות שלי .הכל כרגיל ,רק שיש להן חברה קצת מפוי
רסמת.״
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השביל של קרן

 /גל נקדימון

במסגרת חילופי התפקידים בתחום החינוך בחבל ,החלה קרן ספיר לכהן כמנהלת מחלקת החינוך.
מי שבגיל  12כבר אספה את ילדי השכונה לקייטנה ומאז עברה כל תחנה אפשרית בחינוך ,מסתערת על
התפקיד ,אבל לא מוותרת על השביל
החזות הנערית של קרן
ספיר לא מסגירה את הניי
סיון שלה ובוודאי שלא
את גילה ,לכל היותר את
אהבתה לטיולים .רק לפני
כמה ימים התיישבה (לא
ממש ,היא כל הזמן בתנוי
עה) בכסא מנהלת מחלקת
החינוך במועצה האזורית
חבל אילות ,אבל המשנה
החינוכית שלה גובשה זמן
רב לפני כן.
קרן ספיר נולדה וגדלה
בנתניה ,אב ל כבת ל�ש
ליח עליה של הסוכנות
היהודית העבירה את כיי
תות -ג-ה בבולטימור ,וכ�י
תות י״א-י״ב בלונדון .עוד
לפני כן ,כשהיתה בכיתה
ב׳ עם עוד  42ילדים ,חזרה
יום אחד הביתה והודיעה
לאביה שנמאס לה ושהי
מורים לא יודעים ללמד.
את התיק זרקה בדרך.
כולנו יכולים לדמיין איך
היו הורינו מגיבים במצב
דומה ,אבל אבא של קרן
יצא מהבית וכעבור כמה
דקות חזר ובידו מחברת
חדשה ,הושיט אותה לקרן
ואמ ר לה שמרגע זה המשימה שלה היא לשבת בכיתה ולכתוב במ�ח
ברת מה הפלוסים והמינוסים ,לדעתה ,איך היא חושבת שבית הספר
צריך להיראות ואיך המורים צריכים ללמד.

מלגות
לסטודנטים
2018 - 2019

כשהיתה בכיתה ב׳ עם עוד  42ילדים ,חזרה יום אחד
הביתה והודיעה לאביה שנמאס לה ושהמורים לא
יודעים ללמד .את התיק זרקה בדרך

מועצה אזורית חבל אילות ומפעל הפיס
מתכבדים לפרסם קול קורא להגשת מועמדות לקבלת מלגה לסטודנטים מחבל אילות
שלומדים בשנה“ל תשע“ט ,במוסדות מוכרים בארץ.
את הבקשות יש להגיש בצרוף כל המסמכים הנדרשים עד לתאריך 13.9.18
באתר האינטרנט של המועצהhttps://www.eilot.org.il/milga/ :
תנאי הזכאות ,דרישות ועוד מפורטים באתר.
בהצלחה!
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“מאז ובמשך כל שנות הלימודים שלי ,החזקתי במחברת כזו וכתבתי
בה.״ היא מספרת .במקביל לביקורת על המערכת הפורמאלית ,קרן
התנסתה בחינוך הלא פורמאלי כבר בכיתה ו׳ ,כשאספה את ילדי
השכונה והעבירה להם קייטנה .בהמשך ריכזה עוד קייטנות רבות
בעיר ,באופן יותר מסודר ובמהלך שהותה בלונדון הקימה וניהלה
סניף של תנועת “מכבי צעיר” לילדים ישראליים – הראשון מסוגו
בעולם ,שצמח במהירות לכמות המכובדת של מאתיים חניכים .את
חוויית בית הספר סיימה עם בגרות מוגברת בתחומי הגיאוגרפיה
והאמנות.
אחרי השירות הצבאי נסעה למזרח ,להודו ולדרום אמריקה ,אבל גם
שם העיסוק המרכזי שלה היה בחינוך – “טיילתי במשך שבע שנים,
נכנסתי לבתי ספר ולימדתי אנגלית וגיאוגרפיה וככה הרווחתי כסף
וג ם ולמדתי על מערכות חינוך בעולם .ביום בו הודעתי לאבי ש�נ

מאס לי ,בגיל שבע בערך ,גם
הודעתי לו שהילדים שלי ילמי
דו רק בביה״ס שאני אקים; זה
היה החלום.״
איך הגעת לחבל אילות?
“בגי ל  26החלטתי שאני חו�ז
רת לארץ ,לאזור שתמיד משך
אותי  -המדבר .עניתי למודעת
דרושים והגעתי להיות מדריכת
נעורים בקיבוץ גרופית .אפי
ניצן אסף אותי מהכביש וכבר
בעלייה לקיבץוץ הרגשתי פר�פ
רים בבטן ותחושה שזה המקום
שלי ,שפה אני הולכת להישאר.
אחרי חודשיים פגשתי את אסף
ספיר ,בן משק יטבתה ,שהקים
את הרכיבה הטיפולית בגרוי
פית ומאז אנחנו ביחד ,הורים
לגל ( ,)20אור ( )18.5ורוני (.)9
אחרי  17שנים טובות בגרופית,
עברנו ליטבתה והיום אנחנו
חברי הקיבוץ.״
במה עסקת מאז שהגעת לאזור
ועד היום?
“הדרכתי נוער בגרופית ,למדי
תי במכון ערב ה ללימודי סב�י
בה ,עבדתי במערכת החינוך
של סמר שלוש שנים – בגנים
ובכוללות ,סיימתי תואר ראשון
בלוינסקי באילת ,בחינוך בלתי
פורמאלי עם לימודי תעודת הוראה (בהצטיינות) ,במשך כעשרים
שנה הדרכתי טיולי ביה”ס לכיתות ב׳-ג׳ ,כחלק מתוכנית שכתבתי
במהלך לימודיי במכון ערבה ,שנקראת ׳אקולוגיה ולימודי סביבה׳.
במקביל ,עבדתי במתנ”ס במש ך  12שנה ,במהלכן ריכזתי את הח�י
נוך הסביבתי ובחלק מהזמן גם את את גיל יסוד ,א׳-ו׳ .הנחיתי
עבודות גמר בביה”ס מעל”ש ,הנחיתי קורסים במכון ערבה ללימודי
סביבה ,בניתי את תוכנית הלימודים במכינה הקד״צ בבאר-אורה
ולימדתי שם ,עבדתי בחמש השנים האחרונות גם במרכז מדע ים-
המלח והערבה  ,ואחרון חביב – אני מובילה את פרויקט ׳שביל י�ש
ראל׳ במסגרת המתנ״ס האזורי כבר  12שנה ואמשיך לעשות זאת
בהתנדבות ,כי הפרויקט מאד יקר לליבי.״

במגרש של הגדולים
למה רצית תפקיד אחר? נשמע כאילו את מאד נהנית...
“מאד נהניתי ,אני מאד אוהבת את מה שעשיתי ,אבל אני גם רואה
אתגר בלפרוץ קדימה ולהוביל את תושבי חבל אילות.
במהלך פגישות היכרתות שהדס שפירא קיימה עם עובדים ,היא ס�י
פרה לי שיצא מכרז לתפקיד מנהלת מחלקת החינוך ושאולי כדאי
שאגש למכרז .עם זאת ,היה חשוב לה להבהיר לי ,שאם אחליט
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החרצפים

 /גבי בנט ,מו"פ מדבר וים המלח

תוך כדי טיול בין העתיד לעבר ,זכה "מרבד הקסמים" – גם במקום השני בתחרות Climate launchpad
לפיתוח עסקים המפחיתים פליטות  CO2לאוויר ,וגם בשם "מרבדים מיקרוביאליים",
או אם תרצו – PERIMAT
סיפורנו זה נפתח בעתיד דווקא .ובכן ,באחד הבקרים ,ביושבי מול
חדר האחיות ,מחכה לאיזו זריקה ,צדה עיני את המקומון של באר-
אורה "בין ים למדבר" .באחד העמודים הפנימיים מספר לנו שוהם
שני-לרנר מכתה ח' על ההמבורגר העתידי ,העשוי תרבית תאי שריר,
שמחירו ירד מאלפי דולרים לקציצה ,לרמה של  15דולר בלבד .עוד
מספר שוהם על כך שהמחסור בתאי שומן ברקמה המהונדסת הופך
את הבשר לבעל טעם בעייתי ונדרשת עוד עבודה לא מועטה כדי
להפכו לאטרקטיבי .אישית ,אני בהחלט מאמין שזה הכיוון אליו
חייב העולם ללכת ,אך יעברו עוד מספר שנים עד שהבשר המהונדס
למיניו השונים יהיה גם טעים וגם במחיר שווה לכל נפש .עד אז,
או שנבחר להיות צמחוניים או שנאכל בשר כזה או אחר מן החי.
חתיכת סיפור ...בנקודה זו נקרע חוט המחשבה שלי" -מטופל א405
לחדר אחיות".
ובחזרה להווה :הביקוש העולמי העולה לבשר דגים (ולמזון בכלל)
מחד והירידה המסתמנת בהיקף הדגה העולמית מאידך ,מביאים
לעליה מתמדת בהיקף חקלאות המים(  ( ,)aquacultureאשר ת�ו
פסת כיום כמחצית מנפח הייצור בעולם -ראו גרף כחול .להבדיל
מחקלאות האדמה ,חקלאות המים לסוגיה מזהמת הרבה יותר את
סביבתה ונחוצה כאן שיטה יעילה ,זולה וסביבתית לטיפול בשפכי
החקלאות הימית ,הגורמים להעטרת הסביבה בחומרי הזנה (בעיקר
חנקות וזרחות) וכתוצאה מכך לגידול פראי של אצות וצמחי מים.
תקליקו ( eutrophicationהעטרה) בגוגל תמונות ,כדי לראות
את התופעה ...זאת ועוד  -סיפור "ערדג" והוצאתה מים סוף הוא
לא אפיזודה  -במסגרת "הוראת החנקות" (,)Nitrate directive
האיחוד האירופיאי קונס במאות אלפי יורו ,מדינות וחברות המ�ש
חררות חנקות וזרחות לסביבה ,מעל כמות מסוימת .גם הלחץ הזה
דוחף את אנשי חקלאות המים לטפל בשפכיהם.

חקלאות המים לסוגיה מזהמת הרבה יותר את
סביבתה ונחוצה כאן שיטה יעילה ,זולה וסביבתית
לטיפול בשפכי החקלאות הימית ,הגורמים להעטרת
הסביבה בחומרי הזנה (בעיקר חנקות וזרחות)
וכתוצאה מכך לגידול פראי של אצות וצמחי מים
ובחזרה לעבר :לפני כשבע שנים ,בחיפושיי אחר יצורים חובבי חום
אשר להם פעילות ביוטכנולוגית פוטנציאלית ,הגעתיל ל"מעיין הר�ו
מי" בחמת גדר ,אחד ממספר נביעות טבעיות המזינות תאת כל קו�מ
פלקס "אל חמה" .בנוסף לדיגום של המים ,אספתי גם דברים שנראו
כמו "חרצפים" -ראה תמונה ,שלאחר חיפוש בספרות גיליתי שיש
להם מספר שמות .השם שאימצתי היה "מרבדים מיקרוביאליים"
( .)Microbial matsהבאתי את החרצפים האלה למעבדה וגידלתי
אותם באהבה על גבי רשתות פלסטיק צפופות ,גם בצורה אנכית.
בעבודה שנעשתה מזאז הבאתם למעבדתי ,ובשיתוף עם חוקרים מ�ק
מפוס בן גוריון בשדה בורקר -פרופ' עמית גרוס ופרופ' זאב רונן ו�ת
למידת מאסטר -סווט וורחובסקי ,חוקר מהמרכז הלאומי לחקלאות
ימית -דר' ליאור גוטמן ובמעורבות של תלמידי עבודות גמר מבית
הספר "מעלה שחרות" וסטודנטים מקמפוס בן גוריון באילת ומכון
ערבה  -עמדנו על תכונות רבות של המרבדםים האלה .בין תכונ�ו
תיהם :הרכבם ממאות מיני מיקרואורגניזמים המאורגנים בשכבות,
יכולתם לטפל ביעילות בשפכי דגים בעלי טווח רחב של מליחויות,
טמפרטורה והרכב והשפיץ ,היותם מזון מעולה לדגים צמחוניים,
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ויכולתם להחליף מזון מסחרי יקר ערך ועוד ועוד
ובחזרה להווה/עתיד :בתחרות העולמית ששמה Climate
 launchpaddמתחרים מיזמים אשר יש להם התכנות כלכלית ו�ת
כליתם  -מלבד לעשות כסף  -להלחם בשינוי האקלימי אותו אנו
חווים ,במגוון דרכים ,שרובן מתנקז לכוון צמצום פליטת גזי חממה.
התחרות הזו הומצאה במוחם הקודח של קבוצת יזמים הולנדית והיא
מתקייתמת זו השנה השישית .בעידודה הפעיל של אשתי דורית ,ה�צ
גנו  -ליאור ואני  -את מועמדותנו לתחרות הארצית ,התקבלנו ואף
זכינו במקום השני המכובד .המשמעות היא כי אנחנו מעמידים את
ה"חרצפים" שלנו (ששמם שונה למשהו יותר קליט)"Perimat" -
לחוות דעתם של השופטים בתחרות העולמית ,ומי יודע ,אולי הם
יזכו להכרה ואפילו נוכל לעשות כסף מה ....הזה .קדמה לתחרות
סדנה בת יומיים שאני ממליץ לכל יזם מתחיל לעבור אותה -היא
מציגה בצורה מתומצתת את התהליכים והחסמים הרבים מספור
העומדים בדרכו של היזם המתחיל.
בהצלחה לנו!

היקף חקלאות המים

תמיד שמאלני

האני המתחדש
דובי גולדמן שב בקול תרועה ומראה לכל הנוער המתלבט איך אפשר לחשוף אמת קשה לגבי עצמך
ועדיין לעשות זאת בגאווה .יפי נפש זה אנחנו!
אני לא יכול לשתוק יותר .אינני יכול להחריש .משהו בוער בי לצאת
מהארון .לנופ ף בדגל ,לצעוד ברחובות תל-אביב ולשאוג במכ�נ
סיים קצרים ,רגליים לא מגולחות וסנדלים מוזרים .לצרוח – "כן
אני שונה ,אבל גם אני נחשב .כן! אני לא כמו כולם! ואני גאה! אני
שמאלני גאה!"
ואכן ,לאור הצקותיה הבלתי פוסקות של עורכת העיתון ,החלטתי
לשוב במדור חדש שימצב את האני המתחדש שלי .האני שהחבאתי
בבטן כל השנים ,האני השמאלני שלי .אני לא עושה את זה בשבילי,
אלא בשביל כל הילדים המבולבלים בגיל העשרה שמחפשים את
זהותם .אני כאן כדי להגיד בקול – אמא ואבא יאהבו אותך גם ככה.
זה בסדר להיות שמאלני.
אבל זה קשה .זה קשה וזה נהיה עוד יותר קשה .שלא תבינו לא נכון,
קללות וגידופים כלפינו הם לחם חוקנו .שמאלנים אוהבים להיות
במיעוט ,כאשר יענו אותנו – כן נהנה וכן נחפוץ .אבל אנחנו כבר
לא המיעוט יותר .מיום ליום אנחנו הופכים להיות הרוב ,וקשה לנו
להיות ברוב.
נראה לכם שאני מגזים? תבדקו את העובדות .פעם פעם ,כשהיינו
ממש קטנים ,נניח ,לפני חמש שנים ,היו בארץ שמאל ,מרכז וימין.
המהדרין היו גם מחלקים את השמאל לשמאל קיצוני ולשמאל ציוני.
אבל זה היה פעם .היו ם החלוקה היא אחרת לגמרי – פאשיסטים ו�ש
מאל קיצוני .אין ביניים.
יהודה גליק ,יהודי משיחי הזוי שחולם על בניית בית המקדש ,אבל
אינו מסכים עם המנהג של ירי בפלסטינים ללא משפט – שמאלני.
הנשיא רובי ריבלין ,איש ישראל השלמה בכל רמ"ח אבריו ,אבל
גם ישר דרך – שמאלני .משטרת ישראל – גוף שחובב במידה זהה
רדיפה אחר ערבים וחקירות של ביבי – שמאלנים .אבי גבאי ,האיש
שכל חייו הצביע ליכוד – שמאל קיצוני .האזרח י' שאמר בתור
למכולת שביבי זה בעצם שם קצת מוזר ליהודי בן כמעט שבעים –
שמאלני הזוי.
וכך זה נמשך ונמשך  -מי שאינו שמאלני היום יהיה שמאלני מחר,
ומי שאינו שמאלני מחר יהי ה ימני בחזקת חשוד בשמאלנות .בי�ש
ראל של היום אתה בחזקת שמאלני עד שיוכח אחרת .לנו זה קשה.
כן ,את רובי ריבלי ן צריך להוקיע על זה שהוא רואה בחמישית מ�א
זרחי ישראל בני אדם ,את יהודה גליק צריך ללמד "שערבי טוב הוא
ערבי וגו'" ואת מפכ"ל המשטרה צריך להעמיד במקום ,כי אם שרה
אומרת אז זה נכון ולא צריך לבדוק – אבל א ל תקראו להם שמא�ל
נים .גם ככה קשה לנו.

שמאלני ם אוהבים להיות במיעוט ,כאשר יענו או�ת
נו – כן נהנה וכן נחפוץ .אבל אנחנו כבר לא המיעוט
יותר .מיום ליום אנחנו הופכים להיות הרוב ,וקשה
לנו להיות ברוב

המראה ה"מתורבת" של המרבדים בתוך מתקן המדמה את המערכת המוגמרת

 /דובי גולדמן

גם אל תקראו להם יפי נפש .לא תודה .יפי נפש זה אנחנו ,בשמאל.
אתם אולי חושבים שזו קללה ,אבל אנחנו תמיד רואים בזה ברכה.
כן ,אנחנו יפי נפש .האמת ,עד היום לא הבנתי למה יש מי שחושב
שהתואר הזה אמור להעליב אותי .אם פלוני אלמוני מטיח בי בזלזול
שאני יפה נפש ,הרי הוא בהכרח טוען שהוא מכוער נפש (זאת ,כל
עוד הלוגיקה לא הוצאה מחוץ לחוק במדינת ישראל) .אני לא חושב

שלהיות מכוער נפש זה סוף העולם; כמה מחברי הטובים הם מכוערי
נפש .אבל להתגאות בזה? אני מתנחם בזה שאני נמוך ,שמן קרח
ומכוער – אבל לפחות הנפש שלי יפה .גם משהו .אולי אם הייתי
בלונדיני מסוקס בגובה מטר שמונים הייתי יכול להתפשר על הנפש
ולתת כמה סטירות לפלסטינים כפותים .אולי ,אבל אני לא.
ועוד משהו  -תנסו לא להיות גזענים .השיוך של שמאלנים לפי
מוצא מכניס למחנה הטהור שלנו הרבה כאלה שלא רצינו מלכי
תחילה .לא כל אשכנזי הוא שמאלני .טוב ,אני מוכן להתפשר על
ערבים .יאללה ,נעשה לכם מערוף – כל הערבים שמאלנים הזויים
וקיצוניים (אבל לא יפי נפש ,זה שמור לשמאלנים האשכנזים).
בעצם ,לא כל הערבים שמאלנים .יש את האלה ,נו ...הטובים ...איך
קוראים להם ?...אה כן ,הדרוזים .הם לפעמים בסדר .וגם הבדואים
שמשרתים בצבא הם לא בהכרח שמאלנים .וגם הצ'רקסים .אני יודע
שאחרי שהם נעלבו מחוק הלאום נדמה לכם לרגע שהם חצופים
 תכונה שבדרך כלל משויכת לשמאלנים  -אבל הם לא .תשאירואותם אצלכם.
טוב ,עכשיו ,אחרי שהבהרנו מי שמאלני ומי לא ,נוכל להתקדם
במהלך החודשים הקרובים ,על מנת שתכירו טוב יותר את עולמנו.
נלמד על הקשיים של השמאלני בצבא ,במילואים ,באקדמיה ובעוי
לם התעסוקה .נלמד על התמודדותו של השמאלני עם יוקר המחיה
ועם כובד רגשות האשם .נעסוק בדרכים המקובלות לשכנע שמאלני
שהוא טועה ונדגים את ההגיון המעגלי החמקמק של השמאלנים
שמונע מהדרכים הלל ו להיות יעילות ועוד דוגמאות רבות ,עד ש�ה
צנזורה תחליט לסגור את העיתון.
כאמור ,אני מקווה שקולי הברור יתן תקווה לכל אות ו הנוער ה�מ
תחבט  -כן ,קשה להיות שמאלני .אבל זה לא סוף העולם .אפשר
לחיות עם זה (בינתיים).
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לגשת ,התפקיד לחלוטין לא מובטח לי ,מכיוון שישנם מועמדים
נוספים ועליי עוד לעבור את הסף של משרד הפנים וראיון עבודה.
בהתחלה ישר אמרתי לא ,טוב לי איפה שאני וממילא היו רק עוד
יומיים לסגירת המכרז .במהלך היומיים האלה עשיתי חושבים,
התייעצתי עם אנשים והחלטתי שאני ניגשת למכרז ,צלחתי את כל
המיונים ונכנסתי לתפקיד ב –  15ביוני.״
איך הרגשת כשנודע לך שקיבלת את התפקיד?
“התרגשתי מאד! אני מרגישה שנכנסתי למגרש של הגדולים ושזו
הזדמנות להשפיע על החינוך של הילדים ועל מערכות החינוך.״
אם שמרת את המחברות שמילאת כשהיית תלמידה ,תוכלי ליישם
ולהגשים חלומות ישנים...
“בשבילי ,זו באמת סגירת מעגל ,מכיוון שלפני כחמש שנים הייתי
חברה בצוות המוביל של בית הספר החדש ,ולפני כחושדש עלה הש�ו
פל הראשון על הקרקע ,בהחלט מדובר בהגשמת חלום בקנה מידה
ענק – אני שותפה להקמה של בית-ספר חדש .מה גם שאת המיליון
הראשון אני גייסתי דרך המשרד להגנת הסביבה והוא יקבל תו ירוק
כבית ספר בבניה ירוקה .האמת היא ,שבשלב מסוים רציתי להיות
מחנכת כיתה א׳ בבית הספר החדש ,אבל זה יצטרך להמתין כמה
שנים...״
את מגיעה מהשטח ,מכירה היטב את מערכות החינוך בחבל ,מה
דעתך עליהן?
“קיבלתי מערכת שעובדת יפה ,עושה דברים מדהימים ,מתחדשת
כל הזמן; בתי הספר מתנהלים לבד ויש להם מנהלים מצוינים .אני
שמה לעצמי למטרה ,קודם כל ,לשמר את מה שיש ומצד שני לחדש
 אם היום היא מערכת טובה מאד ,אז השאיפה היא להפוך אותהלמצוינת .למעשה ,כבר כשהגעתי לפני שנים רבות לחבל אילות
והכרתי את בית הספר ואת חנן גינת שאז עמד בראשו ,אמרתי שכאן
אני מוכנה לשים את הילדים שלי.״
מה ה״אני מאמין״ שלך?
“כמו שאמרתי ,אני מאד מעריכה את העבוהדה הנעשית בתחומי הח�י
נוך השונים ולא מתכננת מהפכות גדולות ,לפחות לא בהתחלה .אני
רוצה לראות את הקהילה מעורבת יותר בחינוך ,בתהליכים ,בחשיבה
משותפת ,כי אני מאמינה שכאשר יוצרים מקום שכיף להיות שייך
אליו ,להיות חלק ממנו ,יוצרים קהילה גאה שרוצה להיות ביחד,
לתת ולקבל אחד מהשני .חשוב לי להיות קשובה לצרכי התושבים
ולשלב אותם ברעיונות ובתוכניות".
איך את מתכוונת ליישם את כל זה?
“נכון שאני מכירה את המערכות ואת השטח ,אבל אני עדיין לומדת
וחשוב לי לצאת ולראות אי ך הדברים עובדים במקומות אחרים .ב�י
קשתי להקצות שלושה חודשים למפגשים עם אנשים  -נסעתי לעמק
המעיינות ,כדי ללמוד מה קורה במקומות אחרים במחלקות החינוך;
הייתי גם אצל יאיר ילובסקי שהיום מנהל אג ף חינוך במועצה אז�ו
רית גלבוע ,אצל דרורי דניאל ,מנהל מח’ חינוך באילת וגם אצל
מנהל מח’ חינוך בערבה תיכונה – אלעזר פויכטומגר .את ההקשבה
לשטח יישמתי מייד עם קבלת התפקיד והראשונים ששיתפתי בכך
(אחרי המשפחה) היו תלמידי קבוצה שהובלתי במשך השנה האחי
רונה  -המועצה הירוקה בבית הספר; רציתי לשמוע מה יש להם
לומר בנושא.״
חינוך ,על תחומיו השונים ,נחשב למקצוע שוחק .איך את מצליחה
להימנע מהשחיקה הזו עכשיו ובעתיד?
“חשוב לי שכל אנשי החינוך יגיעו לעבודה בכיף ,עם חיוך וייהנו
ממה שהם עושםים ולי אישית חשוב מאד להישאר בשטח ,ולכן א�מ
שיך לרכז תאת כל נושא שביל ישראל .המשמעות מבחינתי היא ש�י
מור וחיזוק החיבור עם הילדים והנוער ,עם הקהילה ,הגעה ליישובים,
והחיבור של החינוך הפורמאלי עם החינוך הבלתי פורמאלי באזור.״
עם כל התהפוכות שעובר לאחרונה תחום החינוך מבחינת כוח אדם,
נשמע שקרן היא האשה הנכונה ,במקום הנכון .לא נותר אלא לאחל
לה הצלחה בתפקיד החדש והמאתגר ,ושתמשיך להתקדם בשביל
שהתוותה לעצמה.

פוסעים בשביל ישראל+
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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
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זהירות  -נחש!

יסוד חמקמק ובלתי נשלט

בערב יום קיצי בחודש יוני בחבל אילות ,הרוח הצפונית החמימה
נשבה לה בין השיחים והעצים ,הירח האיר על המדבר ועל שבילי
הקיבוץ .י' חשבה שאולי יהיה זה זמן טוב לכוון את מחשב ההשקיה
בשעת ערב ,כשהחום הכבד מעט נרגע .היא שלחה ידה לתוך השיח
החשוך ולפתע הרגישה כאב חד וממוקד באצבע .י' המנוסה בעבודות
עם הנוי והצומח ,הבינה מייד כי מדובר בתופעה יוצאת דופן וידעה
לזהות שמדובר ב"עקיצה" כלשהי .אולם ,היא לא יכלה לתאר לעצמה
יכי כבר למחרת תובהל במסוק לבית חולים סורוקה בבאר שבע לא�ש
פוז דחוף בטיפול נמרץ .י' הוכשה על ידי נחש אפעה.
אפעה ,או אפעה מגוון ,הוא נחש קטן עד בינוני ,מדברי ,ארסי ,מסוכן
לבני אדם .הכשתו יכולה להיות קטלנית .גודלו :קטן עד בינוני .צבעו
בדר"כ חום בהיר .לעיתים נוטה קצת לאדמדמם .ראשו משולש בולט
משאר הגוף .מצוי בישראל בעיקר באזורי ם מדבריים ומדבריים למ�ח
צה ,מהגלבוע ,לאורך הבקעה ,במדבר יהודה ,בנגב ובערבה.
מאמר זה נועד להזכיר לכולנו ,כי מעבר לבני האדם ,קיימים גם שוכני
מדבר אחרים; הנחשים ,העכבישים ,העקרבים ועוד מיני מרעין ביי
שין ...זהו ביתם כשם שזהו ביתנו .אנו חיים לצידם ומקווים לא לפגוש
אותם בסמטה חשוכה .אמנם ,וותיקי הערבה ששוחחתי איתם יכולים
לספור על כף יד אחת את האירועים של הכשות נחש בעשרות השנים
האחרונות ,עם זאת ,זה קורה מידי פעם ועלול להסתיים באסון.
ולכן ,בואו ונזכור שהם קיימים ,וזוהי "זכותם" הביולוגית והטבעית
להגן על עצמם .הנחשים מתחילים לצאת מהמחילות באביב והקיץ
היא העונה המועדפת עליהם .כיוון שהם בעלי דם קר וכדי לשמור על
רמת אנרגיה מספקת ,עליהם לדאוג שחום גופם לא ירד מתחת ל26-
מעלות צלזיוס .לכן בלילות ,כאשר יורדת הטמפרטורה ,הם עולים
על כבישים ומדרכות כדי לספוג את החום שנאצר בהם .לעתים הם
נכנסים לגינות כדי לשתות מים ,מוצאים שיח להצטנף תחתיו ועלולים
"להרגיש בבית".
בתקופת הקיץ אנו חווים במרפאה עלייה במקרי הכשות ועקיצות -
חלק מהמקרים לא ניתנים למניעה ,אך את חלקם בהחלט ניתן למנוע.
איך נמנע מהכשת נחש ועקיצות עקרבים ועכבישים?
לא מסתובבים יחפים בחוץ .בוודאי לא באזרור של עצים ,שיחים וע�ש
בים ,בו אינכם רואים על מה אתם דורכים .על אחת כמה וכמה בלילה!
יצאתם? לכל הפחות נעלו סנדלים .הולכים לשטח חשוך בו לא תמיד
תראו על מה אתם דורכים? נעלו נעליים.
נקו את סביבת ביתכם מגלי אבנםים ,סבך קוצים ,עשבייה ,צמחים ש�ו
טים וכו' .אלה בדיוק המקומות בםהם אוהבים הנחשים להסתתר .ה�ש
תדלו לא להכניס ידיים או רגליים למקומות חשוכים.
יצאתם לטיול? הקפידו לנער את השמיכות ,שקי השנה ,בגדםים ,נ�ע
ליים ואוהל ,כדי לוודא שלא הפכו במקרה למקום מסתור לנחש תועה.
הוכשתם או נעקצתם  -מה לעשות?
יש לפנות במהירות גבוהה ככל האפשר למרפאה או לבית חולים .עד
אז  -מנוחה והרגעה ,בכדי להפחית את קצב פיזור הארס בגוף .יש לקבע
את האיבר הפגוע מתחת לגובה הלב ,ולהקפיד על שתייה מרובה .לא
לנסות ללכוד את בעל החיים בעצמכם ,אך אם אפשר לצםלם מבלי לה�ס
תכן ,זה יכול לעזור לצוות המטפל בבית החולים להחליט לגבי הטיפול
והנסיוב המתאים .ישנה חשיבות גבוהה לטיפול מוקדם בנסיוב מתאים
בכדי למנוע את הפגיעה של הארס במערכות פיזיולוגיות שונות בגוף,
כגון מערכת ההולכה של הלב ,מערכת העצבים ומערכת קרישת הדם.
מה לא לעשות?
לא למצוץ את הארס ,לא לחטא באלכוהול ,לא לשתות אלכוהול ,לא
להניח חוסם עורקים או ורידים ,לא לחתוך את האזור ולא לקרר.
שימרו על עצמכם!
בברכת המשך קיץ בטוח

הנה הגיע לו חודש ספטמבר ואיתו כמו תמיד ,חגים .לא סתם חגים,
אלא חגי תשרי ,ההתחלות .כל ההתחלות קשות? כך אומרים ,אך
אנו מתחילים את שלנו בתפוח בדבש ,רימון ,כך שזה מרגיש נחמד.
אך יש גם את עניין חשבון הנפשות .וישנו גם עניין חשבון הזמנים,
מעגל השנים ,מעגל השנה ומעגל החיים .החגים חוזרים ומגיעים כל
פעם מחדש אך אנחנו משתנים.
הרבה פרופסור דליה מרקס כותבת בספרה החדש והחשוב – "בזמן:
מסעות בלוח השנה היהודי-ישראלי" ,ארשר יוצא לאור ממש ב�י
מים אלה ,כי הזמן הוא..." :אותו יסוד חמקמק ובלתי נשלט בחיינו?
זה ,שלעיתים טס הוא במהירות ולעיתים מסרב לזוז? זה ,שמביא
תינוקות להתהפך על בטנם ,להתיישב ,לקום על רגליהם ולגדול
ולהיות ילדים ,זוקף את קומת הצעירים ומוסיף לוויית חן של שיבה
למבוגרים? איך נוכל להגדיר את השטף הרציף והבלתי -מובן שאנו
מכנים 'זמן'".
תחילת השנה היהודית-ישראלתית שלנו השנה ,מאוד סמוכה לח�ז
רה ללימודים עבור הילדים ולתחילת בית הספר לנכנסים ולנכנסות
לכיתה א' המרגשת ,הלומדים את האלף-בית ולומדים לקרוא ,כפי
שמתארת הרבה מרקס" :מחברות נקיות ,לבנות וצופנות טוב ,שורות
ארוכות וריקות המבטיחות להתמלא בחוכמה ובדעת – זהו תשרי.
ריח הספרים החדשים ,שפינותיהם טרם התקמטו וטרם נזרעו באיורי
שיעורםים משעממים ,העפרונות שעוד לא חודדו וקצותיהם טרם נ�ל
עסו – זהו תשרי .תשרי הוא החצבים הפורחים על אם הדרך ,הוא
רימונים וחבושים...תשרי הוא הלב שלא התעייף לקוות ולייחל"...
איך אפשר לשמר את תחושת ההתחלה? האם צריך לשמר אותה? מה
המרכיבים הדרושים כדי שחוויה תישאר "חדשה"? בכל תחילת שנה
אני מהרהר מחדש בשאלה זו .אני אוהב את החגיגיות של התחלה,
את ההתרגשות של התפוח בדבש כל פעם מחדש ושל פתיחת רימון
עסיסי .אני גם מנסה להזכיר לעצמי שלא לכולם וכולן התחלות הן
דבר טוב או קל ,ושיש הרבה אנשים ,נשים וילדים שיש להם חרדות
מהתחלות ,וקשיים להתחיל ללמוד לקרוא ,או להיכנס לחטיבה ,או
להתמודד עם החגים השמחים יחד ,עם אבל על יקר להם שהלך
לעולמו בשנה שחלפה.
הרבה מרקס מסייעת לי גם בעניין זה וכותבת" :עם תחילת השנה
אני מודה על היכולת לבחור ,לשנות ולהשתנות .ראש השנה הוא
תזכורת למתנה המופלאה שקיבלנו ,והיא היכולת לעשות שינוי.
בצד ההכרה שיש מה שנעשה ואיונו ניתן לשינוי ,אנו מקבלים ומ�ק
בלות תזכורת לכך שהרבה נתון לנו ולבחירות שלנו".
עניין השינויים החדשים בחיים הוא בעצם ,בעומקו ,עניןין של מ�ע
ברים .האפשרות להשתנות היא האפשרות לעבור מעולם לעולם,
מחוויה לחוויה .כולם בעצם עושים זאת כל יום במנות קטנות ,אך
לא תמיד שמים לב לכך .השנה החדשה פשוט מסמנת לנו את מה
שאנו עושים בקטן ,במנה גדושה של אירועים סמליים הבאים להעיד
על השינוי .גם בתוך תשרי עצמו אנו עוברים מתחושה לתחושה,
וכאן תרשו לי ציטוט אחרון מהספר שזה עתה פגשתי והתלהבתי:
"...אנו עוברים מחגיגיותו של ראש השנה לחומרתו לשל יום הכיפ�ו
רים ,וממנו יוצאים אל הטבע – לחג הסוכות ולשמחת התורה .תשרי
מזמין אותנו לעבור משולחן החג המשפחתי אל בית הכנסת וממנו
אל הסוכה...תשרי הוא הזדמנות לחשבון נפש ולנטילת אחריות על
חיינו שלנו ,להרחיב אחריותנו באדוות מתרחבות לקהילתנו ,ארצנו
ועולמנו ".השנה ,אולי יותר מתמיד ,נדרשת מאיתנו אחריות רבה
לכלל הקהילה והסביבה .שנזכה לעשות.
חגים שמחים ומשמעותיים לכל אחד ואחת מאיתנו,

בנג'י גרובר ,רב ,אוהב טקסטים ועורך טקסים.
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מפנקסו של פנסיונר

 /דובי הלמן

חושבים שהם חושבים
בניגוד למרבית חברי ביטבתה ,אני מקבל
כל יום לתא הדואר שלי את העיתןון "י�ש
ראל היום" קורא בו ומוצא בו שפע של
תוכן עיתונאי .גם הכותבים הקבועים
שלו הם בעלי אופק רחב ובשום אופן
לא שבויים בתפיסת עולם שרירותית כל
שהיא .להיפך ,יש בכתבות ביקורת רבה.
שלא כן עיתון "הארץ" ,שגם אותו אני
מקבל כל יום וקורא בו .העיתון מכריז
על עצמו שהוא "עיתןון לאנשים ח�ו
שבים" .בני בגין -גם הוא קורא קבוע
של "הארץ"  -הרחיב את ההגדרה ואמר
שזהו עיתון לאנשים החושבים שהם חוי
שבים.
ואמנם ,בדפי הדעות של העיתון לא תמצאו כמעט חריגה מהשקפת
עולם צרה ,עם דפוסים קבועים וחוזרים על עצמם של גינוי כל מה
ששונה ,ובעיקר זריקת בוץ חסרת מעצורים על בעלי הדעה השונה.
אני כותב הקדמה זו ,כדי לספר על כתבותו של אחד הכותבים הקב�ו
עים בעיתון "ישראל היום"  -יוסי ביילין .קראתי  -ולא להפתעתי -
רשימת ביקורת שלו על המצדיקים את קיומם העצמאי של מוסדות
ההסתדרות הציונית כמו מינהל מקרקעי ישראל ,קרן היסוד וקרן
קיימת .לדעת ביילין ,מי שתומך במוסדות אלה לא מודע לכך שיש
לנו כבר מדינה ,או כדבריו" :שצריך כבר מזמן לפרק את הפיגומים
שהקימה ההסתדרות הציונית לצורך הקמת המדינה ".ביילין היה

גם הדוחף העיקרי לפירוק ההסתדרות
הכללית של העובדים והפיכתה לארגון
מקצועי בלבד.
הגדרת הפיגומים תפסה אותי ,מאחר
והיייתי בין אלה שטענו שהמדינה ה�ק
דימה לפרק את כל הכלים האוטונומיים
שעשויים היו לשרת אותה עוד זמן רב,
דווקא בשל היותם משוחררים ממנגנון
ממלכתי והיותם משען לתנועות שהי
משיכו לבסס את תרומןתן למדינה ו�ל
תנועה הציונית כתרומה של התנדבות.
נכון הוא ,שאותם פיגומםים לקו גם בת�ו
פעות חריגות של שחיתות ואיבוד דרך,
אבל הפתרון שמצא ביילין הוא שפיכת
התינוק עם המים .כך היה שההסתדרות הכללית – שהייתה ,על פי
דרכה ,הבסיס של תנועת העבודה  -תנוהעה שהכילה בתוכה נד�ב
כים נדבכים של ארגונים בעלי זיקה למסורת תנועת העבודה ,הפכה
לאחר המהפכה שהביאו ביילין וחבריו-לארגון מקצועי בלבד ,שלא
הצליח למנוע את המאבק המפלגתי והפוליטי בדרך ניהולו .אין
היום יותר תנועת עבודה ,למרות שמפלגה אחת ממשיכה להניף,
לכאורה ,את הדגל הזה.
אז אני ממשיך לקבל ולקרוא את "ישראל היום" ומחפש שם דעות
החורגות מכל מוסכמה וממשיך לקרוא את "הארץ" בעיקר כדי
למלא את דרישות היצר להיפגש עם הרוע במיטבו.

קריטריונים להגשה:
• רעיון חדשני או פיתוח של יוזמה קיימת.
• פרויקט בעל אופק יישומי בטווח של שלוש שנים .הוכחת היתכנות תוך חצי שנה.
• היוזמה קשורה לחבל אילות ותתרום לפיתוחו.
• המימון יינתן ליזמים שייצרו שותפויות מקומיות בחבל אילות.
להגשת מועמדות יש להכנס לאתר המנבטה  manbeta.eilateilot.orgללשונית "הגשת מועמדות"
היקף התמיכה החצי-שנתית במיזם הוא כ 10,000$-ומשך תקופת הליווי מקס‘  3 -שנים.
היזם אינו נדרש להקצות מימון משלו ,הכסף מיועד לרכישת ציוד ראשונית והוצאות נלוות.
הקבלה ל"מנבטה" מחייבת חתימה על הסכם מפורט.
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המדור לשירותכם /

שרי ניצן

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

חידושים וחדשות
שינויים רבים עוברים על המחלקה לשירותים חברתיים בימים אלו
וכאן המקום לשתף אתכם במתרחש :המועצה ,באמצעות החבי
רה הכלכלית ,מעבירה את המחלקה לשירותים חברתיים למבנים
שהוקמו בצמוד למשרדי המועצה .לאחר כמעט  25שנים של אירוח
בקיבוץ יטבתה ,אנחנו לקראת אריזת הקרטונים ומעבר למבנה אחר,
כנראה כחודש "אחרי החגים" ויש הרבה התרגשות לקראת המעבר.
בנוסף להכנה למעבר ולעבודה השוטפת של המחלקה ,הצוות גם
היה עסוק הקיץ עם שינויים שחלו בכוח האדם  -קבלות פנים ,חפיי
פות ופרידות ליוו אותנו במשך התקופה האחרונה .השינויים קרו די
בצמוד אחד לשני ,ולמרות שלרוב מדובר בשינויים צפויים ,נדרשנו
להסתגל למציאות חדשה .ברצוני להציג את הפנים החדשות ,המי
צטרפות לותיקות.
בצוות העובדים הסוציאליים נפרדנו מאינגה באשר ,העובדת במי
חלקה מעל שש שנים ,ואף הייתה סטודנטית אצלנו בסטאג' במשך
לימודיה בתואר הראשון .נקווה לראותה אצלנו שוב בהמשך הדרך.
גזית כהן ,שהייתה בצוות במשך שנה כעו"ס קהילתית ורכזת הכשי
רות צח"י מטעם המחלקה ,ממשיכה לאתגרים חדשים .נאחל לשי
תיהן המון הצלחה.
לצד הפרידות ,אנחנו שמחים לצרף לצוות שתי נשים ,שגם מצייגות

צמח החודש

 /בני שלמון

בגאוה את הנקלטים החדשים המגיעים לחבל אילות לאחרונה -
רוית הר-אל ,חברה חדשה בקיבוץ יטבתה ,מצטרפת לצוות כעובדת
סוציאלית מרחבית ,ואיריס בר ,בת משק חוזרת מקיבוץ אילות ,נכי
נסת לתפקיד עו"ס "יתד" ותפתח תוכנית מרחב תעסוקתי לצעירים
וצעירות בני  18עד  .25איריס ,עו"ס קהילתית במקצועה ,גם תרכז
הכשרות לצח"י ותלווה ביחד עם טלי אלון את המלגאים של המוי
עצה .אנו מאחלים להן הצלחה בעבודה במועצה וגם בקהילת חבל
אילות.
במועדונית ,החפיפה בין פם טלמן ודקלה שלום לקראת סיום ,ועם
פתיחת שנת הפעילות בספטמבר תצטרף רונית פרידמן מקיבוץ
קטורה כסייעת .סנאית בוסידן-בטש ,עו"ס ותיקה במחלקה ,התחיי
לה השנה ללוות את צוות המועדונית.
רק צוות המועדון לגיל השלישי  -תמי כהן-שמחי ובריג'ט ברמן,
בלויוו מנואל מישו ורונן גל ,נשאר ללא שינוי .תמי ובריג'יט עובי
דות במרץ רב לקראת החזרה בספטמבר.
כרגיל ,אנחנו כאן בשבילכם כתמיד ,עם פנים חדשות ועוד מעט גם
בבניין חדש.
צוות המחלקה לשירותים חברתיים מאחל לכל תושבי האזור שנה
טובה ,מלאת רווחה והתחדשות!

ספטמבר
אבטיח הפקועה

		
אבטיח הפקועה הוא צמח רב-שנתי שרוע ,בן
אותו סוג של אבטיח המאכל ,ופירותיו ועליו
מזכירים אבטיח ,אלא שהוא מר מאד ואף רעיל,
ומקור שמו בסיפור על תלמידי הנביא אלישע:
"ואלישע שב הגלגלה והרעב בארץ ובני הני
ביאים יושבים לפניו ,ויאמר לנערו שפות הסיר
הגדולה ובשל נזיד לבני הנביאים .ויצא אחד
אל השדה ללקט אורות וימצא גפן שדה וילי
קט ממנה פקועות מלוא בגדו ויבוא ויפלח אל
סיר הנזיד ,כי לא ידעו .ויצקו לאנשים לאכול
ויהי כאוכלם מהנזיד והמה צעקו ויאמרו -מוות
בסיר איש האלוהים ,ולא יכלו לאכול" ( מלכים
ב' ,פרק ד'.)40 38- ,
פרי אבטיח הפקועה שימש כתרופה משלי
שלת לעצירות ברפואה העממית והבדואית,
ובמאה ה 19-התפתח בו מסחר ,כשהבדואים
אספו אותו לסוחרים יהודים ואלה שיווקו אותו
לאירופה .לפי דיווח סגן הקונסול הבריטי ביפו,
בשנת  1862ייצאו מנמל יפו  4.5טונות אבטיחי
פקועה לאנגליה ואיטליה.
זרעיו מכילים -כ 17%-שמן ,הבדואים ה�ש
תמשו בו להדלקת אש ,ובמשנה נזכר שמן
פקועות שמותר להדליק בו נר לשבת.
אבטיח הפקועה מפיץ את זרעיו בדרך מקורית
וחריגה במדבר הצחיח :הפירות היבשים צפים
על מ י השיטפון וכשהם נתקלים בסלע הם מ�ת
נפצים ומפזרים את הזרעים -הנובטים מיד.
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