כמו עץ במדבר
עמ' 8
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לפעמים לא צריך סיבה
מספיקה תמונה מרהיבה

מכתבים

תוכן עניינים
לא ממריאים
החקלאות של מיכל
החקלאות של ג׳סיקה

3
6
7

מדורים
מכתבים
מהמתרחש בחבל
משולחנן
הדוב תוקף משמאל
הרופא אמר
הרבי אמר
שירותים חברתיים
צמח החודש

2
4
8
11
12
13
15
15

היעל התבלבל  -באסרו חג ,יעל חביב תעה
ותהה בשבילי קיבוץ אילות.
ראתה וצילמה :עינב פרי אלוש

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

כתובת המערכת :מ.א .חבל אילות88820 .

nakdimon@eilot.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
משתתפים :דובי גולדמן ,חנן גינת,
בנג׳י גרובר ,יורם הופמן ,אלעד ויזל,
שרי ניצן ,קרן ספיר ,זהר רוטבליט ,בני
שלמון ,ליטל שמואלי
צילום שער:
דורון ניסים ,רשות הטבע והגנים
זאבה ובפיה חרדון צב
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אמת בפרסום ו״חלב מהדרין״
בגיליון ״קצה המדבר״ האחרון (ספטמבר
 )2018פורסמה כתבה המספרת את סיפור
ההצלחה של הקמפיין התקשורתי האחרון
של מחלבות יטבתה ,תחת האמירה "רצינו
להיות אותנטיים עד הסוף" הכתבה מאדי-
רה את האותנטיות שבפרסום ,את היתרון
של "החיבור התקשורתי לדבר הזה שנק-
רא ערבה ולחבל ארץ הזה" .בהמשך אנו
קוראים על הדגש בקמפיין השיווקי עם
האזור ,על המותג ״טעם הערבה״ ,על שי-
תוף הפעולה עם כל הרפתות בערבה.
אלא שמאחורי ההתבשמות העצמית והת-
דמית האידילית והפסטורלית של רפת-
ני הערבה (אלה המשופמים ואלה שלא)
והחלב האיכותי שלנו המזוהה כל כך עם
ההתיישבות והציונות ,קיימת ונבנית  -בי-
זמה ובלחץ של מחלבת יטבתה  -מציאות
אחרת :לא רפתנים מתיישבים וחלוצי הע-
בודה העברית (משופמים או לא) חולבים
את הפרות ,אלא "גויים" רחמנא ליצלן ,לא
יהודים בהגדרה ,המיובאים במיוחד ,מהמז-
רח הרחוק בד"כ.
הסיפור הוא "חלב מהדרין" המחליף את
הכשרות הרגילה של החלב שלנו .כדי לז-
כות בחותמת הכשר של "חלב מהדרין",
אסור שיהודי יהיה מעורב בחליבת הפרות
בשבת ובחג .המשמעות היא שחלק ניכר
מעובדי הרפתות באזור  -אסור שיהיו
יהודים ,חברי קיבוץ או לא ,משוחררי צה"ל
ב״עבודה מועדפת״ ,בנות ובני קיבוץ במ-
סלולים שונים ,תכניות ״עבודה עברית״
למיניה ועוד .שהרי אין הגיון כלכלי ותפ-
עולי להחזיק "גויים של שבת וחג" רק למ-
טרה זו ,ואם ממילא צריך עובדים ברפת–
המעבר ל"עבודה זרה" מתבקש ,ועוד ענף

יורד מההיצע העבודה למרבית תושבי
האזור ולכאלה המגיעים אליו בתכניות
ובמסגרות שונות בעלות ערכים מוספים
לאזור כדוגמת במב"חים' ,עבודה עברית',
ש.ש .וכד'.
גילוי נאות  -ברפת של קיבוץ סמר ,בה
חליבות שבת וחג מתבצעות ע" תורנים
מהקיבוץ ,נוסף לנ"ל גם נזק כלכלי ישיר–
אבדן הכנסה משמעותי מעבודת החברים,
ובכללם כותב שורות אלה .זכותה של מח-
לבת יטבתה למצות את פוטנציאל השוק,
ואם הדרישה ברשתות השיווק היא להחמ-
רה בדרישות הכשרות ,מן הסתם ,לא המ-
חלבה היא זו שצריכה להוביל את המאבק
בכפייה הדתית ההולכת ומשתלטת על
חיינו .נזכיר רק שהשלב הבא הוא "הכשר
הבד"צ" ,המגביל עוד יותר את היכולת של
יהודים לעבוד בענף ,ואם זה מה שהשוק
דורש ,או ידרוש בעתיד  -אז מדוע לא לה-
משיך בתהליך?
אפשר לכאורה (ברצינות תמימה או בצי-
ניות מחושבת) לטעון ,כי דווקא אל מול
חוק הלאום ותהליכים נוספים ברוח רעה זו
העוברים עלינו בימים אלו ,הרי לנו דווקא
"אפליה מתקנת" ,אך כשיורדים לעומקם
של תהליכים ,מגיעים לאותו מקור חשוך
גזעני ומתנשא .חלילה לי מלהאשים את
מחלבת יטבתה ולהעמיס עליה את כל כובד
המשקל האידאולוגי הנ"ל ,ובכל זאת ,ראוי
להצביע על הסתירה שבין התדמית המו-
בילה את המותג והקמפיין ,לבין המציאות
בשטח .ה'דיסוננס' הזה – סופו שיתפוצץ
בפרצופנו.

אסף הולצר ,סמר

מתי יגיע גן העדן?
רוני סומק – משורר ומנחה
גדעון אפרתי – ניהול מוסיקאלי ,עיבודים
ופסנתר
אנסמבל קולי רנות – מבצעים
דודו שליטא – עריכת סרטי אנימציה
כבר מהרשימה הנ"ל ,ברור שיש כאן פוט-
נציאל להתרחשות מדהימה .אז כדי לחזות
במו עינינו במופע "גן עדן לאורז" העמסנו
את עצמנו ,בת-עמיצור ,על אוטובוס הז-
מרים ונסענו כל הדרך מיטבתה לסינמטק
תל-אביב וחזרה ליטבתה .משא כואב עם
גב דואב.
ואמנם (וכבר נכתב על-כך לא מעט בעיתו-
נות האזורית) ,זה היה שילוב יוצא דופן של

גירוי כל החושים והתרוממות נפש .השילוב
המופלא בין המילים ,המוסיקה והאנימציה
יצר תכנים חדשים ואמירה מקורית לכל
שיר שהובא לפנינו .ואין ספק ,שהאנימציה
המותאמת כל-כך לשירים ,בהומור מפתיע,
ביצירתיות בלתי נגמרת ובהעמקת ההבנה,
העלתה את המופע לגבהים חדשים .האולם
היה מלא והקהל ממש יצא מגדרו.
ואני שואלת את עצמי  -מתי יגיע המופע
"גן עדן לאורז" ,על כל מרכיביו ,אל בין
כותלי האולם האזורי שלנו?שהרי זכותו של
כל תושב להיות שותף במפעל התרבותי
המופלא "רנות" ,שכולו אנשים שלנו.
אני כבר מחכה.

בת-עמי יוגב ,יטבתה

שלא יקצצו לנו את הכנפיים

 /גל נקדימון

המאבק על שדה-דב לא נרגע ,אבל אם לא יחול שינוי בחודשים הקרובים,
הרי שהחל מיולי  2019לא נוכל לטוס לתל-אביב וממנה ,ולא רק אנחנו
זה כמה שנים שתושבי חבל
אילות והעיר אילת נעים בין
חוסר ידיעה לידיעה לא מבוססת
בכל הנוגע לפעילותו של שדה
התעופה על שם דב-הוז ,המש-
מש ,לרובינו ,את השער העיקרי
לעיסוקינו במרכז הארץ .מכתב
בנושא ,ששלח ראש המועצה חנן גינת לראש הממשלה ,הופץ גם
בתקשורת (ומצא את דרכו לאמצעי תקשורת בעלי תפוצה גבוהה,
כמו "ישראל היום") .בפתיחת הידיעה המקדימה את המכתב נאמרו
הדברים הבאים:
כידוע ,שדה התעופה דב-הוז צפוי להפסיק את פעילות הטיסות
האזרחיות ,בעוד פחות משנה ,ללא חלופה.
בעוד שחלק משמעותי של הדיון דן (ובצדק) בקשיים הרבים
שייגרמו לתושבי העיר אילת ,והעיר נמצאת בקדמת השיח התק-
שורתי והציבורי בנושא ,הרי שתושבי חבל ארץ שלם  -המשת-
רע על  13%משטחה של מדינת ישראל – צפויים לסבול גם הם,
ממש באותה המידה .המדובר במועצה האזורית חבל אילות – ערבה
דרומית ,בה מתגוררים כמה אלפי תושבים בעשרה קיבוצים ושני
יישובים קהילתיים.

מדובר באחריות כבדה מדי ,שאסור למקבלי החל־
טות לקחת על עצמם בקלות ראש .תהיה זו בכייה
לדורות ,ולא תועיל לנו העובדה שנבוא בעוד עשר
שנים ,מפריפריה חולה וכושלת ,ובידינו השלט
'אמרנו לכם'

לשכת ראש המועצה
כ"ד אלול תשע"ח
 40ספטמבר 8402
לכבוד
ח"כ בנימין נתניהו
ראש הממשלה
שלום רב,
הנדון :השפעתה של סגירת שדה דב על תושבי הדרום
אילת והערבה הדרומית ,חבל הארץ הדרומי ביותר ,הפריפריאלי ביותר  -בשביל רוב המדינה
מדובר בדרך לאילת ובאתרי נופש ,אבל בשביל עשרות אלפי אנשים מדובר בבית ובחיים שלמים,
המתקיימים על הגבול המרוחק ביותר של מדינת ישראל ,למרות הקשיים הרבים.
עם הזמן ועם הקידמה ,נמצאו לתושבים דרכים לקיום בסיסי ,גם אם רחוק באיכותו מזה לו
זוכים תושבי המרכז – שירותי רפואה איכותיים ,מוסדות לימודים גבוהים ועוד הפכו נגישים מעט
יותר ,בזכות האפשרות להגיע אליהם בטיסה ישירה וקצרה יחסית .לסגירת שדה-דב השלכות
ברורות ידועות ומשמעותן אחת – הסגת הערבה הדרומית ,על כל תושביה ,עשרות שנים אחורה.
שירותי הרפואה בערבה ,הלוקים בחסר מלכתחילה ,ייפגעו פי כמה ,עקב קשיי הגעה של אנשי
רפואה לאזור .חולים המגיעים לטיפולים בבתי החולים הגדולים במרכז ,כמו חולים אונקולוגיים,
ייאלצו להתנייד בדרכים אחרות ,אם יהיו .תיירות פנים וחוץ ,העושה דרכה מתל-אביב לאילת
ולערבה ובחזרה – תיפגע אנושות .סטודנטים הלומדים באוניברסיטת תל-אביב ובמוסדות
הגבוהים בתל-אביב רבתי ,יימצאו עצמם ללא פיתרון תעבורתי נאות .פגישות עבודה המתקיימות
בגוש-דן ,ביקורי חולים ,ביקורי משפחה – כל אלה ייוותרו ללא מענה.
מדובר באחריות כבדה מדי ,שאסור למקבלי החלטות לקחת על עצמם בקלות ראש.
תהיה זו בכייה לדורות ,ולא תועיל לנו העובדה שנבוא בעוד עשר שנים ,מפריפריה חולה וכושלת,
ובידינו השלט "אמרנו לכם".
אך לא רק אנו ,הנפגעים הישירים מהמהלך אומרים זאת; כ –  04חברי כנסת ,בעלי מקצועות
רלוונטיים הבקיאים במהלך ובתוצאותיו החמורות לטווח הקצר ובעיקר הארוך ,ראשי הרשויות
המעורבות ,תושבי המרכז העושים שימוש תדיר בשירותי שדה התעופה דב-הוז ,גורמי תיירות
רבים
ראש ועוד
לשכת אלה
פנים וחוץ ,אנשי רפואה העושים דרכם לטפל בתושבי הדרום ובחזרה – כל
המועצה
מתריעים נגד סגירת השדה כבר זמן רב ,ולא בכדי.
לאור העובדה שהשיקול המרכזי בעד סגירת השדה הינו כלכלי גרידא ואינו נוגע לטובת הציבור,
ולנוכח קיומן של תוכניות חלופיות פרקטיות ,שהוגשו על ידי גורמים שונים ,כמו עיריית ת"א,
הוועדה הציבורית לעניינו של שדה-דב ועוד ,יש לשאול מהי הצדקה למהלך כזה שפוגע בפריפריה
הרחוקה פגיעה קשה!
ההחלטה 8לסגור את שדה דב.
אנו פונים אליך ,ראש הממשלה ,לשקול את עמוד  0מתוך
ד.נ .חבל אילות  8888888פקס 08-6355800 :טל'08-6355834/6 :

בחזית המאבק ניצבים ראש העיר אילת ותושביה ,וחבל אילות –
על ההנהגה והתושבים – מתגייס ומצטרף ליוזמות השונות העולות
בעיר הדרומית ,לא רק בגלל היות האזור מרוחק מכל מקום יישוב
כולל אילת (יחסית) ,אלא גם ,בין השאר ,בהיעדר משקל אלקטו-
ראלי של האזור ברמה הלאומית.
עם כל זאת ,ראש המועצה האזורית חבל אילות ,ד"ר חנן גינת ,לא
טומן ידו בצלחת ,ובחודש ספטמבר שיגר מכתב לראש הממשלה,
בניסיון נוסף להבהיר את כובד ההחלטה ומשמעותה .במכתבו,
התייחס ד"ר גינת לנזקים בטווח המיידי והרחוק שייגרמו ,החל
בקשיי התניידות של סטודנטים ותיירים ועד לחולים אונקולוגיים
ואנשי רפואה .להלן המכתב:
הנדון :השפעתה של סגירת שדה-דב על תושבי הדרום
אילת והערבה הדרומית ,חבל הארץ הדרומי ביותר ,הפריפריאלי
ביותר  -בשביל רוב המדינה מדובר בדרך לאילת ובאתרי נופש,
אב ל בשביל עשרות אלפי אנשים מדובר בבית ובחיים שלמים ,ה�מ
תקיימים על הגבול המרוחק ביותר של מדינת ישראל ,למרות הקמ
שיים הרבים.
עם הזמן ועם הקידמה ,נמצאו לתושבים דרכים לקיום בסיסי ,גם אם
רחוק באיכותו מזה לו זוכים תושבי המרכז – שירותי רפואה איכו-
תיים ,מוסדות לימודים גבוהים ועוד הפכו נגישים מעט יותר ,בז-
כות האפשרות להגיע אליהם בטיסה ישירה וקצרה יחסית .לסגירת
שדה-דב השלכות ברורות ידועות ומשמעותן אחת – הסגת הערבה
הדרומית ,על כל תושביה ,עשרות שנים אחורה.
שירותי הרפואה בערבה ,הלוקים בחסר מלכתחילה ,ייפגעו פי כמה,
עקב קשיי הגעה של אנשי רפואה לאזור .חולים המגיעים לטיפו-

בברכה
ד"ר חנן גינת
ראש המועצה

לים בבתי החולים הגדולים במרכז ,כמו חולים אונקולוגיים ,ייאלצו
האוצראם יהיו .תיירות פנים וחוץ ,העושה דרכה
אחרות,
בדרכים
כחלון ,שר
להתנייד ח"כ משה
העתק:
ח"כ ישראל כץ ,שר התחבורה
ולערבה ובחזרה – תיפגע אנושות .סטודנטים
לאילת
מתל-אביבכ יואב קיש
ח"
מר מאיר יצחק הלוי ,ראש העיר אילת
תל-אביב ובמוסדות הגבוהים בתל-אביב
הלומדים באוניברסיטת
רבתי ,יימצאו עצמם ללא פיתרון תעבורתי נאות .פגישות עבודה
המתקיימות בגוש-דן ,ביקורי חולים ,ביקורי משפחה – כל אלה
ייוותרו ללא מענה.
מדובר באחריות כבדה מדי ,שאסור למקבלי החלטות לקחת על
עצמם בקלות ראש.
תהיה זו בכייה לדורות ,ולא תועיל לנו העובדה שנבוא בעוד עשר
שנים ,מפריפריה חולה וכושלת ,ובידינו השלט "אמרנו לכם".
אך לא רק אנו ,הנפגעים הישירים מהמהלך אומרים זאת; כ – 70
חברי כנסת ,בעלי מקצועות רלוונטיים הבקיאים במהלך ובתוצאותיו
החמורות לטווח הקצר ובעיקר הארוך ,ראשי הרשויות המעורבות,
תושבי המרכז העושים שימוש תדיר בשירותי שדה התעופה דב-
הוז ,גורמי תיירות פנים וחוץ ,אנשי רפואה העושים דרכם לטפל
בתושבי הדרום ובחזרה – כל אלה ועוד רבים מתריעים נגד סגירת
השדה כבר זמן רב ,ולא בכדי.
08-6355834/6
 08-6355800טל':
 8888888פקס:
לאור העובדהד.נ .חבל אילות
סגירת השדה
המרכזי בעד
שהשיקול
הינו כלכלי גרי-
דא ואינו נוגע לטובת הציבור ,ולנוכח קיומן של תוכניות חלופיות
פרקטיות ,שהוגשו על ידי גורמים שונים ,כמו עיריית ת"א ,הוועדה
הציבורית לעניינו של שדה-דב ועוד.
עמוד  8מתוך 8
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מהמתרחש בחבל
כי גיל זה רק מספר
החדש"" ,אתם האלופים שלנו" ועוד .מנקודה זו ועד לכניסה לקי-
בוץ הצטרפו אליהם ילדיהם לסיום הרכיבה.
בהגיעם לקיבוץ התקבלו השניים על ידי החברים וחגגו עם שמפניה
ועוגות.
אלון ושי מספרים על חוויה יוצאת דופן ,על נופים מרהיבים שנ-
חשפו אליהם בדרך ושלמרות האווירה הספורטיבית לא ויתרו על
כנאפה וגם לא על ניגוב חומוס.
עכשיו הם מחפשים רעיון איך לחגוג בשנה הבאה.

ליטל שמואלי

מעודדים מקיבוץ אילות

שני חברים מקיבוץ אילות  -אלון הרלינגר ,מחנך ומורה למדע במ-
עלה שחרות ,ושי יגור ,מנהל ענף האחזקה בקיבוץ ,החליטו לחגוג
את יום הולדתו ה 50-של אלון בדרך מקורית ורכבו על אופניים
מהר החרמון שבצפון עד לקיבוץ אילות הדרומי בישראל .המסע
של השניים התקיים בחג סוכות ונמשך ארבעה ימים ,במהלכם זכו
לליווי רכבי צמוד ובטוח של נעם רייפר ,גם הוא חבר אילות.
רגע לפני קו הסיום ,בכיכר הצפונית של הקיבוץ ,חיכו להם המשפ-
חות והחברים כשהם לבושים בבגדי מרוץ האופניים ג'ירו ד'איטליה
ואוחזים שלטים לעידוד "מירוץ  - 50ג'ירו אלון" 50" ,זה ה20-

אלון הרלינגר ושי יגור

במשקל כבד

באו מאהבה

קיבוץ אילות דיווח על שיא חדש בעונת הגדיד הנוכחית  -למעלה
מ 1,000-טון תמרים מזן מג'הול נגדדו עד כה (יותר מ 55-מיליון
תמרים!).
עבור קיבוץ אילות מדובר ביבול חסר תקדים- ,כ 250-טון יותר מ�כ
מות התמרים בגדיד אשתקד ושיא כל הזמנים .באילות צופים שה-
גדיד יסתיים בימים הקרובים עם כמות של כ 1,100-טון תמרים
מזן מג'הול .לדברי עמרי לב ,מנהל המטעים בקיבוץ" :תנאי אקלים
ייחודיים ,צוות מיומן ואיכותי ולא מעט מזל סייעו לנו להגיע ליבול
מכובד .הגדיד שהחל בחודש אוגוסט יסתיים בעוד כחודש ובבית
האריזה שבקיבוץ ימשיך הצוות למיין ולארוז עד סוף השנה .התמרים
שלנו השנה גדולים ,מתוקים ואיכותיים כתמיד".

״איזהו גיבור? הפוגש את יצרו!״ זהו המוטו של קבוצת ״אישתר״,
הפועלת במלוא המרץ על מנת לקדם את נושא המיניות המודעת
בקרב מבוגרים ובני נוער .לתפיסתם של חברי הקבוצה ,חקר המי-
ניות הינו שער להתפתחות התודעה וליצירת חברה אנושית בריאה
ושוחרת שלום.
חזונו של דוד כהן צדק (מטפל מיני ויזם) המוביל את הקבוצה ,הוא
להקים חווה במדבר ,שתהווה מרכז בינלאומי להתפתחות אישית-
תודעתית-אנושית .המרכז יארח תיירים מהארץ ומהעולם בסגנון
מדברי פשוט (סטייל סיני) וכן יספק סדנאות וריטריטים קצרי וארו-
כי טווח .משקיעים כבר יש ,וכעת נותר למצוא קרקע ,וגם שותפים
לדרך .עד כה היו שני מפגשים מוצלחים עם קהילת חבל אילות ,ויש
עוד אחד בדרך.
אתן ואתם מוזמנים ללמוד עוד על המיזם בדף הפייסבוק 'חוות איש-
תר במדבר' וגם להצטרף לקבוצה שמובילה בימים אלה את המיזם
בחבל .בקרוב תתפרסם הזמנה לתושבי החבל להתכנסות הדו-שנתית
של 'אישתר'   Cosmic Lovers -שתתקיים בחצבה ואנחנו מק�ב
לים  10כרטיסים בהנחה של  .50%בואו לחוות ,לגדול וגם להתוודע
למיזם תיירותי בעל פוטנציאל .כל הקודמ/ת זוכה!!!

ליטל שמואלי

זהר רוטבליט

בתמונה :עמרי לב מנהל המטעים בקיבוץ אילות (ראשון משמאל) וגדי פישרמן
מנהל בית האריזה (שני מימין) עם צוות המטע :נחומי בורנשטיין ,קיריל
קזובסקי ,ולדימיר מליוטין ואילה שחר
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עיצוב :רן צרפתי

מהמתרחש בחבל
חניות והנחיות

זו כבר מסורת

בית הספר "חבל אילות" הוקם לפני  30שנה .באותם ימים לא היה
כל צורך בחניה ,שכן כולם הגיעו באוטובוס המועצה .עם השנים
בית ספר גדל ,והיום חלק מהמורים וגם כמה מתלמידנו הבוגרים
 מגיעים לבית הספר ברכבים .מציאות זו הובילה אותנו למצוקתחניה בשטח בית ספר ,הממוקם על גבעה.
בימים אלה השלימה המועצה הקמת חניה חדשה מחוץ לשער
ביה"ס .ה"סובה" שנבנתה הינה רחבה גדולה שנועדה לאפשר כניסה
ויציאה בטוחה של רכבים לאיסוף ופיזור התלמידים מביה"ס וגם
תוכננה כך שתיתן מענה לצורך במקום לחניה מסודר.
איסור כניסת רכבים לשטח בית ספר נועד  -בראש ובראשונה -
עבור ביטחונם של ילדינו.
כאן המקום לציין שחוזר מנכ"ל קובע ש"שטח החנייה לרכבים לצ-
רכי בית ספר יהיה מחוץ לחצר המוסד .החניה לא תעבור בתחום
מגרש בית ספר ולא תחצה צירי תנועה של תלמידים".

בעוד עם ישראל ארז את המשפחות ,את הרכבים ואת המזוודות
ויצא לדרך ארוכה כדי ליהנות מהפסטיבלים שמילאו את הארץ
במהלך הסוכות ,תושבי חבל אילות נתנו קפיצה לפארק תמנע ונהנו
משלושת ימי פסטיבל הקצב שכבר הפך למסורת והתקיים בפעם
החמישית.
נטע (כפרה עליה) ברזילי ,ווקה-פיפל ,אליעד נחום וסאב לימינאל
הגיעו לבדוק את הבמה החדשה שנבנתה מול האגם והקפיצו כ –
 3,500איש בשלושת ימי האירוע .כ –  700מהמשתתפים גם נשארו
לישון בפארק והוסיפו לחוויות המוזיקליות את הקמפינג ,סיורים,
מופע לילדים ,סדנאות קצב ,תנועה וריקוד (שהיו פתוחים לכל באי
הפסטיבל ,כמובן) ופעילויות מהבוקר ועד הערב.
תושבי החבל ,שיודעים להעריך את הקירבה לתמנע ,הגיעו גם הם
למופעים והגדילו לעשות אנשי לוטן ,שבאו כולם ,באופן מאורגן,
למופעי הערב הראשון ולארוחת ערב במקום.
מנהלת הפארק ,חגית גל ,סיכמה את הפסטיבל כשהיא מותשת ומ-
רוצה במילים" :היה מדהים ,אנשים יצאו מאושרים ומרוצים וההופ-
עות היו סוף הדרך!!!"

גל נקדימון

החניה החדשה בביה״ס

להלן פירוט הנחיות הביטחון והכניסה לתחומי בית הספר:
כניסת כלי רכב לשטח ביה"ס מותרת אך ורק לרכבי חירום
ולבעלי תפקידים מאושרים .הבאים לביה"ס בכלי תחבורה
שונים יחנו את כלי רכבם מחוץ לרחבת ביה"ס; בכלל זה רכב
דו גלגלי ורכבים חשמליים למיניהם.
הכניסה לבית ספר היא משער רגלי הנמצא בהמשך לסובה
(צפון מערבי) או דרך אולם הספורט.

האמפי החדש

בימי הורים תתאפשר כניסה לרכבים לשטח בית הספר.
המאבטח לא יאפשר כניסה של אדם שאינו תלמיד או איש
סגל לתחומי בית הספר במהלך יום הלימודים ,ללא אישור
של בעל תפקיד מהנהלת בית הספר.
הורים שרוצים לקחת את הילד באמצע היום ,יהיו בקשר עם
מחנך הכיתה ,אשר יידע את השומר והם יוכלו להיכנס רגלית
לקחת את ילדם.
חובה על המורשה להיכנס להציג תעודה מזהה ולהירשם אצל
המאבטח.חל איסור על מאבטח למסור חבילה כל שהיא לת-
למיד בתוך המוסד החינוכי ,ללא אישור מהנהלת בית הספר.
כניסת עובדים ,תלמידים והורים תתבצע אך ורק דרך השער
בו נמצא מאבטח בית הספר.
לא תתאפשר כניסת כלי רכב של הורים או של כלל עובדי
ביה"ס ללא אישור ממנהלת ביה"ס.

קרן ספיר ,מחלקת חינוך

נטע ברזילי בהופעה
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מו"פ מו"פ חבל אילות!

 /גל נקדימון

המו"פ החקלאי של חבל אילות לא שוקט על שמריו ומתכבד בתוספות החדשות – החוקרות ד"ר מיכל
אדלר-אגמון ,שעברה בחודש האחרון לחבל עם משפחתה וד"ר ג'סיקה שקרמן ,שהגיעה מגרמניה הקרירה
לערבה הלוהטת
ד"ר מיכל אדלר-אגמון נולדה בשנ ת  1977כמיכל מאיר וגדלה ב�ח
דרה כילדת סנדוויץ'  ,שכבר בתיכון בחרה במגמה הביולוגית ,מגמה
(תרתי משמע) שתימשך גם בלימודים הגבוהים ובדרך המקצועית.
את התואר הראשון בביולוגיה סיימה כבר במסגרת עתודה צבאית
ואת השירות העבירה במשרד הביטחון ומייד לאחר מכן ,בגיל ,24
הניפה תרמיל על שכם ונסעה לטייל לבד ,במשך חצי-שנה ,בניו-
זילנד ,אוסטרליה ופיג'י.
התחנות הבאות בחיים של מיכל עברו במעבדה ביו-אנליטית בחברת
התרופות "דקסון" ,בגן הזואולוגי בתל-אביב ועל הדרך גם סיימה
תואר שני באוניברסיטת תל-אביב באקולוגיה ואיכות הסביבה והת-
חתנה עם צחור ,בן משק קיבוץ גבעת חיים מאוחד וד"ר לביולוגיה
(חקלאות מדברית ואגרונומיה) .הזוג הצעיר עבר מהמרכז לקיבוץ
ומיכל לימדה בבית הספר לטבע ,סביבה וחברה בתל-אביב ואז החל
השלב ה"דרומי" בחייה ,כשבחרה לעשות את הדוקטורט בחקלאות
מדברית במדרשת בן-גוריון.
התחנה המדברית ,בה שהו כעשר שנים ברמת נגב ,התבררה כשלב
מעבר מהצפון לדרום .לאחר שסיימה מיכל את הדוקטורט שלה
בנושאPhysiological and Molecular Regulation of the :
 - Annual Flowering Cycle in Ziziphus jujubeנולד הבן
יונתן ,ואחרי פוסט-דוקטורט והתלבטות בין הוראה למחקר ,במקביל
לחיפוש עבודה שלה ושל בן זוגה  ,הגיעה המשפחה הצעירה לחבל
אילות.
אז בחרתם במדבר...
"הבחירה הזו היא שילוב של כמה דברים – אחרי שסיימתי גם את
הפוסט דוקטורט ,שקלתי לפנות להוראה ,כי הרגשתי שזו העבודה

ד״ר מיכל אדלר-אגמון

היחידה (חוץ ממחקר) שיש בה איזו שהיא משמעות מבחינתי מעבר
לעשיית כסף בשביל מישהו .לתחושתי ,בכל עבודה אחרת ,אחרי
שנתיים אני אאבד עניין וארצה לשנות .לצחור ולי היה חשוב שיונתן
ימשיך לחיות בסביבה שבה אפשר לצאת מהבית ולהסתובב יחף
(למרות שהפחידו אותי מנחשים ,)...ובסך הכל אנחנו אנשים שפ-
שוט אוהבים טבע ושקט וקהילה ומחפשים להימנע מההמולה והרעש
שמאפיינים את העיר הגדולה.״
לא חסר מדבר בישראל .למה חבל אילות?
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"כבר לפני כשנה התחלנו לדבר סביב העניין של לחפש עבודה ומגו-
רים באזור הזה .זה הרגיש לנו מאד נכון ,עוד לפני שהיתה לי עבודה
כאן .לא יודעת להסביר למה; אני מניחה שנגלה"...
איך הגעת למו"פ החקלאי של חבל אילות?
"צחור ,בעלי ,הגיע לפגישת עבודה במו"פ ,סיפר במה אני מתמ-
חה ומפה לשם – הביעו התעניינות והזמינו אותי לראיון .פגשתי את
עזרא רבינס ואת אלון בן גל והם החזירו לי את ההתלהבות שהיתה בי
לפני התואר השני והשלישי".
התמקמת?
"מתחילת ספטמבר אני כאן במשרה מלאה ,מחפשת את המקום שלי
בתוך כל נושאי המחקר שיש פה כרגע ,כשהכיוון הוא מטעים – תמר,
מרולה ואולי גידולים נוספים .בשלב זה אני לומדת  -איך המו"פ
עובד ,איך המחקרים מתנהלים ,התשתיות .אני לומדת גם את הצמ-
חים וגם את האנשים .יש פה המון היסטוריה – זו תחנה מאד ותיקה
ויש פה חוקרים שחלקם עובדים במו"פ הרבה שנים וזו לא רק עבודה
בשבילם ,אלא מפעל החיים שלהם והבית השני שלהם ואני חושבת
שלהכיר את האנשים ,ואת המקום ,לא פחות חשוב מלהבין את נושאי
המחקר ,כי אני למעשה לא מתחילה משהו ,אלא ממשיכה אותו".

"אני חושבת שלהכיר את האנשים ,ואת המקום,
לא פחות חשוב מלהבין את נושאי המחקר כי אני
למעשה לא מתחילה משהו אלא ממשיכה אותו"
במה את מתמקדת בשבועות הראשונים של העבודה?
"אני כרגע בשלב של לימוד :ישבתי לשיחות עם אבי סדובסקי ,אמנון
גרינברג ,מוטי הררי ,חמוטל בורוכוב-נאורי ,אהוד צאלים ,יערה דני-
נו ,גדעון זיו (ציגי) ומנהלי מטעים וגם עם חוקרים ממו"פים אחרים,
ואני מנסה להבין מה מעניין את החקלאים והמנהלים של המטעים
באזור ,מה עוד לא בדקו ובמה אני  -עם הידע והניסיון שלי  -יכולה
לתרום .בשלב הראשון ,אני אגיש מספר הצעות מחקר ,כאשר רובן
בשיתוף פעולה עם חוקרים מנוסים כמו אמנון גרינברג בנושא המרו-
לה ואבי סדובסקי בתמרים".
מה כוללת העבודה שלך כרגע?
"בינתיים אני עוסקת בכתיבת הצעות מחקר לקרן מרג'ורי סטרום ז"ל,
שולחן התמר ובהמשך ,כמובן ,גם למדען הראשי".
מיכל ,צחור ויונתן ממשיכים את תנופת הצמיחה הדמוגרפית המו-
רגשת לאחרונה באזור ,ובסוף ספטמבר עברו לקיבוץ יהל .המשפחה
הצעירה מהווה תוספת רעננה – גם למו"פ החקלאי וגם לערבה הד-
רומית ונאחל לה הרבה הצלחה בהמשך!

עטלפים במקום דובים  /יורם הופמן
מגרמניה הקרירה לערבה הלוהטת ,הגיעה ג'סיקה שקרמן ,לעבוד
כחוקרת משולבת בצוות של אלי גרונר (מרכז חקר ים המלח – ערבה)
ובצוות מחקר ופיתוח (מו"פ) ערבה דרומית ולתגבר את הצוות הנפ-
לא והמתחדש במו"פ החקלאי.
ג'סיקה נולדה וגדלה בגרמניה ,בעיר קטנה בשם האם ,באזור מכרות
הפחם .היא למדה ביולוגיה בגרמניה ואת עבודת הדוקטורט שלה
עשתה במסגרת פרויקט ישראלי גרמני משותף של אוניברסיטת לי-
נבורג והפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית ,עם התמחות
באגרו-אקולוגיה ובשירותי מערכת של הסביבה הטבעית למטעים

ושדות חקלאיים .לאחר השלמת התואר עבדה ג'סיקה בירושלים
בקרן "הנס זיידל" כמרכזת פרויקט ישראלי-פלסטיני חוצה גבולות,
שבמרכזו הקניית יכולות שמירת טבע ויצירת מודעות לשמירת טבע
ברשות הפלסטינית .כך למדה להכיר את התרבויות והדתות השונות
באזור וכמה חשוב להכיר את "הצד השני" כדי להצליח.
אל הערבה הדרומית הגיעה באהבה ,בעקבות בן-זוגה נועם וייס
(מנהל פארק הצפרות באילת) ,בשנת  .2014הזוג עבר לבאר-אורה
עם ארבעת ילדיו של נועם ובהרף עין הפכה ג'סיקה מרווקה לאם
לארבעה.
"את הילדים שלנו אנחנו משתדלים ללמד להכיר ,להוקיר ,לכבד ול-
קבל את המנהגים השונים והאמונות השונות ".היא מספרת" .חשוב
לנו שיכירו את העמים השונים החיים בעולם בכלל ובארץ בפרט.
אנחנו מאמינים שהכרות וידע מורידים את רמת הפחד והחששות.
בנוסף ,שני הילדים הגדולים שלנו יצאו השנה למסע בארצות הברית
עם משלחת בני נוער יהודים וערבים".
איך הגעת לישראל מלכתחילה?
"בזכות עבודת הדוקטורט שלי .מעשה שהיה כך היה :חיפשתי מקום
בו אוכל ללמוד ולחקור את נושא הדוקטורט שלי ,ובתנאי שיהיה
מחוץ לגרמניה ,ואז שמעתי על האפשרות למחקר חרקים וציפורים
בשדות חמניות ומטעי שקדים בישראל .לאחר שהגעתי ,חיפשתי
מקום בו אוכל ללמוד זיהוי ציפורים מקומיות ופניתי אל כל מרכזי
הצפרות כאן .לא קיבלתי תשובות ,עד שמישהו הפנה את הבקשה
שלי אל נועם ,שבאותו הזמן עבד במרכז הצפרות שבאילת .נועם כתב
לי שאני יכולה לבוא ולהתנדב במרכז הצפרות ותוך שבוע שבועיים
אכיר את הציפורים .זה אמנם לא היה לגמרי באזור הרלבנטי למח-
קר שלי ,אך מכיוון שהוא היה היחיד שהסכים לקבל אותי  -באתי
לאילת .בשבועיים האלה הסתדרנו כל כך טוב שנשארנו בקשר גם
אחר כך ובסופו של דבר הגענו לחתונה ...וכשהציעו לנועם להיות
מנהל פארק הצפרות באילת ,ארזנו בשמחה את החפצים וירדנו דרו-
מה אל ארץ החום הנצחי (שכחתי לציין שאני אוהבת חום)".
איזה הבדלים את מוצאת בין ישראל לגרמניה?
"אני אוהבת מאד את מזג האוויר  -בגרמניה כל כך קר ...יש שם שנים
שכל הקיץ נמשך רק יומיים שלושה .גם הפתיחות והנכונות לעזרה
הדדית מוצאות חן בעיניי; יש כאלה שחושבים שזה מוגזם ,אבל לי
זה נעים .מוצאת חן בעיני הגישה הישירה של הישראלים  -אין להם
בעיה לגשת ולהתחיל לדבר איתך .מה שקשה לי באמת זה הגבולות
 באירופה אפשר להיכנס למכונית וקדימה ,לנסוע מארץ לארץ בלילחשוב על זה ובלי בעיות ,ופה רק מתחילים לזוז וכבר מגיעים לגבול
עוין ,או לים .חסר לי כאן גם שפע המים  -הנחלים ,הנהרות ,האגמים
והירק בכל מקום ,ומה שחסר יותר מהכול זה היער .באזור בו גדלתי
אפשר היה להיכנס ליער ומיד ההרגשה משתפרת ,וכאן  -לא דובים
ולא יער".

״אנחנו רוצים לבדוק אם ניתן להשתמש בעטלפים
שנמצאים במטעי התמרים בתור מדבירי חרקים,
שיוכלו לווסת את כמות המזיקים שנמצאים
במטעים ,על ידי ציד של המזיקים הליליים".
מה את עשית בזמן שנועם שמר על נתיב הנדידה של הציפורים?
"בהתחלה עבדתי עבור קרן גרמנית שעסקה בבניית פרויקטים משו-
תפים לישראלים ולפלשתינים כמתאמת הפרויקט .העבודה הייתה
קשה ומרתקת ,ובמהלכה פגשתי הרבה אנשים מעניינים  -גרמנים,
ישראלים ופלשתינים ,שעם חלקם אנחנו שומרים על קשרי חברות עד
היום .הבעיה הייתה ,שבמסגרת העבודה היה עלי לעלות לירושלים
ברכב כל שבוע ולהישאר שם יומיים-שלושה .זה שחק אותי והפריד
אותי מהמשפחה והחלטתי לחפש עבודה אחרת .חברה מסמר הציעה
שאפנה לעזרא רבינס במו"פ החקלאי; שלחתי אליו קורות חיים ולה-
פתעתי כבר למחרת קיבלתי מסר מאלי גרונר' :ברוכה הבאה למו"פ
ערבה ולמרכז חקר ים המלח והערבה'".

ג'סיקה באה למו״פ על מנת לבצע מחקר בנושא הדברה ביולוגית
לחקלאות באזור ,ולשלב זאת עם עבודתה במסגרת התוכנית לניטור
אקולוגי חברתי לטווח ארוך ( )LTSERשנעשה במסגרת מרכז המדע.
זה בהחלט התאים לה ,אבל היא רצתה לעסוק גם במחקר ,ובעיקר
בחקר מערכות אקולוגיות(  ( )ECOSYSTEMSולבדוק מה ניתן ל�ה

ד״ר ג׳סיקה שקרמן

פיק מהסביבה לטובת האנשים ,תוך שמירה על הסביבה.
כך יצא שהצטרפה למחקר על עטלפי חרקים ,שמתבצע במקביל במ-
טעי התמרים ,בישובים ובשטחים הטבעיים" .לחלקי במחקר הזה שתי
מטרות עיקריות" ,מפרטת ג'סיקה" :אנו רוצים לזהות ולכמת את מיני
העטלפים שחיים במטעי תמרים אצלנו  -מתברר שניתן לזהות את
המינים השונים גם לפי הקולות הסונאר שהם משמיעים ,וידועים לנו
היום  16מינים של עטלפים אוכלי חרקים שחיים באזור דרום הערבה.
בנוסף ,אנחנו רוצים לבדוק אם ניתן להשתמש בעטלפים שנמצאים
במטעי התמרים בתור מדבירי חרקים ,שיוכלו לווסת את כמות המזי-
קים שנמצאים במטעים ,על ידי ציד של המזיקים הליליים".
על מה עוד את עובדת בימים אלה?
"אני רואה את תפקידי העיקרי בתיאום כיוון המחקרים של הפלט-
פורמה המחקרית של ה ,LTSER-עם הצרכים של בעלי אינטרסים
ובעלי ההשפעה באזור (מפעלים ,חקלאים ,קיבוצים ,מושבים ,מוע-
צות ,גופי שמירת טבע ,חוקרים ועוד) .במסגרת זו אנחנו נפגשים עם
כמה שיותר מקבלי החלטות ובודקים את צרכיהם בהקשר לסביבה,
מתרגמים את אלו לשאלות מחקריות ומנסים לבנות מחקר יישומי,
כדי לסייע למקבלי ההחלטות בפרט ולסביבה שלנו בכללLTSER .
משמש כפלטפורמה לניטור ואיסוף נתונים לטווח ארוך ,גם על הס-
ביבה וגם על האנשים וההשפעה שיש להם על הסביבה ,כי התברר
שבמקרים רבים לא לקחו בחשבון את ההשפעה הזו"
באיזה שלב אתם נמצאים?
"התחלתי לפגוש בעיקר חוקרים מהאזור ,מתחומים שונים כמו היד-
רולוגיה ,ביולוגיה ,סוציולוגיה ,חקלאות ,תיירות ואחרים ,ואנחנו
מנסים למצוא מכנה משותף כיעד למחקר ,אבל יש עוד הרבה עבודה
לפנינו .אחת הבעיות בהן נתקלנו הייתה הגדרת הגבולות הפיסיים
של הפלטפורמה שלנו  -עד היכן אנחנו מכלילים בסקר ובמחקר.
בסופו של דבר קבענו את גבולות הפלטפורמה כך :בצפון  -מועצה
אזורית ערבה תיכונה (ללא ים המלח) ,בדרום  -אילת (ללא הים),
ובאמצע מועצה אזורית חבל אילות .בהמשך נבדוק את עצמנו ונשנה
בהתאם".
איך את מתמודדת עם כל המידע החדש?
"אני מאד מאורגנת מטבעי (מוצא גרמני .)...כל המידע מסודר במח-
שב ובקלסרים ,ועם הניסיון שצברתי בעבודתי הקודמת – אני מסת-
דרת ,וכמובן ,אני לא עובדת לבד".
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משולחנו של חנן /

חנן גינת

ראש המועצה האזורית חבל אילות וד"ר לגיאולוגיה

למידה מבוססת פרויקטים בסביבה הקרובה –

PBL x 3

המדור של חנן גינת חוזר אלינו אחרי הפסקה ממושכת .כדרכו ,יעסוק חנן בנושאים הקשורים לתפקידו
כראש המועצה ולעיסוקיו השונים כאיש חינוך וגיאולוג .החודש ,יחד עם קרן ספיר ,מנהלת מחלקת החינוך,
הוא מביא אל דפי העיתון את שיטת הלמידה באמצעות חקר
למידה משמעותית של תלמידים היא אחד האתגרים החשובים
ביותר בהוראה ,ורבות עוסקים בדרכים השונות של ההוראה והל-
מידה בבתי הספר .למידה באמצעות חקר היא ללא ספק אחד הכלים
המשמעותיים ביותר .למידה כזו כוללת את השלבים הבאים:
הכנה :יש צורך בבחירת נושא עבודה שיהיה מעניין ורלוונטי ,נושא
שיעורר את התלמיד להשקיע מעצמו ובסופו של דבר לקצור את
הפירות .השלב הבא הוא רכישת המיומנויות הנדרשות לביצוע המ-
חקר בהתאם לנושא העבודה  -מדעי החברה ,הרוח והטבע (כגון
שימוש בכלים מתאימים במחשב ,ראיון אישי ועוד) .יש צורך בהכ-
רת הרקע התיאורטי – מה נלמד עד היום בנושא ובמה יכול התלמיד
לחדש ולהוסיף .לאחר מכן מגדירים את מטרות המחקר ושיטותיו.
הלימוד המעמיק :מתבצע בהתאם למטרות ולשיטות שהוגדרו .חלק
זה כולל בעיקרו איסוף נתונים והבניית ידע .בשלביו המתקדמים
של התהליך ,התלמידים  -לא רק נחשפים למקורות קיימים ,אלא
גם מייצרים מידע חדש.
השלב המסכם :כאן תורן של המסקנות הראשונות ,שגובשו על פי
הנלמד במחקר ועל בסיס המידע שנאסף .לאחר מכן מגיע החלק
המסכם ובו מסקנות העל והצגת התוצאות ,על חשיבותן ותרומתן
לחברה בכלל ולמתעניינים בנושא הספציפי בפרט.
תיאור זה הולם במיוחד את העבודות במדעי הטבע והחברה .במדעי
הרוח תהליך כתיבת ההצעה והעבודה שונה מעט ,וכולל בעיקר דיון
ומסקנות בעקבות קריאת חומרי מידע ממקורות שונים .סיכום עבו-
דת הגמר צריך לעמוד בסטנדרטים של מחקר מדעי.
הדרך היעילה ביותר ללמידת חקר ,היא באמצעות בחירת פרויקט.
למידה מבוססת פרויקט היא שיטת למידה מובנית ,המערבת תלמי-
דים בלמידה של ידע חיוני וכישורי חיים באמצעות תהליך חקירה
מובנה המאורגן סביב שאלות מורכבות אותנטיות ,בניית תוצרים
ומשימות המתוכננות בקפידה רבה .הפרויקט מתבצע פעמים רבות
על ידי קבוצות תלמידים העובדים יחד במטרה להשיג יעד משותף.
שיאה של הערכת הביצועים הינה אישית ומתחשבת באיכות התוצר,
בהעמקה בתכנים ,בהבנה המוצגת ובהבנת תרומתו של הפרויקט
ללמידה עצמה.
יתרונות למידה מבוססת פרויקט באים לידי ביטוי בשלושה תחומים:
 .1בתחום הלימודי ,על ידי טיפוח לומד עצמאי  -הלמידה של

העולם האמיתי ,הממשי ,מאפשרת ביטוי לסגנונות למידה
שונים .למידה זו מאפשרת פיתוח מיומנויות של לומד עצמאי
ותכנון הלמידה .כמו כן ,היא כוללת מגוון משימות ומקנה
התנסות בכלים רבים לתהליך הלמידה ,החקר והביצוע.
 .2בתחום החברתי ,הלמידה מעודדת מעורבות אישית .היא
מזמנת ראייה רב-כיוונית ובין-תחומית במגוון נושאים תוך
שימוש במקורות ,בהפעלת ביקורת ובהערכת הרלוונטיות של
אותם תחומים .זאת ,בין השאר ,על ידי למידה עם עמיתים,
במהלכה מבטאים התלמידים ערכים ,דעות ורעיונות תוך ניסוח
נימוקים מבוססים.
 .3בקבלת תוצרים ,למידה זו מאפשרת הערכה מובנית בתוך
תהליך הלמידה.
דרך מובילה ללמידה מבוססת פרויקטים בסביבה הקרובה של
התלמיד אפשרית על ידי פיתוח שלושה רכיבים:
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זוהי תוכנית הלימודים אותה נהוג לכנות  ,PBL x 3ולה שלושה
רכיבים:
Place base learning
Problem base learning
Project base learning

א .התלמיד לומד על סביבתו הקרובה ובמסגרת זו מזהה סוגיה
הראויה להתייחסות .זו יכולה להיות הסביבה הטבעית ,למשל בת-
חום מדעי כדור הארץ (גיאולוגי ,נוף ,מים) או בתחום מדעי החיים
(בעלי-חיים ,צמחים ,אקולוגיה) .זו גם יכולה להיות הסביבה האנו-
שית מהעבר ובמיוחד מההווה ,היבטים שקשורים בהתיישבות ,בפ-
עילות הכלכלית בחקלאות ,תעשיה ותיירות .במיוחד נכונה הכרות
השטח על ידי הכרות עם הפעילות האנושית בסביבה הקרובה כחלק
מהסביבה הטבעית.
ב .במסגרת הכרות עם הסביבה הקרובה מאתר התלמיד סוגיה
הראויה לבחינה מעמיקה; סוגיה זו קשורה לפעילות הטבעית ו/או
האנושית שישנה באזור.
ג .התלמיד בוחר פרויקט שקשור לסוגיה עליו יעבוד .הפרויקט
יכול להתבצע באופן אישי או קבוצתי והפרויקט יכול להיות עיוני
או מעשי .נכון שפרויקט זה יכיל רכיבים שונים שקשורים במקום
( ,)PLACEיציג את הבעיה שקיימת ( )PROBLEMוכמובן את
התשובה לסוגיה שקיימת.
לאחר השלמת הפרויקט התלמיד מציג לקהילה הקרובה את הבעיה
בה טיפל בסביבת החיים הקרובה והמוכרת.
להלן כמה דוגמאות:
• התלמיד בכיתה ב' לומד על התנאים במדבר הצחיח קיצון .סוגיה
מעניינת במיוחד אלו בעלי החיים; פרויקט המחקר כולל את המא-
פיינים המיוחדים של בעלי חיים המאפשרים להם לחיות בתנאים
הקשים.
• התלמיד בכיתה ט' לומד על משאבי הטבע במרחב שלנו (כמו
מרחב פתוח גדול ,קרינה ומיעוט המשקעים) .השאלה המרכזית היא
 כיצד מנצלים נכון את משאבי הטבע? הפרויקט עוסק בלימודאנרגיה סולארית בחבל אילות כדרך נכונה לניצול משאבי הטבע
על ידי האדם.
• תלמיד בכיתה י'א בביה"ס מעלה שחרות למד על השטחים ה�פ
תוחים בערבה .במהלך לימודיו שמע על הרעיון של הרכבת לאילת.
הוא זיהה את בניית תוואי הרכבת כבעיה סביבתית וכתב עבודת
מחקר מקיפה בנושא .את עבודתו הציג בפני תלמידים עמיתים וגם
להורים ולמורים.
• באזור נאות סמדר מאות סלעים עגולים ואליפטים המכונים בו�ל
בוסים .תלמידה מהקיבוץ התעניינה ,לאורך תקופה ארוכה ,במנגנו-
ני ההיווצרות של סלעים מיוחדים אלו .בעבודת שדה באזור הקיבוץ
ובמרחב כולו אספה התלמידה נתונים לגבי צורתם של הבולבוסים,
גודלם ,סוג הסלע ותופעות נלוות .התלמידה כתבה עבודת גמר חי-
צונית שכותרתה" :מנגנוני היווצרות של הבולבוסים בנגב הדרומי".

להלן טבלה בה מוצגים הנושאים השונים הנלמדים בשכבות הגיל השונות:

מטרה

שכבה

נושא

א׳

תחבורה בחבל אילות
חושים

ב׳

זיהוי קשיים בתחום התחבורה בחבל אילות ותכנון פתרונות אפשריים
עבודות חקר בנושא חושים.

בעלי חיים בחי בר

הכרות עם בעלי החיים המתגוררים בחי -בר יטבתה

שטחים והיקפים במתמטיקה עבודת חקר בצורות מתמטיות
ג׳

הישוב שלי

ד׳

"בשבילי הערבה"

הכנה והצגת פעילות לתושבי חבל אילות בנושאים שונים הקשורים לטבע ולנוף

טיול שנתי לכרמל

למידה של האזור ,הכנת מסלולים וחוברת לטיול

למידת חקר בנושא ישובי הערבה

ה׳

פיתוח מוצרים

ו׳

מים במדבר

למידה אודות מים במדבר בהיבטים שונים

דמות מופת

פרויקט מבוסס למידה שבו כל קבוצה יוצרת מוזיאון חי המציג דמות יהודית מ 70-השנים האחרונות .במהלך

חשיבה המצאתית  -פיתוח רעיון לתוצר שנותן מענה לבעיה

הלמידה הילדים ניסחו מהי דמות מופת וביקרו דמויות שונות
ז׳

שטחים פתוחים

פיתוח מודעות ושמירה על הטבע .חשיפת האוכלוסייה לנושא ,יצירת מנהיגות סביבתית צעירה.

ח׳

ישובים במרחב משתנה

ט׳

פרויקט מים

פיתוח מודעות ושמירה על המים

תמנע

פיתוח מודעות ושמירה על הטבע

י׳
יא׳
יא׳+יב׳

אנרגיה מתחדשת

פיתוח מודעות ושמירה על הטבע .חשיפת האוכלוסייה לנושא

היכרות עם טכנולוגיות לניצול אנרגיות מתחדשות ,שימור אנרגיה

"מסלולרי"

דילמות בפיתוח סביבתי באזור ,העלאת חומר לסלולארי

עבודות גמר

חשיפה והתנסות בעולם האקדמיה יחד עם העצמה אישית והתמודדות עם אתגר התיעוד ,הניסוח והחקר

סיכום

במאמר זה מוצגים למידה מבוססת פרויקט של קשר עם הסביבה
הקרובה ,זיהוי בעיות וביצוע פרויקט .המודל המוצע הוא למידה
באמצעות פרויקטים המבוססים על המקום בו מתבצעת הלמידה,
האתגרים הקשורים במרחב בתחום דעת נתון ופרויקטים .אפשריים
הנגזרים ממנו .הכותרת המוצעת לשיטה זו היא PBL x 3
בבית-הספר ״מעלה שחרות״ הלמידה מתחילה כבר בכתה א'
וממשיכה בחטיבת ובתיכון.
הלמידה והפרויקטים נלמדים במגוון מקצועות  -מדע ,מדעי החב-
רה ,טבע ,גיאוגרפיה ,היסטוריה ,ועוד ,ומשתלבים בנושאים הנלמ-
דים בכל שכבה .מכתה א' עד כתה י' כל תלמידי בית ספר שותפים
לתהליך ובכל שנה  -בעבודה בזוגות ו/או קבוצות קטנות  -הם בו-
חרים נושא אשר אותו הם לומדים ,חוקרים ומציגים לכתה ,להורים
ולקהילה.
עבודות גמר הן השיא בתהליך הלמידה .לכתה יא' התלמידים מגי-
עים מוכנים לעבודות גמר כלומדים עצמאים ומגישים עבודות חי-
צוניות בהיקף של חמש יחידות .אומנם ,לא כל התלמידים כותבים
עבודת גמר חיצונית ,אולם האחוז היחסי של תלמידים שלנו בהש-
וואה לבתי ספר אחרים הוא הגבוה ביותר.
כאשר העבודות מביאות לידי ביטוי את הרכיב המקומי מבחינה
היבטים פיסיים ו/או אנושיים יש לכך ערך מוסף לתלמיד .כאשר

התלמיד איתר סוגיה הראויה למחקר והכרות מעמיקה וכתב עבודה
לגביה ,יש בכך חשיבות גדולה ,שעשויה להוביל גם לעיסוק בשא-
לות ערכיות.
החוויה האישית היא המחנכת האמיתית לאחריות אישית .התלמי-
דים משאירים חותם – החשוב ביותר בתוך עצמם ,אך גם בסביבה
הקרובה – ההורים ,החברים והמורים .החוויה העמוקה שזכה בה
התלמיד בכתיבת המחקר תסייע לו  -לא רק בהמשך לימודיו ,אלא
כשיעור חשוב לחיים.

בנימה אישית

אנחנו שמחים וגאים שניתן לנו להיות שותפים בלמידה ובעשייה
הבית ספרית.
כאן ,בערבה הדרומית ,מוגשם וממומש חזון שהשכיל לשלב
פרויקטים מעשיים ,התנסות אישית ועבודה בשיתוף.
מאמר זה מהווה הזדמנות להודות לתלמידים ,למנהלות בית ספר,
לרכזת עבודות גמר ,למנחים ולמחנכים/ת על שיתוף הפעולה וקי-
דומה של עשייה חינוכית ייחודית ולמידה משמעותית ,ולהורי הת-
למידים על תמיכה ועזרה במהלך הדרך.
אנו מאחלים ומייחלים שנמשיך להתקדם ,לצמוח ולהתפתח בדרך
זו .
*המאמר כתוב בלשון זכר מטעמי נוחיות ופונה ,כמובן ,לשני המינים

חנן גינת וקרן ספיר
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פיתוח
וסביבה
בערבה

בואו לפגוש את אתגרי התכנון
במרחב אילת וחבל אילות

• חמישי
• 1.11.2018
• 17:00-20:00
• מועדון בית ספר שדה אילת
בואו להכיר את האתגרים ,לשמוע על האיומים
ולהבין כיצד אנחנו יכולים להשפיע.

בתוכנית:
מוסדות התכנון וכיצד הם משפיעים על חיינו  +איומים מרכזיים על מרחב
אילת-אילות  -שי טחנאי ,חלה"ט ,נציג ארגוני הסביבה בוועדה המחוזית דרום
איך שומרים על נתיב הציפורים של אילת? שכונת בריכות המלח
והטורבינות בערבה כדוגמה – נועם וייס ,מרכז הצפרות אילת
המאבק למען עמק ססגון :חלקם של האזרחים בעיצוב המרחב הישראלי -
יניב גולן ,סביבה בריאה בערבה
דיון פתוח

ט תגיעו!

פשו

מידע והרשמה (חינם):

ניר • 055.665.2903

planning@sviva.net
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תמיד שמאלני

 /דובי גולדמן

אין חד״ש
המרד על נחל שניר החל בקריאה "אין ו' בקלפי" והסתיים ב"זה לא חזיר ,זה טנק!״.
באמצע היתה החלנה של מוצב וארבעה גפרורים נחושים למחצה
קשה להיות שמאלני בארץ הזאת .קשה מאוד .אבל פעם זה היה יותר
קל .פעם – לפני רבין ,היינו הרוב .היינו בגן עדן של דמוקרטיה וז-
כויות אדם .היינו אור לגויים וחושך לגויות .פעם היה פה הרבה יותר
טוב .לא באמת.
היום כל שמאלני מתחיל יודע לדקלם כי הכל קרה בגלל רצח רבין .יש
בזה לא מעט מן האמת ,אבל צריך להודות – בשבילנו ,בשמאל ההזוי,
רבין היה בגבול השמאל ,רגע לפני איפה שמתחיל הימין .שנאנו
אותו .כך נולדה אחת הפרשיות המוזרות בצה"ל ,המכונה – "המרד
על נחל שניר" ,שרק היום ניתן לחשוף אותה.
ערב הבחירות הגורליות של  1992התמקמה על גבול הלבנון הפלוגה
המסייעת של גדוד חמישים ,אשר בשל תקלה לא ברורה בהינדוס
האדם במטכ"ל הורכבה מאוסף של שמאלנים בזויים ,רובם יוצאי גר-
עינים וקיבוצים של השומר הצעיר .עוד הרבה לפני שהדיון בשאלת
ההדתה בצה"ל עלה לכותרות ,אנחנו עסקנו באופן יומיומי בהחלנה
של הצבא .ניסח זאת יפה המ"פ הנערץ שלנו בשיחה עם נהג מי-
לואמניק דתי שהגיע יום אחד למוצב שלנו" :אתה מוזמן לעבור מוצב
או להישאר איתנו ,אבל אם אתה מתעקש על אוכל כשר ,התזונה שלך
כאן תורכב בעיקר מעגבניות".

את רוב לילותינו העברנו בנמנום עמוק על המשקפת,
שהופרע רק כשאחד מאיתנו היה מתעורר לרגע
ומזכיר לשני שתורו להיות ער
כך מצאתי עצמי מעביר את שלהי האביב במוצב המונה ארבעה שמא-
לנים ,בין כפר ע'ג'ר לנחל שניר .כל תפקידנו היה להשקיף על גדר
המערכת שנושקת לנחל ,לאכול ולישון ,לאו דווקא בסדר הזה .היינו
שמאלנים ,אבל לא פצפיסטים והיינו נחושים למלא את משימתנו על
הצד הטוב ביותר ולא לאפשר לאף חזיר בר או נמייה לחצות את הג-
בול ללא אישורנו .לא נראה שלמישהו אחר בגזרה היו כוונות דומות.
את רוב לילותינו העברנו בנמנום עמוק על המשקפת ,שהופרע רק
כשאחד מאיתנו היה מתעורר לרגע ומזכיר לשני שתורו להיות ער.
מפעם לפעם הדלקנו את זרקור הקסנון העוצמתי וסרקנו את השיחים
הגבוהים בצד הלבנוני של הגבול בחיפוש אחר אותם חזירים סוררים,
או בהרגעת הגזרה בכל פעם שאחד מהם עשה מה שחזירים נוהגים
לעשות לגדרות .בין לבין הקשבנו לפטפוטי הסרק שמלאו את הרדיו
ערב הבחירות; זה לא עניין אותנו  -היינו שמאלנים וידענו מראש למי
אנחנו מצביעים.

ביום המיועד נצפתה בראש הגבעה חולייה של מפקד ושני חיילים
הנושאים קלפי צבאית ניידת .כשהגיעו אלינו ,מיוזעים מהמאמץ הד-
מוקרטי ,הפקיעו את המקדש הפרטי שלנו שכונה בפיהם "אוהל חדר
האוכל" והקימו שם קלפי לתפארת צבא הגנה לישראל.
ק' ידידי היה הראשון להיכנס מאחורי הפרגוד ולהצביע" .אין ו'" הוא
צעק כועס" .אין מה?" שאל סמל הקלפי" .אין ו'" ענה ק' ביובש .המ-
פקד נראה מבולבל – "מה זה ו'"? ק' ענה במתינות שמאלנית – "אין
ו' – פתק של חד"ש"" .מה זה חד"ש?" ,המשיך הסמל בשיח החרשים.
"מפלגה" ענה ק' ביובש .הסמל הנבוך נראה שאינו מבין מה רוצים
ממנו וטיפס לעמדת התצפית לשוחח עם האוגדה בקשר.
"משנה כאן קודקודון – חסר לנו ו' בקלפי ,עבור" – אמר למי שאמר.
"מה זה ו'? עבור" נשמעה תשובה" .הגפרורים כאן אומרים שזה
חד"ש ,עבור" ענה הסמל הנבוך" .רות ,תגיד להם שאין חד"ש ,אנחנו
לא מכינים קלפי חדש כל שנתיים כשיש בחירות .זה מה שניפקו לנו,
עבור" – ענה הקול מהקשר" .שלילי – הם מתכוונים לפתק של חד"ש
– המפלגה ,עבור"" .רות" ,ענה הקול בפסקנות" ,אין מפלגה כזאת,
עבור" הסמל הביט בנו בייאוש ועלה שוב בקשר – "הם מתעקשים
שיש ,עבור"" .רות ,המתן במקומך – בודק מול המכלאות".
מספר דקות אחר-כך זיהה י'  -שהיה בעמדת התצפית  -תנועה חשו-
דה בשיחים ממול .דרכנו נשקים והיינו מוכנים לכל חזיר שיגיע" .זה
לא חזיר" זעק י' מהעמדה – "זה טנק!" "טנק?" שאלתי כלא מאמין,
"איזה טנק?" .י' המשיך מהעמדה – "מרכבה – הוא מכוון אלינו".
הסתובבתי לאחור וראיתי את חוליית הקלפי נסוגה בריצה בהולה
במעלה הגבעה ,כשטנק מרכבה נוסף מתחיל לגלוש לעברנו בדרך
העפר .נ' – שבדיוק יצא מהמחראה במורד  -הגיע אלינו מתנשף ונ-
שבע שהוא ראה פלוגה של גולנצ'יקים זוחלים לעברנו כשהם מוסווים
בין השיחים.
היינו מוקפים  -ארבעה נחלאים שמאלנים אל מול כוחו האדיר של
צה"ל .עשינו מה שכל חייל שמאלני עושה במצב כזה – פצחנו בדיון
דמוקרטי על צעדינו הבאים .י' שהיה המיליטאנטי שבינינו ,טען
שצריך לדבר איתם – כי שלום עושים עם אויבים .ק' הציע שפשוט
נתקפל" .זה בטח שטח שלהם .אני מרגיש רע שדיכאנו אותם עד
עכשיו" .ל' הזקן בחבורה ,הסכים שאם הם מעוניינים כל-כך בשטח
הוא בוודאי שייך להם ,אך התלבט האם זה נכון שנפקיר את החזירים
 מיעוט נרדף אחר  -לחסדיהם של החיילים .אני כשלעצמי תמכתיבבינאום הסכסוך שהתגלע וחשבתי שיש צורך לבקש את עזרת הל-
בנונים בפתרון הסוגייה .היינו באמצע ויכוח ער כשהכוחות הלוחמים
סיימו להקיף אותנו" .אתם מוקפים" הכריז מגאפון מאי-שם ,ומיד
אחריו שמענו את יריית התותח של הטנק.
הפגז פגע במרכז המוצב .שימורי לוף ,שברי מיטות מתקפלות וחלקי
אוהל התעופפו באוויר לכל עבר .הפגז השני היה מדויק יותר ופגע
ישירות בקלפי הצה״לית שנזנחה על-ידי החוליה הנסוגה .חלקי קר-
טון ופתקי מפלגות התפזרו לכל עבר .לא ראינו פתקים עם ו'.
החיילים ,שמשימתם הושלמה ,החלו בנסיגה .אנחנו הרגשנו טוב עם
עצמנו כשהתברר שאנחנו בצד המפסיד בעימות" .מה היינו עושים אם
היינו מנצחים בטעות?" מלמל ק' .השקענו מעט מאוד עבודה בשיקום
המוצב והרבה עבודה בחזרה לשגרת ההתבוננות בחזירים ושינה ,לאו
דווקא בסדר הזה.
בלילה שמענו שרבין ניצח בבחירות .חד"ש קיבלה שלושה מנדטים.
היו חסרים לה ארבעה קולות למנדט הרביעי.
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ִמ ְד ַ ּב ִריא

 /ד״ר אלעד ויזל

הסתיו כהזדמנות לבריאות
הסתיו כבר כאן .מרגישים אותו באוויר ,הרוח משתנה .משבים
קרירים נכנסים בין המשבים החמים ומביאים עימם בשורה חדשה;
נפרדים מהחום!
באופן כללי ,הסתיו היא עונה של פרידה .בתרבויות רבות מתייחסים
לסתיו כעונה של היפרדות ,מוות של הישן .זהו זמן להתנקות מה-
עבר והזדמנות לפנות מקום לחדש.
על פי הרפואה הסינית ,הסתיו היא "העונה הלבנה והעצובה" ,העו-
נה בה מתכוננים לחורף הקשה וצריך להחליט ,לפעמים בעצב ,מה
'יכנס אלינו הביתה' ויזין אותנו בחורף ומה כדאי לזרוק כדי שלא
יתפוס מקום מיותר .אצל הסינים ,בכל אחת מעונות השנה יש איבר
בגוף שפעולתו  -מצד אחד  -יותר דומיננטית ,אך מצד שני הוא גם
יותר פגיע ורגיש .בסתיו ,האיבר השליט הוא הריאות.
הריאות ,כידוע ,עסוקות במשך  24שעות ביממה בהכנסת החמצן
החיוני והוצאת הפסולת (פחמן דו-חמצני) .בזכות הריאות מתא-
פשרת פעילות כל תא ותא בגוף ,בלי הריאות לא נשרוד אפילו
דקות בודדות .הנשימה היא היא מהות הסתיו ,הכנסת החיוני ,פרידה
מהמיותר ומהמזיק ,התנקות והתחדשות .גם ברפואה המערבית אנו
רואים עלייה בדומיננטיות של הריאות בעונה זו ,המתבטאת בעי-
קר בחוסר איזון של הריאות ובעלייה במחלות דרכי נשימה במהלך
הסתיו הקצר ולתוך החורף .כאמור ,האיבר הדומיננטי עלול להיות
גם רגיש ופגיע בתקופה זו.
במקרה (או שלא במקרה) גם בתרבות היהודית זו עונה של התח-
לה חדשה  -לובשים לבן ,מנקים את הגוף והנפש ביום הכיפורים,
אומרים סליחות ורוצים להיפרד מהישן ולקבל את השנה החדשה
ברגל ימין.
גם בטבע ,העצים נפרדים מהעלים היבשים ,ומתחיל תהליך היפ-
רדות מהישן .במקביל ,זהו זמן לשתילת זרעים חדשים שיצמיחו
בהמשך יבול חדש ומזין .בטבע וגם אצל האדם – שהוא ,כידוע,
חלק בלתי נפרד מהקוסמוס ומהטבע  -מתחיל תהליך של התכנסות
פנימה והכנה לחורף .הבריאות בסתיו מתבטאת ,בין השאר ,בהח-
לטה מה ימשיך איתנו ומה נשאיר מאחור .מה ניקח איתנו להמשך
הזנה של הגוף והנפש בחורף ובמה אין לנו כבר צורך ואנחנו נפרדים
ממנו לשלום.
לא במקרה הסתיו מתקשר לעצב ,וגם בשירו של יחיאל מוהר ול-
צלילי קולו של אריק אינשטיין" :זה הסתיו עם הענן ,ועם הרוח
המייבב ,ואם אתה סתם ציניקן ,בכל זאת זה צובט בלב "...הפרידה
מהחיוניות והשמחה של האביב והקיץ איננה דבר קל .תחושות אלו
יכולות להתבטא גם בנפשו של האדם ולגרום לדכדוך ולעצב .עם
זאת ,בריאות נפשית מושפעת מיכולתו של האדם לפנות מטענים
שליליים ולהכניס מטענים חיוביים .הסתיו מביא על גבי הרוחות
הקרירות גם הזדמנויות רבות  -זה הזמן הכי טוב להיפרד מהרגלינו
המזיקים ,לפתוח שנה חדשה ונקיה .זה הזמן להיפרד מהישן והמזיק
לטובת אנרגיות חדשות .זוהי העונה בה יש לנו הכי הרבה השפעה
על איך שתראה המשך השנה .זהו הזמן הכי טוב לפעול לטובת
החיים שלנו.
הסתיו הוא הזדמנות להיפרד מהביקורת העצמית ולפנות מקום
לאהבה עצמית.
הזדמנות להיפרד מעשן הסיגריות ולקבל באהבה אוויר מדברי נקי
וצלול לריאות.
הזדמנות להיפרד מעודפי המשקל ולפנות מקום לתזונה בריאה ול-
פעילות ספורטיבית מחיה ומחזקת.
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הזדמנות להיפרד מההזנחה העצמית ולפנות מקום לטיפול וטיפוח
הגוף והנפש.
הזדמנות להניח בעבר את המטענים השליליים כלפי אנשים אחרים,
כלפי הקיבוץ ,כלפי עצמינו  ...ולתת הזדמנות למשהו חדש וטוב
שיקרה השנה.
הזדמנות להיפרד מתחושת החולי ולפתח תחושת 'אני בריא/ה
וחזק/ה'.
הזדמנות להיפרד מהמתח הנפשי ולהתחיל לנשום נשימות עמוקות
וארוכות כדי לחזק את הריאות.
הזדמנות להיפרד מכאבים גופניים ונפשיים וללמד מחדש את הגוף
והמוח מה הם חיים ללא כאב.
הזדמנות להיפרד מהחרדה ולתת הזדמנות לחיים לשכנע אותנו כי
אפשר ,שוב ,לבטוח בהם.
סתיו הוא הזדמנות .והיא בידיים שלנו.
מהם העלים אותם תרצו להשיר בסתיו הזה? בטוח יש כמה כאלו ...
שנה טובה !
אלעד

טיפ וטרינרי

 /ד"ר ריק עדן ,וטרינר

דואגים למשוטטים
אם אתם מספקים מזון לבעל-חיים שנראה זקוק להזנה (אני
מניח שזה בא מאהבת בעלי החיים) ,מן הראוי לקחת אחריות
מינימאלית גם על הצרכים הבריאותיים והתנהגותיים של אותן
החיות ,כמו חיסונים ,עיקור-סירוס ,ולהיות שכן טוב להן .אנ-
חנו שואפים לעקר ולחסן את כל הכלבים וחתולים שלא מת-
כוונים להרביע .המאמצים כוללים טיפול באוכלוסיות בע"ח
משוטטים (בעזרת המועצה) .חשוב גם לזכור כי חיה משוטטת
עשויה להפגין התנהגות בלתי צפויה כמו חטיפת אוכל ,נשיכות
ושריטות ובכך מעמידים ילדים ,מבוגרים וחלשים בסכנה .אנו
גרים באזור אנדמי לכלבת ומחלות מדבקות אחרות ועושים
כל שניתן כדי למזער נזק לבע"ח ולאנשים .אני מבקש לשאוף
ולעודד התנהגות הולמת מצד בעלי החיים שבטיפולינו ,בנוסף
לדאגה להזנתם ולבריאותם.
תומר עפרון .צילום :שיר זיו
אם קרה ובע"ח פגע בכם  -דברו אתנו! אנו יכולים לייעץ לגבי
עזרה ראשונה ,כיצד לנקות את הפצעים ומתי לפנות לעזרה
רפואית .למאמרים נוספים ,היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו:
https://www.facebook.com/keturavet

רב-שיח

 /בנג׳י גרובר

ספר פתוח
חודש אוקטובר השנה מסמן את סיום חגי תשרי .ה 1-באוקטובר
הוא שמחת תורה (שהוא גם שמיני עצרת בישראל ,בתפוצות שני
החגים נפרדים) .שמחים בשמחת התורה  -רוקדים ,שרים .היה מי
שאמר שיש הבדל משמעותי בין חג השבועות שהוא חג מתן תורה
(נכון ,הוא גם חג הקציר וכו') לבין שמחת תורה ,שהוא חג שמציין
את סיום קריאת התורה ותחילת הקריאה מחדש .ההבדל העיקרי הוא
שבשבועות מדברים על קבלת התורה ,קיום התורה ולימוד התו-
רה ,ואילו בשמחת תורה ,התורה נשארת סגורה ורוקדים איתה .לא
משנה אם אתה יודע ללמוד ,לקרוא ,להתעמק ולהבין  -לרקוד עם
ספר סגור כמעט כל אחד יכול.
אחד המורים שלי נהג לומר" :מי שלא יודע מתי לסגור את הספר,
שלא יטרח לפתוח ".כלומר  -מי שלא מבין מתי זה לא הזמן לק-
רוא וללמוד ,אלא הזמן לעשות מעשה ,חבל שיתחיל בכלל ללמוד.
המתח בין הספר הסגור לבין הספר הפתוח הוא מתח תמידי בחיים
שלי .כן ,יצאתי ידי
חובת כתיבת משהו על
חגים ותרבות יהודית
וכעת ,לכמה שורות,
הטור הזה הופך אישי.
ראו הוזהרתם! אם אתה
או את לא בעניין ,חדלו
לקרוא עכשיו...
אוקיי ,החלטת להמשיך
לקרוא .בסדר .אז בעצם
זה הולך להיות אישי אך
גם כללי ,וקשור מאוד
לתרבות היהודית .אני
כותב ,כי הגיע הזמן
להסביר כמה דברים וזה
יחסוך לי שיחות רבות
שאני מקיים במשך הש-
נים .לא שאני לא אוהב
שיחות ואני ,כמובן,
מאוד אוהב אנשים ,אבל ,הנה הזדמנות לשוחח (באופן חד-כיווני)
עם אנשים רבים בבת אחת .ותגובות תמיד יתקבלו בברכה.
משפחתי ואני הגענו לערבה הדרומית כמעט לפני עשור ,בתחי-
לה בשלט רחוק מדי כמה שבועות ובהמשך עברנו לגור כאן .לי
ברור שכדי להיות חלק מקהילה ובוודאי להיות רב בקהילה (לא של
קהילה ,אלא בקהילה .אני לא רוצה להיות רב של אף אחד ,שמח
להיות רב בתוך קהילה) צריך לחיות אתה ובתוכה.
עכשיו ,אחרי עשור ,אני מרגיש שאני מכיר לא מעט אנשים מהאזור
ולא מעט מכירים אותי ופגשו אותי בבר או בת-מצווה ,בחתונה,
שיעור וגם לצערי ,הלוויה או אזכרה .וכמובן שאני חי פה כבנג'י גם
בכובעים אחרים  -בנג'י אבא של ילדים בבית הספר ,בנג'י שמגיע
למרפאה כשהוא חולה ,בנג'י מגיש גלידה במזנון ,וכו' וכו'.
ובכל זאת ,לעיתים אני חש שעדיין לא מבינים מה זה החיה הזאת
"בנג'י גרובר" .רב? בלי כיפה? עם עגיל? נוסע בשבת? נוסע בשבת
עם ספר תורה!!??
אז הנה הזדמנות לתאר ,תיאור חלקי ,קצת מי אני ומה אני.
אני מאוד אוהב את התרבות היהודית .אני לא חושב שהיא דת ,היא
תרבות .יש לה גם צדדים דתיים אך אני לא אדם דתי .איך יכול
להיות שאני רב ואני לא דתי? מסתבר שיכול להיות .רגע ,אתה מא-
מין באלוהים ,בנג'י? אני לא מתחמק ,אך זה באמת מתאים לשיחה
אישית ולא לטור כתיבה ואשמח לשבת עם כל אחד ואחת שרוצה

להבין את עמדתי ,הרגשתי ,אמונתי בנושא הזה.
אתה שומר שבת? אני לא מבין את השאלה הזאת אף פעם .השבת
חשובה לי .אני נח בה ,אני לומד בה ,אני מבלה עם המשפחה שלי
והקהילות השונות אליהן אני משתייך .אני לא מרגיש שהשבת צרי-
כה לשמור עליי או שאני צריך לשמור עליה .אני חוגג אותה ומציין
אותה בדרך שלי ,במעגלים שונים בהם אני חי .לא איכפת לי בכלל
איך אנשים אחרים מציינים או לא מציינים את השבת [שמעתי שהיו
אלה שחשבו שאני מטיף באחד הטורים שלי לצום בתשעה באב ,אז
לא הבנתם נכון בכלל ,כן אמרתי שצריך להכיר את המסורת גם אם
מחליטים לעשות אחרת ממנה.].
אני תומך בכך שביום הכיפורים אדם אחד יישב בבית הכנסת וית-
פלל ואדם אחר יאכל בייקון צ'יזבורגר ,בתיאבון .ומישהי אחרת
חשוב לה לערוך חשבון נפש וזוג אחר רוצה לשבת כמשפחה בבית
הכנסת ולכן לא מתאים להם שתהיה מחיצה מפרידה ביניהם .באמת.
אין לי אג'נדה נסתרת.
אני לא מנסה לקרב אף
אחד או אחת לשום דבר.
בכל עשור שנותיי כאן
בערבה תמיד פנו אליי.
משפחה התקשרה אליי
לבקש שאנחה בר מצ-
ווה ,קיבוץ התקשר אליי
שאבוא להעביר שיעור
לפני החגים ,אדם הת-
קשר אליי שאסייע לו
לקבוע מזוזה .שכל אחד
ואחת יעשה מה שהוא\
היא רוצים.
במשך שנים רבות בי-
ליתי את ימי הכיפורים
שלי בבית הכנסת ולכן
לפני שנתיים הייתי
ביום הכיפורים בתל
אביב ולא נכנסתי לבית הכנסת .לא צמתי ,רכבתי על איילון והיה
קסום ביותר .זה היה עדיף מבית הכנסת? זה היה שונה .אני שמח
שעשיתי זאת ואעשה זאת שוב ביום מן הימים כששוב תהיה לי שנת
חופשה מהשליחות הרבנית שלי.
איך כל זה מסתדר עם זה שאני רב? מסתדר לי מאוד .ואני הולך
ומגלה שאני לא לבד בזה .אך אני גם ממש מבין את אלה שרוצים
יהדות אחרת ,רבנות אחרת ,או לא רוצים בכלל משום סוג כולל
הסוג שלי .אין כנראה סוג אחד של רב או רבה ,כמו שאין סוג אחד
של יהודי ,אישה ,אדם ,ילד ,ילדה.
מה אני כן חושב? שכדי שאדם יחליט מה נכון לו ,עליו לחוות
וללמוד .חייתי בקיבוץ יהל והיה בסדר גמור .מקום טוב .עכשיו
אנחנו מנסים את הרעיון השיתופי ביטבתה .האם זה מתאים לי? לא
יודע .ימים יגידו ,אנשים ונשים יגידו .אין דרך אחת להיות קיבוצ-
ניק ,אין דרך אחת להיות רב ,אין דרך אחת להיות ישראלי .כל אחד
ואחת ומה שמתאים.
אני חי בתודעה ובאמונה שיש לי שכל וזכות בחירה וכך אני רוצה
שיהיה לכל אחד ואחת ממיליארדי האנשים בעולם .איזה כיף שא-
פשר לבחור .ולא תמיד צריך לבחור משהו רק כי גם אתמול בחרתי
אותו .אז אני מקווה שתקופת אחרי החגים תביא איתה משב מרענן
של בחירות מוצלחות לכולנו.
בנג'י גרובר ,רב ,אוהב טקסטים ועורך טקסים.
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היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת-אילות שמחה לבשר על פתיחת

קורס מנהיגות סביבתית בחבל אילות
הקורס כולל
סדרת מפגשים אחת לשבועיים,
סיורים ,הרצאות ,הכשרות ,מפגשים
ופיתוח פרויקטים סביבתיים
במסגרת הקורס תינתן הזדמנות למעורבות
בפיתוח מדיניות ותכנית הכשרה לטווח ארוך
בתחומים סביבתיים
תעודת בוגר ״קורס מנהיגות סביבתית״
מטעם השותפים בפרוייקט

עלות  ₪ 350הפתיחה בקרוב
לפרטים נוספים :ליאת לרנר liat@adssc.org

טיפול הומיאופתי
בשילוב יוגה תרפיה

האתה יוגה ראג׳ה יוגה
בתחילת נובמבר נפתחות קבוצות לימוד בקיבוץ יטבתה
האתה יוגה וראג׳ה יוגה
בימי ג׳ ,בשעות 18:30-19:30

הומיאופתיה היא שיטת טיפול טבעית והוליסטית,
הפועלת לחזק ולאזן את הגוף במצבי חולי שונים.
הטיפול המשולב מורכב מתשאול מעמיק ,מתן מענה
הומיאופתי והתאמה של תרגילי יוגה המותאמים באופן
אישי ,המשלימים את הליך הריפוי.

לפרטים נוספים ותיאום פגישה:
לימור אלוני
מורה מוסמכת ליוגה ומטפלת
בהומיאופתיה קלאסית
058-5619760
קיבוץ יטבתה
בברכת שנה טובה ורק בריאות!
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סאטסאנג (מפגש לימוד) של
פילוסופיות הראג׳ה יוגה,
יתקיים בימי ג׳ ,בשעות 19:30-20:30

לפרטים
לימור אלוני
מורה מוסמכת ליוגה ומטפלת
בהומיאופתיה קלאסית.
058-5619760
קיבוץ יטבתה

המדור לשירותכם /

שרי ניצן

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

שירותים לאזרחים וותיקים בחבל  -לאן?
החודש אני מבקשת לעדכן לגבי מחלקת וותיקים ,וזאת לאור סיום
עבודתה של דפנה שמשון מוסניקוב ושאלות רבות המגיעות אלי
לגבי המשך פעילות המחלקה.
עוד לפני שוותיקי יטבתה הגיעו לגיל החוקי לפרישה מעבודה,
ועוד לפני שהקונספט "פרישה" קיבל ביטוי בתקנוני עבודה בקי-
בוצי חבל אילות ,הייתה מחשבה אזורית על  -איך אנחנו רוצים
להזדקן כאן בחבל אילות .נגענו באפשרות של הקמת בית סיעודי,
היו ישובים שהקימו מועדונים ביתיים כדי לאפשר תעסוקה להורים
של חברים שהגיעו לגור גם הם באזור .דיברנו על נגישות בבניה
חדשה ובהתאמות אפשריות בבניינים קיימים במועצה ,ובהמשך,
הקמנו מחלקת וותיקים אזורית.
דפנה שמשון מוסניקוב נבחרה לפני שש שנים לנהל "מחלקת וותי-
קים – בשביל הפנאי" במתנ"ס ,שהוקמה ומומנה על ידי המועצה,
וכללה אחראית על הפורום האזורי לפיתוח שירותים לוותיקי חבל
אילות .נקבע שמחלקת וותיקים תעניק שירותים לתושבים מגיל
 ,55ויחד עם המחלקה לשירותים חברתיים ומחלקת הבריאות ,תבנה
מערך שיתן מענה למכלול הצרכים של וותיקי החבל.
דפנה הקימה את המחלקה ובנתה פעילות ענפה .היא הצליחה למסד
את המחלקה בתוך המתנ"ס ,ולעבוד איתי ועם עידית אושה במוע-
צה ,כדי לעשות איגום משאבים לצורך פיתוח פרויקטים לטובת כל

צמח החודש

 /בני שלמון

הוותיקים וגם עבדה עם מתנדבים שהשקיעו מזמנם בבניית והפע-
לת הפרויקטים .דוגמאות של הפעילות הן כיתת וותיקים (לימודי
בוקר) ,חוג קולנוע עם זיו אלכסנדרוני ,מרצה-קפה ,וכמובן טיולים
בליווי והדרכה של אמנון גרינברג .עכשיו ,עם החלטתה של דפנה
לסיים את התפקיד ,אנו מחשבים מסלול מחדש של הדרך הנכונה
והטובה ביותר להמשך והפעלת השירותים הללו.
שאלות שעולות היום בצוות במועצה לקראת בחירת מנהל/ת חדשה
למחלקה :האם להמשיך ולתת שירות מגיל  ,55או האם נכון יותר
לעלות את הגיל ל 60-או אפילו  ?67האם נכון שהמחלקה תשב
במתנ"ס ,או שנכון להקים מחלקת וותיקים במועצה ,לשייך את
המחלקה למחלקה קיימת ,או אפילו להקים עמותה נפרדת? לכל
החלטה יש משמעות כלכלית ורעיונית .הנושא צריך להיות חשוב
לכולנו ,ומושקעים מאמצים בתהליך קבלת החלטות בעניין.
בינתיים ,כדי לא לאבד את המומנטום שנוצר ואת הפעילויות שה-
פכו להיות חלק בלתי נפרד מהשגרה של חלק גדול מהאוכלוסייה
בחבל אילות ,מתוכננות להתקיים בקרוב מספר פעילויות – הטיול
הראשון יצא -ב 28-29.10.18-לירושלים והסביבה ,ותאריכים ל�ס
דרת הקולנוע וכיתת וותיקים יתפרסם בקרוב .אני מזמינה תושבים
המעוניינים להתנדב ולהיות חלק מהצוות ,לפנות אליי.

אוקטובר
יפרוק המדבר

		
כשמו כן הוא  -גבעולי היפרוק עשויים פר-
קים גליליים ירוקים ,ללא עלים ,בהם מתבצעת
ההטמעה תוך חסכון בנידוף מים ,שכן שטח
הפנים של גליל קטן מזה של עלה שטוח .מעט
בעלי חיים מוכנים לאכול את ענפי היפרוק,
המכילים מלחים רבים וחומרים לא טעימים.
אפילו המכרסם  -פסמון המדבר ,שכליותיו
מסוגלות להפריש שתן בריכוז מלחים גבוה,
מעדיף את המלוח כמזון ,ואוכל את היפרוק רק
כשאין סלקיים טעימים ממנו סמוך למחילתו.
יפרוק המדבר הוא בן למשפחת הסלקיים ,הנ-
פוצה במדבר במגוון סוגים :חמד ,עציון (פר-
קרק) ,מלחית ,מלוח ,שנהבית ,בסיה ,אוכם,
זיזיים .רוב בני המשפחה שמקורם במדבריות
מרכז אסיה פורחים בסתיו ומבשילים פירות
בחורף.
פריחת היפרוק אינה מושכת תשומת לבנו ,כי
פרחיו חסרים עלי כותרת ,אך ריחם המצחין
מושך זבובים המאביקים אותו.
הפירות עטורים כנפיים קרומיות ,שבחלק מה-
שיחים צבען ורוד עז ,למשל לאורך הכביש
המוליך ממישורי רותם לממשית.
ממעיכת גבעולי יפרוק המדבר בתוספת מעט
מים ,ושפשופם בין כפות הידיים ,ניתן להכין
סבון שדה יעיל מאד ,נטול ריח.
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