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בקיבוץ קטורה הביעו סולידריות עם
הקהילה היהודית בפיטסבורג ,פנסילבניה.

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

ארבע קריאות לסדר
הגיגיק
בחוה"מ סוכות ביקרתי עם בני בפסטיבל
"אייקון" – פסטיבל פנטזיה ומד"ב ,המת-
קיים במשך שלושה ימים במרחב סינמטק
תל-אביב ,מאחוריו ,מצדדיו ובכל שטח
פנוי שאינו בנוי .הפסטיבל מתקיים כבר
 20שנה ועדיין – כך גיליתי – מוכר בעיקר
לגיקים מיטיבי לכת ,על אף שזכה ,במהלך
השנים ,לארח שמות כמו אורסון סקוט-
קארד ,גאי גבריאל קיי ,ברנדון סנדרסון
ואפילו ניל גיימן הגיע ל"אייקון".
כמו בשנה שעברה ,גם השנה פסענו לתוך
המתחם הראשי ,נעמדנו ,הזנו עינינו במ-
תרחש – זירת קרבות אבירים ,עשרות דו-
כני ספרים ,משחקים ,תלבושות ואביזרים,
"פונדק הטרול המרקד" ,אוהל משחקי תפ-
קידים (לא ,לא אחות ורופא .מבוכים וד-
רקונים) ,עשרות סדנאות והרצאות ,ויורש
העצר  -בן תשע וחצי המעביר היטב רגשות
למילים  -מפטיר ברווחה" :סוף סוף אני
מרגיש נורמאלי!"
ואני חשבתי לעצמי" :ממש כמו בבית!"
המתחם הענק היה מלא בבני-נוער .מה זה
מלא? כמעט עד אפס מקום .על כל דוכן
עטו עשרות נערות ונערים ,בתור ארוך
(ארוך ארוך) עמדו עוד כמה עשרות בה-
מתנה למשהו ,על הרצפה התעצבו מעגלים
ספונטניים של בני תשחורת ,בזירת הקרבות
הניפו בני אותם הגילאים חרבות ,מגינים
וחניתות והכל התרחש באווירה תרבותית
להדהים.
המיקרו-קוסמוס הצבעוני ויוצא הדופן הזה
הזכיר לי את הבית ,כלומר את חבל אילות.

דבר דומה קורה לי בבית ,בקיבוץ ,בעבו-
דה ,במועצה ,בחבל – אני מודעת לקיומה
של הבועה ,נהנית ממנה ,מתמוגגת ,אפילו,
נותנת לעצמי להאמין שאולי יום אחד כל
המדינה תהיה כזו .ואז אני מגיעה לאילת.

תיקון טעות
בגיליון הקודם הופיע מכתבה של בת-עמי,
אשר ביקשה ,ובצדק ,כי המופע המצוין "גן
עדן לאורז ,העושה פלאות על בימות הארץ,
ינעים גם את זמננו .גם העורכת וגם הכו-
תבת ,שכחו שתיהן שהמופע המצוין כבר
הוצג באולם התרבות האזורי ,בפברואר
 2017רק מה...בלי האנימציה שליוותה את
המופע.

חליתם? נפצעתם? התגעגעתם?
במהלך החודשים האחרונים ניהלתי מלח-
מת התשה אמיתית ,קשה .מערכה ממושכת
שלא היתה נטולת קורבנות ,תחנונים ,הב-
טחות והצעות שוחד מוגזמות בעליל .לא
אלאה אתכם בתיאורי קרבות מזעזעים ומ-
כמירי לב ,אלא אגיע ישר לתוצאה – בוודאי
שמתם לב שדובי גולדמן חזר לכתוב לעי-
תון ,באופן קבוע ,כלומר ,עד הודעה חדשה.
אז לטובת כל אלה שנהגו לקבל את "קצה
המדבר" לידיהם ומייד לדפדף לסוף ,אל
תבזבזו עוד דקה ומצאו את עמוד .19

כתובת המערכת :מ.א .חבל אילות88820 .

nakdimon@eilot.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
משתתפים :דובי גולדמן ,נורית גורן,
חנן גינת ,רותם ג׳קסון ,בנג׳י גרובר,
דובי הלמן ,אלעד ויזל ,שרי ניצן ,קרן
ספיר ,בני שלמון

מצמצתם – פספסתם!

צילום שער:
חגית פינס

את הסתיו.
רשימת החלומות שלי
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האזור בו אלימות אינה דרך חיים ודרך
התבטאות ,האזור בו כבוד הדדי הוא דבר
שבשגרה ולא התנהלות חריגה .יכול להיות
שאני משקיפה על הבית שלנו מבעד למ-
שקפיים ורודים מאד ,והכל ,כמובן ,יחסי,
אבל בבועה הקסומה (תרתי משמע) של
פסטיבל "אייקון" ,העברתי ימים שלמים
מוקפת בעיקר בערמות של בני נוער ,כמעט
בלי לשמוע קללה אחת ("בואנה ,י א �Mug
 "gleהיתה הקריאה הבוטה ביותר שנתקלתי
בו והחלופה המרעננת ל"אמא שלך ז**ה"
היתה ,כמובן – "אמא שלך טרול!") ,לא היו
דחיפות ,צעקות ,מריבות .בקיצור – תרבות.
הסתכלתי על החבורות הגדולות הללו,
שהיום מורכבות מהחנונים של הכיתה ומחר
– כך יש להניח ולקוות – ינהלו את העולם,
וחשבתי שאולי עוד יש סיכוי לעתיד טוב
יותר .ואז יצאתי ממתחם הפסטיבל לרחוב
החשמונאים ,ושכחתי על מה חשבתי.

שלכם ,גל נקדימון

נסיעה טובה

 /קרן ספיר ,מחלקת חינוך

התנהלות בתחבורה הציבורית בחבל אילות  -מטרת הנוהל להבהיר את כללי ההתנהגות הבטוחה בעת
נסיעה ,לדחות אלימות מכל סוג שהוא ולטפל באירוע חריג בזמן הקרוב ביותר להתרחשותו

המועצה האזורית משקיעה מאמצים ומשאבים רבים ,על מנת להסיע
את ילדינו בבטחה לבית הספר ובחזרה .הנהגים מיומנים ומנוסים,
ואנו דואגים לכשירות האוטובוסים.
במהלך שנת הלימודים ילדינו מעבירים שעות רבות בנסי-
עה אל ביה"ס וממנו; התפקיד שלנו הוא להבטיח את שלומם.
האווירה בזמן הנסיעה משפיעה  -גם על התלמיד וגם על הנהג/ת.
כאשר הנסיעה רועשת בצורה חריגה ,כאשר מתרחשים בה אירועים
שונים בין התלמידים ואף השלכת חפצים ופגיעה בציוד האוטובוס,
קיימת סכנה מיידית וממשית לבטיחות הנוסעים וליכולתם של הנה-
גים להתרכז בנהיגה.
האחריות מוטלת על כל תלמיד ותלמידה ,וגם כאשר נוכחים מבו-
גרים מלווים בהסעות לא תמיד יש ביכולתם למנוע פגיעה בטרם
התרחשותה.
תפקידם של נהגי האוטובוס להביא ולהחזיר את ילדינו בשלום ,אך
תפקיד זה יכול להתבצע על הצד הטוב ביותר ,אך ורק כשהנהגים
מרוכזים בנהיגה .נבקשכם לקרוא את ההנחיות שלהלן ,לתת גם ליל-
דיכם לקרוא אותן ,להסביר את חשיבותן וכמובן – להקריא ולהדריך
את הצעירים שעדיין אינם קוראים היטב.

כללים להתנהגות בטוחה בהסעות תלמידים
תשע"ט -ספטמבר 2018
בשעת ההמתנה
• יש להמתין לאוטובוס רק בתוך תחנת ההסעה .בעת ההמתנה יש
לעמוד על המדרכה ,רחוק ככל האפשר מהכביש ורק כאשר האוטו-
בוס עצר לחלוטין ועומד בתחנה אפשר להתקרב אליו.
עלייה לאוטובוס
• יש להמתין עד שהאוטובוס עוצר עצירה מלאה ורק אז תתחיל
העלייה.
• תלמידי הכיתות הנמוכות יעלו ראשונים.
• העלייה לאוטובוס מתבצעת מהדלת הקדמית בלבד.
• בזמן העלייה אין לדחוף.
• בחרו מקום ישיבה ,התיישבו בו וחגרו עצמכם בחגורת בטיחות.
בתוך האוטובוס
• חובה לשבת חגורים בעת הנסיעה! אין לעמוד או להסתובב
באוטובוס.
• אין להוציא יד או ראש מהחלון.
• אפשר לשוחח ,אבל בצורה שקטה ותרבותית .זכרו כי הנהג זקוק
לשקט ולריכוז בזמן הנהיגה.
• האוטובוס הוא מקום ציבורי .יש לשמור על ניקיונו ושלמותו (היל-
דים נוסעים בו מדי יום ביומו).

• יש להישמע להוראות הנהג.
• אסורה אלימות על כל סוגיה.
• כולם מתבקשים להתנהג באדיבות ,בנימוס ולהתחשב באחרים,
מומלץ להשתמש במילות ברכה כמו "שלום"" ,תודה" ו"יום טוב".
בשעת הירידה מהאוטובוס:
• אין לקום מהכסא ולהוריד את חגורת הבטיחות לפני שהאוטובוס
עצר עצירה מלאה.
• אין לרדת מן האוטובוס כל עוד הוא בתנועה.
• לפני הירידה מהאוטובוס ,יש לוודא שהילדים לא שכחו חפצים.
• אחרי הירידה יש להתרחק מיד מהאוטובוס ולחכות על המדרכה
עד שהוא ייסע .אין לחצות את הכביש לפני האוטובוס ,או מאחוריו.
התנהגות חריגה בהסעה
• במקרה של התנהגות אלימה וחריגה בזמן הנסיעה הנהג יעצור את
האוטובוס במקום בטוח .נאמן ההסעה (אם נמצא בהסעה) או הנהג
יטפלו באירוע עם עצירת האוטובוס .הנהג יחזור לנסוע רק לאחר
שתושג רגיעה.
טיפול בהתנהגות חריגה בהסעה
• הנהג ידווח על האירוע באופן מיידי למחלקת התחבורה במועצה,
כולל שמות המעורבים .דיווח יועבר למחלקת חינוך .הגורמים החי-
נוכיים יעדכנו את ההורים בהתרחשויות.
• במקרים חמורים ייתכן שיהיה צורך בהשעיית הילד מההסעה .הנ-
חייה להשעיה יכולה להינתן רק ע"י מחלקת החינוך.
בעיית משמעת ראשונה – שיחה של מנהלת מחלקת חינוך עם
ההורים ואזהרה כי תוצאת המעשה תהיה השעיה מההסעות.
בעיית משמעת שנייה – התלמיד יושעה מההסעות לשלושה ימים.
במידה והתלמיד יוסיף להפריע ולסכן את עצמו ואת שאר הנוסעים,
תתקבל החלטה לגבי המשך השתתפותו בהסעות .החלטה זו תתקבל
בתיאום של מחלקת החינוך עם הורי התלמיד.
• ההורים מחויבים לשתף פעולה עם הצעדים המשמעתיים שנקבעו
על ידי מחלקת חינוך.
נאמני ההסעות
השאיפה הינה שבכל הסעה ימצא אחראי על האוטובוס -אנו מבקשים
מכל הישובים למנות מדריכים/הורים/סייעים/בני נוער בתפקיד.
• הבחירה של נאמני ההסעות נעשית ע"י מחלקת חינוך ורכזי חינוך
בישובים.
• תפקידם הוא שמירה על ביטחון התלמידים ובטיחות בנסיעה  -הן
של התלמידים והן של הנהגים.
• נאמני ההסעות ישמשו דוגמה אישית בהתנהגותם מול התלמידים.
• נאמני הסעות מתיישבים במקומותיהם רק לאחר שיתר התלמידים
התיישבו בצורה בטוחה וחגרו עצמם.
• הנאמנים יישבו באופן מפוזר ולא ביחד.
• בידי הנאמנים יהיה פנקס עם כללי ההסעות המעודכנת וטבלת
דיווח על אירועים הקשורים להתנהגות חריגה /אלימה /לא בטיחו-
תית ,תאריך ושמות המעורבים.
• כללי ההסעה חלים ותקפים גם על נאמני ההסעות .אין לסייר בזמן
הנסיעה בשום מקרה.
• נאמני ההסעות צריכים לדווח על אירועים חריגים למנהלת מחלקת
חינוך.
• תפקיד הנאמנים הוא להעיר לתלמידים במידה ויש בעיה ,במקביל
לכתוב ולרשום בפנקס לשם דיווח למחלקת החינוך והמשך טיפול.
• על נאמני ההסעות ללבוש אפודה (ווסט) ייחודית להם ,שתבליט
את תפקידם.

בברכת נסיעה בטוחה
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מהמתרחש בחבל

 /גל נקדימון

ממוצב צבאי למלון בוטיק
במסגרת אירועי ה  –  70למדינה ,גם בקרן איק"א חגגו בבחירת המ�י
זמים הנבחרים והמוצלחים ביותר בחמש השנים האחרונות .לרשימה
המכובדת בתחומים שונים כמו יזמויות מיוחדות ,ידע ,ספר ,חינוך
ותיירות ,נכנסה חוות ע'רנדל של קרן ודני כהן ,כמיזם הנבחר בתחום
התיירות.
באירוע מכובד במיוחד ,שהתקיים במכללת כינרת ,צוין הפרויקט ,על
מלון הבוטיק הייחודי שבו .הקרן אף הפיקה סרטון יפהפה על המקום
תחת השם "ממוצב צבאי למלון בוטיק" והעניקה פרס כספי ליזמים.
דני וקרן הניחו ליום אחד לעבודת הכפיים והגיעו לאירוע ,לקבל
הכרה ראויה על עבודתם הקשה .״את הפרס קיבלנו ,בעצם ,בזכות
אותם גורמים שהביאו את הקרן לתמוך במיזם מלכתחילה" ,אומר
דני" .העובדה שמדובר במודל לחיקוי וזה שהמקום מסמל את השלום
בניצול הקרקע המופרת לטובת תיירות .לכך הצטרפו תרגום הר-
עיון למעשה וההצלחה של המקום וכל אלה יחד מסבים גאווה – גם
לאיק"א וכמובן שגם לנו".
איך הרגשתם עם קבלת הפרס?
"נכון שזכינו בפרס כספי נאה ,אבל העיקר אלה היוקרה והפירגון
העצום .עצם הבחירה במקום ריגשה אותנו וגם העובדה שמכירים
בכך שעשינו מה שציפו מאיתנו ולמעלה מזה .מדובר בהכרה מש-

מעותית מגוף שיודע מה זה אומר להרים מקום כזה .אנחנו תמיד
זוכרים שאנחנו לא באמת לבד בעניין – אנחנו כל הזמן בקשר עם
המועצה האזורית ועם גופים נוספים שעוזרים לנו לדחוף קדימה".

תמונת רחפן של ע'רנדל .צילום ע״י אדריכל דרור אבירם

אנחנו שקופים (אבל בקטע טוב)
קואליציית השקיפות פנתה ל 136 -רשויות וביקשה לראות את
התקציב ורשימת ההתקשרויות המלאה כולל ספקים (כפי שהחוק
מחייב).
את התוצאות הציגה לפי הסיווג הבא (כפי שהופיע בדף הפייסבוק
של "שקוף – גוף התקשורת של הציבור"):
שקופות  -תוכלו לעבור ספק-ספק ולראות לאן הארנונה שלכם
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הולכת.
חצי שקופות  -הרשות העבירה חלק מהקבצים ,לרוב בצורה שלא
מאפשרת חיפוש (כלומר לא אקסל  -ולכן זה לא שווה הרבה.
אפלות  -רשויות ששמות עליכם פס( .כך במקור .ג.נ).
לא מפתיע ,אבל עדיין מעורר גאווה ,לגלות שהמועצה האזורית של
חבל אילות מופיעה ברשימת המועצות השקופות.

מהמתרחש בחבל

 /גל נקדימון

קיסריה – מאחורייך...

כמו בסרט

בשעה טובה ,הסתיימו עבודות ההקמה של האמפיתיאטרון אל מול
אגם תמנע (למעט השלמות הצפויות להסתיים עד סוף החודש) .בה-
שקעה של כחמישה מיליון  ,₪כשני שליש מכך תרומ ת  JNFאוס�ט
רליה ,מעיזבונה של משפחת אנטן ,הוקם המיזם שכולל – בנוסף על
הבמה –  3150מקומות!
בסוף אוקטובר התקיים טקס מרגש במקום ,בהשתתפות המשלחת
האוסטרלית ,במהלכו נשאו נאומים נציגי קק"ל ,יו״ ר  JNFאוס�ט
רליה וראש המועצה חנן גינת .הטקס נערך בעיקר על מנת להוקיר
תודה על התרומה המשמעותית ,שאפשרה את הקמת האמפי.
עוד לפני הטקס הרשמי וסיום העבודות ,בפסטיבל הקצב בסוכות
אפשר היה ליהנות ולהתרשם מהמבנה ומהאפשרויות הגלומות בו.
האירוע הגדול הבא שעשה שימוש באמפי היה יוגה-ערבה ,שהת-
קיים לפני כמה ימים ובחנוכה צפוי המקום לארח מופע ענק של קצב
אור עם להקת פירומניה.
אמפי תמנע – שזה גם שמו השיווקי  -מבקש להיות מרכז תרבות של
חבל אילות ואילת ואף לבנות את עצמו כמקבילו הדרומי של אמפי
קיסריה המפורסם.

כחלק מקמפיין לעידוד הצמיחה הדמוגרפית בחבל אילות ,הופק סר-
טון תדמית ,הבא להעביר – מאד בקצרה – את חוויית החיים בא-
זור .במשך כמה חודשים נכתב תסריט ,נבחרו אתרי צילום ובסוף
אוקטובר התקיימו הצילומים בלוטן ,אילות ,גרופית ,מועצה אזורית
ובמקומות נוספים.
על הבימוי הופקד טל אגסי האילתי (שכבר עבד עם יישובים בחבל)
ועל התסריט ,ההפקה ,בחירת הדמויות והאתרים – צוות התקשורת
של החבל ,יחד עם חנן גינת והדס שפירא .בית הספר "מעלה שח-
רות" ,כוללות בקיבוצים ,נופים ,חקלאות ,תעסוקה ,תרבות אזורית,
קהילה ועוד – את כל אלה השתדלנו לשקף בסרטון הקצרצר ולתת
ביטוי לכל מה שיש לאזור המופלא שלנו להציע.
את התוצאה אפשר יהיה לראות בקרוב כשהסרטון יופץ באמצעי
התקשורת הדיגיטליים וימצא את דרכו ללב המשפחות שיבחרו לה-
צטרף לקהילת חבל אילות.

כמובן שקראוון
פארק תמנע ממשיך למצב את עצמו כמתחם אירוח המציע יותר
מרוב (ואולי מכל) המקומות הדומים בארץ .יחד עם סיום העבודות
על האמפי ,הושלם גם מתחם הקראוונים והאתר נפתח בסוף אוקטו-
בר ,עם עשרה קראוונים מפוארים ,שהוצבו אל מול האגם.
בהשקעה של כמיליון  ₪הותאם השטח ונרכשו המבנים הניידים,
אשר בכל אחד מהם יש שש מיטות זוגית ,מיטה וחצי ושתי מיטות
קומותיים ,מקרר ,ציוד מטבח הכולל מיקרוגל ,תנור ,קומקום חשמ-
לי ,כלי מטבח ואפילו מכונת אספרסו .האורחים מקבלים ,כמובן ,גם
מצעים ומגבות ובחוץ מחכים להם מנגל (גז) ופינת ישיבה.
האורחים הראשונים ליהנות מהאירוח המשודרג היו משתתפי יוגה
ערבה וכבר עכשיו נרשם ביקוש ללינה באתר החדש .למעשה ,לחג
הפסח הקרוב ,הקראוונים כבר מלאים...

טקס הסרת הלוט
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–SAVE THE DATEהצילו את התמר!

 /גל נקדימון

כיאה לחבל ארץ שמתפרנס יפה מחקלאות ,יצוין "יום החקלאות" ב–  20בדצמבר וכולם מוזמנים (מה
שנותן לי את האפשרות למשחק המלים המפוקפק שבכותרת) ,ובמו"פ החקלאי של חבל אילות כבר
חושבים על הדבר הבא
המו"פ החקלאי של חבל אילות אולי לא נתפס כאתר הכי אטרקטיבי
באזור ,אבל אין ספק שהוא אחד החשובים שבהם (ולא מעטים יאמרו
שהחשוב ביותר) .עם יחסי ציבור לא משהו ,שוקדים במו"פ על
ביצת הזהב הקיימת של התמרים ,אבל לא נחים על זרי דפנה – אם
בגלל היום שאחרי ואם בגלל החשש הקיים תמיד מהחדקונית ,או
כמו שאמרה בדו-משמעות מכוונת עידית גרפונקל" :חוששים לענף
שאנחנו יושבים עליו"  -ומחפשים ללא הרף את הדבר הבא.
בחודשים האחרונים הכרנו מעל דפי העיתון את החוקרים החדשים
שהצטרפו לצוות הקיים ,רעננו את השורות ואת נקודת המבט ,אבל
במקביל לגיוס הדור הבא ,מתרחשים הרבה דברים ,שעל חלקם אפשר
יהיה לשמוע גם ביום החקלאות.
על שולחנו של מנהל המו"פ ,עזרא רבינס ,נושאים מגוונים ,כמו חיזוק
הקשר בין המו"פ לתושבי האזור ,חיזוק הקשר בין הגופים העוסקים
במדע ,מחקר ואקדמיה בחבל אילות ,שיתופי פעולה עם החינוך
הבית-ספרי ,איתור זנים חדשים המתאימים לערבה הדרומית ,פיתוחים
טכנולוגיים הקשורים לתמרים ,פוסט הרווסט ,מיכון ,רפתות ,ניצול
פסולת חקלאית ונושאים נוספים וכמובן – מים ,מים ,מים .תמיד מים.

"אנחנו בעצם נערכים לקבלת מים באיכות שונה,
עם כל המשמעויות של מי-ים מותפלים שחסרים
בהם כל מיני מיקרו-אלמנטים שיחסרו לצמחים.
מבצעים סימולציה למים באיכויות שונות שקיימים
באזור כיום ושיהיו קיימים בעתיד"
"התכנית האסטרטגית שלנו בנושא המים ,עוסקת בעיקר בהיערכות
שלנו לקליטת מים נוספים ".אומר עזרא" ,אבל כבר עכשיו נדחה מועד
הפעלת מתפיל השלום מ –  2020ל – ".2026
אז למה נערכים כבר עכשיו?
"אנחנו בעצם נערכים לקבלת מים באיכות שונה ,עם כל המשמעויות
של מי-ים מותפלים שחסרים בהם כל מיני מיקרו-אלמנטים שיחסרו
לצמחים .מבצעים סימולציה למים באיכויות שונות שקיימים באזור
כיום ושיהיו קיימים בעתיד – למשל ,יש גידול חדש של זני מנגו,
על שלוש איכויות מים ,אחת מהן היא של מים מותפלים .את אותה
סימולציה מבצעים גם על ירקות ,כמו גזר (שאולי יכול להיות גידול
עתידי) ,כדי שכשהמים יגיעו ,ידעו מה הצרכים של הגידולים השונים,
אילו בעיות נוצרות ואפשר להיערך ולמנוע אותן".
מה עוד אפשר לחדש בתחום התמרים?
"אנחנו נמצאים הרחק מאחור ביחס לפיתוח ואוטומציה ועדיין מטפסים
על העץ לגובה של  20מטר; הרעיון הוא למצוא את הדרך לטפל בעץ
מלמטה  -יש למצוא דרכים לגדל את התמרים בלי לעלות על העץ".
החשש מהחדקונית עולה מדי פעם .האם אנחנו באמת חיים באזור
הסגר חקלאי?
״זה לא במקרה ,שהחדקונית לא נמצאת פה באזור ,ואני עסקתי בנושא
הזה כבר לפני זמן רב ,בין השאר בתקנות איסור הכנסת חומר צמחי
שלא ממקור בדוק וידוע .אין ספק שהסגר הוא אחת הסיבות להיעדר
המזיק ,בנוסף לזה שיש פה מערכת ניטור של מאות מלכודות של
חדקונית ומזיקים אחרים".
האם ההסגר אכן אפקטיבי ב – ?100%
"אין כזה דבר  .100%עדיין מכניסים לאזור הזה פירות וירקות,
שגורמים להתפרצות של מזיקים".
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מה אפשר לעשות כדי למנוע את זה?
"על השירותים להגנת הצומח ליישם את התקנות שלהם".
מה מתרחש במו"פ בתחומים אחרים?
"ברפתות ,אנחנו מנסים לראות איך פותרים בעיות של תזונה ואיך
מוזילים אותה .אנחנו שואפים לנצל פסולת חקלאית ובכך לתרום
לאיכות הסביבה וגם לפרנסה .למשל ,במקום לשרוף את הגזם ,או
לטמון אותו ,אפשר לייצר ממנו .עלינו גם לחפש גידולים שבהם נהיה
אחראים  -לא רק על הגידול ,אלא גם על שלבי העיבוד ,עד לרמת
המוצר הסופי".
בישיבת הנהלת המו"פ ביולי ,שמעתי מישהו אומר ש"הגד"ש – עבר
זמנו" .זה נכון?
"אני ממש לא חושב שעבר זמנו ,אבל אנחנו נמצאים בתקופה קשה ,כי
אין הבנה ממשלתית לצורכי החקלאות .כשנעבור את התקופה הזו ,אני
מעריך שדברים יתייצבו".
איך מתקדם החיפוש אחרי הדבר הבא? אחרי הגידול המבטיח?
"יש כיום  11חוקרים – כמחציתם במשרה מלאה והשאר בחלקי משרה,
הצעירים נקלטים ובמקביל הוותיקים מצמצמים את הפעילות שלהם,
אך ממשיכים ללוות את הפעילות וכולם עוסקים בתחומי מחקר
עכשוויים ועתידיים .כשיש חוקרים חדשים ,יש גם רעיונות חדשים,
הכנסת גידולים חדשים זה נושא מאתגר ומורכב בכל מקום ,לא רק
בערבה .אנחנו עדיים מחפשים את הדבר הבא".
איך מתוקצבים כל הפעילויות והפרויקטים?
" 50%מהמימון של המו"פ מגיע מקק"ל 35% ,ממשרד החקלאות
והיתר מהמועצה ,מועצת הצמחים ,קרן איק"א וגופים נוספים".
מה יהיה פה בעוד  20שנה?
"אני חושב שתהיה פה חקלאות מדהימה .אנחנו בתקופה קשה ,אבל אני
חושב שלאזור יש פוטנציאל אדיר שעדיין לא מומש .במקביל ,אנחנו
צריכים להתמודד עם טרור החקלאי ,בצורת ,מחירי מים ,ועם העובדה
שהחקלאות והחקלאים נמצאים במקום מאד נמוך בסדר העדיפויות של
המדינה ואנחנו מקווים מאד שזה ישתנה .אבל לדעתי ,החקלאות בחבל
אילות תוסיף לשגשג ,תרתי משמע".
מה מחכה לנו ביום החקלאות האזורי?
"סיור ,הרצאות ,הענקת מלגות של הקרן ע"ש ג'יג'י ,פאנל ,מבט
לעתיד והכל כחלק מהשאיפה שלנו יש לשפר את הקשר עם החקלאים
ועם הקיבוצים וגם ליידע את התושבים במתרחש והמתחדש במו"פ
החקלאי .אני מאד מקווה לראות כמה שיותר משתתפים מהאזור ב– 20
בדצמבר!"

כנס אתגרי המחר

יום החקלאות בחבל אילות
יום חמישי 20.12.18
בתכנית
 09:00-09:30התכנסות בתחנת מו״פ ערבה דרומית
 09:30-10:50סיור במו״פ

מושב ראשון באולם התרבות האזורי :״החקלאות בחבל אילות-עבר הווה עתיד״
 11:00-12:00פאנל בהשתתפות אנשי חקלאות וחוקרים בנושא אתגרי העתיד בחבל אילות
 12:00-12:40הרצאת אורח ,פרופ׳ חיים רבינוביץ׳ -״הרהורים אודות חקלאות 2050״
 12:40-13:15הפסקת צהריים
מושב שני ע״ש מרג׳ורי (ג׳יג׳י) סטרום באולם התרבות האזורי :״חקלאות משמרת״
 13:30-13:50טקס חלוקת מלגות קרן ג׳יג׳י
 13:50-14:20פרופ׳ רינה קמינצקי :״טיפוח ופיתוח שום בישראל״
 14:20-14:50ד״ר שמעון שטיינברג :״גידול ירקות ללא חומרי הדברה ,חלום או מציאות״
 14:50-15:10הפסקת קפה
 15:10-15:40פרופ׳ אלי פליק :״דרך הייסורים שעוברת התוצרת הטריה
מרגע הקטיף ועד הגיעה לצרכן״
 15:40-16:00סיכום היום
נשמח להשתתפותכם

עדית גרפונקל
מנכ״לית ערדום

חנן גינת
ראש המועצה האזורית חבל אילות

עזרא רבינס
מנהל מו״פ ערבה דרומית
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רצה למרחקים ארוכים

 /גל נקדימון

מנהלת המתנ"ס האזורי ,איילת קסיס ,צברה ניסיון רב בפעילות קהילתית ,חינוך ,תרבות ,הפקות וניהול – לפני
שהחליטה להגיע לחבל אילות .כיום ,היא עדיין בתהליכי היכרות עם האזור והגיע הזמן שגם האזור יכיר אותה
איילת קסיס נולדה בדימונה ,בת בכורה לפני שלושה אחים
צעירים ,באביב של  1976ושם גם גדלה והתחנכה .במסגרת בתי
הספר הדתיים-מסורתיים בהם למדה היתה פעילה מאד במועצת
התלמידים ,ובמקביל ללימודים במגמה ביולוגית ,גם ציירה
ופיסלה .כמדריכת של"ח איילת הדריכה טיולי שדה ובנוסף גם
עסקה בספורט ,בעיקר בריצה למרחקים ארוכים ,לכן ,מבחינתה,
שירות צבאי כמד"סית היה טבעי והיא העבירה אותו בבסיס "חוסן"
של חיל האוויר שבמחנה רמון.
עם תום השירות הצבאי ,היתה איילת שכנה שלנו לתקופה קצרה,
במהלכה עבדה כבודקת ביטחונית בשדה התעופה ,גרה בשחמון
וחסכה כסף לטיול .אחרי שנה וחצי ארזה את התרמיל וטסה לארה"ב
ומרכז אמריקה ,שם עבדה וטיילה במשך כשנה .ממש לפני שנסעה,
היא נרשמה ללימודי חינוך ,אבל חווית הטיול שינתה את הכיוון,
לפחות לזמן מה.

איילת מטיילת
"עליתי להר געש פעיל בגואטמאלה ,וכשהגעתי ללוע המעשן של
ההר התרגשתי מהמראה שראיתי .זה  -יחד עם כל מה שחוויתי
בטיול ,התרבויות והנופים –גרם לי להרים טלפון לאבא שלי ולבקש
שירשום אותי ללימודי גיאוגרפיה באוניברסיטת בן-גוריון".
מתי הגיע תור החינוך?
"כבר בין התואר הראשון לשני עסקתי בחינוך בלתי פורמאלי
בקיבוץ דורות  -התחלתי כמדריכת נוער והתקדמתי לריכוז תחום
הנוער וההתנדבות במועצה האזורית שער הנגב .במהלך הזמן הזה
התחתנתי ואז גם עשיתי את התואר השני בחינוך".
אחרי תקופת תושבות ב'דורות' והיכרות עם ההווי הקיבוצי ,עבר
הזוג הצעיר לגור ליד המשפחה ,בבאר-שבע ,לקראת לידת תאומים
וכמה חודשים לאחר שלאוויר העולם הגיחו נועם ואורי ,החלה
איילת לנהל את "חווידע טבע" בבאר-שבע" .זה מרכז מדע חווייתי
שניהלתי במשך ארבע שנים יפות ומעשירות ,במהלכן למדתי  -תוך
כדי עבודה  -ניהול צוות ,שיווק ,ניהול תקציב ועוד .בשנים הללו
בנינו בית במושב פעמי תש"ז (מ.א מרחבים) ,ולאחר שעברנו למושב
עבדתי במתנ"ס מרחבים ,שם הקמתי וניהלתי מחלקת תרבות.
מה כללה העבודה שלך כמנהלת מחלקת התרבות?
"תחומי המחלקה היו מוסיקה ,תיאטרון ,אמנות פלסטית ,גם תחום
פנאי וותיקים וכל מה שקשור לתרבות בקהילה ותרבות יהודית-
ישראלית .כמנהלת תרבות היתה לי הזכות ליצור פרויקטים
ואירועים קהילתיים ביחד עם התושבים; אחד הפרויקטים שאני הכי
גאה בהם נקרא "אוצרות מרחבים" – אירוע קהילתי גדול ,שמטרתו
היכרות של תושבי מרחבים עם הישובים ,הגיאוגרפיה וההיסטוריה
של המועצה בדרך חווייתית.
בזכות היותי גם בוגרת התוכנית למנהיגות של מכון מנדל ,היו
לי הכלים לקדם מנהיגות מקומית וכך גיבשנו קבוצות מנהיגות
במסגרת חממה לתרבות ויוזמה שהקמתי במהלך שנות העבודה.
נציגים ופעילי תרבות מהיישובים קיבלו כלים רלוונטיים ,וגם
תקציבים למנהיגות ,וליצירת אירועים קהילתיים בתחומים שונים,
כמו טקסים ,אמנות ,בין-דורי ועוד".
הרושם המתקבל הוא שאת אוהבת לעבוד עם אנשים
"גם לעבוד עם אנשים וגם לחבר ביניהם .למשל ,בפעמי תש"ז ,שם
התגוררתי ,הייתי בצוות ההיגוי של מועצת הנשים במרחבים וגם
הקמתי והפקתי עיתון יישובי ,במשך כשנתיים ,שגם אחת המטרות
העיקריות שלו היתה ,בעצם ,לחבר בין התושבים .בכלל ,החיבור
למקום ,תחושת השייכות והגאווה המקומית – חשובים בעיניי מאד

ולי אישית חשוב לקדם אותם בכל מקום שאני מגיעה אליו .גם
כשלמדתי גיאוגרפיה ,הקורסים שהכי עניינו אותי היו של גיאוגרפיה
אנושית – של האנשים".

״החיבור למקום ,תחושת השייכות והגאווה
המקומית – חשובים בעיניי מאד ולי אישית חשוב
לקדם אותם בכל מקום שאני מגיעה אליו"
איך הגעת אלינו?
"במהלך השנה האחרונה יצאתי לקורס מנהלי מתנ"סים של החברה
למתנ"סים ("עתודה ניהולית") שנמשך ארבעה חודשים ,סיימתי
אותו בהצלחה ולשמחתי ,בעיתוי מושלם ,נקרתה לפני ההזדמנות
בחבל אילות ,לאחר ששושי אורון הודיעה על עזיבתה את התפקיד.
ניגשתי למכרז הפנימי של החברה למתנ"סים ,לוועדת בחירה,
נפגשתי עם חנן והדס ולשמחתי קיבלתי את התפקיד".
מה ידעת על חבל אילות?
"לפני שקיבלתי את ההחלטה עשיתי תחקיר ,דיברתי עם אנשים,
קראתי את כל מה שאפשר על המקום ,האזור ,המועצה ,היישובים.
המפגש המקדים עם חנן והדס ויום ביקור במועצה ,חיברו את כל
החלקים של הפאזל ובחודש אוגוסט עברתי לחבל אילות".
איך את מתרשמת ,בינתיים ,מחלקת האלוהים שלנו?
"כשהגעתי למתנ"ס האזורי גיליתי אנשים נפלאים ומקצועיים,
ובכלל  -חבל אילות הוא חבל ארץ מאד ייחודי למרות שאני ממש
שנייה וחצי פה ,אני כבר מרגישה לגמרי בבית וכולם מקבלים
אותי מאד יפה ,מראש המועצה והמנכ"לית ועד למנהלי המחלקות
והעובדים; התחושה היא שהגעתי למקום טוב.
טעימה מהאווירה של האזור קיבלתי בסוכות ,באירוע סוכות האזורי
 שוק האיכרים המסורתי בקיבוץ יהל ,הספקתי לטייל בתמנע,לבקר בישובים השונים ,להפגש עם בעלי תפקידי וגם לשבת בבית
התה בלוטן.
במה את מתמקדת בימים אלה?
"אני עדיין לומדת את המערכות השונות ,מכירה את המתנ"ס,
מכירה את השטח ,את היישובים ,את בעלי התפקידים ,לומדת
להבין את צורכי הצוות והמערכת וממש בימים אלה אני עסוקה
בכתיבת תוכנית עבודה ובתקציב  .2019ביחד עם הצוות ושותפים
אנחנו מתחדשים עם פרויקטים יצירתיים ,שעליהם בוודאי תשמעו
בהמשך.
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לגלות ,ללמוד ,לדמיין ,לזקק וליצור

 /רותם ג'קסון

בחבל אילות הוקמה מעבדה אנושית בה מגדלים רעיונות חדשים שיעזרו לחבר בין שנים עשר ישובי החבל
ויהוו השראה ומודל בינלאומי  -איך אפשר לחיות יחד גם כשהשוני הוא רב

פעילות המעבדה לחדשנות קהילתית .מתוך אתר המועצה

בעידן בו קצב החיים נע על המסלול המהיר ,הצמיחה הדמוגר-
פית שוברת שיאים והפערים בין הישובים השונים בחבל אילות רק
הולכים וגדלים ,אין זה פלא שהניסיון לגשר על כל אלו הופך את
החדשנות למצרך מבוקש יותר מאי פעם.
המעבדה לחדשנות קהילתית-חינוכית החלה לפעול בחבל אילות
בחודש פברוא ר  .2017חברים בה קרוב לארבעים מתנדבים פע�י
לים ,כולם תושבי החבל ,חלקם בעלי תפקידים ציבוריים במועצה
כמו ראש המועצה ,חנן גינת ,שהחל לקדם את המהלך סמוך מאוד
לתחילת כהונתו ,קרן ספיר ,מנהלת תחום החינוך במועצה (שגם
מרכזת את הפרויקט) ,הדס שפירא מנכ"לית המועצה ,זהר רוטב-
ליט ,שרון ארובס ,בעלי תפקידים מובילים בבית הספר האזורי כמו
שרי הריס ,סגנית מנהלת בית הספר היסודי ב״מעלה שחרות״ ,עוד
מורים ולא מעט תושבים אכפתיים .המכנה המשותף לכולם היא
הבעירה הפנימית בחיפוש אחר חדשנות ויצירתיות לגיבוש יישובי
חבל אילות ,לצד יצירת פתרונות חדשניים במערכת החינוך .מכל
המילים הגבוהות הללו ,כבר מופקים תוצרים מוחשיים וגם עליהם
יסופר בהמשך.
את המעבדה מובילים שני מנחים שמגיעים מהמרכז  -יונתן זיו
ומוריה בן עמי ,המייצגים את פרויקט "ערי חינוך" מיסודו של יעקב
הכט ,אבי החינוך הדמוקרטי ,וביחד נעשית עבודה מרשימה של
יזמות פרוייקטים קהילתיים.
"המעבדה לחדשנות חינוכית קיבלה בחבל אילות אינטרפטציה
קהילתית בעקבות מיפוי הצרכים שהעלינו בפגישה הראשונה ,בה
חנן הביע את עמדתו הנחרצת בעניין גיבוש החבל" ,מסביר יונתן
זיו ,מנחה המעבדה" .התהליך במעבדות מסוג זה הוא מעמיק וארוך
טווח ,הנפרש על פני חמש שנים ,בו כל המשתתפים עוברים בעצמם
העצמה ופיתוח חשיבה יצירתית ,בכדי שיוכלו להעביר את זה הלאה
לפרויקטים קהילתיים".
מה ייחודי ,בעיניך ,באזור שלנו?
"אני מוביל כל מיני מעבדות חדשנות ברחבי הארץ ,מאריאל ,ראשון
לציון ,בת ים ,מטה יהודה ועד חבל אילות ,ובכל מקום זה שונה לג-
מרי .בהשוואה לאזורים אחרים שעוברים את התהליך הזה ,אני יכול
לומר בביטחון שכאן יש  -באופן גורף  -הרבה יותר אנשים פעילים
וזה לא מובן מאליו ,במיוחד לאור העובדה שכולם באים בהתנדבות
ועל חשבון זמנם הפנוי".
ומה הייחוד של פרויקט המעבדה לחדשנות?
"אפשר לומר שאנחנו נמצאים כיום בעיצומו של מעבר בין פר-
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דיגמת פירמידה לפרדיגמת הרשת .המעבדת לחדשנות חינוכית
מטעם ארגון ״ערי חינוך״ הינה פלטפורמה שפותחה על ידי הארגון
והיא בנויה על פי המודל הבין לאומי של  ,innovation-labלפיתוח
ויישום גישות חדשניות במערכות היישוביות .בחבל אילות התאימו
את צרכי המעבדה  -לא רק לתחום החינוך ,אלא נתנו דגש גם בת-
חום הקהילתי".
מה חווים המשתתפים בפרויקט?
"באמצעות המעבדה יוצאים המשתתפים למסע למידה ופיתוח של
תכניות פורצות דרך ,תוך כדי ניסיון ליישמן בשטח .בתחומי המע-
בדה מתקיימת האפשרות למשתתפיה ללמוד ,לתכנן ,וליישם פת-
רונות חדשניים לאתגרים העומדים בפניהם ,ובאופן טבעי מתקבצים
אליה אנשים שמחפשים שינוי ונלהבים מלמידה רשתית ,התנסות
ושיתוף .לכל מקום יש את הייחודיות שלו ,האופי שלו והאתגרים
עימם הוא מתמודד .זה יושב על תשתית בינלאומית וחשיבה עיצו-
בית .אנחנו בארץ נתנו לזה אינטרפטציה חינוכית".
מה הקשר בין חשיבה עיצובית לחדשנות קהילתית?
"חשיבה עיצובית זה מודל קונספטואלי שנולד מעולם העיצוב ,אבל
יכול להתקיים בכל מקום ,ודרכו עוברים המשתתפים חמישה של-
בים  -לגלות ,ללמוד ,לדמיין ,לזקק וליצור :לגלות מהו האתגר
שבעבורו אני אצא למסע וללמוד מה קורה בעולם ,בתוכי ובחבל.
היו לנו שני מפגשים שלמים שעסקו בדמיון שמתוכם זיקקנו את מה
שאנחנו רוצים לעשות וכעת הגענו לשלב היצירה".
אתה מאמין שלקבוצה קטנה יש את הכוח לשנות?
"כשאני נפגש עם מישהו באופן משמעותי ,משהו בי משתנה וכ-
שאני רוכש ידע חדש גם משהו בי משתנה .ולכן אם השתניתי פע-
מיים אני מתבונן על האתגרים הקיימים באופן יצירתי ויש לי אמונה
שמשהו בחוץ יכול גם להשתנות וכך המיזמים יכולים להיות פורצי
גבולות .מרגרט ריד אמרה :״לעולם אל תטילו ספק ביכולתה של
קבוצת אנשים קטנה ,מחויבת ומלאת מחשבה ,לשנות את העולם.
למעשה ,מאז ומתמיד ,קבוצות כאלו הן היחידות שהצליחו בכך״".

"באמצעות המעבדה יוצאים המשתתפים למסע
למידה ופיתוח של תכניות פורצות דרך ,תוך כדי
ניסיון ליישמן בשטח .בתחומי המעבדה מתקיימת
האפשרות למשתתפיה ללמוד ,לתכנן ,וליישם
פתרונות חדשניים לאתגרים" (יונתן זיו)

שאלתי את ראש המועצה ,חנן גינת  -מה היה המניע העיקרי לפתיחת
המעבדה בחבל אילות ,ולמה בחרת לשים את הדגש על הקהילתיות?
"המעבדה לחדשנות נועדה ,במקורה ,להוביל תהליכי שינוי
בקהילות ,לרוב בתחום החינוכי ,אבל אנחנו רצינו למנף את זה לת-
חום הקהילתי-חינוכי ".מסביר חנן" .יש שנים-עשר ישובים בחבל
כשכל אחד עסוק בשלו והגשר בין הקהילות עצמן הוא די רעוע.
השאלה הייתה איך מחזקים את הגשר הזה ואיך קושרים את החבל,
תרתי משמע.
ביקשנו לתת זיקה יותר קהילתית למעבדה ,כדי שתהווה את הפלט-
פורמה לחיזוק הקשרים בין הקהילות בחבל אילות ,באמצעות יוזמות
קהילתיות חינוכית .זו גם הסיבה שהוספנו את המילה 'קהילתית'
להגדרה המובנית ' -מעבדה לחדשנות קהילתית-חינוכית' .זה היה
אחד המהלכים הראשונים שהובלתי בתחילת תפקידי ,לצידה של
שושי אורון ,כי זה החוזק שלנו  -הקהילתיות .אנחנו נמצאים כרגע
בעיצומו של תהליך ולכן אנחנו צריכים להשקיע בזה זמן ,ראייה
כוללת ולהיות מספיק חזקים".
אילו אתגרים אזוריים נמצאים בראש סדר עדיפות המעבדה?
"קודם כל  -הצמיחה הדמוגרפית ואיך מתמודדים איתה .במקביל -
הגדילה של באר-אורה והפיכת החבל לפחות שיתופי .אתגר נוסף
הוא יום העבודה ומה קורה איתו בבית הספר .עם זה יצאנו לדרך
וכל אחד מהמשתתפים הביא את האתגרים והדברים שמעניינים
אותו .בחרנו עשרה נושאים אותם מפתחים בעשר קבוצות.
יונתן זיו" :כל קבוצה אחראית על מיזם אחר  -חלקם יותר פשוטים
וחלקם יותר מורכבים ,אבל מה שחשוב זה שיש כאן שפה ורוח של
התחדשות וחדשנות וזה הניסיון האמיתי".

עוברים לתכלס
עשרת המיזמים השונים:
 67" .1פלוס" -בהובלתו של אייל ליכטמאייר ,עוסק בהעצמת הגיל
השלישי בחבל.
" .2מרכז קידס קפה" -בהובלתה של אוסי לוי ,מתמקד ביצירת
מקום עבור נשים בחופשת לידה וגם נשים בהריון.
" .3מרכז הכשרה למחנכים" -בהובלתן של עדי שיינברג ומיכל
קוגלר .מתמקד בהקמת מרכז מוכר להכשרת אנשי חינוך ,העוסק
ביצירת סביבות למידה והזדמנויות חינוכיות ,כדי לעודד את אנשי
החינוך להשתמש באוצרות הללו ולקיים שיח חינוכי משותף.
" .4בית ספר של כולם" -בהובלתה של קרן ספיר ,נועד לקדם את
אפשרויות החינוך בחבל לכלל שכבות האוכלוסייה והגילאים ,על

יונתן זיו ,אחד ממנחי המעבדה לחדשנות

ידי ניצול המשאב הבית ספרי.
 12" .5השבטים" -בהובלתם של הדס שפירא ושרון ארובס ,מתמקד
ביצירת רעיונות לחיזוק הקשרים והיחסים הבינאישיים בין תושבי
הישובים השונים.
" .6תכנית למידה אישית" -בהובלת אורלי שלו-סדן ,שרי הריס,
יובל שלומי ועומר ארמוזה ,מתמקדת במסלול למידה אישי לכל
תלמיד ,על פי פיילוט שכבר פועל בימים אלה בבית הספר.
" .7המרכז לשיתוף עכשווי" -בהובלתן של מאיה שפיר וזהר רו�ט
בליט ,נועד לחזק את השקפת העולם וההתנהלות השיתופית בחבל
אילות ,ולהפוך את החבל למרחב של לימוד השיתוף בתחומי החיים
שונים.
" .8העצמה נשית" -בהובלתן של איילת קוזיץ ושרי ברקן ,עוסק
בעידוד רעיונות להעצמה וחיבור בין נשות החבל.
" .9יום עבודה פלוס" -בהובלת דורון קרן ,עובד על פיתוח ועדכון
יום העבודה הבית-ספרי ,כך שיתאים למיומנויות של המאה ה,21-
ויתקיים בהלימה בין מקום העבודה לתוכנית הלימודים.
" .10דרימייקר" -בהובלת אילן חרובי וריצ'ארד סאמרס ,עוסק
בפיתוח יזמויות טכניות ויצירת מקום למרחב עבודה משותף.

מבין עשרת הרעיונות המגובשים והמחולקים
לקבוצות עבודה ,חלקם כבר מתקיימים באופן פעיל,
חלקם עדיין בחיתולים ואחרים בשלבי התהוות
מבין עשרת הרעיונות המגובשים והמחולקים לקבוצות עבודה,
חלקם כבר מתקיימים באופן פעיל ,חלקם עדיין בחיתולים ואח-
רים בשלבי התהוות .מה שבטוח ,שבכל קבוצה המוח היצירתי עובד
שעות נוספות בניסיון להתעלות על הקיים ולייצר חדשנות שתהיה
פורצת דרך.
לדוגמא ,במיזם " 12השבטים" עלה רעיון ה " -אילות - "bnb
"משהו כמו משפחות בהחלפה" ,מסבירה הדס שפירא ,מנכל"ית
המועצה ומובילת המיזם" .להחליף בתים לסופי שבוע בין הישובים
השונים .כל משפחה שמגיעה לבית מקבלת את חוקי הבית והישוב,
ולכל משפחה יש משפחה מאמצת שמלווה אותה .אני ,למשל ,רק
לא מזמן גיליתי שבלוטן יש בית כנסת רפורמי .זה משהו שלא
חוויתי מעולם וזה קורה קרוב מאד לבית שלי .אפשר גם פשוט לה-
זמין משפחות לעשות שבת בלוטן כדי שיחוו את השונות וכך לחזק
את החיבור בין תושבי החבל ולהכיר צורות התיישבות שונות .זה
אחד הרעיונות שהעלינו בקבוצה שלנו".
במסגרת "בית ספר של כולם" כבר התקיים פיילוט ראשוני בחודש
מאי בשנה שעברה ,במסגרתו העבירו במתחם בית הספר סיפורים
אישיים של שלוש משפחות שערכו טיולים בעולם" .הרעיון שעו-
מד מאחורי זה ,הוא לנצל את המשאב הבית ספרי בהרחבת הידע
וההשכלה לכל תושבי החבל ולא רק לתלמידים הלומדים בבית
הספר" ,מסבירה קרן ספיר ,מנהלת החינוך במועצה ומובילת המ-
עבדה לחדשנות בחבל" .בבית הספר יתקיימו שיעורים פתוחים
לאוכלוסיה במשך כל השבוע .לדוגמא ,תותי שמלמדת פורטוגזית
ויש לה ארבע מקומות פנויים בכיתה ,תוכל לפתוח את השיעור למי
שרוצה ונירשם לשיעור שלה במהלך יום הלימודים".
איך בדיוק יתבצע המיזם המסוים הזה?
"תהיה אפליקציה שתאפשר להצטרפות לשיעורים השונים ,ובמ-
קביל ,אנשים שרוצים להעביר כל מיני שיעורים בנושאים מגוונים
יוכלו לעשות זאת בשעות אחר הצהריים בבית הספר .יש מורים
מעולים בבית הספר ולפעמים יש מגמות עם  7-8תלמידים ,אז למה
לא לעבות את הכיתות בשילוב אוכלוסיה מבוגרת יותר?"
יש לזה תקדים?
"יש מקומות שהמיזם הזה פועל בהם; חלקם אפילו בארץ ,אז הלכנו
לשמוע ולראות .במצפה רמון עשו את זה כאירוע קהילתי חד-פעמי
בשם  ,free schoolאבל פה אנחנו רוצים לעשות את זה כמשהו
פתוח לכל אורך השנה ואני ,מבחינתי ,מקצה לזה תקציבים לקראת
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המשך מהעמוד הקודם
השנה הבאה".
"המרכז לשיתוף עכשווי" כבר נחנך באופן רשמי ,זכה לעמוד משלו
באתר המועצה ואפילו לכינוי רשמי ביותר CCC - The Center for

Contemporary Cooperation.

"המרכז לשיתוף עכשווי" נועד לחזק את השקפת העולם וההתנהלות
השיתופית בחבל אילות ,ולהפוך את החבל למרחב של לימוד השי-
תוף בתחומי חיים שונים" ,מסבירה מאיה שפיר ,מובילת הפרויקט.
"כשהצטרפתי למעבדה לחדשנות ,הבאתי איתי רעיון שיושב אצלי
הרבה זמן ולכן הביצוע שלו קרה יותר מהר ביחס ליתר המיזמים.
חבל אילות הוא חבל שיתופי ,אולי הכי שיתופי ,בהשוואה לאזורים
אחרים בארץ ,אבל זה לא משהו שמחזיק לבד אם לא עושים פעולות
יזומות לחזק אותו".

"הקיבוצים עסוקים בהגדרה מחודשת של הזהות
הקיבוצית שאבדה להם בדרך .החבל שלנו נמצא
בתנופה של צמיחה דמוגרפית ובתהליך של
התגוונות אורחות החיים ,לכן זה זמן מתאים לחזק
את הנושא ואפילו למתג את האזור כשיתופי".
(מאיה שפיר)
איך מקדמים מושג מופשט כמו "שיתוף עכשווי"?
"צריך לחקור את נושא השיתוף על כל הספקטרום שלו ,לחקור
ולהציע מודלים ,עקרונות ודרכי התנהלות .אם עד לפני כמה שנים
השקפת העולם השלטת הייתה ניאו-ליברלית או קפיטליסטית ,כעת
מתקיים תהליך עולמי לשיטה חדשה שהיא יותר הוגנת ,שוויונית,
שיתופית ,אנושית ומכילה מהשיטה שקדמה לה ,ויש הקוראים לה
קואו-פיטליזם .לפני כארבעים שנה החל בארץ משבר הקיבוצים,
ונראה שהוא הגיע לסיומו בהיבט הכלכלי והדמוגרפי .כעת הקי-
בוצים עסוקים בהגדרה מחודשת של הזהות הקיבוצית שאבדה להם
בדרך .החבל שלנו נמצא בתנופה של צמיחה דמוגרפית ובתהליך
של התגוונות אורחות החיים ,לכן זה זמן מתאים לחזק את הנושא
ואפילו למתג את האזור כשיתופי".
מה הכוונה ב"אזור שיתופי"?
"כיום ,לכל ישוב יש את ההתנהלות הפנימית שלו ,למועצה יש את
הקשרים שלה וכך גם לבית הספר ,אבל חיבורים בין כולם פחות
מתקיימים .את החיבורים הללו אנחנו חושבים שאפשר לעשות
בצורה שיתופית -לא ברמה של קיבוץ שיתופי אלא כקואופרטיב.
לצירוף המילים 'קיבוץ שיתופי' יש קונוטציות מאובנות ולא מת-
פתחות .הרעיון הוא ליצור מודלים חדשים באג'נדה של סולידריות
והתנהלות משותפת ,ובמקביל לתעד ,לחקור ולכתוב על זה טקסטים
שאפשר יהיה להשתמש בהם .בגדול ,אנחנו מחפשים צרכים אמי-
תיים של החיים שאפשר לתת להם מענה בצורה שיתופית".
איך אתם מתכוונים לקדם את פעילות המרכז?
"המרכז יטפח בחבל אילות תרבות של התנהלות שיתופית ,על ידי
גיבוש התנהלות שיתופית בתוך המרכז עצמו ויצירת מודלינג ,עי-
דוד וליווי של התארגנויות אזוריות בין אנשים ,יישובים וארגונים,
חינוך לשיתוף במערכות החינוך ,פיתוח וארגון סמינרים ותכניות
אקדמיות ליישום שיתוף בדרכים שונות ,הקמת מרכז וירטואלי ,טי-
פוח מחקר אקדמי ,יצירת מרחב למידה פיזי ועוד".

ישות ייחודית
"תכנית למידה אישית" ,היא אחת מהיוזמות שנולדו במעבדה בת-
חום החינוך וכבר החלה לפעול ב"מעלה שחרות" בשנת הלימודים
הנוכחית.
"היוזמה הזו נבטה מתוך קבוצת מתנדבים שפעלה יחד כקבוצה עוד
לפני קום המעבדה ,כשמה שחיבר ביניהם היה הצורך  -בתור הורים
לילדים הלומדים בבית הספר  -להיות מעורבים יותר בחינוך הפור-
מאלי ".מסביר עומר ארמוזה ,ממובילי הפרויקט ,תושב באר-אורה.
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מה היתה המטרה שלכם?
"המטרה הראשונית הייתה להשפיע ולהכניס חדשנות חינוכית
לחבל  -לא ממקום של העברת ביקורת מהצד ,אלא על מנת להיות
חלק מהפתרון .הדבר הכי חשוב שרצינו להגיע אליו זה שיח פתוח
ודלת פתוחה בבית הספר ,כדי שנוכל להיות חלק בלתי נפרד מה-
תהליך החינוכי הבית-ספרי".
איך הפכה היוזמה העצמאית לממוסדת?
"אחרי שנה של עבודה משותפת כקבוצה עצמאית ,חנן עדכן אותנו
על פתיחתה של המעבדה והציע לנו להעביר את פלטפורמת העבו-
דה שלנו לשם ,לעשייה משותפת של המערכת והמועצה ,והמעבדה
עשתה את זה בגדול ,כי היא אפשרה לנו לעבוד ביחד .בהתחלה לא
היה קל להיכנס כהורים למערכת החינוך ,אבל עם הזמן הדברים
השתנו ונוצרה פתיחות בבית הספר ואני זוקף את זה לזכות המע-
בדה".
מה ,בעצם ,נותנת המעבדה למשתתפים?
"המעבדה מאפשרת פלטפורמה להגשמת רעיונות וגישה בלתי אמ-
צעית לאנשים המשפיעים המרכזיים במועצה .ההיכרות בין חברי
המעבדה יוצרת קירבה ואמון ובזכות זה מתקיימת האפשרות לעבוד
בשיתוף פעולה ולהעביר תהליכים הרבה יותר משמעותיים ומשפי-
עים  -גם בתחום הקהילה וגם בתחום החינוך".
מה הרעיון שהקבוצה שלכם מקדמת?
"כהורים לתלמידים ,הגענו להבנה ,שהמצב בו יש שיטה אחת שכו-
לם צריכים להתאים את עצמם אליה היא מיושנת ורצינו למצוא דרך
שתביא לידי ביטוי את הסקרנות ,המוטיבציה וחדוות הלמידה ושכל

עומר ארמוזה ,באר-אורה

תלמיד ילמד בצורה שהכי נכונה בשבילו' .תכנית למידה אישית'
נוצרה אחרי תהליך עבודה משותף של שנה מול צוות בית הספר,
שלקח את זה בצורה מאוד רצינית וגם שלח נציגים למעבדה (וזו גם
הייתה אחת המטרות)".
מהם עיקרי הפרויקט של "תכנית למידה אישית"?
"בבסיס התוכנית עומדת האמונה שכל ילד הוא ישות ייחודית בפני
עצמו ,בעלת צרכים ,העדפות ,סגנונות למידה ותחומי עניין שונים",
מסביר עומר" ,ועל כן יש לאפשר לו מסגרת גמישה ,המציעה מג-
וון של דרכי למידה המתאימות לסגנון הלמידה האישי ,ההעדפות
והצרכים שלו ,כדי שכל אחד יוכל לבחור את צורת הלימוד הכי
מתאימה לו ובכך למקסם את יכולת הלמידה ואת ההנאה שלו מה-
למידה .הבחירה של התלמידים צריכה להיות איך ללמוד ולא האם
ללמוד ,והאחריות על התכנית האישית של כל תלמיד היא אחריות

כאן עובדים! פגישה של המעבדה ,מתוך אתר המועצה

משותפת של הילד ,המחנך וההורים".
איך מתבצעת התוכנית?
"התכנית מתבצעת ,כמובן ,בהתאמה לתכנית הלימודים של משרד
החינוך והיא מחולקת לשלבי עבודה :בשלב א' ,שהחל בשנת הלי-
מודים הקודמת ,התקיימו שיעורי בחירה בכיתות ג' – ו' .בשלב ב'
 שנת הלימודים הנוכחית  -ממשיכים שיעורי הבחירה במתכונתמשופרת ועוברים לתכנית ההרצה ,כרגע רק בתחום המתמטיקה ורק
בכיתות ו' .בשלב ג' ,שייצא לפועל בשנה הבאה ,תתבצע הרחבת
התכנית לתחומי דעת נוספים ולשכבות נוספות".

"אחרי שנה של עבודה משותפת כקבוצה עצמאית
חנן עדכן אותנו על פתיחתה של המעבדה והציע
לנו להעביר את פלטפורמת העבודה שלנו לשם,
לעשייה משותפת של המערכת והמועצה והמעבדה
עשתה את זה בגדול ,כי היא אפשרה לנו לעבוד
ביחד" (עומר ארמוזה)
מה חדשני בשיעורי המתמטיקה שבתוכנית ההרצה?
"בשיעורי המתמטיקה בכיתות ו' השנה ,מתקיימת למידה ברמה
השכבתית ,אבל השכבה מתחלקת לארבע קבוצות וכל קבוצה לו-
מדת בדרך שונה ,עם מורה אחר .למשל ,ב'למידה מסורתית' בה
המורה מוביל את הלמידה ומתקיימת הקנייה משותפת של החומר
הנלמד בקצב התקדמות אחיד ,או ב״למידה בהתקדמות אישית״,
במסגרתה המורה מנחה את הלמידה בהתאם לתלמיד ,מציע מספר
תכניות ומתאים לכל תלמיד תכנית משלו .הלמידה מתקיימת בק-
בוצות קטנות בהתאם לקצב ההתקדמות .ב'למידה קבוצתית בסגנון
מתמטיקה מודרכת' המורה מוביל את הלמידה ,מתקיימת התאמה
של חומרים לפי יכולות ולאחר הקניית החומר הקבוצה מתחלקת
לקבוצות הומוגניות שעוברות בין תחנות שונות :תרגול מתוקשב,
עבודה נוספת עם המורה ,מרכז למידה ועבודה בספר .המעבר בין
התחנות נעשה על פי לו"ז מסודר וקצב ההתקדמות אחיד.
ובשיטה הרביעית – 'למידה בשיטת הנבחרת' ,תפקיד המורה לנהל
את תהליך הפיכתם של כל הלומדים גם למלמדים וליצור בכיתה
קהילה לומדת .כל תלמיד מזהה את רמת הידע שלו בחומר ובהתאם
לכך משמש כמורה ,או תלמיד בשיעור ,כשלקבוצה  -כנבחרת -
מטרה משותפת לקדם את השליטה של כל חבריה בחומר הנלמד".
האם נתקלתם בקשיים תוך כדי היישום?
"יש מקומות בארץ ובעולם שכבר מקיימים תוכניות דומות .מלכת-
חילה ,חיפשנו משהו שיש לו כמה שיותר סיכוי להצליח ושלא יהווה
ניסיון גדול מדי .כל המורים למתמטיקה בכיתה ו' הם מורים ותיקים

ויש להם הרבה ניסיון ,אבל כמו בכל התחלה חדשה
נדרשים התמדה ,אומץ ונחישות והמורים שנכנסו
לזה בעצם קפצו למים בצעד חדשני ,יצירתי ומ-
עניין וזו גם המוטיבציה  -לראות איך מצליחים
להיות חלק ממשהו פורץ דרך".
איך מתמודדים עם האתגרים תוך כדי התקדמות?
"אנחנו עורכים ישיבות משותפות יחד עם המורים
ובינינו לבין עצמנו ,כדי לראות איזו תמיכה אנחנו
יכולים לתת ואילו פתרונות ומיותר לציין ששיתוף
הפעולה מדהים! אנחנו רק בתחילתה של הדרך
המעשית ,אבל את כל העבודה התיאורטית ואת
ההכנה כבר עשינו שנה קודם ובסוף השנה הזו נהיה
יותר חכמים ויותר מנוסים.
גם בתחום שיעורי הבחירה יש למידה מהשנה שע-
ברה וחל שיפור ואני מעריך שזה גם מה שיקרה
בתכנית הלימודים המותאמת .אנחנו נפגשים על
בסיס קבוע ,חושבים ומיישמים תוך כדי תנועה".

חיים שיתוף
יונתן ,איך אתה רואה את התהליך שקורה בחבל אילות לעומת מקו־
מות אחרים בארץ?
"הפוטנציאל פה אדיר  -הן מבחינת גודל האוכלוסייה והן מבחינת
הריחוק .אלה שני פלוסים גדולים ביצירת תהליכי שינוי ,כי הכל
הרבה יותר מהיר .אם אני רוצה לעשות שינוי בראשל"צ עם שמונים
בתי ספר ,אז מן הסתם ,התהליך ייקח הרבה יותר זמן .היתרון הזה
עובד גם ברמת הקשר האישי ומערכות היחסים בין חברי המעבדה.
לצורך העניין ,בפגישה השנייה פה הגענו לרבדים שמגיעים אליהם
רק אחרי שנה של עבודה בקבוצות באזורים אחרים".
אז במקרה שלנו – הממדים הקטנים ,יחסית ומיעוט האוכלוסייה הם
יתרונות?
"בכמה מובנים ,אבל גם כי אנשים בחבל אילות חיים שיתוף וכבר
אחרי שנה וחצי נוצרה כאן קבוצה חזקה של אנשים שיודעת לעבוד
ביחד .אין נוסחה קבועה למעבדה; כל עוד מרגישים שזה רלוונטי,
זה יימשך ויש כל הזמן ביופידבק  -האם זה נכון לנו .כולם יודעים
כמה קשה להניע תהליכי שינוי והמעבדה היא הרחם בו צומחים
הרעיונות וברגע שהדמויות המרכזיות והגופים המשמרים הם שו-
תפים למעבדה ,הרבה יותר קל להניע שינוי מהיר .זו במה להגשמת
חלומות קהילתיים חינוכיים".
חנן גינת שותף לקבוצת 'יום עבודה פלוס' ,במסגרתה מתרכזים
בחיזוק יום העבודה הבית-ספרי'" .מעלה שחרות' הוא בית הספר
היחיד בתנועה הקיבוצית שעדיין מקיים יום עבודה ויש לא מעט
קשיים ואתגרים בנושא הזה ".אומר חנן" .אנחנו רוצים לחזק ,לבנות
ולתת לו ביטוי מעודכן יותר; לא רק עבודה ובית הספר צריך להיות
חלק מהשינוי הזה וכך גם כל ישובי החבל .אולי נשנה את השם
מיום עבודה למחויבות בקהילה".
אילו בשורות והתפתחויות תביא המעבדה לחדשנות לחבל אילות?
"אני מאמין שהמעבדה תהיה הפלטפורמה לחיזוק הקשר בין הישו-
בים וחיזוק היישובים עצמם .אני מייחל שחבל אילות ימשיך לה-
תפתח ,שיגיעו משפחות צעירות והקשר בין הישובים ילך ויתחזק
בדרכים שונות  -ברמה הקהילתית ,התרבותית והחינוכית .קיבלתי
ירושה טובה ,אז מתפקידי להמשיך ולחזק את זה .אחד האתגרים
שעומדים בפנינו השנה ,הוא שאנשים בחבל ידעו מה אנחנו עושים
ושהמעבדה תורגש בשטח".
"אני שואפת לכך שתהיה שפה משותפת לכל הישובים ".אומרת קרן
ספיר" .החבל בנוי קהילות קהילות והמטרה שלנו היא להפוך אותו
לקהילה אחת שחושבת ועובדת ביחד ,ושאנשים ירצו לבוא ללמוד
מאיתנו על מה שנעשה פה .יש כבר מקומות בארץ שעושים את זה,
כל מקום בדרכו שלו ואנחנו רוצים למצוא את הדרך שלנו ,לחלום,
לטפס גבוה ולראות את החלומות שלנו מתגשמים".
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מפנקסו של פנסיונר

 /דובי הלמן

שמאל עליך ישראל
דובי פה ודובי שם .הלמן מנסה להבין את גולדמן ,את הערבים ,את השמאל ואת ההבדל בין  67ל–  48כטאבו
עכשיו ,שדובי גולדמן יצא מן הארון ,מגיעה לנו תקופת רגיעה .יש
מי שיביא לנו את הבשורה .היציאה מהארון היא פעולה מעניינת
 בארון נמצא מי שנמצא בו ,כפוף רגלים וידיים ,כמעט ללא אוירלנשימה .ולמה בעצם נכנסים אנשים לארון? הזהו מקום המפלט
מפני הסערות התוקפות ,כמו מה שהימין מסוגל לעשות לנו? ייתכן
שהכניסה לארון היא בחירה מעניינת למי שבורח מעימות ,וטוב
שאנשים כמו בעלי זהות מינית מיוחדת או אנשי שמאל מפוחדים
מוצאים בו את מקלטם.

ייתכן שהכניסה לארון היא בחירה מעניינת למי
שבורח מעימות ,וטוב שאנשים כמו בעלי זהות
מינית מיוחדת או אנשי שמאל מפוחדים מוצאים בו
את מקלטם
ולכן ,אני שמח בשמחתו של דובי על היציאה  -סוף סוף – מהארון.
גם אני חש קושי בכך שהשמאל שלנו נמצא בהתגוננות ללא מעצו-
רים .בואו נדבר קצת פוליטיקה  -המפלגה שלי היא מפלגת העבו-
דה ,כלומר ,לה אני מצביע וגם אצביע בעתיד .אני שואל את עצמי
וחוזר ושואל מדוע המפלגה כל כך חבוטה וחסרת כוח פוליטי של
ממש .אני כבר לא מדבר על מרצ ,שהיא כמו תופעת לוואי שולית
בארץ הזו .מה הסיפור?
אם מדובר על זהות ,הרי שהשמאל שלי נמצא במקום אחר לגמ-
רי .בשבילי הזהות הסוציאליסטית אינה בבחינת עבר נשכח ,אני
ממשיך להיות שמאל משום שהזהות שלי היא כסוציאליסט ועוד
יותר מכך  -סוציאליסטי ציוני .הגדרת השמאל אינה פוליטית ,אלא
המהות .זהו שמאל חברתי ששם את הדגש  -לא רק על המלחמה
עם הימין ,אלא ובעיקר על אידיאולוגיה של חברה שוויונית ,וגם

טיפ וטרינרי

בהיותו סוציאליזם מה שקוראים קונסטרוקטיבי ,כלומר מקבל על
עצמו את המחויבות לפעולה להשגת מטרותיו.
מה יש לנו היום במקום זה? זו הגדרת תחומי המאבק עם הערבים.
מי שתומך בהקמת מדינה פלשתינית לצד מדינת ישראל הוא שמאל,
ומי שעדיין מקווה למדינה אחת שכולה ישראל הוא ימין .כך יכול
להיות ימין שהוא שמאל ,לטעמי ,או שמאל שהוא ימין.
אם מדובר על הסכסוך בין היהודים לערבים ,החלק הכי רגיש בו
הוא מערכת היחסים בין היהודים לערבים אזרחי מדינת ישראל .עם
הפלשתינים אנחנו מדברים בלשון של הקמת שתי מדינות ,אינשא-
ללה .הערבים אזרחי ישראל לא מסתפקים בפתרון ,זה אלא מבקשים
זכויות לאום בתחומי ישראל .במקום אחר כתבתי כי כמו שמדינת
ישראל היא מדינת כל אזרחיה ,כך יכולה מדינת הלאום היהודי לה-
כיל גם ישויות לאומיות שאינן יהודיות ,ובלבד שתישמר המחויבות
לחיים בשלום ללא טרור.
אני מדבר על הערבים כיחידה אחת ,ולא היא ,אבל זהו הביטוי הלו-
חמני שלהם .לא  67אלא .48

לעבור את המשוכה
אני צופה בתכנית שמגיש ניר ברעם בטלוויזיה .תכנית מעניינת
ביותר ,משום שניר מראיין ערבים אזרחי ישראל ויהודים ושואל
שאלות קשות .הראיון החזק ביותר לטעמי ,היה עם אביו עוזי ברעם.
ניר התעקש להבין מדוע לא משוחחים עם הערבים על  .48עוזי -
שהוא מותיקי מפלגת העבודה ושהבמה שלו היא עיתון הארץ  -לא
הצליח לעבור את המשוכה ,שעל  48לא מדברים ,מעין טאבו.
אז מה באמת יהיה המגרש של דובי? להוכיח לנו ששמאל זה טוב
לכולנו ומה שנשאר זה רק לתמוך בו ,או אולי לצאת אתו להפגנות
האין סופיות? ימים יגידו.

 /ד"ר ריק עדן ,וטרינר

חיות מחמד טובות לבריאות – שלכם!
יש לחיות היכולת לשפר את מצבם הגופני והרוחני של אותם אנשים היוצרים איתם
קשרים חיוביים .תופתעו לגלות בכמה דרכים יכולה חיית בית לשפר את בריאותכם:
בעלי חיות בית ובני ביתם ,כולל ילדים ,סובלים פחות מעקת הורמונים וממצבי רוח,
לחץ הדם שלהם יותר תקין ,קצב הלב שלהם יותר נמוך ורמת הכולסטרול והטריגלי-
צרידים בדמם יותר תקינה בהשוואה לאנשים שאינם נהנים מחברת חיות בית .ריכוז
הסרוטונין – הורמון מצבי הרוח החיוביים  -עולה כתוצאה ממגע עם חיות .אנשים
שמעולם לא טיפלו בחתול ,למשל ,נוטים יותר לסבול מהתקף לב לעומת מי שכן .בעלי
כלבים יחלימו יותר טוב מאירוע לבבי .מצבם של חולים בראומטיזם  -גם הוא משתפר
בעקבות קשר עם חיות .יש בין החתולים והכלבים כאלה שהם רגישים ביותר למצב
רוחו של בעליהם ,ומתאימים את התנהגותם בהתאם .כאלה ואחרים הם השיפורים
במצב הבריאותי שזוכים להם בעלי חיות בית .לקריאת המאמר המלא ולמאמרים נו-
ספים ,היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנוhttps://www.facebook.com/keturavet :
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תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
באלפי שקלים
מועצה אזורית חבל אילות
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
)באלפי ש"ח(

מספר תושבים שנה קודמת
מספר תושבים *
מספר משקי בית

4684
4864
1222

שטח שיפוט )דונם(
דירוג סוציואקונומי

2630
5

נתוני ביצוע התקציב הרגיל
הכנסות
הכנסות עצמיות
השתת' משרד החינוך
השתת' משרד הרווחה
השתת' משרדי ממשלה אחרים
מענקים ומלוות
סה"כ

תקציב 2017
72,048
21,406
2,423
3,372
22,033
121,282

ביצוע 2017
70,372
20,785
2,423
3,603
23,019
120,202

%
58.54%
17.29%
2.02%
3.00%
19.15%
100.00%

ביצוע % 2016
69.55%
65,446
23.64%
22,245
2.09%
1,965
3.61%
3,399
1.11%
1,044
100.00%
94,099

הוצאות
משכורות ושכר כללי
פעולות אחרות
שכר חינוך
פעולות חינוך
שכר רווחה
פעולות רווחה
מימון
פרעון מלוות
סה"כ

תקציב 2017
17,621
61,264
16,155
15,426
1,567
3,445
571
5,233
121,282

ביצוע 2017
17,471
59,557
15,770
14,840
1,548
3,226
585
5,265
118,262

%
14.77%
50.36%
13.33%
12.55%
1.31%
2.73%
0.49%
4.45%
100.00%

ביצוע % 2016
18.05%
16,653
39.41%
36,366
16.24%
14,986
16.22%
14,968
1.69%
1,558
2.96%
2,729
0.61%
567
4.81%
4,439
100.00%
92,266

עודף בשנת הדוח

0

1,940

2017

2016

0.95%
25.55%
9.86%
24,314
182

1.30%
24.06%
15.55%
19,698
180

2017
)(2,667
31,454
26,205
2,582

2016
)(2,792
21,675
21,550
)(2,667

הגרעון הנצבר מההכנסה %
עומס המלוות מההכנסה %
סך ההתחייבויות מההכנסה %
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל
עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה
תקבולים במהלך השנה
תשלומים במהלך השנה
עודף )גרעון( זמני לסוף השנה

נכון לחודש אוקטובר *2017

1,833

מאזן
נכסים
רכוש שוטף
השקעות
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעון סופי בתב"ר
גרעונות זמניים נטו בתב"ר
סה"כ

2017
17,519
6,810
2,145
395
752
0
27,621

2016
15,627
3,628
2,114
470
752
2,667
25,258

התחייבויות
התחייבויות שוטפות

2017
11,847

2016
14,637

קרן לעבודות פיתוח ואחרות
קרנות מתוקצבות
עודף מצטבר בתקציב הרגיל
עודפים זמניים נטו בתב"ר
סה"כ

4,228
2,145
6,819
2,582
27,621

3,628
2,114
4,879
0
25,258

עומס מלוות לסוף שנה

2017
30,706

2016
22,638

דוח גביה וחייבים  -ארנונה
2016
2017
28,715
2,232
יתרת חוב לתחילת השנה
67,788
70,676
חיוב השנה
-1,077
-23,046
הנחות ופטורים שניתנו
-39,087
-4,015
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
56,339
45,847
סך לגביה
54,107
33,477
גביה בשנת הדוח
2,232
12,370
יתרת חוב לסוף השנה
54,651
58,666
חובות מסופקים וחובות למחיקה
56,883
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 71,036
51%
45%
אחוז גביה מהפיגורים )*(
97%
74%
אחוז גביה מהשוטף )*(
96%
73%
יחס הגביה לחוב הכולל )*(
74
74
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר
.השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה )*(
תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

תקשורת  -זה כל העניין!

צוות התקשורת של המועצה
מגיע אליכם ליישוב
קיבוץ אליפז
יום ראשון |  11בנובמבר | 2018
בשעה 21:00
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תושבי חבל אילות מוזמנים לשיח ציבורי בנושא:

פיתוח התיירות במרחב תמנע  -אילות
החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ (חל"י) ,הפועלת בשם
ומטעם משרד התיירות ובשיתוף פעולה עם המועצה האזורית חבל
אילות והחברה הכלכלית שלה ,פועלים להכנת תכנית תיירות יישומית
לכלל המרחב.
מטרת התכנית הינה ,לעצב ולקבוע את כיווני ההתפתחות ופיתוח
התיירות במרחב בראיה רב תחומית ,והיא תכלול בין היתר ,את עקרונות
הפיתוח התיירותי ,פרויקטים ,אטרקציות ,הסדרה סטטוטורית ,קביעת
סדרי עדיפויות לביצוע התכנית ותקצובה ,קידום פתרונות אכסון
תיירותי ומלונאי במרחב פארק תמנע ועוד.

המתכננים יציגו את מטרות העבודה והרקע
ונקיים שיח ציבורי להשמעת דעות ,רעיונות והצעות.

יום רביעי  ,21.11.2018בשעה 16:30
במבואת פארק תמנע

בואו להשמיע ולהשפיע!
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משולחנו של חנן /

חנן גינת

ראש המועצה האזורית חבל אילות וד"ר לגיאולוגיה

אתגר המספרים
נכנסתי לתפקידי כראש מועצה בחודש יוני  2016ומלאתי תפקיד זה במשך כחצי קדנציה .לקראת הבחירות
בכל הרשויות שהתקיימו ב  30.10.18בכל הארץ ,לא היו עוד שהגישו מועמדותם לראשות המועצה .לפיכך,
החל מנובמבר  ,2018אני ממשיך בשמחה בתפקידי לחמש שנים נוספות
אני מודה שהתפקיד מעניין ומאתגר מאוד! האתגרים בחבל אילות,
באזור בו חיים כיום כ 5,000 -תושבים ,הם בעיקר בתחומי החברה
והכלכלה ואחד הגדולים והמשמעותיים בהם הוא בתחום התקציב.
החל מתחילת  2017בוטל מעמדן של כ 60 -רשויות (מתוך 257
שיש בישראל) כערי עולים .ביטול מעמד זה ,משמעותו אובדן 70%
מהכנסות ממשרד הביטחון לארנונה ,הגורם לקיצוץ דרמטי בתק-
ציב המועצה.
עיקר הפגיעה תהיה החל משנת  2021ואילך (ראו בגרף המצורף):

הוצאות
הכנסות

תחזית הכנסות והוצאות 2018-2019
85,000
80,000
75,000
70,000
65,000
60,000
55,000

2025

.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

50,000
2018

בסך הכל ,יגזרו מתקציב המועצה בשנת  2024כ 19.4 -מליון ש"ח
בשנה ,שיהוו כ 20% -מתקציב המועצה!! עיקר הפגיעה הוא בכך
שנקבל רק  30%מארנונת משרד הביטחון ,אשר בשנת  2017עמדה
על  31מיליון ש"ח.
על מנת לצמצם את הפגיעה אנו פועלים בארבע מערכות במקביל:
א .מול משרד האוצר ומשרד הפנים על שיפוי (פיצוי) ,בעקבות
הפגיעה שנגרמה ותיגרם .הגשנו בקשה משותפת יחד עם מ.א רמת
נגב לתיקון אפשרי בחוק התקציב ,שיאפשר את צמצום הנזק הע-
תידי האדיר .בנובמבר יתקיים דיון המשך ,בו יוצע פתרון שימומש
החל מהרבעון הראשון של  .2019על פי התחשיב כיום ,אנו אמורים
לקבל  -מתוך התקציב שגוזרים לנו  -רק כ  1.6מליון  .₪אנחנו
פועלים בנחישות לתקן זאת והיעד הוא לפחות  4מליון .₪
מול משרד התחבורה אנו עובדים כבר זמן מה על הסכם חדש,
שיאפשר לשפר את השירות לתושבים בתחבורה הציבורית ,ללא
הפסדים (בשנים האחרונות היה ההפסד של קו  20כמיליון ₪
בשנה).

ב.מיקסום הכנסות אפשריות בחבל אילות מארנונה ומערוצים נו־
ספים:
 .1ארנונה של נמל התעופה רמון (תמנע) בתאום עם עירית אילת
(בנמל התעופה צפויים לעבור בשנת  2019כ 1.6 -מליון איש).
 .2הסדר חדש עם משרד הבטחון הלוקח בחשבון את הבסיסים
החדשים ואת השטחים התפוסים לתשלום ארנונה מעודכנת .במידה
ולא נגיע עם משרד הבטחון להסדר נאלץ להיאבק בבתי משפט.
 .3חיוב מתאים לשירותי פינוי פסולת של המועצה מבסיסי הצבא.
 .4מגרשי חניה לאחסון מכוניות– הרחבת שטחי האחסון בתאום
עם נמל אילת.
 .5הסדר לתשלום ארנונה מול חברת  Arava Minesלהסדרת חוב
שנצבר בשנים האחרונות.
ג.מנועי צמיחה בחבל אילות -הן ברמה היישובית והן ברמה
האזורית .אלו יוכלו למקסם את ניצול משאבי הטבע והשטח
הקיימים .הכנסות הישובים יגדלו ובמקביל גם הכנסות המועצה.
במיוחד יש לציין את:
 .1תיירות– הכפלה -לפחות פי שלושה -של היצע החדרים הקיים
ללינה בקיבוצים ובבאר-אורה .בנוסף ,קמפינג משולב בתמנע,
מלון במבואה ועוד יוזמות של אתרי לינה .כל זאת ,בכפוף לתוכנית
האב של חבל אילות.
 .2חקלאות– הסדרת תוספת מים בעזרת מתקן סבחה אילת (מו�ת
פלים) ,הקמת מתקני מים נוספים באזור תמנע ,יטבתה ותוספת מי
קידוחים ובעתיד גם ממתפיל השלום .תוספת מים יחד עם תוספת
קרקע (פרוגרמה חקלאית) והסדרת נושא העבודה יוכלו לסייע בה-
גדלת השטחים החקלאיים.
 .3אנרגיה– הסדרת אפשרות לשטחים סולאריים על שטחים ח�ק
לאיים ש ל  300דונם .בנוסף ,קידום התוכנית לאגירה שאובה ול�ש
טחים נוספים לאנרגיה סולארית.
 .4הקמת  -HUBחלל עבודה משותף של יזמים שיעבדו במרחב
אחד.
 .5אזורי תעשיה ותעסוקה– הסדרת אזורים חדשים מול שדה ה�ת
עופה ובמקומות נוספים ,על מנת לקלוט מפעלים שיאפשרו פיתוח
תעשייה ותעסוקה.
 .6יוזמות חקלאיות ותיירותיות פרטיות– הסדרת ארנונה "מזמ�י
נה" ומתחשבת לטובת פיתוח.
.7סיוע להקמת ה״אייר-פארק״ בעובדה– מפעל לטיפול במטוסים
גדולים.
ד.צמצום מושכל של השירותים הניתנים על ידי המועצה:
בדיקה מדויקת של הוצאות המועצה במכלול של תחומים  -יש לב-
נות תוכנית מחלקתית לצמצום אפשרי ,עם פגיעה מינימלית בתו-
שבים ובהתאם למטרות וליעדים שהוגדרו בכל אחת מהמחלקות.
ההתמודדות עם הפגיעה הגדולה מאוד בתקציב מחייבת את כולנו
לעבוד על פי תוכנית עבודה מסודרת ומאורגנת.
במקביל ,אנחנו ממשיכים ביעד המרכזי של צמיחה והתחדשות
בחבל אילות!! מימוש היעד יוביל להגדלת הכנסות בתחומים השו-
נים שפורטו להלן ויאפשר להמשיך לטפח ולפתח את חבל אילות!
"נעשה מה שנחוץ ,נשאף למה שאפשרי ואז נגלה שאנו עושים את
הבלתי אפשרי.״
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רב-שיח

 /בנג׳י גרובר

תרבות מחלוקת
יש לי הזכות במסגרת המקצוע שלי ,השליחות שלי ,התפקיד שלי,
לשבת וללמוד עם בני ובנות גילאים שונים ורקעים שונים ,מדי שבוע.
יש פעמים שאני נפגש ולומד עם הקבוצה המופלאה של מכינת באר-
אורה ,בני ובנות  18בערך ,אשר זה עתה סיימו שנים רבות במערכת
החינוך הפורמאלית ועוד מעט ייכנסו רובם למערכת הצבאית (וחשוב
מכך ,יהיו מנהיגים בחברה הישראלית ,כי שם המכינה הוא ׳קדם-
צבאית למנהיגות׳ ,ונקווה שאכן ינהיגו ,בעיקר בשנים הרבות שאחרי
הצבא) ,ואני פוגש בהם ככה ,בין לבין .בימים אחרים אני זוכה לשבת
במועדון "שקמה" בקיבוץ יטבתה ,עם אנשים ונשים שחלקם מבו-
גרים ממני בשני עשורים ולפעמים גילם אף כפול מגילי .אני מגיע
גם לקיבוץ לוטן ולומד שם עם קבוצה של בני גילאים רבים (באחד
המפגשים שהתקיימו בקיבוץ לא מזמן ,היו בני עשרים ובני שמונים
יחד וכן בין לבין) .ובקיבוץ יהל ,זכיתי לרקוד בשמחת תורה  -שזה
בדיוק לא הליך לימודי ,כי הספר סגור ,וכל אחד ואחת רוקדים בלי
קשר לידיעתם בתורה ובכלל  -עם שלושה דורות גם יחד.
מה אני למד ממפגשים אלה ומעוד מפגשים רבים שמתקיימים במהלך
שבוע ,או חודש? אני מגיע עם טקסט מוכן מראש ,אך אני לא יכול

אפשר לתאר את התרבות האנושית בכללותה כתהליך השתחררותו
ההדרגתית של האדם( ".עמוד .)230
ממה על האדם להשתחרר? השפעות של הסביבה ,אמונות ,תפיסות
ילדותיות ועוד .יש אנשים הסבורים כי אם מישהו קנאי לדעה מסוימת,
זה מראה על רצינות .לדעתי ,סובלנות מראה על רצינות .קנאות היא
ילדותית ומראה דווקא על כך שהאדם לא התפתח מספיק .אני מקשיב
לאלה האומרים שעמדה סובלנית מנוגדת לאמונה חזקה והם טוענים
כי ככל שהאמונה (ולא משנה במה) עזה יותר ,בה במידה גדלה מידת
הקנאות .אני לא סבור כך .מצאתי שגם הרב קוק ,הרב הראשי האש-
כנזי הראשון לארץ ישראל ,כתב דברים דומים" :התיאולוגיה הרגילה
(ואני בנג'י ,מוסיף – 'הרגילה והילדותית') סוברת שהכרח הוא שהד-
תות תהיינה עומדות זו לעומת זו במעמד הניגוד" (טללי אורות ,עמוד
 ,)17אך באמת אין זה כך..." :צריך...באמת לעסוק בכל החוכמות
שבעולם ובכל תורות החיים ,ובכל דרכי התרבותיות השונות ותוכני
המוסר והדת של כל אומה ולשון ,ובגדולת נפש ידעה איך לזכך את
כולם( ".ערפלי טוהר ,עמ' לב-לג).
אז מה המשמעות של כל זה? שצריך ללמוד ולהכיר כמה שיותר .כי

לדעת לאן השיחה תגיע ...יש בזה מתח ,אתגר ועניין רב מבחינ-
תי ואני תמיד מקווה שגם מבחינת השומעים/שומעות ,שכולם וכולן
שותפים ושותפות ללימוד  -מי בהקשבה ,מי בהינד ראש ,מי בהערה\
הארה ,או בויכוח ער ובריא.
לעיתים אני נשאל האם יש לי הגדרה קצרה וקולעת לתרבות היהודית
(תרבות ולא דת .דת זה מצומצם בעיניי ,תרבות זה רחב; דת היא חלק
מתרבות ,היא סעיף בתוך ציוויליזציה) .אני משיב בשתי מילים –
''תרבות מחלוקת״ .אנו דוגלים בתרבות שמאמינה שעל כל שאלה
יש תמיד יותר מדעה אחת .ואכן ,אני לא מכיר אף נושא ביהדות שיש
עליו קונצנזוס .וטוב שכך .צריך שיהיה ריבוי דעות ,נכון שיהיה ריבוי
דעות וצריך כל אדם לדעת ולחשוב מה דעתו.
במאמרו "מתוך קריאה" כתב א.ד גורדון בשנת  1918את הדברים
הבאים ,על החשיבות שיש בכך שהאדם יהיה נאמן לעצמו" :חייב אדם
לבקש תמיד ,בכל עת ובכל שעה ,שיהיה לו יחס ישר ,עצמי ,בלתי
אמצעי ,לא על דעת אחרים ולא לפי רוחם או טעמם של אחרים ,כי
אם על דעת עצמו ,ולפי מה שהוא וכמו שהוא ,אל הטבע ,אל ההוויה,
אל האדם ,אל עצמו".
אני לא מתיימר בכלל להיות מומחה בגורדון וגם לא להבין אותו
לעומקו ,אך אני מרגיש שהוא מעוניין לעודד את האדם להבין מיהו
באמת  -מה דעותיי? מה עמדותיי? מה הרגשותיי? ולעודד את ההבנה
שאני אמנם חלק ממשפחה ,קהילה ,עם ,מדינה ,תרבות ,עולם ,אך אני
גם עצמאי ,בעל דעות עצמאיות משלי .הפילוסוף היהודי-גרמני אר-
נסט קסירר ( ,)1874-1945מסיים את סיפרו החשוב "מסה על האדם
– אקדמה לפילוסופיה של תרבות האדם" בסיכום ,בו הוא כותב":

יש משהו ללמוד מכל תרבות ,מכל עם ,מכל לשון ,מכל תפיסת עולם.
וכנראה שיש איזושהי עבודת זיכוך שצריך לעשות ,אך לעניות דעתי,
הזיכוך הוא אישי והמינון הנכון לכל אחד ואחת הוא פרטי .התמהיל
הנכון גם אינו נשאר נכון לאותו אדם לאורך כל החיים  -יש עיתים
בהן תובנות מהבודהיזם מקדמות אותי ויש זמנים בהם אני מרגיש
שהעולם של החסידות מעמיק אצלי איזו מידה ,וברור שכדאי להכיר
ולחוות גם מהאסלאם והנצרות ,שכנים שלנו .להכיר אותם גם בצד
הדתי שלהם ,גם בצד החילוני ,ובעיקר בצד התרבותי-חילוני שלהם.
מעל הכל ,העבודה האישית שאני מנסה להתמקד בה השנה היא (וס-
ליחה על האנגלית ,אך את המשפט גיליתי באנגלית) – Be kind,
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every person you meet is fighting a battle, you know nothing
.about

אפילו בחיים המאוד קהילתיים שלנו כאן בחבל  -בין אם זה בקיבוץ
שיתופי ,מתחדש ,או יישוב קהילתי  -אנו לא באמת יודעים לעולם מה
מתרחש בחיים ,בבית ,בנפש ובמוח של השכן או השכנה שלנו .אילו
אירועים ,צרות ,מצוקות ,שמחות וריגושים כל אחד ואחת עוברים
ביום-יום .על כן ,העצה ההיא באנגלית ,שבתרגום הייתי אומר אותה
(מנסה לכוון להבנה או לתרגום מדויק) – עליי לגלות חמלה ,כל אדם
שאני פוגש עסוק במאבק שאיני יודע עליו דבר .עצה זאת ,תפיסה
זאת ,הרגשה זאת ,המעשה הזה  -להרגיש ולהבין שאני לא באמת
יכול להרגיש את האדם שמולי ,ובכל זאת ,אנסה ,ובעיקר ,אנסה לג-
לות חמלה.
שיהיה לנו טוב; טוב מטוב.
בנג'י גרובר ,רב ,אוהב טקסטים ועורך טקסים.

תמיד שמאלני

 /דובי גולדמן

שטח סטרילי
עמישראל ציין זה עתה את יום השנה ה 23 -לרצח ראש הממשלה ודובי גולדמן מסביר למה אין סיכוי
שהוא אשם ומה הקשר למילואים באינתיפאדה השנייה ,אבל בסופו של דבר ,לא משנה מי ,לא משנה מה...
לא הייתי בארץ כשרבין נרצח .אני לא מציין את זה רק כדי שת-
בינו שיש לי אליבי יותר טוב משל אבישי רביב ,אלא בעיקר כדי
להסביר שהשבר העמוק שעבר על החברה הישראלית באותה שנה
קצת ריחף מעלי .גרתי בניו-ג'רזי באותה תקופה ,האינטרנט עוד לא
היה המפלצת שהוא היום ,ולמען האמת  -הייתי עסוק יותר בצרות
הצרורות שהיו לי מהרכב שלי באותם הימים מאשר במה
שהתרחש בארץ.
אבל הפערים הושלמו .כשחזרנו לארץ בסוף אותה שנה
ראינו מדינה שעוד לא ממש מבינה מה קרה .זה פגש אותי
ברחוב ,זה פגש אותי בלימודים וזה פגש אותי ,אולי הכי
חזק שאפשר ,במילואים – אותו מיקרוקוסמוס בחאקי של
מדינת ישראל .כל שנה היינו נפגשים לסדרה של כיבושי
גבעות טרשים בצאלים ולשיחות פוליטיות אין סופיות,
שתמיד חזרו מהר מאוד למפץ הגדול – רצח רבין.
כך גם היה באוקטובר  .2000הפעם קיבלנו צ'ופר אמיתי
בדמות שלושה שבועות של תצפיות מחוץ לרצועה .מה
שהתחיל כקיטנה מאורגנת הפך בין לילה לזירת קרבות
מדממת ,תרתי משמע ,כשהאינתיפאדה השניה פרצה לה
ממש אל מול עינינו המשתאות .התצפיות הליליות שלנו
 שבתחילת המילואים עוד כללו בעיקר נמנום ארוך מולהאמצעים המשוכללים  -הפכו לאירועי קרב ליליים ,שה-
משיכו כדיונים פוליטיים ארוכים בשעות היום ,שהיו אמו-
רות להיות מוקדשות למנוחה (מה שהחזיר מהר מאוד את
תצפיות הלילה לסוג של נמנום ארוך מול המכשירים.)...

מה שהתחיל כקיטנה מאורגנת הפך בין לילה לזירת
קרבות מדממת ,תרתי משמע ,כשהאינתיפאדה
השניה פרצה לה ממש אל מול עינינו המשתאות.
התצפיות הליליות שלנו  -שבתחילת המילואים
עוד כללו בעיקר נמנום ארוך מול האמצעים
המשוכללים  -הפכו לאירועי קרב ליליים
רוב הדיונים נערכו ביני לבין ידידי י' ,על רקע משחקי שש בש
סוערים .י'  -שראה בשיבת עמנו לחבלי המולדת את אתחלתא
דגאולה  -היה מפרק את טיעוניי השמאלניים אחד לאחד ,בשעה
שהיה מפרק אותי מרס אחרי מרס .בדך כלל ,אחרי המרס השלישי
הייתי שולף את נשק יום הדין – רבין" :אם לא הייתם רוצחים את
רבין ,לא היינו מבלים כל הלילה בציד חוליות מחבלים" (ואולי אני
הייתי גונב איזה משחקון פה ושם) .י' היה מגיב בגיחוך ,תוך סידור
הלוח לתבוסה נוספת שלי.
אבל י' לא תמך ברצח ,כל עוד לא היה מדובר בשחיטתי על לוח
השש בש .רצה המקרה ,ועל גבול הרצועה שמר אז הגדוד הבדואי,
שמ"פ ב' שלהם התעקש להעביר לנו אישית תדריך יומי לפני כל
תצפית .על פי רוב הוא היה פותח בנאום ארוך על מיפוי האיומים
המדויק שהוא עשה לגזרה ,ברמה של כל קו דיווח " -קו דיווח
 :636סכנות – ירי ,מטענים ,חטיפה ,חדירה .קו דיווח  :637סכנות –
ירי ,מטענים ,חטיפה ,חדירה .קו דיווח  :638סכנות – ירי ,מטענים,
חטיפה ,חדירה" .וכך ,לאורך כל הגזרה ,כל ערב .בהמשך הוא היה

מהלל את יכולות הגדוד שלו במניעת טרור ("אף אחד לא חוזר עם
תחמושת לבסיס!" שמענו אותו צועק בקשר לילה אחד ,באמצע
היתקלות של אחד המארבים של הפלוגה) ועובר לספר על כל מפק-
די החמאס בגזרה שלו ,שבאופן מוזר לרובם היה שם משפחה דומה
לשלו ("אין קשר משפחתי!" הוא נהג להוסיף אחרי כל שם ושם).

הוא היה גבוה וחטוב וחמוש באם 16-מקוצר .הערצנו אותו; הבחור
היה אמיץ כמו שהוא היה טיפש .ערב אחד הוא הודיע לנו לפגוש
אותו בשדה מחוץ לרצועה ,במקום בחדר התדריכים כמקובל" .לא
משנה למה" ,הוא אמר בקשר .בשעה היעודה הגענו לנקודה ופג-
שנו את המ"פ מלווה בשלושה אזרחים .התדריך באותו ערב דילג
לחלוטין על מיפוי נקודות הדיווח ועניין שמות המשפחה ועבר ישר
להוראות נקודתיות" :היום יש לכם שלושה חברה שיצטרפו אלי-
כם ,לא משנה מי לא משנה מה" ,הוא פתח" .אתה מתכוון לחברה
מהשב"כ?" ,שאל י'" .לא משנה מי לא משנה מה!" – גער בנו המ"פ.
"לחברה האלה יש משימה בשביל משהו – לא מעניין אתכם"" .הם
עובדים בשביל השב"כ" אמר י'" .לא משנה מי לא משנה מה!" גער
בו המ"פ ,לקול צחוקנו הכבוש" .יאללה חברה ,תעלו על הג'יפים
ובלי שאלות .לא משנה מי לא משנה מה".
כל הלילה תצפתנו בעמדותינו הקבועות ,כששלושת אורחינו היו
עסוקים בשלהם ,תוך שהכוחות היו עסוקים בהקנטות הדדיות.
שלושת הלא משנה מי הפגינו חיילות מביכה והאירו את עמדתנו
כל הזמן בחיפוש אחרי הצ'ופרים שלנו .מנגד ,אנחנו היינו עסוקים
בזריקת אבנים לגזרת הסריקה שלהם ,משום שזו נראתה דרך מאוד
הגיונית להעביר את הזמן .לכל שאלותינו  -מה לעזאזל הם עושים
שם ,הם השיבו במבט אטום ומתנשא.
בחצות הלילה השלושה התעייפו .שני הוותיקים הורו לצעיר לקפל
את הציוד ולסחוב אותו לרכב שלהם .דקה לפני שהסתלקו ניגש
הלא משנה מי הבכיר ל-י' ואמר לו שהם הולכים ,אבל הגזרה חמה
ואנחנו צריכים להמשיך ולסרוק היטב כל הלילה" .דיר בלאק! תש-
מרו על עירנות!" הוא אמר – "לא לחפף! תשמרו טוב טוב"" .לש-
מור טוב טוב" חזר אחרי דבריו י' – "כמו ששמרתם על רבין".
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ִמ ְד ַ ּב ִריא

 /ד״ר אלעד ויזל

אמנות האונקולוגיה :כאשר הגידול הוא לא המטרה
החרדה ממוות היא החרדה הבסיסית ביותר מכל החרדות הקיימות;
יש האומרים שחרדה בסיסית זו היא השורש לכל שאר החרדות.
האדם ,מטבעו ,מנסה להימנע מהרגש החזק שהחיים יסתיימו מתי-
שהו ולכן נוקט במנגנוני הגנה שונים ,אשר מאפשרים לו להתרחק
מהמוות .מנגנונים אלו קיימים אצל בריאים וחולים כאחד ,אולם,
לבריאים קל יותר להדחיק את החרדה הזו ,מאחר שאין איום ממשי
על חייהם .זוהי פריבילגיה שכמעט ואין לחולים  -כאשר חולים
מביעים בפני אחרים את החרדה הזו ,הם נתקלים לעיתים בהתנג-
דויות ואפילו בעוינות מצד חבריהם הבריאים.
קיימים מסביבנו אנשים עם מחלות קשות ,הידועה והנפוצה מכולן
היא מחלת הסרטן .האם שאלתם את עצמכם כיצד אתם מתנהגים עם
חולי סרטן? כיצד הידיעה על נוכחות מחלת הסרטן בגופם משפיעה
על ההתייחסות שלכם אליהם?
פרופסור מריאן אמיר ז"ל ,ילידת דנמרק ,היתה חברת סגל במחלקה
למדעי ההתנהגות באוניברסיטת בן גוריון ובמחלקה לעבודה סו-
ציאלית ,פסיכולוגית קלינית מומחית ,נפטרה מסרטן ב 7-בינואר
 2004והיא רק בת  .53כמה חודשים לפני שנפטרה כתבה פרופ' אמיר
*מאמר על דרכי התמודדות פסיכולוגיות של הסביבה עם מחלת
הסרטן ועם חולי הסרטן .להלן עיקרי הדברים שנכתבו במאמר -לפי
אמיר ,קיימות שתי דרכי התמודדות נפוצות של אנשים מול חולי
סרטן:
 .1אסטרטגיות התרחקות פיזית  -הימנעות .הדרך הכי בסיסית ל�י
צור מרחק .מכרים וחברים עלולים להעלם לחלוטין מחיי החולה.
"לא רציתי להפריע לך"  -חלק יפחיתו את תדירות הביקורים אצל
החולה ובתחילת הביקור יסבירו כי "לא רצו להפריע" .יתכן שפשוט
לא רצו להפריע לעצמם?
"כל כך קשה לדבר איתך"  -חלק לא יתקשרו או יבקרו במשך תקו-
פות ארוכות ,בגלל שקשה להם לדבר עם החולה .חלק יקשרו את זה
לחוויה קשה שהיתה להם בעבר עם חולה ויסבירו לחולה ,או לעצמם,
שקשה להם להתמודד עם עוד "סיבוב" של אובדן .בצורה אירונית,
החולה הוא זה שירגיש צורך להתנצל על כך שגורם להם חוסר נוחות
ויספק להם תמיכה נפשית ,במקום להפך.
 .2אסטרטגיות התרחקות פסיכולוגית .אלו שיטות מתוחכמות יותר
 אנשים עשויים להתקשר או לבקר ונראים חברותיים ,כל עוד החו-לה אינו מעלה נושאים המשקפים מצוקה .כשהחולה ישתף בתחו-
שותיו הקשות ,הם ישתמשו במגוון טקטיקות כדי לדכא את הפחדים
והחרדות שלהם עצמם :בורות היא ברכה .אם אתה מעמיד פנים שזה
לא שם אז אולי זה "יעלם".
אנשים מעדיפים להימנע מלשאול את החולה איך הוא מרגיש ,אך
יתכן שכן ישאלו על בן משפחה אחר עם בעיה רפואית קלה יותר.
כשהם נשאלים על התנהגות זו ,חלק מאנשים אלו יסבירו כי אינם
רוצים להזכיר למטופל את מחלתו .אבל כמובן שהחולה אינו יכול
לשכוח את מחלתו מסכנת החיים .אחרים נוקטים בגישה ישירה יותר
ואומרים "אתה תהיה בסדר" ואז עוברים לנושאים אחרים ,פחות
מאיימים של השיחה .בצורה זו הם נמנעים מלשאת את העומס של
מצוקת החולה.
דה-לגיטימציה של מצוקה .כאשר מטופל מביע עצב או רגשות
שליליים אחרים ,יש אנשים שיגיבו מיד באופן שרומז על כך שר-
גשות המטופל אינם לגיטימיים ,או אינם מקובלים .למשל ,בתגובה
להבעת פחד של החולה ,יכולה להיות תגובה של" :למה לך לחשוב
בצורה כזו? למה לא לחשוב על משהו חיובי?" או "למה אתה מתמקד
בגרוע מכל?" או "מחשבות שליליות הן אלו שיוצרות את המחלה
שלך" .אמירות אלו רומזות שרגשות המטופל אינם לגיטימיים.
"צא החוצה ותעשה משהו!" .קיימות תגובות שונות להבעת עצב
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של מטופל כמו" :חשוב חיובי"" ,תהיה אופטימי"" ,לך תראה סרט",
"שתה חלב עזים"" ,אכול ירקות ירוקים"" ,עשה מדיטציה\שיאצו\
יוגה" ועוד  ...יש כאן רמיזה שהמצוקה של החולה ,כלומר מחלתו,
היא משהו שניתן לשלוט בו על ידי על ידי הפחתת מתחים ותרגולים
מנטאליים .יש הממליצים על גישות אלו ,כדי שתהיה להם האפש-
רות להרגיע את עצמם שאם הם עצמם ישמרו על כללים אלו ,יוכלו
להימנע ממחלות קשות וכך מופחתת חרדת המוות האישית שלהם.
לאנשים רבים קשה לקבל שישנם מצבים בהם לא ניתן לשלוט ,או
כאלו שאין צורך לשלוט בהם.
לסיכום ,העולם ״מעדיף״ אנשים שמחים ,אשר אינם סובלים או
מתים ,ולא ״מאלצים״ אחרים להתמודד עם חרדת המוות שלהם
עצמם .התנהגויות ההתרחקות השונות שהובאו כאן ,מקורן בכך
שלרוב האנשים קשה להתמודד עם העובדה ,שבסוף גם הם יסיימו
את חייהם וימותו .הפגישה עם רגשות של חולים במחלות קשות
מערערת את ההגנות השבריריות שלהם.
התנהגויות אלו עלולות להיות מכאיבות לחולים .הן עלולות ליצור
מצבים בהם החולה צריך להתמודד  -לא רק עם העובדה שיש לו
מחלה קשה ,אלא גם עם האפשרות שיעשה זאת לבד!
כל התגובות שהוזכרו כאן ,למרות שיש בהן כוונות טובות ,אינן גו-
רמות לחולים להרגיש פחות עצובים או חרדים ,אלא עלולות לגרום
לתחושה של בידוד עמוק ,עם מחלותיהם ופחדיהם .החולים עלולים
להרגיש שנכשלו במבחן חשוב ואם הם רק יחייכו ויגידו "אני בסדר",
אז כולם יריעו להם כאילו הם מבצר חזק של עוצמה ועמידות.
אז מה כן מומלץ לעשות?
ראשית ,חשוב לזכור שמדובר בבן אדם שמתמודד עם מחלה ולא
במחלה שהיה לה פעם אדם .האיש לא השתנה; הוא מתמודד עם
מחלה קשה.
להזכיר לחולה שהוא אינו לבדו בהתמודדות עם מחלתו ,לתת מקום
לרגשות שעולים ולא להגיד לחולים מה הם אמורים או לא אמורים
להרגיש .יש לקבל את החרדה והפחד ללא שיפוטיות ,ולנחם אותם
כאשר רגשות אלו נהיים קשים מנשוא.
כדאי להכיר בפחדים הבסיסיים של כולנו ולהכיר בקושי של ההת-
מודדות עם המוות ,ויחד עם זאת ,לספק תמיכה לחולים.
פעמים רבות ,האסטרטגיה הטובה ביותר להתמודד עם רגשותיהם
של חולי סרטן היא פשוט להיות שם ,שקטים ותומכים .מילים תו-
מכות של הבנה כמו "האם יש משהו שאני יכול לעשות?" ,מגע חם
ופשוט ,שעשוי להפחית את תחושת הבידוד הקיימת ויכול להיות
מאוד מנחם.
כדאי לעבור מהאמירה:״Don’t just stand there! Do something.״
לתפיסה אחרת."Don’t do something! Just Stand there." :
מה אנחנו ,בתור צוות רפואי ,עושים בחבל אילות בנושא מחלת
הסרטן על כל היבטיה?
.1רפואה מונעת :בדיקות שגרה לאיתור מוקדם ומניעת סרטן .שאלו
אותנו אם יש בדיקות שטרם ביצעתם.
.2מעקב אונקולוגי פעיל :אנחנו מנהלים מעקב מסודר שמתבצע על
ידי 'צוות מעקב אונקולוגי' המורכב מרופא ,אחות ומזכירה .המע-
קב מתחלק לשתי קבוצות :חולים אונקולוגים פעילים ,בעלי אבחנה
חדשה ,המקבלים טיפול כימותרפי או קרינתי .והקבוצה השניה מור-
כבת ממטופלים עם רקע של מחלה אונקולוגית בעבר ,אשר עוברים
בדיקות תקופתיות לשלילת חזרה של המחלה .במידת הצורך מת-
קיים קשר ישיר עם האונקולוג המטפל.
.3מילוי ״הנחיות מקדימות״ :חולים אונקולוגים (וגם במצבים
רפואיים אחרים) עם מחלה מתקדמת ,ממלאים טפסים המנחים את

המשך בעמוד הבא

המשך מהעמוד הקודם
קרוביהם ואת הצוות הרפואי איך הם רוצים
שיתנהלו כלפיהם מבחינה רפואית אם המחלה
תתקדם ולא תהיה להם היכולת לתקשר ולב-
טא את רצונותיהם .חשוב לציין שכל אדם ,בכל
מצב רפואי  -גם אם הוא בריא  -רשאי למלא
טפסים אלו בעזרת רופא המשפחה.
.4הוספיס בית :טיפולי בית במצבים הדורשים
טיפול מיוחד וטיפול תומך במצבים מורכבים
ולקראת סוף החיים .רופאי המרפאה מנהלים
את טיפולי הבית בעזרת האחיות המסורות של
חבל אילות ובשיתוף עובדת סוציאלית וטיפול
פסיכולוגי במידת הצורך.
מטרתנו ,בתור הצוות המטפל ,היא ליצור סבי-
בה בטוחה של אמון ללא תנאי ,אשר מטופלים
יכולים לסמוך עליו שיתווך בין עולמם הפנימי
והמציאות החיצונית.
אנחנו רואים חשיבות גדולה ביצירת תקווה לה-
חלמה בלב המטופלים והתחזקות פיזית ומנטא-
לית ומתכוונים ליצור סביבה המאפשרת שיתוף
ברגשות ובפחדים מצד אחד ושמחה על תחושת
ההבראה וההחלמה מצד שני.
שלכם ,בחולי ובבריאות,
אלעד
* Journal of Clinical Oncology, Vol 21,
No 19 (October 1), 2003: pp 3696-36991
Run for Your Life: The Reaction of Some
Professionals to a Person With Cancer
_http://bialer.co.il/materials/Run_for
your_life.pdf

המדור לשירותכם /

שרי ניצן

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

מקדמים את הצעירים
לפי מספר חודשים ,כתבתי כאן על תוכנית חדשה המגובשת על ידי המחלקה לשירותים
חברתיים " -מרחב לתעסוקה" ,המיועדת לצעירים וצעירות בגילאי  ,18-25המעוניינים
בייעוץ ,תכנון וחשיבה מקצועית וממוקדת בתחומי תעסוקה והלימודים.
במהלך חודש אוגוסט ,לאחר מיפוי ולמידת הצרכים והמשאבים בחבל אילות לקידום
הנושא ,החלה איריס בר  -עובדת סוציאלית קהילתית ובת משק קיבוץ אילות  -להפעיל
את התוכנית במרץ ובמקצועיות.
המטרה שלנו היא ללוות כל צעיר וצעירה בתהליכי ליווי פרטניים ,לשם השתלבות מי-
טבית בעולם העבודה  -לחשוף אפשרויות נוספות ,לפתוח ולפתח הזדמנויות.
תהליך הליווי מבוסס על היכרות של הצעיר/ה עם הצרכים ,הרצונות והחלומות האישיים,
התמודדות עם חסמים המעכבים בהשתלבות בתעסוקה מיטיבה ,סיוע ברכישת כלים
ומיומנויות והכרות רחבה יותר עם עולם התעסוקה.
הפונים לתוכנית עוברים ראיון מעמיק ,אשר בסופו נבנית עבור כל אחד ואחת תכנית
ליווי המותאמת באופן אישי; יש שזקוקים להשמה מיידית ויש שזקוקים לליווי ארוך
טווח.
תהליך הליווי כולל :הכנה ליציאה לעבודה – חיזוק הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות
של הצעיר/ה .הכנת קורות חיים ,הכנה לראיון עבודה ,שיטות לחיפוש עבודה; סדנאות
חד-פעמיות ,קורסים שונים לחיזוק מיומנויות (עברית תעסוקתית ,אנגלית ,מחשבים),
ואוצ'רים להכשרות מקצועיות ,הפנייה למשרות ושיתופי פעולה עם מעסיקים באזור,
הכוון אקדמי ,הפנייה למענים משלימים ועוד.
ההרצאה הראשונה " -האבולוציה של הפיתה"
עם המרצה בני שחורי (מעמותת "עת לדעת")
בנושא ״התנהלות כלכלית נכונה״ .
תתקיים ביום שלישי ,13.11.18 ,בלובי גלריה שבאולם האזורי.
פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.
השירות ניתן ללא תשלום!
לפרטים נוספים :איריס בר irisb@eilot.org.il 052-3442303

יורדים מהגדר
›› יוצאים אל העתיד
››

תוכנית יתד ›› לצעירים וצעירות בגילאי 18-25
אשר רוצים לתכנן את עתידם ,להשיג מטרות ולהתפתח
התוכנית תפורה בשבילכם וכוללת:
ליווי אישי קשוב ותומך ● עזרה במציאת עבודה ● הכוונה ללימודים והכשרה מקצועית
התנהלות כלכלית נכונה ● מיומנויות אישיות ● ועוד...
לפרטים :איריס בר-רכזת תוכנית מרחב לקידום תעסוקה
המחלקה לשירותים חברתיים

irisb@eilot . org . il | 052-3442303

התוכנית
בחינם!
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מדור ארכיון

 /נורית גורן,

ארכיון חבל אילות

בין ויקיפדיה לאנציקלופדיה
כולנו מחפשים היום ערכים באינטרנט .האנציקלופדיה העברית נמ-
צאת בביתם של סבא וסבתא ,ובספרייה ציבורית היא במדף גבוה ,מעל
הראש .בצדק?
בערך "האנציקלופדיה העברית" בויקיפדיה כתוב ש :החל משנת 2003
לערך ,מתבצעת בהוצאת שוקן פעילות להפקת מהדורה חדשה ,מעו־
דכנת ומקוונת ,של האנציקלופדיה ,בעריכתו של פרופ' אסא כשר.
מהדורה זאת טרם יצאה לאור.
על מנת לעודד את אוהבי הספרים העבים והכבדים בעלי הריח השונה,
נאמר כי בכל זאת ישנם ערכים שגם כיום כדאי לחפש אותם באנציקלו-
פדיה .הנה למשל הערך "מחנאות" .הערך זכה בויקיפדיה לחמש שורות
בלבד .לא מאמינים? חפשו בעצמכם .באנציקלופדיה העברית הוא זכה
לכמה וכמה עמודים .ולמה דווקא מחנאות ומה זה קשור אלינו?
בארכיון חבל אילות נמצא כתב היד המקורי לערך מחנאות ,כפי שנ-
כתב לאנציקלופדיה העברית :הוא מתחיל כך" :בשם 'מחנאות' או 'חיי
שדה' מתכוונים היום בהיבט התרבותי לחיים בחיק הטבע ,מחוץ לבית,
מחוץ לעיר .בהמשך מסופר כי ":המחנאות באירופה החלה ב1899-
ובבריטניה באה על מנת להכשיר בני נוער לקראת שירותם הצבאי.
רוברו פאוול ,קצין בריטי שנלחם במלחמת הבורים ,פרסם את חוברת
המחנאות הראשונה ואחריה גם ספר מחנאות".
בארץ ,זכה עקיבא עצמון (שהיה מפקד הגדנ״ע והקים את חוות הגדנ"ע
באר-אורה) בתואר אבי המחנאות בישראל ,תואר שניתן לו ע"י עזריה
אלון באחד העיתונים .כל בוני הדורגלים ב"שומריה" ובוני המגדלים
בחטיבת בני הקיבוץ המאוחד ,או בוני השער המסתובב בצופים ,חייבים
את מבני הפאר הללו לאיש שהטמיע אותם בארץ.

מרפאה

וטרינרית

קטורה

אבחון וטיפול רפואי
טיפולי שיניים
סירוס  /עיקור
ניתוחים כללים
חיסונים
טיפול במחלות ייחודיות למדבר
ביקורי בית  /ישובים – בתיאום
טיפול מניעתי לאורח חיים בריא

חלק מארכיונו האישי של עקיבא עצמון שמור בארכיון המועצה .במ-
חברת ישנה ,בכתב יד ברור ,מפורט ארגון מחנה על הצד המחנאי שבו
 מהציוד הכללי ועד הציוד הפרטי.אתם מוזמנים לקרוא מעט (ומי מכם גם להיזכר) :עט נובע או פשוט,
מכשירי צחצוח נעליים ,בד ערבי ,גרביים רזרוויות עבר הלוקסים ,ספי-
רט...
עקיבא עצמון חשב על הנוער .בכוונתו היה להקים מדינת נוער בערבה.
את הרצון הזה מנסים להחיות באופן מעט שונה כבר כמה שנים חברי
העמותה לזכרו.
ועד אז ,כמה סנדות ,קשר סבתא וכפתורי שדה...מי זוכר? מי יודע?

מרפאה וטרינרית

קיבוץ קטורה
משק
וחיות
מחמד
לחיות
מחירים אטרקטיביים לתושבי חבל אילות
לקביעת תור:
סנדרה 054-9799051
פתוח  6ימים בשבוע
בתיאום מראש
מצב חירום בלבד:
ד"ר עדן ראובן 054-3182618

מרפאה וטרינרית קטורה
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הנכם מוזמנים
לכנס הבינלאומי ה8-
לאנרגיה מתחדשת
 3-4דצמבר
מלון דן ,אילת

 50%הנחה לתושבי החבל

עלות מסובסדת ע"י המועצה האזורית חבל אילות

תושב שמעוניין להשתתף בכנס חייב בתהליך הרשמה
עצמאית באתר הארוע  /תשלום בכרטיס אשראי במועד

בואו לשמוע על הזדמנויות עסקיות ,מדיניות ציבורית וחידושים

הרישום  /הצגת תעודת תושב בעת הכניסה לארוע  /לקבלת

טכנולוגים בתחום האנרגיה הנקייה.

קופון נא לשלוח מייל לavital@eilateilot.org :

להתרשמות מתכני הכנס ופרטים נוספיםwww.EilatEnergy.org :

צמח החודש

 /בני שלמון

נובמבר

אלה אטלנטית

		
אלה אטלנטית היא עץ גדול ומרשים ,שבעת הע-
תיקה הפך מושא להערצה – אלוהות נשית (אלה).
מקורה בערבות מרכז אסיה ,וזהרי סבר שבתקופת
הקור בפליוקן ,לפני כשלושה עד חמישה מיליוני
שנים ,חדרה מערבה לאזורנו והתפשטה מער-
בה דרך הסהרה (הרי האטלס) עד האיים הקנריים
באוקיאנוס האטלנטי ומכאן שם המין " -אטלנ-
טית".
ככל העצים בחבל הערבתי ,היא עוברת שלכת
בסתיו ,כשעליה מאדימים .בולטים בצבעם האדום
גם עפצים מהטלות כנימה :לכל מין אלה עפצים
ייחודיים ואלה של האלה האטלנטית דמויי אלמוג.
בעשרות השנים האחרונות ,עם ההתייבשות והת-
חממות ,החלו עצי האלה למות ,ובבקעות הגבוהות
ממערב להרי אילת שרדה רק אלה קטנה אחת -
במעלה עקוף.
שרף האלה משמש לקטורת ,לרפואה ,להפקת טר-
פנטין (אירן) וככנה טובה (בסיס) עליה מרכיבים
את האלה האמיתית (פיסטוק) .השם "אלות" (קבו-
צת עצי אלה) ,הוא מקור השם אילת ואילות" :ואני
עשה המלך שלמה בעציון גבר ,אשר את אלות,
על שפת ים סוף ,בארץ אדום" (מלכים א' ,ט' .)26
עציון גבר משמעה  -העצים הגדולים ,שם נרדף
לאלות .בתקופות הנבטית-רומית-ביזנטית-מוס-
למית ,היה שם העיר בראש המפרץ -אילה (.)Aila
בין המאות  16 14-לספירה קיבלה העיר את השם
"עקבה" ,שמקורו במעלה אילת ("עקבת אילה").
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בימות פיס

מפעל הפיס ומועצה אזורית חבל אילות מזמינים:

ג׳ירפות

21:30 | 10.11.18
קיבוץ גרופית ב"תצפית"

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

