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להיות תייר במדבר
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מהמתרחש
משולחנן
הדוב תוקף משמאל
הרופא אמר
הרבי אמר
שירותים חברתיים
אומרים שהיה פה
צמח החודש
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פרידה זמנית
תושבים ומטופלים יקרים,
בתחילת ינואר משפחתנו אמורה להעתיק
את מגוריה לצפון הרחוק ,בואכה רמת
אפעל ,בפתחת רמת גן .המעבר זמני ובחכ
לוף חצי שנה ,בסוף יונ י  2019אנו מת�כ
ננים לחזור לביתנו בערבה.
העלייה צפונה מוכתבת על ידי ההתמחות
של נועה ברפואת המשפחה ,בה יש סבב
במחלקת ילדים לחצי שנה (והמחלקה
ביוספטל לא מוכרת להתמחות).
לכן ,נועה תעבוד ותשתלם בבית חולים
שניידר בתקופה זו וכמשפחה נגור בצפון.
אין לנו תכניות לעזוב את הערבה ואת

ביתנו כאן ואנו מתכננים לשמור על קשר,
לבוא לבקר ולהשקות את העציצים ,גם
כדי לייצר רצף עבור הילדים.
בתקופה זו ,כמובן שד"ר אלעד ויזל יעבוד
במרפאה וכן בשלושת החודשים הראשוכ
נים של התקופה תעבוד במרפאה גם ד"ר
שי וולף .לגבי המשך התקופה אופציות
התגבור עדיין נבדקות.
נבקש מאוד כי תהיו מתחשבים עד כמה
שניתן בתקופה זאת ותישארו בריאים !
בברכת בריאות,

משפחה זיו
ירדן ,רותם ,שחר ,נועה ומתי

כנס אילת-אילות לאנרגיה מתחדשת
יצא לדרך בתחילת דצמבר! הרחבה בגיליון
הבא .צילום :ארן דולב

"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 ,נורית גורן,
חנן גינת ,בנג'י גרובר ,טל הולצמן,
אלעד ויזל ,יעל לרנר ,שרי ניצן ,בני
שלמון
צילום שער:
גל נקדימון
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טיפ וטרינרי

 /ד"ר ריק עדן ,וטרינר

למה כן
סוגיית סירוס ועיקור חיית המחמד נוגעת בהיבטים רבים   -יש לקחת בחשבון ש�י
קולים רפואיים וחברתיים ,איכות החיים של החיה ורגשותיהם של הבעלים .שיקול
חשוב במיוחד הוא ,שסירוס ועיקור מסייעים לשלוט במשבר של חיות מחמד חסרות
בית .מיליוני כלבים וחתולים בריאים מורדמים כל שנה מכיוון שאין מספיק בתים
עבורם .בישראל יש כ –  )!(33,000כלבים משוטטים 60% ,מהם נמצאים באזור
הדרום .אם הדאגה העיקרית היא "מה נכון לחיית המחמד שלי?" הרי שהיתרונות
הרפואיים וההתנהגותיים של סירוס או עיקור הם רבים .למשל ,עיקור מסייע במניעת
גידולים בשד ,סרטן הרחם ועוד סוגים ...למעשה ,תוחלת החיים של כלבות מעוקרות
גבוהה ב-כ  20%-מזו של כלבות לא מעוקרות .זכר לא מסורס עשוי להיות חשוף ל�ק
רבות עם קרבות עם זכרים אחרים; תוחלת החיים של כלבים זכרים מסורסים ארוכה
מזו של כלבים לא מסורסים .לקריאת המאמר המלא בנושא ומאמרים נוספים ,היכנסו
לעמוד הפייסבוק שלנוhttps://www.facebook.com/keturavet :

דבר העורכת
"נשים נשים"
שר השנסונר הראשון והאחרון שהיה לנו כאן ,הלא הוא יוסי בנאי
עליו השלום .השיר המתוק ההוא ,שתורגם על ידי נעמי שמר ,לא
ממש דיבר על העצמה נשית (יותר על עוצמה נשית וגם זה בהקשר
של הקסם הנשי ופעולתו על הגברים) ,אבל כשבנאי שר "לכל אחת
מהן יש משהו לתת נשים ,נשים" אני מחליטה לנכס את המשפט
הזה לטובת תוכן הגיליון הנוכחי ,שבמקרה מכיל בעיקר כתבות
וסיפורים של נשים ,שלכל אחת ואחת מהן יש הרבה לתת לנו במכ
גוון תחומים – תרבות ,הפקות ,תיירות ,רפואה ובריאות ,וגם לא
מעט ללמד אותנו על התמדה ,חריצות ,ערכו של ניסיון ,ניהול נכון,
שיווק ,תודעת שירות ועוד ועוד.
בחבל אילות רבות הנשים המחזיקות בתפקידי מפתח ,ממנכ"לית
המועצה ,דרך מנהלות בתי הספר ,מנהלת המתנ"ס ,מנהלת תחום
החינוך ,רכזת תרבות ,מנהלת תחום משאבי אנוש במועצה ועוד
רבות ,ועדיין – רק אחת (!!!) חברה במליאה החדשה ,שהתכנסה
לראשונה בחודש שעבר.
ותחשבו על זה.

השריקות ,הצעקות ולעומדים מאחורי הקלעים נדמה היה שמדובר
בקהל של בית"ר ירושלים ,במשחק מול בני סכנין ...וכל זה באירוע
שכותרתו היתה – "מתייצבים נגד הפילוג וההסתה" .אז לא ,ולא.
עמדנו מאחורי הבמה הגדולה – אנשי הפקה ,אמנים ,פוליטיקאים,
הבטנו אלה באלה ובאותו הרגע הבנו את המשמעות  -איבדנו את
הזכות .איבדנו את הזכות לצעוק "הסתה" .איבדנו את הזכות לצעוק
"סתימת פיות" (ולפני שאתם מזדעקים ואומרים – אבל הם גרועים
יותר .הם רצחו ראש ממשלה .הם אלימים .הם והם והם – ..נכון.
אבל עכשיו השמאל הישראלי עשה את הצעד הראשון להיות בדיוק
כמוהם).
אז מה הואילו חכמים בתקנתם?

שלכם ,גל נקדימון

כשהקהל מביך
בשלהי שנת  ,1995כשהיה צעיר ופוחז (כלומר חבר כנסת בן )38
התקין צחי הנגבי רמקולים מול בימת הכבוד בצעדת ירושלים ,וככ
שהחל לנאום ראש הממשלה דאז – יצחק רבין ,הפעיל בעוצמה את
הרמקולים ושידר נאום נגד ראש הממשלה ומדיניותו .פחות מחודש
לאחר מכן ,הראה לוח השנה את התאריך ארבעה בנובמבר .1995
רבות כבר נכתב ונאמר על אירועי השבועות שקדמו לאותו ערב נורא
וגם על התנהלותו של הנגבי .האצבע המאשימה הופנתה (ובצדק,
לדעתי) ונאומים חוצבי להבות נישאו בגנות ההסתה .אבל השנים
חלפו ,23 ,ליתר דיוק ,וכמו כמעט בכל השנה ,התייצבתי בכיכר
רבין ,לסייע בהפקת העצרת המרכזית לזכרו של ראש הממשלה הנכ
רצח ,וצחי הנגבי הוזמן לנאום.
אינני מחסידיו של הנגבי .ממש לא .כן ,גם אני חושבת שהוא צריך,
חייב להתנצל על מעשיו באותם הימים .לא ,אני לא חושבת שראוי
ונכון היה להזמין אותו לשאת דברים בעצרת לזכר רבין ,אבל באותו
הערב מצאתי עצמי – לראשונה מזה  23שנה – מתביישת דווקא
בקהל.
אחרי שנים של גינוי ההסתה מימין ,אחרי שנים של אזכור ההפרעה
הבוטה של הנגבי לנאום רבין ,אחרי עשרות שנות התייפייפות משכ
מאל ,התקבל הנגבי בקריאות בוז .שזה בסדר .מה שממש לא היה
בסדר זה שלאורך כל נאומו ,כל הנאום כולו ,לא פסקו הקריאות,

צילום :עופר עמרם
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כל פרח כאן פורח
שמוליק שמואלי  -תערוכת צילומים
התערוכה מתקיימת בצריף הראשונים
לכבוד יום ההולדת ה 56-של קיבוץ אילות
פתיחה :יום חמישי,
16:15 ,27.12.2018

הרצאה :צילומי תקריב,
יום חמישי20:30 ,10.1.2019 ,

נשמח לראותכם ,ועדת תרבות.

אוצרת :נורית גורן
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נעילה :יום שבת,
11:00 ,19.1.2019

מהמתרחש במרפאה

 /גל נקדימון

מפסיקים לעשן

ספא עם מוצץ וחיתול

רובנו מגיעים למרפאה האזורית רק כשאנחנו חולים ,אבל המקום
והצוות מספקים עוד שפע של שירותים קהילתיים מגוונים וגם
יוצאים אל מחוץ לגבולות חבל אילות – ללמוד וללמד.
בשיתוף עם הכללית ,מתקיימות סדנאות בריאות והעשרה בתחומים
שונים ,שתיים כאלה הן סדנה להפסקת עישון שהסתיימה לא מזמן
וסדנה לעיסוי תינוקות ,שהחלה לא מזמן.
במהלך הסדנה הראשונה להפסקת עישון שהסתיימה לפני כחודש,
התקיימו שמונה מפגשים בחדר הישיבות של המועצה ,בתדירות
של פעם בשבוע .רבים היו הנרשמים לסדנה ,מתוכם חמישה התכ
מידו ,סיימו והפסיקו לעשן! עידית אושה מספרת שמנחת הסדנה
– יפה גונן מאילת "היתה פשוט מקסימה ומוכשרת .יפה היא אחות
ותיקה שכבר יצאה לגמלאות ,עברה את ההכשרות המתאימות על
מנת להעביר סדנאות כאלו ובמידה ויהיה ביקוש ,יתקיימו נוספות.
המעוניינים יכולים לפנות אליי ,או לרופאים ובינתיים נאחל המון
הצלחה לנגמלים!"

סדנה נוספת שהחלה לפעול במרפאה ,לאחר חבלי לידה קשים
(תרתי משמע )...היא סדנת עיסוי תינוקות ,שנפתחה לאחר פעיכ
לות מיוחדת שהתקיימה במרפאה במסגרת שבוע ההנקה הבינכ
לאומי – סדנת עיסוי של יסמין אדמון מקטורה והרצאה על הנקה,
של נטאלי ליאן רוטמן משחרות .לאור ההצלחה שנחלו הפעילויות
הללו ,השתכנעו בכללית שיש ביקוש ונכון להיום יש שמונה אמהות
עם שמונה תינוקות חמודים להפליא ,שמגיעים למפגשים .לעידית
חשוב להדגיש שני דברים" :כמובן שגם אבות מוזמנים להצטרף"
היא מודיעה .ובנוסף – "סדנאות והדרכות נוספות ייפתחו בהמשך,
בהתאם לביקוש .חשוב לנו שאנשים יידעו שהאפשרויות קיימות
ושהפעילויות הללו מתרחשות ופתוחות למעוניינים".

יפה גונן ,תעזור לכם להפסיק לעשן

סדנת עיסוי תינוקות .נרקם קשר מיוחד בין ההורה לתינוק דרך מגע

שמים את הספר במרכז
בארץ ובעולם מתקיימים מדי שנה כנסים גדולים בנושא רפואת ספר
וכפר .השנה ,לראשונה ,התקיים בישראל הכנס של החוג האירופאי
לרפואת כפר ולקחו בו חלק אנשי רפואה ממדינות כמו גרמניה,
סקוטלנד,אנגליה ,נורווגיה ,צרפת ועוד.
ד"ר מתי זיו מכהן כיו"ר החוג הישראלי לרפואת ספר והוא גם
ארגן את הכנס הישראלי ועמד בראשו .מתי מספר כי הכנסים – גם
האירופאי וגם הישראלי  -דנים ברפואה כפרית באזורים מרוחקים,
עם דגשים ייחודיים לאזורים מרוחקים ומבודדים וטיפול בקהילות.
ב –  14.11התקיים הכנס הארצי ,שכלל מושבים בנושאים כמו
חיסונים חדשים למבוגרים ,התמודדות עם התנגדות לחיסונים,
תפקיד רופא המשפחה בניהול הטיפול הביולוגי למלחות
אוטואימוניות דלקתיות ,סמינריון על ריפוי פצעים מורכבים ורגל
סוכרתית ,מיומנות רפואית ועוד סוגיות ובעיות שעולות בנושאי
רפואה וטיפול באזורי ספר.
עוד לראשונה ,התקיים במסגרת הכנס הישראלי מושב לאחיות
בקיבוצים ובמרחב הכפרי ,שעסק בעבודתה הייחודית של אחות
הכפר .מארגנת ומנחת הכנס היתה לא אחרת מאשר עדי רמות,
שיזמה את המושב מתוך כוונה לחבר את אחיות הכפר ,לייצר
שיתופי פעולה כלל ארציים וחוצי קופות-חולים ולפתוח דיון על
סמכויות האחות ,בידוד ושחיקה של אחיות כפר ,אופי העבודה

ושיתוף הפעולה עם רופאי הכפר.
"מתברר שיש לנו מודל ייחודי ומצליח לשיתוף פעולה כזה
בחבל אילות" ,אומרת עידית" .ניסינו להעביר מניסיוננו – איך
זה לעבוד במרפאה שבה יש שתוף פעולה עם הרופאים ,שמביאה
לקידום בריאות ואיכות טיפול גבוהים ושגם המטופלים שבעי רצון
ומרגישים שהם נמצאים בבית .ולא פחות חשוב – איך משמרים את
ההרגשה הביתית גם כשהמרפאה גדלה".

מתי זיו ,עידית אושה ודינה אשחר
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מהמתרחש בחבל

 /גל נקדימון

עומדים בדרישות ,רצים על המגרש
בהמשך להתמקצעות ולשיפור מערכת הכדוריד בחבל אילות ולאור
העובדה שאולם הספורט ,שנבנה במתחם בית הספר היסודי החדש
(ויהיה בשטח תקני למשחקי כדוריד) ,לא יהיה מוכן בזמן הקרוב –
הותאם המגרש הפתוח ,שבצמוד לאולם הספורט הקיים ,לדרישות
איגוד הכדוריד ולסטנדרט הנדרש .לצורך כך ,הונח משטח ייעודי,
שנקר א  ,SPORT COURTשמאושר על ידי הפדרציה הבינ"ל ב�כ
דוריד .מדובר בפטנט ייחודי ,של גומי קשיח ,שעמיד בכל תנאי מזג
אוויר – גם של הערבה הדרומית.
ב –  15.12יתקיים המשחק הראשון במגרש המשורג – קבוצת
הבוגרים בליגה הלאומית ,נגד הפועל פ"ת .כולם מוזמנים!

הם עוד יעשו את הבלתי אפשרי

מתקשרים אתכם

ביום א' ,25.11 ,התכנסה לראשונה מליאת המועצה האזורית חבל
אילות בהרכבה החדש .למעט באר-אורה ,לא התקיימו בחירות ולא
נרשמו דרמות מסעירות ,או מהפכים מרגשים ,גם לא לראשות המוכ
עצה ,כידוע.
חברי המליאה הושבעו ,שמעו את ההסברים וההנחיות בנוגע לתכ
פקידם ,קיבלו עדכון מקיף על נושאים שונים וקינחו את המעמד
החשוב בעוגה מרשימה שהוכנה לכבוד האירוע.
מי שניהל את הבחירות מטעם משרד הפנים ,מר יגאל בוסקילה,
סיכם את החוויה מבחינתו במכתב מפרגן במיוחד וגם איחל "הצלכ
חה בהמשך הדרך של הפרחת השממה ויש עוד הרבה לעשות כאן,
ובהצלחה מרובה לנבחרים החדשים והוותיקים למליאת המועצה,
במשימה הכבדה של הנהגת החבל המוטלת על כתפיכם על כל המכ
שתמע מכך ,כשבראש ובראשונה היא ייצוג הבוחרים שלכם ובוודאי
הצעדת החבל להישגים נוספים".

לפני מספר חודשים הוחלט על הקמת צוות תקשורת במועצה,
שיורכב מבעלי התפקידים הרלוונטיים הקיימים – עורכת העיכ
תון – גל נקדימון ,מנהלת הארכיון – נורית גורן ,מנהלת הדיגיטל
(פייסבוק ,אתר וכו') – זהר רוטבליט ושרון ארובס שירכז את פעיכ
לות הצוות.
בנוסף לתפקידים השוטפים שאנו ממלאים ביום-יום ,הובהר הצורך
בתקשורת אקטיבית ,כלומר כזו שגם יוזמת ולא רק מגיבה (ברמה
הארצית) וכן עלה הצורך להכיר לתושבים את פעילות הצוות ,מטכ
רותיו ,כיצד עבודתו יכולה לסייע ליישובים ולתושבים וגם כיצד
התושבים יכולים להיות גם צרכני המידע וגם מספקיו.
על מנת להעמיק את ההיכרות עם אמצעי התקשורת הקיימים בחבל
אילות והשירות שהם נותנים ויכולים עוד לתת ,התחלנו להגיע
למפגשים ביישובים מתוך כוונה להגיע – בסופו של דבר – לכל
היישובים בחבל .עד עתה התקיימו שני מפגשים עם תושבי אליפז
ובאר-אורה ,במהלכם הוצגה עבודתנו המשותפת והנפרדת ,הוצכ
גו הכלים אותם אנו מפעילים והשירות שהם נותנים לתושבים וכן
השימושים הנוספים והתועלת הרבה שהם יכולים להביא.
המפגש הבא יתקיים בקיבוץ אילות ,ביום ג' ,18.12 ,בשעה .20:30

מפגש בבאר אורה
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מהמתרחש בחבל
לבנות ,או לא לבנות? זו השאלה...
כנס מיוחד ומרתק התקיים ביום רביעי ,21.11 ,במבואה של פארק
תמנע .נושאו הכללי – פיתוח התיירות במרחב תמנע-אילות .נושאו
הספציפי – המלון שיקום או לא – בססגון .הציבור הרחב הוזמן לשכ
מוע ולהשמיע ,לשאול ולקבל תשובות ואכן ,עם בוא הערב התאספו
עשרות מתושבי החבל ובעלי תפקידים מטעם לשכת התכנון המכ
חוזית ומחל"י (החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ ,הפועכ
לת מטעם משרד התיירות ובשת"פ עם החברה הכלכלית והמועצה
האזורית) ,וכמובן ראש המועצה חנן גינת ,תיירנים מהאזור ,מנכ"ל
החברה הכלכלית גיא מרקמן ובעלי עניין נוספים.
בפני הקהל הוצגו התוכניות הקיימות בנוגע להקמת מלון בשטחים
השונים – האזור המכונה עמק ססגון והאזור המכונה המבואה הדכ
רומית ,כאשר הובהר כי נכון להיום – הכל פתוח.
אחד הנושאים החשובים היה הקשר בין התוכנית של מרחב תמנע
והתיירות לתוכנית האב לשיקום מפגעי תמנע ,שמקודמת על ידי
היחידה לאיכות הסביבה במועצה האזורית .אסף אדמון ,העומד
בראש היחידה ,מדגיש כי שני הנושאים הללו קשורים זה בזה ויישוכ
מם בשטח תלוי אחד בשני.

גל נקדימון

ג׳ירפות במדבר
במהלך נובמבר התקיימו שתי הופעות במסגרת פעילות תרבות לצכ
עירים וצעירים ברוחם בחבל אילות .ההופעה הראשונה ,ב – 10.11
בתצפית גרופית ,היתה של להקת ה"ג'ירפות" ,שהקפיצה את מאות
המבלים ,שנהנו – גם מהמיקום המצוין וגם מההופעה המצוינת.
ההופעה התקיימה כחלק מפעילות "בימות פיס" ברחבי הארץ.
פחות משבוע ימים לאחר מכן ,הופיע הזמר והיוצר עמיר לב בקיכ
בוץ סמר וביצע שירים מאלבומו החדש ,שנקרא "חשמל מהשמש".
ההופעה התקיימה באמפי שליד הספרייה באווירה אינטימית ,על אף
ריבוי המשתתפים.

גל נקדימון

עמיר לב בסמר

״הג׳ירפות״ בגרופית

פעילות בסבב"ע
בשנת  2001הוקם בערבה הדרומית אירגון סבב"ע -סביבה בריאה
בערבה .הארגון פועל לשמירה על הסביבה ,ערכי הטבע ,הנוף
והמורשת בחבל איילות ,תוך הגברת המודעות לחשיבות ההגנה על
משאבי הטבע .מטרתו של הארגון לעודד מעורבות חברתית סביכ
בתית.
אתם מוזמנים לקחת חלק בפעילות השוטפת של סבב"ע המתקיימת
אחת לשישה שבועות .במפגשים אלו נדון בנושאים סביבתיים
שלהם השפעה רבה על חיינו במדבר ,כגון אייר-פארק ,הכרייה

בחולות סמר ,גולף ותיירות בבאר-אורה ,נמל התעופה ,שמירה על
שטחים פתוחים ,פסולת חקלאית ועוד ..המפגש הראשון השנה יתכ
קיים בחודש ינואר  2019ובו נציג את תוכנית העבודה השנתית של
הארגון ואת הנושאים הסביבתיים העומדים על הפרק.
מי שמעוניין להצטרף לפורום סבב"ע בו אנו לומדים ,משוחחים
מטיילים ומשפיעים על הסביבה ,מוזמן ליצור איתי קשר במייל
 sababa.hevel.eilot@gmail.comו/או בטלפון 0546462898

טל הולצמן ,רכזת סבב"ע
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לייצר חוויה

 /גל נקדימון

בשנה האחרונה ,עבר מתחם האירוח בלוטן מהפך – הוא שינה את אופיו ,את דרך הניהול וההתנהלות וכתוצאה
מאלה ,גם את הרווחים .המתחם המציא את עצמו מחדש כאורחן והתיירים מצביעים ,תרתי משמע ,ברגליים

הדרך לנופש מתחילה כאן

בחבל אילות אפשר למצוא חדרי אירוח ברמות שונות ביהל ,לוטן,
נאות סמדר ,קטורה ,אליפז ואילות ולכל אחד מהמתחמים אופי
שונה .החדרים הקיימים בקיבוץ לוטן מהווים דוגמא לאירוח קיבוצי
מובהק ,לא מתחכם וככאלה הם קיימים כבר זמן מה ,ללא הצלחה
מרובה ,מסיבות שונות .עם המעבר מקיבוץ שיתופי למופרט והפרטת
הענפים השונים ,יצאה התיירות בקיבוץ לדרך חדשה ושלושת ענפיה
המרכזיים – אירוח ,בית-התה והאקולוגיה – נפרדו גם הם לניהול
עצמאי מבחינה כלכלית ,כמוקדי רווח שונים.
בשלב מסוים ,נדרש הקיבוץ להכריע את גורלם של חדרי האירוח
– האם ישנו ייעודם ויושכרו לתושבים וכך ייצרו רווח קבוע ,או
ישמרו על ייעודם וייצאו לדרך חדשה ,תחת הנהלה שונה? מי שסייע
לקיבוץ להחליט היה מרכז המשק החדש – אילון בדיל (אליפז),
שגרס כי על מנת להפוך את התיירות לענף מצליח ,צריך לשנות
את הגישה הכללית לפיה רק צוות התיירות עוסק באירוח ולהפוך
את כל הקיבוץ למארח .לגישתו ,הצוות במקום צריך להיות מקומי
בלבד ,כזה שהמחויבות שלו לעבודה תרתום גם את הקהילה .עד אז,
מנהל התיירות בקיבוץ היה אילתי ,מנהלת ההזמנות גרה בקיבוץ
אחר והכוננים שפגשו את האורחים בשעות בהן הקבלה לא היתה
פעילה היו מתנדבים ובני ובנות שירות.
הוגשו כמה הצעות לניהול החדרים ומביניהן נבחרה זו של תמר
ברדה ,שבלטה בכך שלא התנתה את הפעלת המקום בשדרוגו ,אלא
דווקא בשינוי הקונספט.
תמר ובועז הגיעו לקיבוץ לוטן עם ילדיהם – שחר ועמית ,לפני כשכ
לוש שנים וחצי ולפני כשנתיים עלו לחברות .לפני שעברו לערבה
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הדרומית ,תמר – שמגיעה מתחום היזמות והשיווק התיירותי – עבדה
כמנהלת פיתוח עסקי ואחראית על המדיה הדיגיטאלית במרכז הזכ
מנות ערבה (ערבה בוקינג) ,שיצר שיתופי פעולה בין תיירנים ,בעיכ
קר של הערבה התיכונה ,אבל לא רק .מטרת המיזם היתה ליצור
סטנדרטיזציה לעסקים הרלוונטיים ולתת מענה לתיירים באמצעות
מרכז הזמנות אחד .במסגרת עבודתה פגשה תמר תיירנים ועזרה להם
למקסם את היכולות של העסק שלהם ,לפתח אותו ,ולשווקו באופן
המיטבי.

"ההנחה היא שאורחים רבים שמגיעים ללוטן
בוחרים להתארח אצלנו מתוך סקרנות ורצון לפגוש
אותנו  -תושבי לוטן ,להיחשף לאורח החיים בקיבוץ,
לשמוע את הסיפורים של האנשים ,לשמוע על
המרכז לאקולוגיה יצירתית ועל יהדות מתחדשת"
תמר ,איך עברת מאחורי הקלעים של התיירות – לפרונט?
"כשעברנו ללוטן עדיין עבדתי במיזם התיירותי של 'ערבה בוקיכ
נג' ,אבל תמיד תהיתי מה אפשר לעשות עם התיירות בקיבוץ ,אז
כשאילון בא ואמר שאו שמישהו לוקח את הנושא לידיים ,או שסוכ
גרים – זה טלטל אותי והחלטתי שלתיירות בלוטן מגיעה הזדמנות.
בגלל שליוויתי תיירנים הרבה זמן ,ידיעתי מה המחיר שאשלם על
זה ,והיה לי ברור שאני הולכת על זה רק עם צוות טוב ולשמחתי
הצלחתי לאתר צוות מקומי – חוליו ,רוני ,שינייד ומוריה ,אז בנוסף

לאיכות הגבוהה של האנשים ,יש כאן גם גאוות יחידה".
מה ,לדעתך ,היה חסר בתיירות המקומית?
"במודל הקודם ,הבסיס של האירוח כלל לינה ,ארוחת בוקר בבית
התה וסיור אקולוגי .לדעתי ,נקודות התורפה היו מענה להסעדה
במשך כל היום ותוכן נוסף – לאורחים היה ברור איפה הם ישכ
נים ,אבל לא היה ממש ברור איפה הם אוכלים ומה עושים .בנוסף,
לא היתה באמת חוויית מפגש של האורחים עם המקומיים .אורחים
שמגיעים לקיבוץ – לא מגיעים למלון באילת; הם רוצים לחוות את
החוויה הקיבוצית ולשמוע את האנשים ואם הם מגיעים ולא פוגשים
אף אחד ,אז מבחינתם הם חווים החמצה .הבנו שצריך לתת מענה
בתחומים הללו".
איך ההצעה שהגשת ענתה על הצרכים הללו?
"מלכתחילה היה ברור שלא יוקצו כספים לשדרוג החדרים ,בין
השאר כי הקיבוץ לא האמין שהתיירות תוכל להיות רווחית  -הכסף
מהשכרת חדרים הוא מובטח ,בעוד חדרי אירוח הם הרפתקה .ההצעה
שהגשתי היתה שונה מהאחרות ,מכיוון שבמקום לשנות את החדרים,
הצעתי לשנות את קהל היעד ,לאפיין את הקהל שיותר מדויק למקום
ולא ההיפך .זו היתה חשיבה אחרת ועליה קיבלתי את אמון הנהלת
הקיבוץ".

החופש לבחור
איך הפכתם את ההלכה למעשה?
"ממש כמו הסלוגן של לוטן – 'יש לכם את החופש לבחור' ,כך גם
הקו של התיירות – אתם יכולים לבחור איך ואיפה לאכול ,מה לעשות
ומתי ,כמה לשלם בהתאם למה שבחרתם וכן הלאה .מודל האירוח
השתנה ללינה ללא ארוחות ,אבל בנינו מטבח שדה בחוץ (שעדיין
נמצא בהקמה) וגם פתחנו את האפשרות לאכול בחדר האוכל של
הקיבוץ ,כך שהאורחים יכולים לבחור אם לבשל בעצמם ,לאכול
בחדר האוכל ,בבית התה ,או בכל מקום אחר בחבל אילות וכמובן
באילת.
החדרים נשארו כמו שהם והדגש עכשיו הוא על המתחם עצמו – אלה
כבר לא חדרי אירוח ,זה מתחם אירוח .אנחנו מוסיפים תאורה ,סוגכ
רים סככת חורף ,התחלנו להפעיל  happy hourלקבוצות תיירים,
עם בירות ומוזיקת צ'יל אאוט – אלה דברים שדורשים תקציב זעום,
אבל מוסיפים המון למקום ולאווירה".
מה מציע המתחם לתיירים?
"מתחם האירוח שלנו כול ל  24חדרים ,חלקם מתאימים לזוגות ו�ח
לקם למשפחות .בכל המתחם ניתן לארח עד  85אורחים בו זמנית.
בכל חדר יש שירותים ,מקלחת ,מזגן ,מטבחון קטן ,מיקרוגל ,קומכ
קום ופינת קפה .בחלק מהחדרים יש טלוויזיות.
בחוץ יש ערסלים ,פינות ישיבה מוצלות ,שולחנות פיקניק ,מנגלים
וכמובן מתקני הקיבוץ כמו גן משחקים ,כדורגל ,כדורסל ועוד".

מטבח שדה בהקמה

ואיך מפיצים את הבשורה – שהמקום השתנה ,שהוא פונה לקהל
אחר ,שהוא מציע משהו שונה?
"במהלך השנה שחלפה התמקדנו בחיזוק המדיה הדיגיטאלית ,במנוכ
עי הזמנות נפוצים ועשינו תהליך של דיוק המוצר ,וכתוצאה מהתהכ
ליך ,מתוך זה שנתנו לאנשים תמונה נכונה על מה שקורה פה יחד עם
שירות טוב במקום עצמו – עלינו בדירוג של 'בוקינג' (,)booking
גם כי הורדנו את עלות הארוחה ,מה שמציג מחיר נמוך יותר באתר
וגם כי החלו להירשם באתר חוות דעת חיוביות של מבקרים .זה
מעגל שמזין את עצמו – ככל שמתרבות חוות הדעת החיוביות הדיכ
רוג שלנו עולה ,יש לנו יותר חשיפה ,אז יש יותר מכירות ,מגיעים
יותר תיירים ,שבתורם גם כותבים תגובות באתר וכך זה נמשך".

"אני מוצאת נקודות דמיון בין השיחות אני מנהלת
עם אנשים בנודע לקליטה בקיבוץ ובין ההסברים
לתיירים על הקיבוץ  -מבחינתי ,אותה גאוות
יחידה קיימת מול האנשים שאני רוצה להביא לפה
כנקלטים וגם מול התיירים"
איך תתארי את היתרון היחסי שלכם על פני מקומות אחרים בארץ?
"אנחנו מבדלים את עצמנו בכך ש – בנוסף על העבודה עם סוכני
הנסיעות ואירוח הקבוצות  -אנחנו מראש פונים גם לצרכני התיירות
המכונה  - )free independent tourist( FITמטיילים עצמאיים,
כלומר כאלה שמגיעים באופן עצמאי ולא דרך סוכנות .הבנו שאלה
שמגיעים ללוטן ,בעצם בוחרים להגיע לחוויה קיבוצית ולבנות את
התכנים ולוח הזמנים שלהם בעצמם.
אנחנו מציעים את החוויה הקיבוצית במפגש עם תושבים ,בארוחה
בחדר האוכל ,בהשתתפות באירועים קהילתיים ואנחנו גם מקיימים
תקשורת אישית עם כל לקוח .במקביל ,פתרנו כשלים קיימים –
חמורים יותר ופחות  -שפגמו בחוויית המטיילים ,כמו העובדה
שלפעמים הם נאלצו לחכות זמן ממושך בשער הקיבוץ עד שפתחו
אותו .בסופו של דבר ,בעזרת פתרונות טכנולוגיים ויצירתיות הצלכ
חנו לשפר את החוויה".

קיבוץ מארח
אז אתם לא משנים רק את קהל היעד ,אלא גם את הקהל הביתי?
"אחרי שחלפה שנה ,אפשר לומר שלוטן באמת הפך לקיבוץ מארח
והחזון של אילון בדיל התממש ,במובן מסוים .הקהילה נענית לפכ
ניות שלנו ועד עכשיו ,כל מי שביקשתי ממנו עזרה – נענה בשמכ
חה .לפני כמה ימים הוצאתי מכתב לקהילה עם עדכון על הנעשה
בתיירות ועם קריאה להצטרף למיזם ' ,'meet the localsשמתבסס
על ההנחה שאורחים רבים שמגיעים ללוטן בוחרים להתארח אצלנו
מתוך סקרנות ורצון לפגוש אותנו  -תושבי לוטן ,להיחשף לאורח
החיים בקיבוץ ,לשמוע את הסיפורים של האנשים ,לשמוע על המרכז
לאקולוגיה יצירתית ועל יהדות מתחדשת .במכתב נאמר ש'אנחנו
תמר ברדה
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המשך מהעמוד הקודם

בריכת דגים במתחם האירוח

מחפשים אתכם ,תושבי לוטן ,שמעוניינים להגיע לשיחה פתוחה
עם האורחים שלנו .לספר את הסיפור שלכם ,ולהעצים את חווית
המפגש עם תושבי לוטן .אנחנו רוצים להכין רשימה של מתנדכ
בים שמתוכה נוכל להזמין למפגשים '.במכתב יש גם פנייה למי
שמעוניינים להעביר סדנאות ופעילויות בנושאים שונים ,כמו יוגה,
אומנות ,מדיטציה ,מעגל מתופפים ,יצירה ,טיולי לילה ויום ,צפרות
ועוד".
יש גם ביטוי עסקי לשיתוף הקהילה?
"למרות שנעשתה הפרדה כלכלית בין מוקדי התיירות ,יש חיבוכ
רים ושיתופי פעולה באופן טבעי ,עם בית התה בהנהלתה של דבי,
התיירות האקולוגית בהנהלתו של מייק וגם עם חדר האוכל ,כמוכ
בן".
איך את חווה את הניהול של אורחן מקומי בתמונה הגדולה של
התיירות בחבל אילות?
"יש תחושה מאד חזקה של פרגון מהאזור ורצון לעזור ואיריס
דניאלי עושה עבודה מאד משמעותית וטובה ותורמת לחיבור בין
התיירנים בחבל .וזה חוזר אלינו ,כי הערבות ההדדית בין התיירנים
והתחושה שכולם עובדים ביחד ,מאד עוזרים אחד לשני! זה בכלל
לא טריוויאלי שמאליפז יזמינו אותי ,יראו לי את כל החדרים ,יתנו
לי פרטים של אנשי קשר ...זה לא טריוויאלי שמנהל התיירות החדש
של יהל יעשה איתי הזמנות רכש משותפות ובכלל – שיתוף מידע
אינו מובן מאליו וגם לא שיתופי פעולה ויצירת חבילות תיירות
משותפות .זו באמת קהילה של קהילות .זה מתחיל ונגמר באנשים.
כמובן שהגישה שלנו בנושא זהה  -הרעיון הוא שאנחנו פותחים
את הבית ,כשהבית שלי הוא אמנם בלוטן ,אבל אני חיה גם בחבל
אילות .אז אני מארחת בלוטן ,אבל אני רוצה שהם יראו גם את
המקומות האחרים; החוויה לא תהיה שלמה בלי זה .גם בתחום שיכ
תוף הקהילה אנחנו פותחים את השערים ליזמויות מתוך לוטן וגם
מבחוץ – יש בחבל אילות הרבה אנשים מוכשרים ונשמח לחיבורים
עם מי שרוצים ויכולים להעביר סדנאות לתיירים".
ואיך המעבר שלך מעבודת מחשב לעבודה מול אנשים?
"מצד אחד ,לפני שניהלתי את התיירות בלוטן ,הייתי (ועדיין) הפכ
נים של צוות צמיחה דמוגרפית מול נקלטים בקיבוץ ,ומבחינתי זו
חוויה דומה ,אבל בעבודה אף פעם לא הייתי מול האורחים עצמם,
תמיד מול התיירנים .עכשיו ,כמובן ,זה השתנה מאד ,אבל אני מוכ
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צאת נקודות דמיון בין השיחות שאני מנהלת עם אנשים בנוגע לקכ
ליטה בקיבוץ ובין ההסברים לתיירים על הקיבוץ  -מבחינתי ,אותה
גאוות יחידה קיימת מול האנשים שאני רוצה להביא לפה כנקלטים
וגם מול התיירים".
את רואה את עצמך גם כסוכנת של הדמוגרפיה מול התיירים?
"בטח! קודם כל ,כל המתעניינים בקליטה מגיעים לחדרי האירוח,
לסופשבוע .התיירות נתנה את השירות הזה לצוות צמיחה דמוגרכ
פית ואנחנו ממשיכים אותו .אבל גם הרצון להביא אנשים לקליטה
בחבל ובלוטן כל הזמן נמצא שם ,גם בעבודה עם תיירים .אם הם רק
רוצים לדגום את החוויה המדברית ולחזור לעיר זה נהדר ,ואם טוב
להם והם רוצים להישאר  -עוד יותר טוב".
מה אתם מתכננים ל – ?2019
"אם הדגש בשנה שחלפה היה על התשתיות ,הדגש בשנה הקרובה
הוא על תוכן והפקות – אנחנו שואפים להעצים את חווית האירוח
וליצור חוויות שכוללות גם את המרכז לאקולוגיה יצירתית בלוטן
וגם הידוק הקשרים ושיתופי פעולה עם היישובים והאתרים השככ
נים ,כמו קטורה ,יהל ,תמנע וכל השאר".
האם כבר רואים שינוי מבחינה עסקית?
"תוך שנה העסק הפך ממפסיד לרווחי".
מתוך מכתבה של תמר לקהילה ,נובמבר :2018
התחלנו את שנ ת  2018בלי הרבה ניסיון אבל עם המון מוטי�ב
ציה ,ולמדנו כיצד לתפעל את המתחם ,לנקות חדרים ,לקבל
הזמנות ,לחייב לקוחות ,להסביר פנים ,לטפל בתקלות ולעבוד
כצוות .עם החודשים שעברו גדל הנסיון שצברנו ,חוות הדעת
והמושבים השתפרו ,הצלחנו להגדיל את כמות ההזמנות מאב
פיקים דיגיטלים (בוקינג ,אקספדיה ,אתר לוטן) .הדקנו את
הקשר עם הסוכנים ,המשווקים והתיירנים באזור ויצרנו שיתופי
פעולה מעניינים .אנחנו עובדים בשת"פ עם חדר האוכל ,בית
התה ומל"י ובסך הכל נכנסים לשנה חדשה עם הרבה אופטיב
מיות ומוטיבציה להמשיך...אני גאה בקיבוץ ובקהילה שלנו ושב
מחה לשתף בתחושות האלו גם בני משפחה ,אורחים ,תיירים,
בודקי קליטה וכד' ,מאמינה שאנחנו קהילה חמה ומכניסת אורב
חים ומאחלת לכולנו שהתיירות בלוטן תמשיך לפרוח.

רב-תרבותית

 /גל נקדימון

עומרית אביאל נכנסת לנעליה הגדולות של איילת קריספין כרכזת התרבות ולא נרתעת מאתגרים.
כשבאמתחתה ניסיון רב ,היא שואפת להגיע לכולם ולחבר בין כולם
קורות החיים של עומרית לא ממש משקפים מישהי שתקום יום אחד
ותרד למדבר ,אבל כמו אחרים לפניה ,גם עומרית יודעת להעריך
את מה שיש כאן ואין שם .אחרי שהנחתה תוכנית בערוץ "טבע
הדברים" ,הנחתה את פרויקט "ווליום" באינטרנט ,עבדה בחינוכית,
שידרה ברדיו תל-אביב ,כתבה תוכן וביצעה תחקירים לתוכניות
ריאליטי וגם הספיקה לעבוד על מיזמים דוקומנטאריים (ולהשלמת
התמונה גרה באוסישקין) ,גילתה את השקט וראתה כי טוב.
"הגענו למקום בשם אליפז ,שבכלל לא ידעתי על קיומו ".היא נזככ
רת" .אלון (בן זוגה מגיל  )17ניהל אז חברה בשוק ההון ,שעבדו בה
למעלה מ 200-איש ,והסתובב בעולם וכשהגענו לכאן הוא חווה את
השקט הזה בצורה כל כך חיובית ,עד שבשלב מסוים הוא פשוט אמר
לי 'אני רוצה לגור כאן '.אמרתי – 'אתה לא
נורמאלי! מה נעשה כאן?' ואלון הזכיר לי
שאני תמיד אמרתי שאני אגור  -או בעיר
גדולה ,או בחור הכי גדול בעולם' .גרת
בניו-יורק ,גרת בתל-אביב ,הגיע הזמן
של החור הכי גדול בעולם' ,ואחרי שלושה
וחצי חודשים כבר עברנו לכאן".
עד שהגיעה לרחוב אוסישקין בתל-אביב,
היא גדלה בקרית מוצקין ,מה שגם ניתב
אותה למסלול "ירוק" משהו ,אבל לא
רק בגלל זיהום האוויר ותחלואי המפרץ.
"כשהייתי בערך בכיתה ו'-ז' ,רצו לכרות
חורשה ליד הבית שלנו – הגיעו פעיכ
לי סביבה וקשרו את עצמם לעצים ואני,
שמאד התרשמתי ,הצטרפתי אליהם ובאמת
– החורשה לא נכרתה אז .התחלתי להתכ
עניין בפעילות של גרינפיס ובמה שמתרכ
חש בעולם בסוגיות סביבתיות ,למדתי על
ההתחממות הגלובלית ,על מיחזור והבנתי
שמדובר בנושאים זה מאד מאד חשובים.
הייתי פעילה במשך תקופה מסוימת ,אבל עם הזמן מינון הפעילות
ירד .כמובן שהסביבה עדיין בראש מעייניי והחשיבות של הנושא
לא פחתה".
אילו עוד תחומי עניין היו לך ,בתור נערה?
"הייתי במחנות העולים ,הדרכתי מאז שהייתי בכיתה ז' ועד כיתה
י"א ומאד אהבתי את זה  -את הפעילויות ,המפגשים ,הטיולים ,החכ
ברה הרב-גילאית והביחד של תנועת נוער .בימי התיכון הייתי במכ
גמת פסיכולוגיה וסוציולוגיה ובמקביל למדתי ושיחקתי בתיאטרון
חיפה".
אחרי התיכון עומרית התגייסה ושירתה כפקחית צפ"תיות בחיל
האוויר ומשם המשיכה במסלול הרגיל של טיול תרמילים בהודו,
עבודה בניו-יורק ותואר ראשון ללימודי סביבה וג"ג באו"נ חיפה,
עם התמחות בגיאולוגיה.
"החלום הגדול שלי היה ליצור ל'נשיונל ג'אוגרפיק'" היא מתוודה.
"תמיד התעניינתי באסטרונומיה ,גיאולוגיה ,ומדעים נוספים והליכ
מודים אמורים היו להביא אותי למחקר ויצירת סרטים .עם תום
הלימודים פניתי ל'נשיונל ג'אוגרפיק' ,שהמליצו לי לפנות ל'טבע
הדברים' ושם דווקא התלהבו מהניסיון שלי בתיאטרון והציעו לי
להנחות תוכנית טיולים בערוץ ".וכך החל הרומן שלה עם עולם
התקשורת ,רומן שעדיין נמשך ,כי עם המעבר לערבה הדרומית,

עומרית החלה לשדר בתחנת הרדיו "קול הים האדום".
תחום עניין נוסף של עומרית הוא תזונה והיא עוסקת בו – גם ביום-
יום וגם במסגרת העבודה .בין הפרויקטים שלקחה בהם חלק ,היה
גם סרט דוקומנטארי על שלטון הרזון ,שהתמקד בנושא של מכבסת
המילים ואיך התקשורת משפיעה על נשים ונערות בדורנו.
ברמה האישית ,חוויה בריאותית קשה הביאה אותו לבחון מחדש
את הרגלי התזונה שלה ,והיא החלה לחקור לעומק את נושא הריפוי
באמצעות תזונה ,או כמו שהיא מכנה את זה " -תחקיר חיי .בעקבות
הניסיון האישי שלי ,התחלתי להעביר הרצאות על הנושא ועל אורח
חיים בריא בכלל .אורח החיים החדש שסיגלתי הוכיח את עצמו,
אבל הדבר הכי חשוב שתמיד הייתי מודעת אליו ,זה הקשר בין הגוף
לנפש".
בשלהי  ,2017עומרית ובן זוגה – אלון,
החליטו לעבור ולגדל את שלושת ילדיהם
בקיבוץ אליפז שבחבל אילות – אופיר (,)10
ליאור ( )5ויהונתן בן השנה וחצי ,שהוא
נס רפואי בפני עצמו ,לאחר שנולד בחוכ
דש השישי להריון ,במשקל של  900גרם
בלבד...
איך התאקלמתם?
"הבנות שלנו חוות את החופש ,את זה שאין
כבישים ושכל הילדים מסתובבים ביחד וגם
אלון ואני נהנים מכך שהילדות לא צריכ
כות אותנו כל הזמן .אני התפעלתי מהאזור
בפעם הראשונה שהגעתי לכאן והרגש הזה
נשאר גם עכשיו ,אחרי שנה וקצת .זה מקום
כל כך יפה ,וכל שעה ביום הוא נראה אחרת,
ואני ,כמו ילדה קטנה ,מתלהבת מכל הדכ
ברים האלה".
לא חסר לך שהכל נמצא בהישג יד?
"זה הרעיון שהכל נמצא בהישג יד שחסר
לי ,כי מאד אהבתי את הזמינות .כן חסרה לי האנרגיה של המון אנכ
שים ולא עובר חודש בלי שאני מבלה לפחות יום אחד בתל-אביב".
איך הגעת למשרת רכזת התרבות?
"בהתחלה עבדתי בבימוי עריכות בשלט רחוק ,ואז התחלתי לעבוד
בתמנע כריינג'רית ,אבל יצא המכרז למשרת מנהלת תחום התרבות
והאומנות במועצה והחלטתי להגיש מועמדות .אחרי מספר שלבים
התקבלתי לתפקיד ,פגשתי את איילת קריספין ונורא נלחצתי ,כי
היא עשתה כל כך הרבה דברים ,בכזו טבעיות .חשבתי שאין מצב
שאדע איך עושים את זה .איילת הרגיעה וליוותה אותי ועכשיו אני
בשנת למידה".
מה את מתכננת לנו?
"קודם כל אני לומדת מה זו תרבות מבחינת האנשים – מה הם קיבלו
עד עכשיו ומה הם רוצים לקבל בהמשך ,למה הם מתחברים ומה הם
אוהבים .נורא חשוב לי לחבר את הקהילה ולשמחתי איילת קסיס
עומדת בראש המתנ"ס ואני חושבת שהיא הולכת לעשות הרבה דבכ
רים גדולים וטובים .כבר יצרתי שיתופי פעולה עם דורון קרן ,ענת
מנור ושרון ארובס ,ואני גם מאד רוצה שיתקיימו טיולים שיחברו
בין אנשים ,כמו טיולי השביל שקרן ספיר עושה .בסופו של דבר,
ברור לי שאי אפשר לספק את כולם ,אבל אני רוצה לפחות לנסות
ולהגיע לכולם".
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ללכת עם הלב

 /יעל לרנר

צירוף המלים "צמיחה דמוגרפית" כבר הפך למטבע לשון בחבל אילות .משפחת אנגלברג ,שהגיעה לכאן
לפני כארבע וחצי שנים ,היא חלק מגל הקליטה שחווה האזור ,ומהווה דוגמה נפלאה למשפחה
שמצאה את ביתה החדש בערבה הדרומית

משפחת אנגלברג ,יוני ודגנית ההורים ,איתן (מימין) ויואב

"תמיד כדאי ללכת עם הלב" ,אומרת לי דגנית ,המחזיקה בחיקה
את עמליה בת החודשיים ,כשהיא מחייכת ומביטה על הר שחרות
היפהפה הנשקף מחלון ביתה בקיבוץ גרופית .אולי דווקא אז יכולתי
להבין את מה שהיא ויוני ,בעלה ,ניסו להסביר לי במשך כל שעות
השיחה שנתמשכה לה יותר ממה שתכננו ,כי בכל זאת :פתאום קם
אדם (או משפחה) במרכז הארץ ומחליט להעתיק את חייו לקיבוץ
השוכן בראש גבעה בערבה הדרומית.
מחלון ביתה של משפחת אנגלברג בקיבוץ גרופית נשקף נוף עוצר
נשימה של הרים ומדבר .החיוך שכבר עלה על שפתיי בדרך לקיבוץ
גרופית ,הולך ומתרחב כשאני מביטה בנוף האלמותי ,ואפילו מתכ
חזקת אצלי התחושה שהעובדה שעשיתי את אותו הדבר לפני שלוכ
שה חודשים  -עברתי עם משפחתי מאזור המרכז להתגורר בקיבוץ
אילות  -היא הדבר הנכון .תחושה שמתחזקת בכל פעם שאני פוגכ
שת אנשים ,שממש כמונו ,עברו לכאן מחיים טובים במרכז ,לחיים
אחרים ,על אף האתגרים ,המרחק מהמשפחות ,מההורים ,מהחברים.
עברו לכאן מבתים עירוניים לחלוטין  -לחיים בקיבוץ ,בקהילה
שיתופית ,כזו שמתנהלת עם חגים קהילתיים ופעילויות קהילתיות
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והרבה טבע ורוגע.
דגנית ויוני אנגלברג גרו בבית נאה במושב מגשימים .יוני ( )41עבד
בעסק המשפחתי לאילוף כלבים ולפנסיונים לכלבים בכפר טרומן
ובמקביל פיתח סטארט-אפ ואפליקציה בנושא ,ודגנית ( )41עבדה
כתרפיסטית במוסיקה עם ילדים ונוער .משפחה ישראלית ממוצעת
מהמעמד הבינוני -גבוה .לפני כארבע וחצי שנים החליטו לשנות
את חייהם ולעבור לקיבוץ גרופית.
למה החלטתם לעבור לערבה הדרומית?
"במסגרת עבודתי כמטפלת במוסיקה טסתי פעם-פעמיים בשבוע
לאילת" מסבירה דגנית" .ולא יכולתי שלא להשתאות נוכח נוף הרי
אדום ומפרץ אילת ,והקצב הרגוע שבו מתנהל האזור .בעיקר התרכ
שמתי מכך שראיתי באילת הורים יוצאים מהבית עם הילדים בשעה
 7:555וב 8:00 -הם כבר מגיעים לגן ,ללא כל הפקקים והעומס ש�ס
בלנו מהם במרכז; כדי להגיע לעבודה או לרופא הייתי צריכה לצאת
כשעה מראש" ,היא אומרת .לזה התווספו גם זיכרונות הילדות שלה
מאילת ושיחותיה עם יוני לגבי רצון למעבר ושינוי.

אני תמיד נשאר אני
רצה המקרה ,ויוני פגש חבר מקיבוץ גרופית שהוא גם קרוב משפחה
רחוק" ,סיפרתי לו על העבודה של דגנית באילת ועל כך שהיא
מאוד אוהבת להגיע לעיר והוא זרק לי 'אולי תבואו לגרופית? בואו
לסוף שבוע  -ותתרשמו' -אז הגענו .בכלל לא ידעתי איפה זה"...
הוא צוחק.
במהלך הביקור השניים התאהבו במקום והחליטו לבדוק .הם עברו
לקיבוץ עם שני ילדיהם  -מתן ( )13ויואב ( ,)10עברו תהליך קליטה
של כשנתיים והתקבלו לחברות ולפני חודשיים הצטרפה למשפחה
גם עמליה הקטנה.
ספרו לי קצת על תהליך הקליטה בקיבוץ
"ללא ספק מדובר בתהליך מורכב ,בשל העובדה שאתה מגיע מעיר,
מחברה אחרת לגמרי -לקיבוץ שיתופי ,שזה עולם אחר עם חוקים
ודרך משלו .הפרטיות שלך היא לא כמו הפרטיות שיש לך כאשר
אתה גר במושב או בעיר ,ההחלטות מתקבלות כאן באסיפת חברים,
וזו חברה שונה מאוד ממה שהיינו רגילים .אבל לזכותה של ועדת
הקליטה בקיבוץ ייאמר שמשך התהליך מרגע שיחת הטלפון הראכ
שונה עם רכז הקליטה ,ועד שמחליטים להגיע לגור במקום  -כשכ
נתיים ,הוא פרק זמן ,הגיוני שנותן זמן להבין ,להתחבר ולעבד את
הדברים" ,אומרת דגנית .ויוני מחזק את דבריה" :תהליך הקליטה
הממושך מאוד עזר לנו להכיר ,לעבד ולחשוב".

רצה המקרה ,ויוני פגש חבר מקיבוץ גרופית שהוא
גם קרוב משפחה רחוק" ,סיפרתי לו על העבודה של
דגנית באילת ועל כך שהיא מאוד אוהבת להגיע
לעיר והוא זרק לי 'אולי תבואו לגרופית? בואו לסוף
שבוע  -ותתרשמו' -אז הגענו .בכלל לא ידעתי איפה
זה"...
איך חוויתם את המעבר מחיים פרטיים מאד לשיתופיים יותר?
"מהרגע שהגענו לכאן החלטתי שאני זה אני ,ואני לא הולך להפוך
למישהו אחר במהלך הקליטה" מדגיש יוני" .היה לי חשוב לקחת
חלק בועדות השונות וללמוד את התהליכים ואת דרך קבלת ההחכ
לטות ,במערכת שלא הכרתי .לכן ,מבחינתי ,תקופת הקליטה לא
הייתה קשה .הייתי עסוק בלמידה ועשייה".
"אני חוויתי את התקופה בעיקר דרך הילדים ,הקשיים והאתגרים
שהם היו צריכים להתגבר עליהם" ,אומרת דגנית" ,אבל היום הם
לא רואים את עצמם בשום מקום אחר ,וגם אנחנו".
אילו חששות עלו בכם לקראת המעבר?
"חששנו בעיקר מהפן התעסוקתי  -למקצוע של דגנית יש ביקוש
רב ואני הייתי סימן שאלה גדול .אבל רצה הגורל והתקבלתי להיות
מנהל הפרויקטים במועצה האזורית ,תפקיד שאני ממלא כבר ארבע
וחצי שנים" ,אומר יוני" .הנסיעה לאורכו של כביש  90כשאני רואה
בדרך פרויקטים שאני שותף ליצירתם ובנייתם  -מרגשת אותי
מאוד .להיות מעורב בהקמת מגרש ספורט ,בית ספר חדש ,מועדון
נוער ועוד ,זו עשייה משמעותית לדורות".
דגנית מציינת פן אחר " -ברור שבהתחלה התמודדנו עם אתגרים"
היא אומרת" ,במיוחד המרחק של הילדים מהמשפחה ,מבני הדודים.
במגשימים גרנו צמוד לאמי וליד כל האחים שלי והמשפחה של יוני,
אבל עכשיו ,כשאנחנו מבקרים את המשפחה אז הילדים שמחים
מאוד ,אבל לא מוכנים לשמוע בכלל על מגורים במקום אחר .גם לנו
טוב ,מכל הבחינות :יש לנו זמן להיות עם הילדים ,להיות יחד כזוג,
החברה כאן איכותית ,ובקיצור ,לא משעמם".
אתם מרגישים שיש לכם מקום לביטוי אישי?
"התחושה הכי חזקה פה היא שרק תבואי ,תזמי ,תציעי ותעשי".
מצהירה דגנית" .אני ,שמאוד אוהבת מוסיקה ,הקמתי בקיבוץ -
בנוסף לעבודתי  -קליניקה לטיפול במוסיקה ויזמתי סוף שבוע
שכולו על טהרת המוסיקה המקומית וזה מרגש אותי מאוד ,להיות

עמליה המתוקה ,ילידת קיבוץ טרייה

חלק מיצירת תרבות מקומית ותרבות בכלל .מאז שאנחנו פה ,אנחנו
חווים ומעריכים תרבות והולכים להצגות ,סרטים ומופעים הרבה
יותר ממה שהיינו הולכים במרכז".

יש לנו בית
ומה עם הילדים?
"לילדים היה מאתגר בהתחלה ,אבל הם התחילו ליהנות מהחופש
לטייל באין מפריע והכירו חברים חדשים בבית הספר  -שגם דאג
מאוד לשלב אותם ,במקביל לפעילות במסגרת מערכת החינוך הבכ
לתי פורמאלי בקיבוץ .הם מאוד עצמאיים ,מצאו את מקומם בין
החברים החדשים ונהנים מהקצב הרגוע ,מהחוגים ומהטבע המדכ
ברי".
ובכל זאת ,מה חסר לכם כאן?
"אנחנו מאוד קשורים למשפחות שלנו ,אז הריחוק מהן וגם מהחכ
ברים קשה; אנחנו נוסעים די הרבה וגם באים לבקר אותנו ,ותודה
לאל ,יש טלפון ,סקייפ ,וואטסאפ ,אז מסתדרים .בשורה התחתונה:
אנחנו מאושרים ומסופקים ,וזה מה שחשוב".
איך הגיבה הסביבה למעבר שלכם?
השניים מספרים ,כי "התגובה הראשונה שהיינו מקבלים מכל קרוב
משפחה או מכר שסיפרנו לו על ההחלטה שלנו היא – 'איזה אומץ
יש לכם' ,ולא הצלחנו להבין על איזה אומץ מדובר ,כי זה לא שאנכ
חנו עוברים לאוסטרליה או לירח ,אלא מנסים משהו ,ותמיד יש לנו
לאן לחזור .יש לנו משפחות תומכות ואוהבות ,יש לנו בית ,אנחנו
שני אנשים מוכשרים ויש לנו מה לתת בכל מקום שנהיה בו".

"זה מרגש אותי מאוד ,להיות חלק מיצירת תרבות
מקומית ותרבות בכלל .מאז שאנחנו פה ,אנחנו
חווים ומעריכים תרבות והולכים להצגות ,סרטים
ומופעים הרבה יותר ממה שהיינו הולכים במרכז"
(דגנית)
ודגנית מוסיפה "אני עשיתי שינוי בחיי שהרבה יותר הפחיד אותי
והצריך אומץ  -לפני שעבדתי כתרפיסטית במוסיקה עבדתי בתחום
משאבי האנוש בחברת היי-טק ,במשרה נוחה מאוד ותנאים מעולים
שכל אחד היה חולם עליהם ,ואז החלטתי – בגיל  ,35כשכבר הייתי
אם לשני ילדים קטנים  -ללכת עם הלב שלי וללמוד תרפיה במוסיכ
קה ,והפכתי למטפלת .זה היה הרבה יותר מפחיד".
הייתם ממליצים למשפחות אחרות לעשות את המהלך הזה?
"תמיד כדאי ללכת עם הלב ",קובעת דגנית" .אפילו כשהסביבה
מפקפקת ואת מפחדת .אבל השינוי הזה עשה לנו כמשפחה וכבני
אדם  -רק טוב".
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משולחנו של חנן /

חנן גינת

ראש המועצה האזורית חבל אילות וד"ר לגיאולוגיה

ימים אחרים
ממצאים מעניינים בגבולות הצפוניים של חבל אילות ,מלמדים על קיומם של יצורים שממש
לא היינו רוצים לפגוש ,אבל גם על דרכים עתיקות וסימנים לפעילות וולקנית
בגבולו הצפוני של חבל אילות ובין מושב פארן וכביש  13המחבר
את צומת ציחור לצומת מנוחה ,מתנשא רכס מנוחה .הרכס מתכ
רומם מדרום לאפיקו המרשים של נחל פארן ומבדיל בין הר הנגב
לנגב הדרומי ,והוא מהווה יחידה מורפולוגית נפרדת מסביבתו,
אשר תחומה במזרח על ידי בקע הערבה ובמערב על ידי נחל ציחור.
מדרום לרכס משתרעים המישורים הגדולים ,אשר מתנקזים לנחל
חיון וממנו לנחל הערבה .מצפון לרכס זורם נחל פארן ,שהוא הגדול
בנחלי הנגב ,לכיוון ים המלח .האקלים באזור צחיח-קיצון וממוצע
המשקעים הרב-שנתי מגיע ל 50-מ"מ בשנה.
רכס מנוחה הוא קמר סימטרי על ציר מערב-מזרח ,אשר מתנשא
מעל סביבתו לגובה של  200מטר .אורכו כ 10-ק"מ וכיוונו ממערב.
מזרח כיפת חמדה וכיפת מנוחה  -מגיעות ל 409-מטר מעל לפני

האתר בלב רכס מנוחה בו נמצאו העצמות

הים וכיפת עשת שבמזרח מתנשאת לגובה של  297מטר מעל פני
הים.
עמקים מקבילים לאורך הרכס אפשרו עבירות נוחה לאדם ,ואכן,
נתגלו כאן עדויות רבות לדרכים עתיקות.
הרכס בנוי בעיקר מסלעי משקע ימיים – גיר ,צור ,קרטון ,חוואר
וחרסית .עוביים הכולל מעל  1150מטר ,ואולם נטייתם היא הגורם
לכך שמדובר ברכס שאינו מאוד גבוה .עובי תצורת מישאש ,שבכ
נוי בעיקר מצור כהה ,מגיע ל 198-מטר והוא העבה ביותר המוכר
בישראל.
רכס מנוחה נוצר כתוצאה מפעילות של העתקה וקימוט לאורך שבר
פארן .זהו שבר הרוחב שכיוונו מזרח–מערב בעל עוצמת ההעתכ
קה הגדולה ביותר בנגב הדרומי .פעילות ההעתקה התרחשה לאחר
השקעת סלעי המשקע הימיים ונחלשה בעקבות היווצרות בקע ים
המלח ,שכיוונו ניצב לכיוון העתק פארן .בחלקו המזרחי של הרכס
מעיינות ,שרובם התפתחו לאורך ההעתקים .בשטח ניתן להבחין
במעיינות המפותחים לאורך סדקי סלע.
לאורך הרכס קיימות שתי תופעות מיוחדות שנמצאו במסגרת מחקכ
רים גיאולוגים ,אותם זכיתי לערוך עם גדעון רגולסקי ממושב פארן
ועם רבקה רבינוביץ מהאוניברסיטה העברית:
 .1חלוקים וולקניים בלויים מאוד נמצאו בתלכיד נחלי שנמצא
בנחל דממה ,סמוך לבאר מנוחה .מקורם ,ככל הנראה ,בחדירה של
מגמה שמרכזה מתחת לרכס מנוחה ,והיא כנראה המקור לכל
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שרטוט סכמטי של זוחל הימים שחלקיו נמצאו

התופעות המגמטיות שחשופות על פני השטח משני צדי הרכס
( .)Rybakov et al., 2010בבדיקות באמצעות מגנטומטר שנע�ר
כו בתת-הקרקע באזור הרכס נמצאה עדות לקיומו של גוף מגמכ
טי לא פעיל ,שעומקו מוערך ב 1,500-מטר ויותר .גוף מגמתי זה
הוא כנראה המקור לפעילות הוולקנית בנחל עשוש ,לדייק בסמוך
לצוקים וגם לחלוקים הוולקניים שנמצאו בנחל דממה ,אשר מדרום
לרכס מנוחה .אלו חלוקים גדולים ,מאוד בלויים וצבעוניים .גילו
של גוף מגמטי זה כ 21-מליון שנה והוא נוצר בשלבים הראשונים
של היווצרות בקע ים המלח.
 .2אתרים ברכס מנוחה בהם היו שרידים של זוחלים ימיים ,הכ�ו
ללים שברי שינים ,חלקי לסת וחוליות .הממצא המעניין ביותר של
זוחל ימי שנמצא בסלע גיר קשים עשיר בחרסית הוא מסו ג �Elaso
 .mosaurussמדובר בזוחל ימי ענק שאורכו כ 5-8-מטר וחי בק�ר
קעית הים!!
חלקי השלד שנמצאו כללו חוליות מאזור הצוואר והגב ,כמו גם
חלקים מאזור בית החזה והגפיים וגם שברי גולגולת בודדים .כל
העצמות חייבו ניקוי וטיפול ואף שימור (כיון שהן נוטות להתפרק).
בתום תהליך השימור (שנערך במעבדה לפליאונטולוגיה ,באוספים
הלאומיים לטבע של האוניברסיטה העברית בירושלים) ,אפשר היה
לעבור לשלב התיאור וההגדרה של חלקי השלד ולנסות לשייכו
למין.
זוחל זה (בעל צוואר ארוך) ידוע מאתרים נוספים בירדן ,סוריה ומכ
רוקו ולראשונה דווח על ממצאים מהארץ.
מאובנים אלו ואחרים שנמצאו ברכס מעידים על סביבה ימית פוריה
מאוד שהיתה באזור לפני  40-100מליון שנה.

אחת החוליות שנמצאה

תמיד שמאלני

 /דובי גולדמן

"הו ,יטבתה"
על תקן הביטחוניסט ,הסכים ד' להתמודד על התפקיד הנחשק של נציג הקיבוץ במליאה ופצח בקמפיין
שאין לו מתחרים .על אמת .ההשקעה הצדיקה את עצמה ובתום יום בחירות מורט עצבים ,הושלם המהפך
מלכתחילה חשבתי למשוך ידי
מכל העניין המוניציפלי הזה.
הספיקו לי הצרות שעוררתי במכ
ערכת הבחירות הקודמת בחבל,
בה אפילו לא השתתפתי .העדפתי
שלא להיכנס שוב לעניין הזה (לא
שלא לחצו עלי ,בעיקר המקורכ
בים)" .לעת הזאת ,אני לא עוסק
בזה" ,השבתי להם ולשאלות המכ
ציקות של העיתונאים .ברם ,ככל
שהמועד התקרב  -כך גם גברו
הלחצים .ועדיין ,עמדתי בסירובי.
עד שיפתח הופמן דפק על דלת
ביתי.
"אני צריך אותך איתי!" הוא אמר.
התעקשתי שאני עושה לביתי
(שאלה מילים יפות יותר מ"אשתי
אמרה שאם אני לא שוטף את
הרצפה היא מתגרשת ממני")
וממילא הוא מוכשר מספיק להתכ
מודד לבד .אבל יפתח ,כמו יפתח,
לא קיבל סירוב כאפשרות וטען שבעוד שהוא פופולרי בקרב עקרות
הבית ,הוא צריך מישהו שירוץ על הטיקט הביטחוני – "זה אתה",
הוא אמר ,תוך שהוא מזכיר את הקרירה המפוארת שלי כרב סמל
בכיר במיל' .כשמדברים על ביטחון החבל אני לא יכול לעמוד מנגד,
וכנגד כל עצה טובה הסכמתי להיות מספר שתיים ברשימה.
לזכותו של יפתח אני יכול להעיד שהוא התנהל כדמוקרט אמיתי.
ראשית ,סיכמנו על רוטציה  -שנתיים ראשונות הוא יהיה בראש
הרשימה ואני סגנו ,ואחרי שנתיים נתחלף  -אני אהיה סגנו והוא
יעמוד בראש הרשימה .שנית ,הוא קיבל את רוב דרישותיי בקשר
לשם הרשימה .היה ברור שהשם יתבסס על הלהיט שכבש את רחכ
בות הריקודים בארץ בשנת " – 58מחול יטבתה" ,בביצועו המרטיט
של ישראל יצחקי .כך נקבע שם הרשימה " -הו יטבתה" – כהומאז'
לפזמון החוזר .לגבי האותיות על הפתק היה לנו ויכוח שהוסכם בפכ
שרה .יפתח הציע "הו" שיזוהה עם שם הרשימה ,ואילו אני דרשתי
קצת ליטוף לאגו .התפשרנו על "הו" ,כראשי תיבות של "הופמן
וגולדמן".

הו

?

יטבתה

שיטוט קצר באתר משרד הפנים לימד שביטבתה
יש אפס אחוזי הצבעה .היינו מוטרדים מאחוזי
ההצבעה" .זה בטח יוכפל עד הלילה" ,אמרתי
ליפתח ,שכסס ציפורניו במתח
נאמנים לעידן הפוסט הכל פחות או יותר ,דילגנו על דיונים
מהותיים לגבי מצע מוסכם ועברנו ישר להתעסקות בקמפיין .יפתח
מונה לראש צוות ההסברה ותפקידו כלל בעיקר סדרת מאמרים בדפי
מידע של הקיבוץ ,חוגי בית ונאומים חוצבים באסיפה שכולם ניסו
לענות על השאלה – "מה זה השטויות האלה?" .לובי חדר האוכל
הוצף במדבקות עם שלל סיסמאות כדוגמת – "הו יטבתה – כי משרד

?

?

הפנים דורש" ,וגם "הופמן וגוכ
לדמן – ישרים כמו שר הפנים!"
במקביל ,אני ניצלתי את הניסיון
הצבאי העשיר שלי ומיניתי את
עצמי לראש מטה יום הבחירות.
במשך שבועות מיפיתי את בתי
החברים והקציתי קלאב-קארים
לפי שכונות .היינו מוכנים.
ויום הבחירות אכן הגיע .יפתח,
שכאמור היה חזק בקרב עקרות
הבית ,התחיל אותו בפתח בית
התינוקות ,צובט לחיים של דור
העתיד .אני ,שכאמור הייתי הביכ
טחוניסט בחבורה ,יצאתי לסקור
מסדר של כיתת הכוננות וסיימתי
בארוחת בוקר עם הרבש"צ ,בה
קיבלתי סקירה על התקדמות
בניית הגדר .בעשר ,שעת פתיחת
הקלפי ,קבענו להיפגש ולהצטלם
ביחד עם בנות הזוג ,משלשלים
"הו" לקלפי .כאן חלה התקלה

הראשונה.
לא היה לנו מושג היכן הקלפי .חיפשנו במזכירות ,חיפשנו במועכ
דון ...כלום .אף אחד לא שמע על כזה דבר .לקחנו את אחד הקכ
לאב-קרים ,העמסנו את הנשים בארגז ,וירדנו למועצה ,משוכנעים
ששם נמצא את הקלפי .כלום – המועצה היתה נטושה ורק שלט
קרוע משהו הודיע שכולם ביום שבתון .הבנו שמתחרינו קוננו קנוכ
ניה נגדנו .טלפונים בהולים למשרד הפנים העלו תשובות מתחמקות
בנוסח "אין קלפי ביטבתה" או "מה? יטבתה? חחחח ."...רף המתח
אצלנו עלה.
השעה ארבע הגיעה ,ועדיין לא הצלחנו לאתר את מקום ההצבכ
עה .היינו מתוחים ועצבניים .שיטוט קצר באתר משרד הפנים לימד
שביטבתה יש אפס אחוזי הצבעה .היינו מוטרדים מאחוזי ההצבעה.
"זה בטח יוכפל עד הלילה" ,אמרתי ליפתח ,שכסס ציפורניו במתח.
לאוירה הקשה לא הוסיפה העובדה שלפתע נזכרנו ששכחנו את
בנות הזוג בארגז הקלאב-קר...
בשע ה  22:00ישבנו לראות את המדגם .תל אביב – חולדאי ,יר�ו
שלים – לא ברור ,חיפה – מותח ,אבל מה עם יטבתה??? כלום.
אף לא מילה .יפתח גילה כישורים של מנהיג ובקור רוח הכין את
נאום ההכרה בהפסד ,בשעה שאני עשיתי טלפונים נואשים אחרונים
למשרד הפנים .בחצות הליל ענתה לי מן דהיא מהמשרד – "יטבכ
תה? תן לי לבדוק רגע...לא היו בחירות...היתה רק רשימה אחת..
הו משהו ."...אבן נגולה מעל ליבי" .מהפך!" זעקתי ,והתמוטטתי
מותש על הרצפה.
מספר שבועות אחר-כך ישבנו יפתח ואני בישיבה החגיגית של
מליאת המועצה האזורית וקיבלנו הרצאה מהיועץ המשפטי על חוכ
בותינו וזכויותינו כחברי מליאה חדשים .נרגשים נקראנו לדקלם את
שבועת חבר המליאה הנדרשת על-פי חוק – "אני מתחייב לשמור
אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".
רשמת את זה ,מירי? גם אני נאמן!
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ִמ ְד ַ ּב ִריא

 /ד״ר אלעד ויזל

רפואה וערבות הדדית
לפני שנים רבות ,בארץ רחוקה ,היה היה אנגלי חביב שחלם להפליג
לסין .האיש חסך את מיטב כספו במשך שנה שלמה ולבסוף הצליח
לקנות כרטיס לספינה המפליגה עד סין הרחוקה .בעודו שוכב בתאו
הצנוע ,גאה בעצמו שהצליח להגשים את חלומו ,שמע דפיקות בלתי
פוסקות מעבר לקיר .הוא נכנס לתא הסמוך והזדעזע לגלות ששכנו
לספינה אוחז גרזן בידו ופוער חור גדול בדופן הספינה .כשניסה
האיש לעצור את שכנו מלגרום להצפה של כל הספינה וטביעתה,
השכן נענע בראשו והחל לצחוק; "מה אתה דואג? אני יוצר חור רק
בתא שלי!"
כדור הארץ ,מדינת ישראל ,חבל אילות ,הקיבוץ\הישוב ,משפחותינו
 כל אלו תלויים בערבויות הדדיות ומה שאנחנו עושים או נמנעיםמלעשות משפיע על החברה כולה .לדוגמא :שמירה על הסביבה ועל
הטבע ,פעילויות הומינטאריות בין מדינות ,צה"ל ,ביטוח לאומי,
שירותי הרווחה ,העזרה לחלש ,לעני ,למוגבל בגופו או בנפשו,
עזרה הדדית בין חברי הקיבוץ והישוב בזמני אבל ובזמני שמחה
ועוד דוגמאות רבות מחיי היום-יום .מאז שעברתי לחבל אילות אני
שמח ,שוב ושוב ,לגלות את מידת האכפתיות ,המעורבות והעזרה
ההדדית שיש לתושבי החבל אחד כלפי השני.
במערכת הבריאות ערבות הדדית הינה חשובה במיוחד ויכולה אף
להיות עניין של חיים או מוות .במחקר מקיף שבדק את שיעור מקרי
המוות ממחלות זיהומיות שונות מתחילת המאה ה 20-ועד סופה,
צוינו מספר אבני דרך משמעותיות בהורדת תחלואה ומוות בעוכ
לם ,ביניהן :שימוש בכלור כמחטא מים ,שימוש ראשון בפניצילין,
חיסון למחלת הפוליו והצגת תכנית חיסונים עולמית על ידי ארגון
הבריאות העולמי.
בזכות החיסונים ,מחלות קשות ונפוצות הפכו לנדירות וכמעט שלא
רואים אותן יותר במדינות מתחסנות; פוליו ,דיפטריה ,טטנוס ,המוכ
פילוס אינפלואנזה ,אדמת ואבעבועות שחורות (שגבתה חיים רבים
והוכחדה לחלוטין בזכות חיסונים)  -כל אלו מחלות שהיו נפוצות,
ואף השאירו אחריהן נזקים חמורים במיוחד ,כולל מוות.
לאחרונה ,בעקבות התפרצות וירוס החצבת ,נושא החיסונים הפך
מרכזי אפילו יותר והוא נידון בתקשורת הארצית ובמסגרות אחרות.
החצבת הינה המחלה הויראלית המדבקת ביותר הידועה לאדם .כשכ
ליש מהמטופלים יפתחו לפחות סיבוך אחד של המחלה (כמו דלקת
ריאות קשה ,דלקת קרום המוח ואף מוות) .לפני כשבועיים בלבד
אובחנו שני ילדים באילת כחולים במחלת החצבת; המחלה כל כך
מדבקת שמאוד סביר שתגיע גם אלינו .עקב הסיכון הגבוה והחשש
לתחלואה קשה ואף למוות ,גבוהה החשיבות של האחריות האישית
והחברתית להתחסן;
מבחינה אישית :החצבת ומחלות מדבקות כמוה אצל 'לא מחוסנים'
עלולות להיות מחלות קשות ואף קטלניות ,ואילו בקרב מחוסנים
לרוב לא יתבטאו כלל.
מבחינה חברתית :ההשפעה של התחסנות על כלל החברה נחוצה
וחיונית ,כדי להבטיח את בריאותינו ולמנוע את המשך ההתפשטות
של המחלה גם באזורנו .המקרים באילת והקרבה לחבל אילות מדכ
גישים את חשיבות הערבות ההדדית בהתחסנות של כלל התושבים
והיא המפתח להגנה על כולנו.
אז איך חיסונים קשורים לערבות הדדית ,אתם שואלים?
מחלות מדבקות עוברות כמו אש בשדה קוצים .כשיש שלשול לילד
בגן ,לא יפתיע את הגננת שיהיו עוד כמה זאטוטים משלשלים .במכ
קרה של שלשול ,זה לרוב עובר מבלי ליצור נזק או פגיעה בלתי
הפיכה .גם כאן ,כמובן ,יש ערבות הדדית בכך שההורים לא ישלחו
ילד עם שלשול ,או עם מחלה מדבקת לגן .עוד יותר מכך ,כשמדובר
במחלה המהווה סיכון ועלולה לגרום לנזק בלתי הפיך ואף למכ
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ידיעה מתוך אתר משרד הבריאות

וות .ילד לא מחוסן בגן של ילדים מחוסנים יכול להתחיל שרשרת
הדבקה ,ולהעביר את המחלה הלאה  -גם לילדים מחוסנים .אותם
ילדים מחוסנים עלולים גם הם לחלות במחלה ,אך לרוב היא תהיה
קלה בלבד .עם זאת ,אותו ילד מחוסן שנדבק יישא את המחלה איתו
הביתה ולמסגרות אחרות ועלול להדביק אנשים עם מערכת חיכ
סון מוחלשת ,חולי סרטן ,נשים בהריון ,תינוקות ועוד ...ואז קורה
האסון .ערבות הדדית ,כבר אמרנו? זה זה.
באופן כללי ,כשאתם מקבלים החלטה רפואית ,חשוב לוודא שיש
בידכם מידע נכון ואמין .אחרי קבלת המידע ,ההחלטה הופכת למוכ
שכלת ונשארת בידכם בלבד .אתם היחידים שתחליטו לגבי גופכם
וגופם של ילדיכם .אבל ,שימו לב  -החברה היא של כולם ,ולכל
אחד מאיתנו יש תפקיד חשוב בשמירה עליה.
משרד הבריאות וה  C.D.C -המרכז העולמי לשליטה על מחלות
זיהומיות ומניעתן )(Center for Disease Control and Prevention
ממליצים על סדרת חיסונים לפי גילאים .הימנעות מחלק מהחיסוכ
נים ,או מכולם ,מהווה פגיעה ביכולת החברה כולה להיות מחוסנת
ממחלות קשות ומעלה את הסיכון לתחלואה ותמותה .עכשיו ,תחכ
ליטו אתם.
אילו הייתה בידי האפשרות ,בטור קצר בעיתון ,להעביר לכם את
האינפורמציה על כל חיסון וחיסון ,הייתי עושה זאת .מאחר ואין
לי ,אוכל להפנות אתכם למקורות מידע מהימנים ומקצועיים .אחד
האתרים שאני ממליץ עליו הוא אתר 'מדעת' www.midaat.org.il
אם תרצו ,תוכלו להיכנס כדי להבין את תכנית החיסונים ומשמעות
כל חיסון ,תופעות לוואי אפשריות ובטיחות החיסונים.
בבקשה ,ראו בטור הזה הזמנה להתחסנות ,אך גם הזמנה לדיאלוג
ורב-שיח על חיסונים ועוד נושאים שיכולים לחזק אותנו בתור
קהילה בריאה ומוגנת .אנחנו כאן למענכם.
מאחל לכולנו חורף מוגן ובטוח!
אלעד

רב-שיח

 /בנג׳י גרובר

להגביר את האור

חודש דצמבר הגיע .סוף שנה (אזרחית) .החג היהודי האחרון בשנה
האזרחית הוא חנוכה .הימים הראשונים של חודש דצמבר הם הימים
האחרונים של חודש כסלו ,והימים הראשונים ,האורות הראשונים,
של חג החנוכה .מה עניינו ,מהותו ,משמעותו הפנימית של חג החכ
נוכה? כולנו מכירים את הנרטיב הרגיל ,של נס פך השמן וניצחון
מעטים מול רבים .זה נחמד .כדאי גם לזכור שבימים אלה ,יש לבדוק
מי המעטים ומי הרבים ,והאחריות של מי לדאוג למי .הרוב אולי
קובע ,אך אחריותו היא על המיעוט והאחר .אנו גם מכירים את השיר
הציוני "אנו נושאים לפידים" ,אשר נכתב בשנות השלושים של
המאה הקודמת ,ומדגיש כי" :נס לא קרה לנו ,פך שמן לא מצאנו"
(נכתב על ידי אהרון זאב) .שוב ,גם כאן ,האחריות היא עלינו -אין
לסמוך על הנס ואין לצפות לנס .אין הדבר תלוי ,אלא בנו.
לטעמי והרגשתי ,חג החנוכה מזמן לנו ומזמין אותנו להתבונן בתכ
כנים נוספים  -מקום האור בחיים שלנו ,המקומות החשוכים בחיים
שלנו .איפה אנחנו בוחרים להביא אור ומה בעשייה שלנו ובמחשכ
בות שלנו מרבה חושך לנו ולאחרים.
לרגל הקמת אגודת הסופרים העבריים ( ,)1921כתב א.ד גורדון את
"הסופרים והעובדים" ,שם חשף את תפיסתו על אור וחושך..." :כי
גם עתה גם בכל הזמנים לא יהיה ניצחון לאור ,כל עוד לא יעמדו על
האמת הפשוטה והברורה ,כי צריך להגביר את האור תחת להילחם
בחושך ".כמובן ,שכדי להרבות אור צריך חירות .וכדי לקבל חירות,
לעיתים צריך להילחם בחושך...
נהוג לומר כי חג החירות הוא פסח .מסתבר שאליעזר בן יהודה -
שידע משהו על מילים וגם על רעיונות  -סבר אחרת ,או לפחות
הציע אחרת" :החשמונאים נטלו גורלם בידיהם .ואילו יציאת מצרים
נכפתה על העם הר כגיגית...חנוכה הוא 'זמן חרותנו' ולא פסח!".
כך כתב בן יהודה בעיתונו "השקפה" .דברים שבכפייה אורם דל,
ועל כן ,לדברי בן יהודה ,חירות היא חנוכה .אם כן ,מה אנו חוגגים
בפסח? יש עוד כמה חודשים לברר זאת.
אנו כעת בחודש דצמבר ובסוף כסלו .הימים מתקצרים ,לפחות מבכ
חינת שעות האור; פחות אור ,ואולי גם יש לעיתים תחושה שהחושך
מתגבר.
מדרש שאני אוהב מספר שאדם הראשון שם לב לכך ושזהו המקור

העתיק לחג החנוכה (וכנראה בצורה עקיפה גם לחגי האור הנוספים
בחודש דצמבר)..." :לפי שראה האדם הראשון יום שמתמעט והולך,
אמר אוי לי שמא בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו
ובוהו וזו היא מיתה שנקנסה עלי מן השמים .עמד וישב שמונה
ימים בתענית ובתפילה ,כיוון שראה תקופת טבת וראה שיום מאריך
והולך ,אמר ,מנהגו של עולם הוא .הלך ועשה שמונה ימים טוכ
בים( "...תלמוד בבלי ,מסכת עבודה זרה ,דף ח' עמוד ב).
כפי שעולה מהמדרש ,אדם הראשון (וחווה עימו ,אני משער) עובר
לראשונה בחייו את תהליך התקצרות הימים .בתחילה הוא סבור
שהוא זה שהביא את החושך (שוב ,אין הדבר תלוי אלא בי\בנו)
ושהוא והעולם מתקרבים לסופם .חדשים לבקרים אנחנו שומעים
נבואות על הסוף המתקרב .אך בסופו של דבר הוא מבין ורואה
שהאור חוזר והיום מתארך ,והוא קובע חג  -חג החנוכה המקורי,
שמונה ימים לכבוד אור.
הדגשת האור ,הדלקת נרות בתקופה של חושך מתגבר  -זוהי לטעמי
המשימה של סוף השנה האזרחית והלקח של חנוכה ותקופה זאת של
השנה .כתבה על כך יפה ,קולגה שלי ,הרבה מירה רגב:
הנרות הללו  /הרבה מירה רגב
יקים
ַהּנֵ רֹות ַה ָּללּו אַנּו ַמ ְד ִל ִ
ַלּנִ ִּסים ֶׁש ָּב ֶהם עֹוד ֹלא ִה ְתנַ ֵּסינּו
ַלּנִ ְפ ָלאֹות ֶׁשנִ ְפ ְלאּו ֵמ ֵעינֵ ינּו
ָלאֹורֹות ֶׁשעֹוד ֹלא ָר ִאינּו
ּמֹותינּו
ּול ִא ֵ
בֹותינּו ְ
ית ַל ֲא ֵ
ֶׁש ָע ִׂש ָ
עֹוׂשה ָלנּו
וְ ֶׁשא ַָּתה ֶ
ּובּזְ ַמן ַהּזֶ ה
ַּבּיָ ִמים ָה ֵהם ַ
ַעל יָ ְדָך
וְ ַעל יָ ֵדינּו
ׁשּוטים.
ְּבנֵ י ֱאנֹוׁש ְּפ ִ
נרותיי הזעירים...לי ילאט האור..
חגים שמחים ,שנזכה לחשוף את האורות ולהרבות אור..

בנג'י גרובר ,רב ,אוהב טקסטים ועורך טקסים.
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מדור ארכיון

 /נורית גורן,

ארכיון חבל אילות

יש לכם חומר טוב?
ארכיון חבל אילות מטפל באופן שוטף בציר הזמן של החבל ,הלא
הוא "הארכיון העממי" שלנו ,הפתוח ונגיש לכל אחת ואחד ,וכולם
מוזמנים להוסיף אליו תמונות ,סרטים ותגובות אישיות.
בימים אלה עובר הארכיון גם לארכיון רשומות ממוסד ,בו נאגר
חומר סרוק בכמות יפה ,בתור התחלה .חלקו של החומר יהיה נגיש
לכל וחלקו ייפתח במסגרת הרשאות מתאימות.
מאגר קטעי העיתונות והעלונים יהיה נגיש ברובו (מלבד שנים בהן
צילמנו ולא רשמנו מי צילם את התמונה ...היינו תמימים) .כל מאגר
קטעי העיתונות שנאספו מ 1965-במועצה האזורית יהיה נגיש
ויוכל לשמש את כל המעוניינים ,בעיקר תלמידים סקרנים .קיבוצים
שיסכימו לחשוף את עלוניהם עד שנת  – 1970נשמח לעשות זאת
במאגר.
אנו מקווים לפתוח את האתר באופן רשמי בינואר הקרוב ולהציע
שירותי מידע מקוונים ,במסגרת החוק ,לכולם.
לאחרונה פנו תלמידי החטיבה העליונה ב"מעלה שחרות" לקבלת
חומרים ארכיונים לצורך הכנת עבודות באזרחות ,האמורות להחליף
את הבחינה המסורתית .חרף הרצון הגדול לסייע בידם אנו לא ממש
מצליחים לקדם את קבלת החומר בנושאים הללו.
לפיכך  -אם ברשותכם מידע הנוגע להקמת אתר נמרה ,תוואי הרככ
בת לערבה ,החוות הסולריות בערבה הדרומית ,הקמת היישוב באר-
אורה והקמת נמל התעופה רמון – נשמח מאד לקבל את החומר,
לסרוק ולהעביר אותו באופן מסודר לתלמידים החרוצים.

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

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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תומר

המדור לשירותכם /

שרי ניצן

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

עו"סות סוף לאלימות
בחבל אילות ,נעשים מאמצים לאורך השנים כדי שהשפה המשותפת
שלנו תשקף גישה של אפס סבלנות לאלימות  -סדנאות ,הרצאות,
הדרכות למדריכי ילדים ונוער ,למידת אלטרנטיבות לביטוי תסכוכ
לים ,טיפול מהיר כאשר עולה בעיה ,ובאופן כללי ,ציפיה שהאקלים
של הערבה הדרומית יהיה נטול אלימות מכל סוג ומקום נעים לכוכ
לנו.
בחודשים האחרונים ,היו יותר ויותר כתבות בחדשות על אנשי מקכ
צוע הנותנים שירות לציבור וחשופים למקרי אלימות תוך כדי מילוי
תפקידם ,כגון רופאים ,אחיות ועובדים סוציאלים .יש פרשנות רבה
בנוגע לשאלה – למה זה קורה ,כמו חוסר במספר תקני עבודה בתכ
חומי הבריאות והרווחה כדי לאפשר טיפול סביר בלקוחות .יחד עם
זה ,אין סיבה שיכולה להצדיק תגובה אלימה.
באמצע חודש נובמבר ,לאחר חמישה מקרים קשים של אלימות
ברחבי הארץ נגד עובדים סוציאליים שהתרחשו במהלך העבודה,
איגוד עובדים הסוציאליים הכריז על עיצומים כדי לקבל מענה לדכ
רישות של שיפור תנאי ההעסקה ,הפחתת המעמסה וקביעת תקינה
הולמת לתפקידים השונים ,וסביבת עבודה מכבדת ומוגנת.
יומיים לאחר פתיחת העיצומים ,המציאות של המצב הבטחוני בארץ
הביאה להפסקתם באופן זמני ,כדי לאפשר מענה לאלו הזקוקים לו.
המאבק נדחה ,אבל נמצא עדיין בפתח.
בחבל הארץ שלנו ,עובדים קשה כדי לשמור על אווירה מכבדת

צמח החודש

 /בני שלמון

לתושבינו .בכל זאת ,כאזרחי
מדינת ישראל ,ולא רק תושבי
חבל אילות ,חשוב לנו להיות
חלק מיצירת חברה בטוחה
יותר .
עובדי המחלקה לשירותים חבכ
רתיים בחבל אילות משתתפים
בקריאה לממשלה להוסיף
תקני עובדים לשיפור השרות
לתושבים ולשפר את האבטחה
של העובדים הסוציאלים מול
האלימות הגואה כלפיהם ,בכל
מקום בארץ .נציגות של המחלקה השתתפה ב"מחאה בצמתים –
עו"סים סוף לאלימות" יחד עם האגף לשירותים חברתיים באילת,
ב.21.11.18-
אנו מזמינים אתכם ,תושבי החבל שהגיע לערבה כדי לחיות חיים
שקטים ובטוחים יותר ,לתמוך במאמצים לשמור על סביבת עבודה
בטוחה לכולנו .אנו תקווה שממשלת ישראל תאפשר לעובדי ציבור
ככלל ,ולעובדים הסוציאליים בפרט ,את הכלים הבסיסיים הנדרשים
כדי למלא את תפקידם ,את תפקידינו.

נובמבר

מלחית מבאישה

דוגמא לצמח מתפרץ

עפרון .צילום :שיר זיו

		
מלחית מבאישה היא אחת מחמישה מינים של
הסוג מלחית באזורנו :שיחים נמוכים הגדלים לרוב
בקרקעות מדבר מלוחות ויבשות ,ומכאן שם הסוג.
שם המין " -מבאישה" ,מתאר את ריחם המסריח
של עלי הצמח ,כשמועכים אותם .לדעתי  -ריח
סרדינים באושים ששכבו בשמש...
אוכלי עשב גדולים כצבי ,יעל וארנבת אינם אוככ
לים אותה ,ולכן היא הולכת ומתפשטת באזורנו.
למין מקומי ההולך ומתפשט במהירות  -בדרך
כלל בגלל פעילות האדם  -קוראים "מין מתפרץ",
ומלחית מבאישה מתפשטת בעיקר במקומות בהם
האדם שינה את פני הקרקע  -למשל בשולי כביכ
שים ולאורך דרכי עפר שנפרצו בעזרת טרקטור.
כרבים ממשפחת הסלקיים היא פורחת ומבשילה
פירות בסתיו .לפירותיה חמש כנפיים שקופות
המסייעות בהפצתם ברוח.
אז מי "אוהב אותה"? נמלת הקציר יוצאת בשיירות
ארוכות לאסוף את פירותיה לקן .בראשית הסתיו,
כשאין הרבה פרחים בטבע ,הדבורה הננסית -
המחפשת כל מקור אבקה או צוף  -מבקרת את
פרחי המלחית המבאישה לאיסוף אבקה ובתוך כך
מאביקה אותה .הדבורה הננסית היא דוגמא ל"מין
פולש" שהגיע מדרום-מזרח אסיה.
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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
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עזרא רבינס
מנהל מו״פ ערבה דרומית

