ינואר  ,2019טבת-שבט תשע"ט ,גיליון 210

עמ' 8-11

דבר העורכת

תוכן עניינים
העץ של סבא
חג חקלאי
אנרגטיים
עלי דפנה
מוארים
תודה ליהודית

3
5
8
12
14
16

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

2
4
18
19
20
21
22
23
23

אם לא תסרקו  -איך תדעו?
אם לא תפיצו  -איך יבואו?

"קצה המדבר",
ירחון המועצה האזורית חבל אילות.
מופץ חינם בישובי האזור
עורכת :גל נקדימון
עריכה גרפית :סטודיו יטבתה
הגהה :עדו קלאי
כתובת המערכת :מ.א .חבל אילות88820 .

nakdimon@eilot.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
משתתפים :שרי ברקן ,דובי גולדמן,
חנן גינת ,רותם ג'קסון ,בנג'י גרובר,
דובי הלמן ,אלעד ויזל ,דליה נהרי ,שרי
ניצן ,בני שלמון
שער :כריכת הספר ״מאבקיו של
שמשון שמשון״
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אה! לא הבנתי( ...או – למי
מאתנו זה לא קרה)...
סיני ,דצמבר  ,2018שיחה מקרית עם
ישראלי מקרי ,מפתח-תקוה המקרית לא
פחות:
י.מ (ישראלי מקרי) :אז מאיפה את?
א( .אני) :חבל אילות.
י.מ :איפה?
א :ערבה דרומית.
י.מ :אה! פארן ואלה...
א :לא .זה בערבה התיכונה.
י.מ :אה! אז מה זה ערבה דרומית ,זה ליד
אילת?
א :בכיוון.
י.מ :אה! יטבתה ואלה...
א :.כן.
י.מ :איפה בערבה?
א :נווה-חריף.
י.מ :נווה-חריש?
א :חריףףףףףף.
י.מ :אה! איפה זה?
א :על כביש .40
י.מ :אה! מצפה רמון ואלה...
א :לא .מול נאות סמדר.
י.מ :אה! איפה מול נאות סמדר?
א :ממש מול.
י.מ :אבל אין כלום מול נאות סמדר....
א :יש את נווה-חריף.
י.מ :את בטוחה?
א :כן .ממש מעבר לכביש.
י.מ :אהההה! באמת?
א :כן.
י.מ :לא ידעתי...

מי מכיר ,מי זוכר?
בחוף הקבוע שלי בראס ,יושב לפעמים
הדוד של מנהל החוף ,נהנה מהמג'הול
שאני מביאה איתי ומספר איך פעם עבד
ליד יטבתה.
קןראים לו נאסר אבו-עיד ,ואי-אז ,בסה
ביבות  1980-1981הוא עבד כאן בהנחת
קווי מים .עברו שנים ,הוא עדיין במדה
בר ,מדבר קצת עברית ונזכר בחיוך בימיו
בחבל אילות.
מוכר למישהו?

שלכם ,גל נקדימון

נאסר אבו-עיד .מי זוכר?

מכתבים
זה ששורק וזה שהורג
קראתי בעצב מסוים את דבריה של עוה
רכת העיתון על חויותיה בעצרת רבין
השנה .אני ,כשלעצמי ,מדיר רגלי מהעה
צרות הסכריניות השנתיות המקדשות את
מותו של "הסבא הטוב" יצחק רבין ,אבל
אם הייתי שם ,ודאי הייתי מצטרף לצוה
עקים בוז לשר (לענייני מה בדיוק?) צחי
הנגבי .הייתי צורח עד שגרוני היה יבש,
או עד שכבודו היה טורח לרדת מהבמה,
מה שבא קודם...
ההשוואה בין הבעת מחאה  -צודקת ולא
אלימה מצד שמאל ,להתססה האלימה
מצד ימין ,היא שגויה ומקוממת .צחי
הנגבי היה מאדריכלי ההסתה המאורגנת
כלפי יצחק רבין ולא טרח להתנצל על
כך ,גם לא פעם אחת במהלך  23השנים

שחלפו .ברור שדינו אינו מוות ,גם לא
כל פשע אלים אחר ,אבל הוקעה פומבית
על מעשיו ,יותר מדעותיו ,היא הכרח בל
יגונה.
"איבדנו את הזכות לצעוק הסתה" –
כתבה גל .לא איבדנו .ביום שנסית ,נאבד
אותה .כל עוד אנחנו מנסים ,בדרכים לא
אלימות שעומדות לרשותנו ,להוקיע את
אחד מגדולי המסיתים מקרבנו – אנחנו
יכולים להמשיך ולישון בשקט בלילה.
אחרי ששוקעת כל הרטוריקה השקרית
מצד ימין ,נשארת העובדה הפשוטה –
יגאל עמיר ,יונה אברושמי ,עמי פופר,
ברוך גולדשטיין ,המחתרת היהודית ועוד.
השמאל שורק בוז .הימין הורג.

דובי גולדמן ,יטבתה

שיעור מולדת

 /דליה נהרי

מטע הפומלו החדש בקיבוץ אילות ,סוגר מעגל היסטורי מרתק לדליה נהרי,
שסבה היה זה שהביא את הזן הניטע לארץ ,בתחילת המאה הקודמת

צילום :עמרי לב

סבא שלי ,שמואל צבי הולצמן ,נולד בעיר העתיקה בירושלים בשנת
 ,1883כדור שלישי בארץ .כשהיה בן  16נשלח על ידי הוריו ללמוד
רבנות בארצות הברית ,אך במקום ללמוד הפליג לדרום אפריקה וניסה
להביא משם בנות יענה לארץ ישראל ,כדי להפיק מהן נוצות על מנת
לייצא אותן לאירופה – לשם קישוט כובעי נשים ...את היענים הוא
החזיק בפרדס שנטע ברחובות ,ואז יצא שוב לחו"ל והביא לארץ מסיה
נגפור אוסף מיוחד של צמחים ,שרובם לא שרד את המסע .שני עצי
פומלו שרדו בכל זאת וסבי גידל אותם ואת הייחורים חילק לחקלאים
נוספים ,כדי להפיצם בארץ .בנסיעה נוספת למזרח אסיה הביא עוד
כ 150-צמחים ועצים ,ביניהם מנגו ,אבוקדו ,אפרסמון ,אגוזי פקאן,
דשא בופלו (ועוד  15זני דשא נוספים) ,פיטנגו ,פיג'ויה ,מיני לימונים
וגם מיני תמרים .בתקופה זו הביא גם את הממטרה הראשונה לארץ
וחילק חינם שתילים וייחורים של כל מה שפיתח בפרדס שלו.
לזני הפומלו שהביא ,נתן סבא הולצמן את השמות " -גולית" ו"ננס".
לקראת חג המולד הוא צבע את פירות הפומלו בזהב ושיווק אותם
באירופה ,וסבתי הייתה מדפיסה מתכון לקליפות מתוקות על הנייר בו
עטפו את הפומלה ליצוא...
במסעותיו הגיע סבי גם לאוסטרליה ,שבה הקים שני מכרות זהב (שלא
צלחו) .בשנת  1934החל בקניית אדמות גוש עציון מהערבים דרך
חברת "אל ההר" שהקים ,כשהוא משקיע את מירב מרצו ואמונתו
בנושא זה .ואכן ,אדמות גוש עציון נקראות על שמו של סבי שמואל
הולצמן (הולץ = עץ).
גם אל אזורנו הגיעו חלומותיו ...מצויים בידי סקרי קרקעות שביצע
סבי בערבה בשנות השלושים ,תוכניות לייבוש המלחות והצעות לדיג
משותף עם הירדנים בים סוף ,אבל אנחנו נחזור לפומלו .מצורף כאן
מכתב שכתב סבי בשנת  ,1960אל בן גוריון וכן ציטוטים מתשובות
שנשלחו אליו .בימים אלה ,כשניטע בשדות של קיבוץ אילות מטע
פומלו ובו הזן שנקרא "גוליית" ,אני חושבת שסבי היה שמח לראות
ולשמוע שלפחות חלק מהחלום שלו התגשם...

קטע מתוך מכתב שכתב שמואל הולצמן לראש הממשלה,
בנושא נטיעת פומלו מזן "ננס" בנגב:
14.10.1960
לכבוד ראש הממשלה מר ד .בן-גוריון ,ירושלים.
ראש הממשלה מאוד נכבד,
אני מתכבד לאשר את קבלת מכתבו ,ושמח לראות שכבודו ,השואף
להחיות את הנגב ,התעניין בהצעתי לנטוע בנגב עצי פומלו מהזן
שאני נתתי לו שם 'ננס' .ידוע לכל בעל מקצוע ישר שזן זה הוא
היחידי שעומד בפני מים מליחים ,ובנגב כמעט כל הבארות מכיה
לות מים מלוחים.
השקעתי מאמצים מרובים בכדי לשכנע את המוסדות בכדאיות
של המטע הזה ,שיכול להיות גורם חשוב מאוד לגאול חלק ניכר
מהנגב ,היות שאחרי המטע הראשון גם אחרים מרובים יתחילו,
ולכן קיוויתי שיקבלו את הצעתי בשמחה.
אך היוזמה הזו נתקלת בהתקפות נגד כדי לשכנע את המוסדות
באי-כדאיות הדבר ,ומפריעים בכל מיני דרכים ,לא כולם כשרים
וגם לא נכונים לגמרי .הסיבות להתקפות האלה ידועות לי היטב,
ולכן החלטתי לעזוב את הרעיון הזה לעת-עתה ,ולתת להיסטוריה
להכיר במשך הזמן בתועלת המרובה הטמונה במטע זה.
אני את חובתי הלאומית עשיתי ,מבלי להפיק מזה שום תועלת
כספית בשבילי ,אבל אני מוצא זה להכרחי לכל הפחות להצהיר
בפני כבודו – איש מן הראשונים אשר רוצים באמת לראות את
פיתוח הנגב – שהעצות שהוגשו לכבודו על-ידי 'מומחים' הן 100
אחוז אינן נכונות (וזה בלשון נקייה).
מכתב זה בא בעקבות התכתבות ארוכה ונרחבת עם משרדי הממשלה,
עם מומחים וגורמים מיישבים אחרים .בתשובות שקיבל שמואל הולה
צמן (וחלקן הגיעו לבן-גוריון) ,נאמרו משפטים כגון:
"אפשרויות שיווק פרי הפומלו בארץ ובחו"ל מצומצמות מאוד"
(קדיש לוז ,שר החקלאות).
"המים המליחים בנגב היא הבעיה העיקרית שבגללה נטיעת פרדסי
הפומלו לא תתכן" (מ .גלברד ,משרד הפיתוח).
"אין בעולם שוק לפרי הזה ,אולי מספר מצומצם של תיבות בלבד"
(מחלקת ההדרים בתחנת הניסיונות).
"הפקולטה לחקלאות פוסלת את ההנחה שהפומלו עמיד במי מלח,
הנחה עליה מתבסס מר הולצמן" (מתוך תשובת בן גוריון ,שהתבססה
על חוות הדעת של מומחי הפקולטה לחקלאות ברחובות)
"בעלי מקצוע במשרד מאשרים את דעתך כי הפומלו סביל מאוד
למים מליחים ואפשר לגדל אותו בארץ בקנה מידה ניכר .הבעיה
לדעת המומחים היא חוסר שוק לפירות .יש לנו מספר עצים מסוג זה
בתחנת הניסיונות בסרפנד ובעכו ,ואת מעט הפירות יש קושי לשווק.
נמשיך עוד לבדוק את העניין מקרוב"( .חיים גבתי ,משרד החקלאות).
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מהמתרחש בחבל
לא שותקות

הציץ ועזב

ב 4/12/18 -התקיימו הפגנות ושביתות בכל רחבי הארץ במחאה על
רצח נשים .רשויות רבות השביתו את העבודה ביום זה ,אלפי נשים
יצאו לרחובות בקריאות מחאה וגינוי גל האלימות.
בשנה האחרונה   2018 -נרצחו  24נשים וחלה עלייה של  20%ב�ה
שוואה למספר הנרצחות בשנה שעברה.
גם באילת התקיימה עצרת מחאה ,ביוזמת עיריית אילת ובהשה
תתפות נשות ואנשי המועצה האזורית חבל אילות ,ארגוני הנשים
"ויצו" ו"נעמת" ורשת ישרוטל .העצרת התקיימה ברחבת הדואר
המרכזי בעיר ובמהלכה נישאו שלטים שהכריזו כי "דם נשים אינו
הפקר" ,נציגות עלו לבמה ,עם מודעות אבל של  24הנשים שנרצחו
בשנה האחרונה ,על מנת לספר את סיפורה העצוב של כל אישה
ונערה שנרצחה .במעמד נכחו גם ראש עיריית אילת מאיר יצחק
הלוי וראש המועצה האזורית חנן גינת.
נושא מיגור האלימות על כל גווניה הינו נושא מהותי וחשוב בחברה
הישראלית וכיועצת לשיוויון מגדרי ,שאיפתי היא להעלותו על סדר
היום הציבורי .כמובן שזוהי רק יריית הפתיחה עבורנו ותתקיימנה
פעולות נוספות בהמשך ,על מנת להילחם בתופעה ועל מנת לקדם
את תקציב המדינה בנושא.

בקצב בו מתרחשים דברים במגרש הפוליטי ,אנשים זזים ממקום
למקום במהירות וכך נמצאנו מארחים את מנכ"ל משרד השיכון חגי
רזניק ב  –  11.12וימים ספורים לאחר מכן כבר הודיע זה על פר�י
שתו מהתפקיד והצטרפותו למפלגת "גשר״ של אורלי לוי .סביר
להניח שלביקורו בחבל אילות לא היה קשר לעניין ,אם כבר ,היה זה
כאישור על עבודתו הטובה שעשה .רזניק הגיע לנאות-סמדר והזין
עיניו בבתים שהגיעו לשם לפני כמה חודשים וכבר שופצו ואוכלסו
ואת קיבתו הזין בגבינות המצוינות של הקיבוץ.
במהלך הסיור גם ביקר רזניק באחד הבתים והתפעל מהעבודה שנה
עשתה (כמצופה מאנשי נאות סמדר ,שיקחו מבנה במצב לא הכי
הכי ויהפכו אותו לשכיית חמדה) ,ובהרמת כוסית קצרה בשטח פרגן
לתושבים על העבודה הקשה וגם זכה בשבחים משלו מחנן גינת
ומאנשי הקיבוץ.

גל נקדימון

שרי ברקן ,יועצת ראש המועצה לשיוויון מגדרי

מרימים כוסית בשטח ,על רקע הבתים

אורים במדבר
חג החנוכה שעבר עלינו לטובה ,הביא גם את המוני בית ישראל
לחבל אילות וכמו בכל שנה – גם לפארק תמנע ,שקיים שנה שמינית
ברציפות פעילות ארכיאולוגית לכל המשפחה ,שלוותה בהדרכה
צמודה של אנשי רשות העתיקות.
גם האמפי החדש לא נשאר ריק במהלך החג ואירח את להקת

"פירומניה" ,שהתאימה לחג כמו ...ובכן ,כמו אש לחנוכיה .החופשה
הזו אפשרה גם לחנוך את מתחם הקראוונים באופן רשמי וכולם היו
מלאים כל הימים! כמובן שהתיירים פינקו את עצמם גם בסיורים
וטיולים ברחבי הפארק והבטיחו לשוב גם בשנה הבאה.

קראוונים מלאים

"פירומניה" בהופעה

 4קצה המדבר | גיליון מס 210 .ינואר 2019

גל נקדימון

לקטוף ב– 2050

 /גל נקדימון

יום החקלאות האזורי התקיים בסימן מבט לעתיד ,עם לא מעט דאגה לצד הרבה אופטימיות .הבאים טעמו
מתחזיות עתיד החקלאות ,דיונים בין חקלאים וגם פלאפל...

מימין לשמאל :גבי שחם ,גדעון זיו ,אורי משלי ,חיים רבינוביץ' ,דגנית איתמרי
ואבי רמות

לקראת סוף דצמבר ,ביום חמישי סגרירי משהו ,ה –  ,21.12התקיים
יום החקלאות האזורי ,שרקח מנהל המו"פ עזרא רבינס במשך זמן
רב ,בעזרתם של כמה וכמה אנשים טובים .היום הארוך נפתח בסיור
במו"פ ,בליווי הסברים של עזרא והמשיך בהרצאות ופאנלים באולם
התרבות האזורי ,תחת הכותרת המחייבת "אתגרי המחר".
את ההרצאות המרתקות הקדימו ברכות – קצרות מאד ,ייאמר לזה
כות המברכים – ראש המועצה חנן גינת ,מזכ"ל התק"צ ניר מאיר
וח"כ איתן ברושי .חנן גינת ,שלא שכח להודות לעוסקים במלאכת
החקלאות באזור וכמובן לאנשי המו"פ ,אמר גם ש" :בחבל הארץ
הזה חיי ם  5,000תושבים ושטחו  14%משטח מדינת ישראל ,הח�ק
לאות היא ענף הכלכלה המרכזי .יש בפנינו אתגרים גדולים לפיתוח
החקלאות כאן ,והמרכזי שבהם הוא תוספת המים לענף .הגדלה זו
תאפשר את הגדלת שטחי החקלאות והגידולים".
מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,ניר מאיר (שאף דחה ישיבה של מועצת
התנועה ,שאמורה היתה לדון באישור תקציב ,על מנת להגיע לכנס),
אמר שהוא "מצדיע לחברי הקיבוצים שחיים כאן .אתם חלק מאיתנו
ואנחנו גאים בכם .מקומה של החקלאות בערבה בשונה מחבלי ארץ
שונים בישראל נשאר כשהיה – מקסימום שטח לכל מתיישב ,ולכן
מקומה הייחודי .סיבה נוספת היא הצדעה לזכרה של ג'יג׳י שהיה לי
הכבוד להכיר ולהוקיר וחשתי צורך להיות כאן היום".
ח"כ איתן ברושי נגע בדבריו בנושא הבוער באזור – הצמיחה הדה
מוגרפית ,כשקבע ש :״התפקיד המרכזי של המדינה הוא ליצור את
התנאים לחיים כאן ולא רק בעניין החקלאות ,ולאנשים תהיה המוה
טיבציה והרצון לבוא לגור באזור הזה".
לאחר מכן ,התקיים פאנל בהנחייתו של חבר קיבוץ יטבתה – אבי
רמות ,רכז הועדה החקלאית ומנהל אגודת המים ,בו דנו באתגרי
העתיד בחבל אילות .בפאנל השתתפו חמישה דוברים :דגנית איתה
מרי מקיבוץ סמר ,רכזת המשק ורכזת ענף התמרים בקיבוץ שאמרה
בין היתר" :החיבור של קיבוץ לחקלאות הוא בעל חשיבות עליונה
לקיום הקהילה וחוזקה".
אורי משלי מקיבוץ יטבתה ,מנהל הגד"ש בקיבוץ .גדעון זיו ,מוותיה
קי קיבוץ יטבתה ,שסיפר על החקלאות בראשית ההתיישבות בערבה
ועל ביקור מפתיע בארמון מלך ירדן" :התקשרו ואמרו לי שהמלך
מבקש לפגוש אותי ,הייתי בטוח שזו מצלמה נסתרת ,אבל הבנתי
שזה רציני ,רק הייתה בעיה ,אמרתי להם – אני קיבוצניק ואין לי
רכב להגיע ...הם שלחו אלי נהג ודיברתי עם המלך ואנשיו על החה
קלאות באזור".

גבי שחם ,מאלון הגליל ,איש תכנון מים ותיק ,עוזר מנהל רשות
המים שאמר" :בשנה האחרונה מדברים על תיקון  27לחוק המים,
אני קורא לזה קלקול  27ואני מקווה שהוא יתוקן במהרה".
פרופסור חיים רבינוביץ' ,מהפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה ,השה
תתף גם הוא בפאנל ומייד לאחריו העביר הרצאה מרתקת בנושא
"הרהורים אודות חקלאות  ,"2050אותה סיכם בקביעה – " האנושות
הולכת למחסור במזון .מדינה חייבת להבטיח לעצמה אספקה יסוה
דית ממקורותיה .זאת חובה אסטרטגית!"
בין לבין ,הנעימו את אוזני הקהל חברי ההרכב "לילה"  -מיה בן
אדיבה ,יובל בן-חי ואשכר גנוסר.
את הפסקת הצהרים העבירו אורחי הכנס בארוחת פלאפל משובחת
שהוגשה ברחבה שמחוץ לאולם ולאחריה שבו והתכנסו – הפעם
בלובי-גלריה ,שהיווה תפאורה מכבדת לטקס חלוקת המלגות על
שמה של ג'יג'י .ברחבי הגלריה נתלו צילומים בנושא חקלאות בעבר
ובהווה ,של צלמי האזור ,שאפשרו לראות את הנושא המדובר ולא
רק לשמוע עליו.
המושב השני של הכנס התקיים לזכרה של ג'יג'י – מרג'ורי סטרום,
שהיתה חקלאית בכל רמ"ח אבריה ובשנה האחרונה לחייה ניהלה
את המו"פ החקלאי של חבל אילות .לאחר פטירתה של ג'יג'י,
בשנת  ,2015הקימה משפחתה קרן לזכרה ,בשיתוף מו"פ ערבה
דרומית ומועצה אזורית חבל אילות .הקרן הושקה בדצמבר ,2017
במלאת שנתיים לפטירתה של ג'יג'י ז״ל .קרן ג'יג'י הוקמה על מנת
לתמוך בחוקרים וחקלאים מהאזור ,העוסקים בנושאים רלוונטיים
לחקלאות בחבל אילות והמושב השני נפתח בחלוקת המלגות של
הקרן .בן-זוגה של ג'יג'י ,עופר בן-טובים ,ראש המועצה חנן גינת
ומנהל המו"פ החקלאי ,עזרא רבינס ,העניקו את המלגות לד"ר מיכל
אדלר אגמון ,על מחקרה למציאת כנות מתאימות לזנים מצטיינים,
לד"ר ג'סיקה שקרמן ,על מחקרה בהדברה ביולוגית  -שימוש בעטה
לפים אוכלי חרקים במטעי תמרים ,ולג'ו ניסים – על מחקרו לבדיה
קת תכולת שמן בגרעיני מרולה מזנים שונים.

"בשנה האחרונה מדברים על תיקון  27לחוק המים,
אני קורא לזה קלקול  27ואני מקווה שהוא יתוקן
במהרה"( .גבי שחם ,עוזר מנהל רשות המים)
שלוש הרצאות נוספות התקיימו בהמשך היום – "טיפוח ופיתוח
שום בישראל" של פרופסור רינה קמינצקי" ,גידול ירקות ללא חוה
מרי הדברה – חלום ,או מציאות" ,של ד"ר שמעון שטיינברג ו"דרך
הייסורים שעוברת התוצרת הטרייה מרגע הקטיף ועד הגיעה לצרה
כן" של פרופסור אלי פליק .בתום ההרצאות ניתן היה לשאול שאה
לות ודיונים חשובים ורלוונטיים התפתחו בעקבות הדברים ,בעיקר
מכיוון שבקרב המאזינים היו לא מעט חקלאים וותיקים ומביני עניין.
היום כולו היה מושקע והבאים נהנו מהדוברים המרתקים ומהה
דיונים .עם כל זאת ועל אף הפרסום המקדים ,נרשמה נוכחות מועה
טה ,יחסית ,של חקלאים ותושבים בכלל .אלה שכן הגיעו ,הרעיפו
מחמאות על התוכן והארגון ואולי יגיעו דבריהם לאוזני מי שויתרו.
לסיכום – אולי יודע חקלאי פיקח וגו' ,אבל חבל שלא ידע להגיע...
ניפגש בשנה הבאה.

קצה המדבר | גיליון מס | 210 .ינואר 5 2019

לתפוס קרן שמש

 /רותם ג'קסון

הכנס השמיני לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות ,שהתקיים בחודש דצמבר ,הציב ,כמו בכל פעם ,את חבל
אילות במרכז המפה העולמית של תחום האנרגיה הנקייה וגם סיפק עוד קצת גאווה מקומית,
בדמות הזוכה בתחרות  – EnergyVestחגי הופלנד ,בן משק קטורה

צילום :ארן דולב

כנס האנרגיה המתחדשת ,המתקיים מדי שנתיים באילת ביוזמת
החברה לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות ,הוא הפלטפורמה העדה
כנית ביותר בשוק האנרגיה הנקייה כיום .מרחבים אינסופיים של
צחיחות מדברית ושמש נצחית הצליחו להצדיק את עצמם כיתה
רון משמעותי על יתר חלקי הארץ .תוסיפו לזה את המוח היהודי
והיצירתיות הצברית וקיבלתם את הולדתה של המהפכה הסולארית
בישראל ,מנוע בלתי ניתן לעצירה בטכנולוגיה של העולם החדש.
"לכנס השנה נרשמו -כ 500-משתתפים ,מתוכם  150איש הג�י
עו מחו"ל" ,מציינת נעמה אלוני ,המנהלת האדמיניסטרטיבית של
"החברה לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות" שהינה חברה לתועלת
הציבור בבעלות קיבוצי הערבה ,הקרן הקיימת לישראל וגופי תעה
שייה ,פיתוח ואקדמיה בישראל" .בין באי הכנס היו סטארטאפיסה
טים ,יזמים ,בנקאים ,מנהלי השקעות ,ראשי מחלקות ,נציגי חברות
הון-סיכון ואנג'לים (משקיעים פרטיים) מרחבי המזרח התיכון ,צפון
אמריקה ,אירופה ואסיה .אווירת היזמות שעוטפת את כנס אילת-
אילות הופכת את האירוע  -כל פעם מחדש  -לנקודת המפגש
האידיאלית בין סטארטאפיסטים בתחום האנרגיה הנקייה ומשקיה
עים  -ישראלים ובינלאומיים .הכנס הוא פלטפורמה להצגת המוה
צרים שלהם ומהווה חשיפה מאוד גדולה לחברות צעירות וותיקות
בתחום".
"מלכתחילה ,החברה לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות ,הוקמה בשל
עניין משותף בפיתוח בר-קיימא מקומי ,כתגובה להתחממות הגה
לובלית ובעקבות זיהוי הצורך בשימוש במשאבים מקומיים כגון
אור שמש שופע ,מרחבים פתוחים ורוח יזמות בקרב האוכלוסייה
המקומית" ,מסבירה דורית בנט ,תושבת קיבוץ יהל ,שהגיעה לאזור
מארה"ב בשנת  ,2000הקימה וניהלה את היחידה לאיכות סביבה
אילת-אילות  -מה שהפך בשנת  2008לחברה לאנרגיה מתחדשת
אילת-אילות  -ומשמשת כיום כמנכ"לית החברה ויושבת ראש הכה
נסים" .לפני הקמת הפרויקט ,האזור התבסס בעיקר על חקלאות
ועל תיירות מוגבלת בהיקפה .מכיוון שהחקלאות לבדה אינה יכולה
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למשוך את הדור הצעיר יותר לשוב אל האזור ,עלה הצורך בפיתוח
כיווני תעסוקה מרתקים ומאתגרים ,שיאפשרו לאזור להפוך למרכז
ידע בינלאומי ,המאכלס טכנולוגיות חדשניות ופורצות דרך ,המגה
שימות את החזון של עמק שמש בערבה הדרומית ".מוסיפה דורית.

"את הכנס השנה הקדשנו להבאת חדשנות לקהילות
מנותקות רשת באפריקה ובשווקים גלובליים אחרים
 התנהלו דיונים על האתגרים האנרגטיים באספקתצרכים בסיסיים כתאורה ,בישול ,מי-שתייה נקיים
והשקייה" (דורית בנט)
איך היית מסכמת את הכנס שהתקיים בחודש שעבר?
"זה היה כנס מאוד רווחי מבחינה כלכלית ,הרבה יותר מקודמיו.
עשינו כמה שינויי טקטיקה ששדרגו כמה דברים ובאמת' ,הנטוורה
קינג׳ היה מצוין ,הידע שעבר שם היה מאוד חדשני והתגובות היו
מדהימות".
מה היה תוכן הכנס?
"את הכנס השנה הקדשנו להבאת חדשנות לקהילות מנותקות רשת
באפריקה ובשווקים גלובליים אחרים  -התנהלו דיונים על האתגרים
האנרגטיים באספקת צרכים בסיסיים כתאורה ,בישול ,מי-שתייה
נקיים והשקייה .דוברים בכירים הציגו פתרונות אפשריים בתחומי
הטכנולוגיה ,מימון ,מודלים עסקיים וגישה חברתית ליישום יעיל.
הייתה לנו המון עבודה סביב הנושא ,במהלכה פגשנו יועצים ונציה
גים כלכליים שמשקיעים באפריקה והיו המון פגישות שחסכו לנו
נסיעה לשם וגם היכרויות אישיות שמאפשרות המשך עבודה באה
זור".
מה המטרה מאחורי הכנסים הללו?
"למעשה ,יש לנו ארבע מטרות עיקריות כשמטרת העל היא למתג
את אילת-אילות כמרכז ארצי לתחום האנרגיה" ,מסבירה דורית.

"המטרה השנייה היא
לערוך היכרות לאנה
שים מהארץ והעולם
עם האזור שלנו .השה
לישית  -ליצור כמה
שיותר קשרים עם אנשי
הממשל ,יזמים ומשה
קיעים שימשיכו לעבוד
איתנו אחרי הכנס ביה
צירת הזדמנויות נוסה
פות .והמטרה הרביעית
 אנחנו שואפים לההפוך את אילת-אילות
לאזור חכם".
איך עושים את זה?
"כיום ישנ ן  15ת�ח
נות סולאריות בגדלים
שונים ,המספקות 70%
מצריכת החשמל של
אילת ועד צומת הערה חגי הופלנד ודורית בנט (מימין) .צילום :ארן דולב
בה בבעלות פרטית של תושבים ,קיבוצים וחברות פרטיות .החברה
לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות אפשרה ,עד כה ,הקמת תשתית
ייצור חשמל נקי ,בעיקר ממקורות סולאריים ובכמויות שמספיקות
להניע את אילת ב 70%-ל 100%-מאנרגיה מתחדשת במהלך שעות
היום .השאיפה היא להגיע עד שנ ת  ,2025למקסימום ניצול סול�א
רי של מאה אחוז אנרגיה מתחדשת ,נטול דלקים ופליטות פחמן,
שמייצר לעצמו את כל הצריכה ".24/7
זה נשמע כמעט טוב מכדי להיות אמיתי...
"יבוא יום ולא נצטרך את חברת החשמל לייצור חשמל ,אלא רק
לשימוש בקווי הולכה .זה מקור הכנסה מאוד גדול לישובים והעיה
סוק בחדשנות ויזמות באזור ימשוך יותר אנשים שירצו לחיות בעה
רבה ויפתחו מקומות עבודה ,חדשים שהמהות שלהם היא לייצר
הכנסות מפרויקטים של אנרגיה מתחדשת .אנחנו שואפים להפוך
את האזור לאבן שואבת לצעירים מוכשרים ואידיאליסטים .אנחנו
מעריכים שהקהילה המקומית יכולה לגדול לאוכלוסייה של 15,000
איש ,בזכות מאות משרות חדשות של חוקרים ,מהנדסים ,מורים
ועוד ,שייהנו מחיים באזור המטפח סביבה ,חדשנות ומצוינות".

בנים ממשיכים
ההפתעה המשמחת של הכנס האחרון הייתה הזכייה של חגי הופלה
נד ,יליד קיבוץ קטורה ובנו של אד הופלנד ,ממייסדי קטורה ,שעזר
להקים מיזמים גדולים וחשובים בקיבוץ .חגי ,בעל חברת הסטארט-
אפ"  " "ray catchזכה בתחרות ה – EnergyVest -הצגת הסט�ר
טאפים המובילים בישראל בתחום האנרגיה הנקייה ,והביא כבוד
גדול לתושבי החבל ולמארגני הכנס .לתחרות ניגשו כעשר חברות
העוסקות באנרגיה מתחדשת וסביבה ,שנמצאות בשלבים מוקדמים
יחסית של הסטארט-אפ שלהם" .הזכייה של חגי מסמלת המשכיות,
חדשנות ומקומיות" ,מציינת נעמה אלוני.
חגי ,איך הגעת לתחום האנרגיה הסולארית?
"השם והעיסוק שלי הם מצב נתון" ,מחייך בסיפוק הופלנד הצה
עיר ,כיום בן  ,34נשוי ואב לשניים" .בכל פעם שאני אומר שגדלתי
בקיבוץ קטורה שבערבה ,יש לזה קונוטציה חיובית .אבא שלי היה
ממקימי "ערבה פאוור קומפני" שמקימה שדות סולאריים ועל תחום
האנרגיה המתחדשת שמעתי עוד בהיותי ילד בארוחות שישי מסה
ביב לשולחן .האנרגיה הסולארית היא האנרגיה הכי מותקנת בעולם
בשלוש השנים האחרונות ,יותר מגז ,נפט ,גרעין וכל דבר אחר ,ואין
ספק שזה העתיד .זה תחום מאוד קשה ,אבל לפחות ,כשאתה עוסק
בו ,אתה קם בבוקר עם חיוך ,כי אתה יודע שאתה עושה משהו טוב
לעולם".
במה מתמחה החברה שלך?

"חברת ''ray catch
אותה הקמתי לפני
שלוש שנים יחד עם
עוד שלושה שוה
תפים ,היא חברת
סטארט-אפ שעוזרת
לבעלי שדות סולאה
ריים לשפר את התה
פוקה שלהם ,באמה
צעות קריאת המידע
של תפוקות השדה
וניתוח שלו על ידי
אלגוריתמים  -אנה
חנו מתחברים לכל
שדה סולארי שנותן
לנו מידע לגישה של
התפוקות ,מנתחים,
ומסבירים
מבינים
לבעל השדה מה הוא
צריך לשפר ואיך הוא יכול לייצר יותר אנרגיה ששווה ערך לכסף.
לא היה קיים כזה פתרון ,עד שהמצאנו אותו".

"חברת ' 'raycatchאותה הקמתי לפני שלוש שנים
יחד עם עוד שלשה שותפים ,היא חברת סטארט-
אפ שעוזרת לבעלי שדות סולאריים לשפר את
התפוקה שלהם ,באמצעות קריאת המידע של
תפוקות השדה וניתוח שלו על ידי אלגוריתמים"
(חגי הופלנד)
מה משמעות הזכייה בתחרות  EnergyVestלגביך?
"הזכייה בתחרות של הכנס נתנה לנו כבוד וגאווה בינלאומית ובה
עיקר הכרה במה שאנחנו עושים ,בחשיבות ובתועלת של המיזם.
ישבו שם ארבעה שופטים בינלאומיים מקרנות הון סיכון שמשה
קיעות בסטרטאפים של אנרגיה מתחדשת בכל העולם ,שנתנו לנו
גושפנקא לכך שמה שאנחנו עושים משמעותי ,חשוב ומעניין וכמוה
בן – משפיע .זה פותח דלתות ,אבל השאיפה העיקרית היא לשנות
משהו בעולם".
חברת " "ray catchמבית היוצר של הופלנד ,שמשרדיה הראשיים
נמצאים בתל אביב ,מונה כיום כחמישה-עשר עובדים ,כמעט כולם
מהנדסי חשמל ,פיסיקאים ,אנשי אלגוריתמיקה ,מהנדסי מחשב ומה
חלקת מכירות קטנה .חשוב לדעת שלפני שזכתה בכנס האנרגיה
המתחדשת של אילת-אילות ,נבחרה החברה הישראלית הקטנה הזו
להיות אחת מחמישים חברות הסטארט-אפ המשפיעות ביותר בעוה
לם לשנת  2018מטעם ה"וורלד אקונומיק פורום" .בפורום היוקרתי
יושבים כל מנהיגי העולם המדיניים והכלכליים ,אשר נאספים פעם
בשנה ,כדי לחשוב אילו דברים משמעותיים צריכים לקרות כדי להה
תקדם טכנולוגית בעולם .רק כדי לסבר את האוזן " -פייסבוק",
נבחרה כאחת מחמישים החברות הללו בשנת ...2006
"זו הפעם הראשונה שאני משתתף בכנס הזה" ,אומר חגי" ,ומבחיה
נתי מדובר בסגירת מעגל  -לחזור לאזור שלי ולהציג את מה שאני
עושה ,עם הקשר שלי לאזור .ההתרגשות שלי לא נבעה רק מהזכייה,
אלא גם מנוכחותם של האנשים המשמעותיים בילדותי ,כמו חנן
גינת ,המנהל שלי בבית הספר 'מעלה שחרות' ,שהיה זה שהשפיע
ועיצב את הילדות שלי .וגם אודי גת ,שהחזיק אותי בברית וליווה
אותי בבגרותי .אחרי שגדלתי על ברכי האנרגיה הסולארית בבית
בקטורה ,שמחתי להיות חלק מהאירוע הזה שחבל אילות יוזם כבר
כמה וכמה שנים ואני גאה להיות גם דור העתיד שלו".
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ביוגרפיה סיפורית

 /גל נקדימון

לרבים יש חלום להוציא ספר ,מעטים מגשימים אותו ובודדים גם מצליחים לעשות את זה בדרך מעניינת,
כמו דפנה מקטורה ,שרקחה שעטנז עיוני-סיפורי מקורותיהם של אביה ושל עדת "בני-ישראל" מהודו

אבא שמשון ליד שולחן העבודה שלו בספריה הלאומית

דפנה שמשון מוסניקוב מקיבוץ קטורה ,נולדה אי-אז ,בשנות החה
מישים ,חצי שנה אחרי שעלו הוריה לארץ מהודו  -למעברת תלה
פיות ...זה יכול היה להיות סיפור לא הכי יוצא דופן ,על עלייה
וקליטה ,אבל דפנה נולדה לאבא שמשון ,שהיה מאד יוצא דופן ועל
קורותיו היא כתבה ספר ,שיצא לאור רק לפני כמה חודשים .גם
דפנה ,בדרכה השקטה ,הספיקה עד היום לעשות לא מעט דברים
לא שגרתיים ,כמו להקים מאפס את "בשביל הפנאי" ,לטובת האוכה
לוסייה הוותיקה בחבל אילות ,לגור שנה בהודו עם בעלה ושלושת
ילדיהם ,להדליק משואה בטקס יום העצמאות בהר הרצל...
בחזרה לשנות החמישים  -למרבה המזל ,לא שהו הוריה של דפנה
זמן רב במעברה ועברו לדירה ברחוב הנביאים ,במתחם הכנסייה
האנגליקנית .דפנה הילדה ואחר-כך הנערה למדה ,שיחקה ,בגרה,
סיימה את תיכון עירוני ג' במגמת ביולוגיה ,שירות צבאי במודיעין,
תואר ראשון באוניברסיטה העברית בסוציולוגיה-אנתרופולוגיה
ובלשנות אנגלית יחד עם תעודת הוראה ,ובדרך ,אי-שם מאז שנת
 ,19777גם היתה שותפתה לחדר של שושי הרץ ,חברות שהחלה ב�מ
עונות האוניברסיטה ונמשכת עד היום ,בין שבילי קטורה.
לאורך כל התחנות בחייה הצעירים ,חוותה דפנה את מאבקי אביה
והעדה בממסד הדתי ,בעיקר ,ולימים הבינה שהיתה עדה לאירועים
כבדי משמעות ואף היסטוריים .חוויות ותובנות בחייה הביאו אותה
להחלטה להעלות את הקורות הללו על הכתב ,מה שהביא אותנו
לפגישה הזו.

שנ ת  .1964ההפגנה היתה של עדת בני ישראל ,תומכים ,פוליט�י
קאים ואישי ציבור ,והתאפיינה בצבעוניות חריגה ,בשל התלבושות
המסורתיות ובשקט מופתי ,בשל התרבות והעידון הבריטיים של
העולים .הסיבה להפגנה יכולה היתה להילקח מכותרות הימים הללו
במדינת ישראל – הממסד הרבני בישראל הטיל ספק ביהדותם המה
לאה של אנשי עדת "בני-ישראל" .הבעיה צפה ,לאחר שבשנת 1960
סורב צעיר מבני העדה לנישואין עם אשה שאינה בת העדה – על
ידי הממסד הרבני .לאחר שהאירוע חזר על עצמו ,בתואנות שונות
של הממסד ,יצאו בני העדה למאבק ,שסופו המוצלח הגיע לאחר
ארבע שנים ,במהלכן הפך ביתה של משפחת שמשון למטה מבצעי

בין חתונה להשכלה
המבנה של הספר הוא כעין יומן המשלב קטעים תיעודיים (או שמא
ספר תיעודי ,שבו משולבים קטעי יומן) ,על קורות עדת "בני-
ישראל" מהודו ועל קורותיו של שמשון שמשון ,אביה של דפנה,
שקשורים קשר בל יינתק אלה באלה ולעתים מהווים סיפור אחד.
לקוראת מן השורה ,כמוני ,מדובר במסמך מרתק הפורש בפניי פיסת
היסטוריה ארץ-ישראלית מובהקת ,על קהילה פחות מוכרת של העם
היהודי .מפאת קוצר היריעה ,לא אביא בכתבה זו את כל תולדות
הקהילה המתוארים בספר ,אך אשתדל להביא את עיקרי הסיפור.
הספר פותח בתיאור הפגנה שהתקיימה בירושלים ,ב –  5באוגוסט,
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כרזת ההפגנה

ודפנה הצעירה קיבלה מבית שיעור מאלף בפוליה
טיקה ,אזרחות ואפליה ,אבל גם ובעיקר בנחישות,
התמדה והצלחה.
דפנה ,איך היית מתארת את חוויית העלייה והקא
ליטה הראשונית של משפחתך?
"הוריי עברו את כל בעיות הקליטה ,כמו כולם
באותן השנים  -הם עזבו הכל מאחור ,עלו רק עם
 20קילו רכוש (שכלל מילון) ,הם רוססו בדי.די.טי,
שמם שונה ,הם חיו במעברה ,והתקיימו כשלוש
שנים ללא תעסוקה קבועה .אבי עבד בכל מיני
עבודות מזדמנות – מה שכלל אינו מובן מאליו
למישהו כמוהו – משכיל ויצרני בחברה ההודית –
הוא סחב ריהוט ,ניקה מבנים ,לימד אנגלית ,ועשה
כל עבודה שנקרתה בפניו".
זה רחוק מלהישמע אידיאלי...
"זה באמת לא היה; למעשה ,בשנת  1957הם היו
על סף ירידה מהארץ לאנגליה  -אבא היה מאד
בריטי בהשכלתו ובתרבותו ,אמא אף לימדה בגן
הילדים שבו היו ילדי הקונסול הבריטי ,שהציע
את עזרתו בבירוקרטיה הכרוכה .באותו הזמן,
אבי לימד את הילדים של מנהל הספריה הרפואית הודעה לעיתונות שהוציא שמשון שמשון ב31.8.1964-
באוניברסיטה ,וכשהודיע שבכוונתו לעזוב ,הציע
הזמנה לקהילה בישראל לבוא לחיות שם"...
וכך
סטודנט,
במשרת
זה שישתלב כעובד בספרית האוניברסיטה,
איך הגיב לכך הממסד הארצישראלי?
נשארנו בארץ".
"כשהנושא עלה לכותרות בעיתונות החוץ ,הממסד הישראלי התה
העלייה מהודו כללה עדות נוספות .האם הן לא נתקלו בבעיות דוא עורר .התקיימו ישיבות עם מנהיגים רבים ,כולל ראשי המדינה
מות?
דאז – בן-צבי ,בן-גוריון ,גולדה ,שרת ,שר הדתות ,רבנים ראשיים
ביחס
שרק
התברר
אבל
והבגדדים,
הקוצ'ינים
גם
היו
שלנו.
כמו
"לא
(בתקופה ההיא היה רק רב ראשי ספרדי הרב יצחק ניסים ,ממוצא
במקרים
יהדותנו,
לשאלת
הנוגעות
בעיות
התעוררו
ישראל'
ל'בני
בגדדי) .כעבור כשנתיים ,התכנסה מועצת הרבנות ,שכינסה פאנל
בהם ביקשו בני העדה להינשא לאנשים שאינם מן העדה .השאלות של זקני העדה והוציאה פרוטוקול שקבע שהם אכן יהודים לכל דבר
שנתעוררו היו:חשש לגבי עירוב עם גויים ,נישואי קרובים אסורים ועניין ,אבל אחר כך הם חזרו בהם ,יצאו הנחיות חדשות מחמירות
וגירושין שלא כדין  ,כלומר חשש לממזרות.״
יותר ,מה שהעביר את המאבק להילוך רציני יותר.
את עצמך חווית גזענות בתור ילדה?
בקיץ  1964הגיעו משפחות לשבות מול משרדי הסוכנות בירושלים
ה
בירוש
גרתי
גנאי.
בשמות
נקראתי
"לא ממש ,למשל  -אף פעם לא
ולאחר זמן מה החלו גם בשביתת רעב.
לים ,שם לא היו רבים מבני העדה ,ואיני זוכרת שהופליתי על רקע
גוון עור ,או מוצא .היתה בעיקר פליאה; כשהיו שואלים אותי מאיזו הסיבה להפגנה יכולה היתה להילקח מכותרות
עדה אני והייתי עונה  -אני הודית ,התגובה היתה – 'לא יכול להיות,
הימים הללו במדינת ישראל – הממסד הרבני
את לא כהה' .גם לא ממש הבינו למה ואיך אני יודעת אנגלית...
אני כן הסתובבתי בתחושה של גאוות יחידה; אולי לא הבנתי בדיוק בישראל הטיל ספק ביהדותם של אנשי עדת "בני-
על מה נסבה הבעיה של העדה בפרטי פרטים ,אבל הבנתי שמשהו ישראל"
מעיב ומציק ,מה גם שבבית שלנו התקיימו פגישות בנושא ולא אחת
התלוויתי לאבא בנסיעות שלו לריכוזים נוספים של העדה בארץ ,אז בשלב מסוים הנשיא שזר (שהחליף את יצחק בן-צבי) ,זימן את אבי
לישיבה במשרדו עם שר הדתות ,הרב הספרדי הראשי ,ראש לשכתו
הדברים כן חלחלו".
ועוד במהלך הישיבה הציע הנשיא הצעת פשרה .אבי כתב גם הוא
איך השתלב אביך במאבק העדה?
"מלכתחילה פנו אליו ,שיבוא כעד לרבנות ,עוד לפני שהתברר היקף הצעת פשרה ,בנוסח מאד דומה .הנוכחים בישיבה שאלו לדעתו של
הבעיה ומההתחלה הוא היה מאד מעורב ולמעשה ,מטה המאבק אבי שאמר שהוא לא מחליט לבד ושהוא יביא את שתי ההצעות
התנהל ברובו מהבית שלנו .באותו הזמן היה גוף שנקרא 'התאחה לאסיפת העדה ויציע שידחו את הצעת הנשיא ויקבלו את זו שלו וכך
דות עולי הודו׳ ,אבל מכיוון שהרבנות הקשתה רק על 'בני ישראל' עשה .ההצעה שלו התקבלה פה-אחד.
ולא על שאר העולים מהודו ,הוחלט להקים גוף נפרד שנקרא 'וועד ראוי לציין ,שדעת הקהל היתה ברובה בעד בני ישראל .אנשים חשו
הפעולה' ואבי שימש כמזכיר ודובר הוועד .הוא היה הדובר הבלעדי שבעייתם אינה הבעיה של העדה בלבד ,אלא בעיית הכלל.
של המאבק ,מה שמיקם אותו בחזית האירועים .בסופו של דבר ,אבא לקראת שלהי המאבק ,ארבע מפלגות ביקשו כינוס מושב מיוחד של
הכנסת שהיתה אז בפגרה ,וב –  17.8.1964התכנס המושב .באותו
היה האדם הנכון ,במקום ובזמן הנכונים".
היום ,קיימו בני העדה את ההפגנה הגדולה שתיאורה פותח את
איך התנהל המאבק?
"הוקם מטה הפעולה ,שכלל חמישה נבחרים מהעדה ,ובהמשך קמו הספר .ראש הממשלה דאז – לוי אשכול ,פנה לרבנות ואמר שהמצב
סניפים בכל מקום שבו היה ריכוז גבוה של בני העדה – באר-שבע ,לא יכול להימשך ושהעניין חייב להיפטר .ואכן ,בדצמבר של אותה
דימונה ,חיפה ,קרית-שמונה ,ירוחם ויישובים נוספים ,אנשי המטה השנה התכנסה מועצת הרבנים והסירה את המלים המסייגות 'בני
– ובהם גם אבי ,כמובן  -נסעו לסניפים כדי לעדכן את האנשים וכדי ישראל' מהמסמכים הרלוונטיים".
סוף טוב – הכל טוב?
שהפעולות תהיינה מתואמות.
גם התקשורת היתה מעודכנת  -יצאו הודעות לעיתונות ונוצר קשר "לכאורה ,לאחר ארבע שנים אינטנסיביות של מאבק ,ישיבות אל
הדוק עם הקהילה היהודית של 'בני ישראל' בהודו והדי המאבק תוך הלילה ,נסיעות ארוכות ,הפגנות ודיונים – בא הכל על מקומו
המשך בעמוד הבא
הגיעו גם לעיתונות שם ואף לארצות ערב .למעשה ,ממצרים הגיעה
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המשך מהעמוד הקודם

אבא שמשון ואמא ג'ולי

בשלום ,אבל האמת היא שעוד זמן רב אחר-כך היו רבנים שגרמו
לבעיות .למעשה ,התחושה שלנו היתה שזה היה מאבק פוליטי ולא
הלכתי.״
במה עסק אביך לאחר ששקע האבק?
"בעקבות הסיום המוצלח של המאבק והעובדה שהיו בעיות נוספות,
הוחלט להקים את 'הפדרציה של יוצאי הודו' ,שכללה את כל הקה
בוצות ,כדי לטפל בסוגיות של קליטה ,עלייה ,השכלה ,ותעסוקה.
אבי כיהן כמזכיר הפדרציה ובמסגרת תפקידו זה ,עסק בכל הבעיות
שהיו קיימות אז .הוא גם יזם את הקמת ארגון הנשים של העדה
ואת הקמת ארגון הסטודנטים ,בהודו ,רבים מבני העדה רכשו השה
כלה גבוהה ואילו בישראל נשלחו לפריפריה ובקושי השלימו תיכון,
אז נושא ההשכלה היה אחד הדברים שהפדרציה טיפלה בהם ,לצד
בעיות תעסוקה ודיור של העולים.
'הפדרציה' גם שימשה בהזדמנויות רבות כעין מארחת דיפלומטית
לגורמים הודים (לפני כינון יחסים דיפלומטיים עם הודו).
במקביל ,אבא המשיך לעבוד בספריה הלאומית ,ולאחר שלושים
שנות עבודה סיים את תפקידו ,כשהוא מנהל מחלקת ההשאלה והמה
חסנים של בית הספרים הלאומי".

איך ספר נולד
ביוני  2011נפטר שמשון שמשון ובאוקטובר אותה השנה עלתה
דפנה לירושלים ,לקחת חלק בקורס כתיבת סיפורי חיים ,במכללת
דוד ילין ,בהנחייתה של ד"ר רחל רוזנר .על אף שהגיעה לקורס
כשהיא מכוונת מטרה ,הסמיכות למועד פטירתו של אביה הקשתה
על דפנה להתחיל ולכתוב את קורותיו .במהלך הקורס ,התארחה
רעיה אדמוני ,ששידרה תוכנית ברשת א' בשם "בית הוריי" .ד"ר
רוזנר חיברה בין דפנה לבין רעיה אדמוני ,ובאחד מימי השידור
התארחה דפנה בתוכנית ובמשך כשעה סיפרה על בית הוריה שלה
ועל פעילותו של אביה.

אבא שמשון אסף חומרים רבים שנגעו לעלייה
ולמאבק העדה .הוא גם ניהל יומן בו תיעד את כל
העובר עליו ועל "בני ישראל" ,שמר קטעי עיתונות
קשורים ,התכתבויות
הכתיבה והתיעוד הם ,כנראה ,בדמה ,שכן גם אבא שמשון אסף חוה
מרים רבים שנגעו לעלייה ולמאבק העדה .הוא גם ניהל יומן בו
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תיעד את כל העובר עליו ועל "בני ישראל" ,פרוטוקולים של ישיה
בות ,התכתבויות ,שמר קטעי עיתונות קשורים ,העתקי הביטאון
"אמת" ואף החל לכתוב טיוטא לספר.
עד כמה השתמשת בחומרים שאסף וכתב אביך ,לגיבוש הספר?
"תיאור המאבק וקטעי הארכיון השונים נשענים על היומנים שלו
ולקוחים מהחומרים ששמר .על הטיוטות הראשונות התחלתי לעבוד
כבר בקיץ  2012והתהליך היה ארוך ,בעיקר כי היתה כמות עצומה
של חומר ארכיוני שהייתי צריכה לבחור מה מתוכו ייכלל בספר
ולשם כך התייעצתי עם רחל רוזנר ,שליוותה אותי מקצועית והשה
קיעה שעות מזמנה בתהליך היצירה".
אילו עקרונות הנחו אותך בכתיבת הספר?
"בגדול ,אני מספרת את הסיפור של אבי וגם של העדה – דרך העיה
ניים שלי .מכיוון שהספר הוא גם על אבי ,אז הדגש הושם עליו
והמגמה היתה להראות אותו ואת פועלו .כמובן שהיו אנשים רבים
שנרתמו למשימה  ,עבדו ועזרו .התלבטתי אם לכלול רק את המאבק
העדתי והחלטתי שאני רוצה לספר את סיפור חייו .הייתי צריכה גם
להחליט איך אני בונה את הספר  -היה לי חשוב לי לאזן בין הפרטי
לציבורי ,ולא רציתי להלאות את הקוראים".
זאת לא ביוגרפיה רגילה .זה גם לא בדיוק ספר היסטוריה .איך היית
מסווגת את הספר?
"אני לא ממש יודעת .אולי לא צריך להגדיר את זה; אני לא חושבת
שהוא יושב בזא'נר מסוים .זו היסטוריה ,כי סיפורו האישי של אבא
שזור בסיפור העדה והחיים שלו משקפים את החיים של 'בני ישה
ראל' בהודו וכוללים גם את העלייה ,את המדינה בתחילת דרכה ,את
חוסר הרגישות של הממסד ...אבל משולבים גם סיפורים אישיים,
מה שאולי מאפשר לקוראים להתחבר יותר לסיפור .עם זאת ,זה
לא סיפור חייו של בן אדם אחד ,למרות שמוגדר על ידי ההוצאה
כביוגרפיה".
הספר חידש לי הרבה דברים ,שלא קראתי בשום מקום אחר וככל
הידוע לי – גם לא הועלו על הכתב מעולם .אפשר לומר שלקחת על
עצמך שליחות ,שאף אחד אחר לא לקח על עצמו?..
"אני לא היחידה שכתבה על עדת 'בני ישראל'  -יש כאלה שכתה
בו ספרים ,שעשו דוקטורט על נושא ספציפי בחיי ובקורות העדה.
סטודנטים שכתבו עבודות מחקר ודוקטורט בנושא 'הבעיה הדתית'
פנו אליו ,הוא היה 'המקור'".
יש מישהו מארה"ב שכתב ספר על בני העדה בהודו והשתלבוה
תם בארץ ישראל ואשר הקדיש את הפרק העוסק ב"בעיה הדתית"
לאבי .יש מישהי שכותבת סיפורי חיים של נשים מהעדה ,אבל כנה
ראה שאני היחידה שכתבה על המאבק של 'בני ישראל' יחד עם כל
התיעוד המצורף".
מתי בדיוק יצא הספר לאור?
"בקיץ ".2018
איך הרגשת כשהחזקת את התוצר הסופי בידייך?
"היו לי רגשות מעורבים – לצד תחושה וחשש שאולי הוא חושפני
מדי ,היתה גם תחושה של סיפוק ,שלקחתי על עצמי משימה ,וביה
צעתי אותה! אבל הדברים לא התרחשו מעצמם ולא מעט אנשים
היו מעורבים ,בדרך כזו או אחרת ,כמו יוסף אברמוביץ ש'הניע את
הגלגלים' בתחילת הדרך ,כמו אנשים ששמחו לשתף ולספר על אבי
בראיונות ובמידע ששלחו עליו ,אמי (שלה מוקדש הספר) ,צבי ,בן
זוגי היקר וילדיי נגה ,יונתן ואיתי .גם חברים וחברות פרגנו ותמכו
וגם קהילת קטורה המיוחדת ,הוצאת אוריון וכמובן  -ד"ר רחל רוה
זנר ,שבלעדיה זה לא היה קורה".
איפה אפשר להשיג את הספר?
"כרגע ,אצלי בבית יש עותקים למכירה ואפשר ליצור איתי קשר".
ביום העצמאות ה –  65למדינת ישראל ,זכית להימנות על מדליקי
המשואות בהר הרצל ,לרגל כתיבת הספר ותרומתך לשימור קורות
העדה ,על אף שהספר עדיין לא יצא לאור .ברגע שאת מדליקה
משואה לספר שעוד לא יצא ,זה לא שם עלייך הר של מחויבות?
"כן ,אבל המחויבות היתה בעיקר אישית ,אני התחייבתי ,ואם לא
הייתי כותבת ,אז הייתי כועסת על עצמי".

זמן לפנאי
היה וביום מן הימים תחליט דפנה לכתוב אוטוביוגרפיה ולהעלות
על הכתב גם את קורותיה שלה ,סביר שנמצא שם את היכרותה עם
שושי הרץ ,את הגעתה לקיבוץ קטורה ,לימודים ,חוויות ,אנשים
וענפי עבודה וכמובן את שש השנים האחרונות ,בהן הובילה את
פעילות "בשביל הפנאי".
החברות עם שושי הרץ החלה כבר בשנת  ,1977בשותפות לחדר
ונמשכת עד היום .יחד ,גם הגיעו השתיים לראשונה לקיבוץ קטוה
רה ,בעקבות מודעה שחיפשה מורות לאולפן של יהודה הצעיר.
דפנה ושושי ,שסיימו לימודי תואר הראשון ותעודת הוראה ולימדו
באולפן הקיץ של האוניברסיטה ,ראו את המודעה ואמרו " -טוב ,זה
נראה לנו "...ובספטמבר  1979הגיעו לראשונה לחבל אילות (כמובן,
כשותפות לדירה)".
שושי נשארה בקטורה ,ודפנה החליטה להמשיך ללימודי תואר שני,
אבל כעבור חודשים ספורים בחרה בנתיב חדש ובחודש מאי 1981
חזרה לקטורה ,הפעם כנקלטת .את התואר השני היא כן סיימה לבה
סוף ,בשנות ה– ,90ובין לבין לימדה באולפנים ,עבדה בגיל הרך,
הדריכה את ילדי א-ג ,היתה מזכירת הקיבוץ (תפקיד אליו חזרה
בנובמבר האחרון) ,היתה העובדת הראשונה ב"ערבה פאוור" ,יחד
עם יוסי אברמוביץ ("איש מדהים!" מכריזה דפנה) ,המשיכה כמנהה
לת לפיתוח פרויקטים מיוחדים ,עבדה בחברה שש שנים ,וב– 2012
ענתה על מכרז של המתנ"ס לניהול מחלקת הוותיקים בחבל ,תפקיד
אותו מילאה עד לפני כחודשיים.

התקיימה חשיבה מעמיקה לגבי הצורך בתוכנית אב
לגיל השלישי; איך ממפים את הצרכים ואיך נותנים
מענה מיטבי לוותיק בחבל
דפנה ,איך נולדה "מחלקת וותיקים"?
"לאחר שבשנות ה 90 -התברר שאין טעם להקים בית סיעודי בחבל,
הקימה שרי ניצן ,מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים ,את פוה
רום הותיקים וביחד יצאו לבדוק :איך נזדקן בחבל? המסקנה היתה
שוותיקי חבל אילות אינם מקבלים מענה במתנ"ס ולכן הוגדר הצוה
רך במחלקה ,שתעניק להם שירותים".
מה כלל התפקיד שלך?
"יציאה לדרך בשלבים ,בליווי וגיבוי שרי ניצן ופורום ותיקים ובה
חסות המתנ"ס .הפעילות היתה מורכבת ממספר תחומים – לבנות
תוכנית פנאי עבור וותיקי החבל (שהוגדרו כגילאי  55פלוס ,אבל
בפועל כל הפעילויות היו פתוחות לקהל הרחב ,להוציא הטיולים).
בניתי מספר פעילויות פנאי שממשיכות להתקיים – מפגשי מרה
צה-קפה ,טיולים בהדרכת אמנון גרינברג ,מפגשי קולנוע עם זיו
אלכסנדרוני ,מפגשי קתדרת שישי בוקר ,והתחלנו לקיים גם לימודי
בוקר ,תחת השם 'בשביל הדעת'".
לפי מה התאמתם ובחרתם את הפעילויות לאוכלוסיה?
"הפורום נפגש מספר פעמים בשנה והיה בשבילי גם צוות היגוי
להתייעצות ,מחשבות ורעיונות .יצאנו לסיורים לימודיים למועצות
אחרות כמו רמת-נגב ,אשכול ,שער הנגב ,ערבה תיכונה  -כדי לשה
מוע מעמיתים מה הם עושים ,ללמוד ולראות מה מתאים לנו ,מה
נכון לאמץ .התקיימה חשיבה מעמיקה לגבי הצורך בתוכנית אב
לגיל השלישי; איך ממפים את הצרכים ואיך נותנים מענה מיטבי
לוותיק בחבל .אביגיל מוריס (חברת קטורה וד"ר לאנתרופולוגיה),
שגם חברה בפורום ,הציגה את המחקר שלה בנושא וקיימנו דיונים
כדי לראות מה אנחנו עושים עם המסקנות של המחקר .יזמנו הגעה
לפורומים של מזכירים אזוריים כדי להציג את המחלקה וכל הזמן
קיימנו פעילות וחשיבה על מנת לקדם ולפתח את התחום הזה,
שהיה חדש עבורנו .יחד למדנו ויישמנו".
מי ומי בעושים?
"העבודה שלי במחלקה לא היתה מסתייעת ללא שרי ,שהיתה שם
בשבילי כל הזמן ,חברי הפורום ,כל אחד איכפתי ותורם ,ביניהם
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עידית אושה ,דניאלה ניר מיטבתה ,איזבלה מקטורה ,חייק'ה מיטבה
תה שתמיד היתה זמינה להתייעצות ועזרה ,אשרית אבנור מיטבתה
שיום אחד שמעה שאני זקוקה לעזרה ולמחרת פשוט באה לעזור ואף
סייעה לי להוציא לפועל את תוכנית לימודי הבוקר .אריאלה פישה
פלד מגרופית ישבה בראש פורום הוותיקים ועזרה רבות בתחומים
שונים ,כולל לימודי הבוקר .חברי צוות המתנ"ס ,צוות הטיולים,
וכמובן אמנון גרינברג ,שבלעדיו הטיולים של המחלקה לא היו מת
קיימים .אמנון גם היה בצוות המתכנן של הטיולים וגם הדריך אותם
ובזכותו הטיולים היו להצלחה הגדולה של המחלקה".
מה הפך אותם לכל כך מוצלחים?
"אלה היו טיולים מדהימים ,במיוחד אלה שנמשכו יומיים ומעלה
(למרות העבודה הרבה הכרוכה בהכנה וההתארגנות) .לי אישית היה
תענוג מיוחד לשבת עם המטיילים ולשוחח אתם ,כי אלה חוויות
משותפות יותר מהרצאה ,שבה אנחנו בעצם משתתפים סבילים ולא
פעילים .להרצאה ,מעניינת ככל שתהיה ,את באה והולכת ,אבל
בטיול ארוך יש ארוחות משותפות ,יצירת חוויות ,הליכה משותפת
ובכלל ,יותר זמן איכות .תוסיפי לזה את העובדה שאמנון מדריך
נפלא ,עם שפע של סיפורים ,מקושר לאנשים מעניינים בכל מקום
ואתר  -ותקבלי מתכון להצלחה".
האם את תמשיכי לצאת לטיולים?
"אני מאד רוצה ,אבל עוד לא התפניתי לזה ,בין השאר כי בנובמבר
חזרתי לכהן כמזכירת קטורה (יחד עם סנדי אוסמן ,שיוחלף באפריל
על ידי שרית רוזנפלד)".
איך היית מסכמת את התקופה שלך במחלקת הוותיקים?
"במהלך שש השנים בהן המחלקה קיימת ,בניתי תשתית טובה להה
משך וכמובן שיש עוד הרבה להוסיף .נהניתי מאד מהעבודה ,ליצור
יש מאין ,ממפגשים וקשרים עם אנשים מדהימים ,ומקבוצת הוותיה
קים שבאה באופן קבוע לפעילויות וידעה להעריך ,להודות ,לפרגן
וגם לעזור .יצאתי החוצה ,הכרתי קהל חדש ,הכרתי אנשים נפלאים
וזה כל הכיף .יחד עם זאת ,גם אני הועשרתי והרחבתי את אופקיי
ומודה לכולם על ההזדמנות הנפלאה שניתנה לי"

קצה המדבר | גיליון מס | 210 .ינואר 11 2019

צילום :יעקב וייס

ביום שבת

2.2.2019

יוצאים לטייל

בשבילי הערבה

לחיות ,ללמוד ,להכיר ,לחבר ולשמור על המקום והאזור בו אנו חיים

סובב קיבוץ אילות

עצי באובב אפריקאיים .אפשר לפגוש בפארק
זוחלים ,מכרסמים וציפורים .דרך מטעי המנגו
נחזור לאילות.

בשעה 8:30

נפגשים בדשא צריף הראשונים
לארוחת בוקר של לחם מטוגן ופינת קפה

מסלול בדרגת קושי קלה 2.5 ,ק”מ

בשעה 9:15

יוצאים למסלולים בהדרכת חברים ,מדריכים,
תלמידי בית הספר ובני נוער

עד השעה 13:00

חוזרים לקיבוץ ומשתתפים במשחק אינטראקטיבי
עצמאי להיכרות עם הקיבוץ  -מפה עם סימוני נקודות
מרכזיות באילות ,ברקוד לסריקה ,קבלת מידע ועוד

מהשעה 13:45

פיזור חזרה ליישובים
ציוד :מים (ליטר וחצי) ,נעלים ,כובע ,אוכל למשך היום.

איסוף מהיישובים לפי הרשמה מראש!
מסלול מיטיבי לכת 12 ,ק”מ
נעלה דרך נחל רודד לכיוון שפך נחל יעל .בדרך נהנה
מצמחייה מקומית כמו עצי שיטים ,שיחי אטד ,ריסן
ועוד ואולי נפגוש יעלים .נטפס לתצפית הר שחמון ,הר
גרניט מרשים ,ונהנה מנוף מדהים של המפרץ והרי אדום.
מהתצפית נרד ונחזור דרך פארק הולנד ,היער הדרומי
ביותר בארץ עם צמחיית מדבר ייחודית ,לאילות.

מסלול בדרגת קושי בינונית 5 ,ק”מ
נצא לכיוון נחל רודד ,נעלה עד אזור המחצבה הנטושה
והבונקר .נמשיך לכיוון "העפיפון" ופארק הולנד ,יער
קק"ל הדרומי ביותר בארץ עם מינים מקומיים ונדירים
כמו שיטה סלילנית וסוככנית ,שיזף מצוי ,דום מצרי ואף

נרד דרך תעלת המים מתחת לכביש  90ונתקדם
לשמורת הטבע ארץ החרדונים ,שם עם קצת
מזל נוכל לחזות בחרדוני צב מצוי .נמשיך
לפארק הצפרות הבינ"ל ,נעבור סיור מודרך
ונתצפת על מיני ציפורים .נחזור לקיבוץ
באוטובוסים.

מסלול אוטובוס
נבקר במטעי קיבוץ אילות ,נעבור הדרכה
בפארק הצפרות ונמשיך לתצפית על הפלמינגו
בבריכות המלח ,שם הם ניזונים מסרטני מים
מלוחים ורכיכות .נסייר בבארות השרשרת -
הניקבה התת קרקעית של הפוגארות בשמורת
עברונה ,ובסיום המסלול נשוב לקיבוץ.

מסלול אופניים 20 ,ק״מ
נעלה בנחל רודד בעליה מתונה ,נפנה לכיוון
שחורת ונרד דרך חניון הלילה עד למחצבה
בתחתית הנחל .נחצה את כביש  90במחסום
ונמשיך דרומה עם הגבול לאורך שדות הקיבוץ
עד לפארק הצפרות .נחצה את הפארק ונעלה
לאילות דרך תעלת המים .נהנה מהנופים סביב
הקיבוץ ומשטחי החקלאות ואם יהיה זמן
נבקר את הפלמינגו בבריכות המלח .המסלול
מיועד לרוכבי שטח וקל מבחינה טכנית .חשוב
להירשם למסלול זה מראש.

על מנת שנוכל להתארגן מראש ,אנא הירשמו למסלול הרצוי ולהסעה.

הרשמה בלוחות המודעות ,במייל ,liat@adssc.org :בטלפון 054-4290465 :ובקישורwww.adssc.org/tiyul :

רשות
הטבע
והגנים
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בית ספר משותף בערבה

המשרד להגנת הסביבה

פוסעים בשביל ישראל+
לזכרו של אלעד דן

פסיכולוג קליני

מטפל בקליניקה פרטית בקיבוץ אילות,בעל ניסיון עשיר
בעבודה עם אנשים המתמודדים עם הפרעות אישיות,
חרדה ,קשיי הסתגלות חברתיים ,פוסט טראומה ודיכאון.
הגישה הטיפולית מכוונת לצרכיו הרגשיים של המטופל,
על מנת לאפשר מענה נכון ומותאם לחייו האישיים
ומציאת נתיב למימוש עצמי וחיים מספקים.

ליצירת קשר

054-4445587

elnekave77@gmail.com

מיועד לתלמידי ח’ עד בוגרים בני 70
תלמידי כתה ז' בליווי בוגר

 3ימים באזור
מישור החוף

ים בשב

לי
י

מומחה טיפול במבוגרים והדרכות הורים
 M.Aבפסיכולוגיה קלינית ובריאותית,
לימודי פסיכו-דיאגנוסטיקה,
לימודי פסיכואנליזה ופרשנות.

טיול מס׳  9מרץ 2019
פו
סע

בועז אלנקוה

ש ראל

אלעדדןדן
שלאלעד
לזכרו של
לזכרו

יום חמישי – 14.3

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

יום שישי – 15.3
הקפצה חזרה לבית ינאי ,נמשיך לאורך החוף עד "חוף
העונות" בנתניה ,נעלה לטיילת של העיר .לאחר עקיפת
"בית גולדמינץ" ,נרד עם השביל בפארק האירוסים ,ל"חוף
הירוק" .מדרום למכון וינגייט נעלה על המצוק ,עד קיבוץ
געש .נלך לאורך המצוק עד לפארק המים בשפיים.
(כ 20-ק"מ).

יום שבת – 16.3

פתרונות תחבורה
מחירים מיוחדים לתושבי חבל אילות
ניתן לבצע הזמנות מאילת ולאילת,
לנתב"ג ולכל הארץ
*הסעות במונית נגישה לכסא גלגלים
*וגם מונית מרצדס מפוארת עד  6נוסעים
*ניתן לבצע גם משלוחים והובלת מוצרי חשמל

להזמנות

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

המחיר כולל נסיעות ,לינה ,הדרכה ,אוכל ולוגיסטיקה
ביטול השתתפות ללא חיוב :עד  3ימים לפני היציאה
ההרשמה נסגרת ביום שני ה11.3.18-

פרטים לגבי ההרשמות יפורסמו בהמשך.

יובל053-2291001 :
מנחם053-7790971 :

לפרטים נוספים:
אפרת אמיתי 054-9799126 -

בית ספר משותף בערבה

המשרד להגנת הסביבה

החברה הכלכלית

לפיתוח חבל אילות

קצה המדבר | גיליון מס | 210 .ינואר 13 2019

החלוציות כסטארט-אפ

 /רותם ג'קסון

מה גורם לסטארטאפיסט צעיר ויועצת שיווק דיגיטלי לעזוב את המקום בו הכל קורה ,לטובת קיבוץ
מתחדש באמצע המדבר? ליאור ויאיר קברלצ'יק מספקים תשובה מפורטת וברורה לשאלה הגדולה הזו

משפחת קבלרצ'יק

כבר יצא לי לבקר בקיבוץ לוטן כמה וכמה פעמים ,אבל מעולם לא
הזדמן לי לחוות אותו דרך עיניים כל כך מלאות באהבה והתפעה
לות כפי שהוא מצטייר בעיניהם של ליאור ויאיר קבלרצ'יק .על אף
הזמן הקצר יחסית בו הם גרים בקיבוץ ולמרות שהם עדיין בתהה
ליך קליטה ,תחושת הפטריוטיות שלהם כה חזקה ,שהם הרגישו
צורך עז לקחת אותי לסיור רשמי ברחבי הקיבוץ ,שהתחיל בארוה
חת צהריים בחדר האוכל והמשיך בטיול רגלי דרך חדרי האירוח,
השבילים הפורחים ב"אקו כיף" ושיחה על כוס קפה בבית התה.
בנונשלנטיות מקומית הם פרשו את שמיכת הפעלולים של אהוד
על הרצפה ,הוציאו לזוהר כמה משחקים מהתיק והתיישבו חדורי
מטרה להעביר לי את האופטימיות הקוסמית שהפכה למנת חלקם
מאז בחרו את ביתם במדבר .יש לי הרגשה שככה בדיוק הרגישו
החלוצים הראשונים שהגיעו ארצה ,אחרת קשה להסביר איך הקימו
מדינה כל כך מהר.
יאיר ,בן  ,36מהנדס תעשייה וניהול ,עבד חמש שנים בתכנות עבור
חברת סטארט-אפ במרכז הארץ לפני שקיבל את הג'וב החדש שלו
בערבה הדרומית  -פיתוח עסקי ושיווקי בחברת "אנרוויב" העוסקת
בתחום האנרגיה המתחדשת" .זו הזדמנות שהמקום הזה פתח לי ,אני
וליאור צוחקים על זה ,כי זה היה העולם שחלמתי להגיע אליו".
ליאור ,ב ת  ,30למדה לתואר ראשון בפרסום תקשורת שיווקית ו�ע
סקה בשיווק דיגיטלי באופן עצמאי .כיום ,היא משמשת כיועצת
ומרצה לעסקים קטנים ובינוניים במסגרת 'מעוף' באילת ומעניקה
שירותי שיווק דיגיטלי ללקוחות פרטיים .יש להם שני ילדים  -זהר
בת שנתיים ואהוד בן חמישה חודשים ,יליד מדבר אמיתי.
מה גרם לכם לעזוב את חיי הנוחות והקדמה שבמרכז הארץ ולעבור
לקיבוץ שכוח אל בקצה המדבר?
"במשך תקופה ארוכה ,עוד לפני שהגיעו הילדים ,חיפשנו את המקום
בו נבנה את ביתנו" ,משיבה ליאור" .פנינו לכל מיני סוגי הרחבות
במושבים וקיבוצים למיניהם ,היינו פתוחים לכל מקום בארץ ואפילו
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שקלנו את יוון .מראש ידענו שאנחנו
רוצים להשתייך לקהילה ,למרות שיה
דענו מה זה רק ברמה רעיונית .חיפה
שנו כמעט בכל מקום אפשרי ,אפילו
הגענו לקיבוץ מנרה בצפון ואז ממש
במקרה ,כמו כל הדברים הטובים,
חברה מהלימודים סיפרה לי על החה
וויה שעברה בקיבוץ לוטן ,ביום כיפור
ומשהו באותנטיות של הרוח היהודית
קנה אותי".
מה היה בלוטן שלא היה במקומות
אחרים?
"החלטנו לבוא לסוף שבוע בקיה
בוץ (למרות שיאיר לא ממש התלהב
כמוני) ,ופתאום ,כשהגענו לכאן,
קיבלנו מיד את ההרגשה שצריכים
אותנו ורוצים אותנו .בכל מקום אחר
שהלכנו לבדוק ,פגשו אותנו באיזה
חדרון מכירות קר ודאגו להבהיר לנו
שהקהילה הקיימת לא ממש אוהבת
קליטה."...

"לכולם יש תפיסה יותר משוחררת ופחות מקובעת
כמו במרכז  -שם מצפים ממך להיות במיינסטרים,
כאן ,בגלל שאת גרה פה ,מראש את כבר לא
במיינסטרים ,כי את במאדים" (ליאור)

יש לאן לצמוח
וזה מה ש"תפס" אתכם?
"גם ,אבל לא רק .לא היה קשה להבין שהקיבוץ לא במצב מדהים,
אבל אני חושבת שדווקא זה מה שמשך אותנו  -שיש למקום לאן
לצמוח ולהתפתח ולכן יש לנו מקום להיכנס ,להשפיע וליצור .קלה
טנו שאנחנו יכולים להיות חלק מאיזשהו גרעין ראשוני ,מה שאומר
שאנחנו ממש יכולים לכתוב את מגילת העצמאות שלנו".
אז אהבה ממבט ראשון?
"אותי זה ממש הדליק" ,מכריזה ליאור" ,ומיד התלהבתי ,אבל זו לא
חוכמה ,אני תמיד בטרפת .במשך השנה באנו כמה פעמים  -למרות
שאני מבחינתי כבר הייתי משוכנעת  -אבל היה צריך עוד לעבוד
על יאיר."...
"אני חשבתי יותר מיינסטרים" ,אומר יאיר בחיוך מתנצל" .יש לי
חברים בקיבוצים מכל הארץ ,אבל כשבאנו לפה ראיתי שזה לא
בדיוק הקיבוץ הסטנדרטי .אם לומר את האמת ,אפילו קצת נרתעתי
בהתחלה ,אבל ליאור ישר תרגמה לי את זה למניות ,לשפה שאני
מבין ' -המניה עכשיו בתחתית' היא אמרה לי 'ומי כמוך יודע שזה
הזמן להשקיע״.
מה גרם לך להשתכנע?
"שנינו הגענו לשלב שבו חיפשנו שינוי  -אני ,מבחינתי ,מיציתי
את העבודה שלי (גם ככה כבר עבדתי מהבית) ,אז החלטנו להגדיר

מראש את השנה ועשרה חודשים שקיבלנו מהקיבוץ לתהליך הקה
ליטה  -כניסיון .בנוסף ,ראיתי שחברי הקיבוץ במצב שהם רוצים
להתחיל מחדש והבנתי שבטח דווקא בגלל זה יהיו פה הרבה הזדה
מנויות עסקיות ,ואולי אמצא שותף ליוזמה או לרעיון .הדליק אותי
שיש פה פוטנציאל לעשייה ,ואהבתי את זה שהקיבוץ חיפש אותו
הדבר".

של יאיר גרה יחסית קרוב אלינו ,וכשהיה צורך היא הייתה היחידה
שיכולנו לפנות אליה .זה יתרון של קהילה שמפצה על החיסרון
של משפחה .לא היה לנו את זה במרכז ,למרות שכולם גרו קרוב
זה לזה ,כמעט ולא היינו נפגשים ,מערכת היחסים הייתה מסתכמת
בלייק בפייסבוק .כאן יש לנו מעט מאוד חברים שהם חברים שלי
בפייסבוק ,הרוב פשוט חברים בחיים באמת".
אילו עוד יתרונות יש לקיבוץ לוטן על פני המרכז?
"באיזה עוד מקום ,חברה שלי מהקהילה מטפלת בבת שלי במסגרת
גן הילדים?!״ תוהה ליאור" .שלא לדבר על כך שאני נמצאת במרחק
קריאה  -אם צריך אותי ,אני באה עם נעלי בית ...זו פריבילגיה שאין
בעיר .גם לרכוב על האופניים עם הסלסילה למרכולית".

"ממש קשה לי לראות את עצמי חוזר לגור במרכז.
המרחב שהתרגלתי אליו ,כל הטבע הזה שפתוח
סביב ,החברה המגובשת ,הסיפוק התעסוקתי,
החינוך של הילדים  -הכל הסתדר לנו בצורה הטובה
ביותר" (יאיר)

מוארת

מתי עברתם ללוטן?
"עברנו לקיבוץ ב  ,1.5.18 -חודשיים לפני הלידה של אהוד" ,או�מ
רת ליאור" .ברגע שהבנתי שאני בהריון ,ידעתי שאני רוצה לעבור
לפני הלידה ,כי רציתי שזוהר כבר תיקלט בגן ולי יהיה קצת זמן עם
עצמי .אז עוד לא הבנתי שאין דבר כזה"...
איזו קבלת פנים חיכתה לכם?
"הגענו ,כשאני בחודש שמיני ,לבית זמני ,קטן מאוד ,כשרוב הציוד
שלנו עוד היה בארגזים במחסן באילת ,כי לא היה מקום בבית .בליה
לה בו הגענו לקיבוץ עם המשאית ,תושבי הקיבוץ  -אנשים שלא
הכרנו ממש לפני כן – כבר חיכו לנו ועזרו לנו לפרוק את המשאית
ואז הציעו לנו לישון בחדרי האירוח ,כדי שיהיה לנו יותר נוח .זה
מאוד ריגש אותנו ומיד נתן לנו להרגיש שאנחנו חלק מהקהילה,
מהמשפחה".
כבר מאותו לילה ראשון ,מרגישים יאיר וליאור חלק בלתי נפרד
מקהילת לוטן .הם רכשו חברי אמת שלהם מטרה משותפת ,הקימו
פורום יזמויות בו הם לוקחים חלק פעיל ,מצאו את ג'וב החלומות
שלהם ,הביאו עוד ילד לעולם וקבעו את מקומם במדבר" .אפילו
הספקנו לצרף אנשים חדשים" ,מוסיפה ליאור" :הבאתי את אחותי
לעבודה מועדפת אחרי צבא ואת האחיין שלי מסקוטלנד להתנדבות
של שנה.
אתם מרגישים שהמעבר ענה על הציפיות שלכם?
ליאור" :הרבה יותר ממה שציפינו ,במיוחד האנשים .עכשיו יש
ראורגניזציה ואני מרגישה שבזכות שיתוף הפעולה של החברים
הותיקים והנקלטים החדשים ,נוכל להקים אימפריה של קיבוץ".
עכשיו ,כשאתם גרים פה כמה חודשים ,מה דעתכם על המקום
והאזור?
"יש פה פנינה תיירותית וקסם אקולוגי ,יש תיירים והכל כל הזמן
בתנועה ".מהרהרת ליאור בקול" .מגיעים לפה אנשים מאוד מוכה
שרים ,משפחות של תושבים ,אורחים ,נקלטים .יש פה קשת מגה
וונת של תחומים ומכנה משותף מאוד ברור .לכולם יש תפיסה
יותר משוחררת ופחות מקובעת מאשר במרכז  -שם מצפים ממך
להיות במיינסטרים ,כאן ,בגלל שאת גרה פה ,מראש את כבר לא
במיינסטרים ,כי את במאדים .מבחינתנו זה מיקום אידיאלי – ממש
לא חור ,כמו שחושבים".
"לא היה לי פשוט לעזוב את הוד השרון" ,מודה יאיר" ,שם היה לנו
שפע של היצע ופעילויות ופה זה קצת חסר ,ובכל זאת ,ממש קשה
לי לראות את עצמי חוזר לגור במרכז .המרחב שהתרגלתי אליו ,כל
הטבע הזה שפתוח סביב ,החברה המגובשת ,הסיפוק התעסוקתי,
החינוך של הילדים  -הכל הסתדר לנו בצורה הטובה ביותר".
למה הכוונה ב"חברה מגובשת"?
"אנחנו חווים כאן את ההגדרה הגבוהה ביותר של קהילתיות ".מסה
בירה ליאור" .רק פה גיליתי שאני יכולה להוציא את הילדים מהגן
בארבע ולהגיע הביתה ארבע שעות אחרי .את מקשקשת עם חברה
ואז כבר הולכים אליה הביתה ,הילדות משחקות והיא מכינה ארוה
חת ערב .אם ,למשל ,אני נתקעת בעבודה באילת ,אני יכולה לבקש
מחברה שתוציא את זוהר; בעיר לא הייתה לנו אופציה כזו .רק אמא

והשכנים ...הנאים השכנים בעיניכם?
"כל אחד כאן הוא אישיות .יש פה עומק לאנשים ודווקא בתוך כל
התרבות של הסמארטפונים ,הרשתות החברתיות והמסכים  -זה עוד
יותר בולט .יושבים עם אנשים בערב ג'אם ,כשהילדים משחקים
ברקע ,ומדברים על דברים שמעניינים אותך .פתאום אני קולטת
שאפילו הפסקתי לצלם ,כי אני יוצאת מהבית בלי טלפון ובלי ארנק.
זה הכי משחרר שיש".
איך אתם מסתדרים עם החוסר בהיצע ובפעילויות שהייתם רגילים
אליהם במרכז?
יאיר" :אחת הבעיות במקום מרוחק ,זה להתארגן על קניות לארוחת
ערב (כמו שקרה לנו היום .)...עדיין לא הפנמנו את הרעיון שאין
איפה לקנות ,למרות שהמרכולית סוגרת לנו פינה המון פעמים.
אנחנו רגילים שהכל תמיד נמצא בהישג יד ,אז אנחנו שוכחים להה
תארגן מראש ואז אנחנו מגלים שאין לנו כלום לארוחת שישי .מזל
שאפשר להירשם לארוחה בחדר אוכל ביום שישי".
"דווקא זה שאין לנו כאן מספיק היצע ופעילויות מדרבן אותנו להיות
יותר פעילים וליזום דברים ".מציינת ליאור" .אני עדיין לא נכנסתי
ללב העניינים של הקיבוץ ,כי אני עוד בבועה של אחרי לידה ,אבל
אני מאוד ארצה להיות שותפה ולקחת חלק בעיצוב הקהילה .יש פה
פוטנציאל רב ,במגוון תחומים  -תיירות פנים וחוץ ,תרבות – למשל
להזמין את כל האזור להופעות ,הרצאות וסדנאות בבית התה ,שהוא
מקום עם הרבה קסם.
חוץ מזה שיש לנו את ה'אקו כיף'  -אנחנו באים לכאן הרבה ופעם
בשבוע גם מגיעים הורים וילדים לעבוד בגינה הקהילתית ,לשתות
תה צמחים ולעשות פיתות על הסאג' במטבח הבוץ המאובזר .יש
לנו סושי בימי חמישי בקיבוץ יהל במרחק שמונה דקות נסיעה ,יש
את פונדק נאות סמדר ,יש תחבורה ציבורית והחינוך פה מדהים".
הקונספט של "חדר-אוכל" מדבר אליכם?
יאיר" :בחודשים הראשונים גרנו בבית קטנטנן ,במטבח בלי גז ,אז
היינו אוכלים הרבה בחדר אוכל וזה דווקא טוב ,כי ככה מכירים
את כולם הרבה יותר מהר .זה מקום מפגש בסופו של דבר ,במיוחד
בארוחות שישי".
"אחרי הארוחה תמיד יושבים ביחד לקפה ועוגה במועדון וזה ממש
כיף ".מוסיפה ליאור.
ומה הלאה?
"לי ולעוד חברה יש פנטזיה להקים פה מתחם לריטריט וסדנאות
בכל הקשור להיריון ולידה .בפברואר כבר יזמתי מפגש ראשון
כזה עם המיילדת שלי מהצפון ואחרי שחוויתי בעצמי את המקום
והאזור ,אני מאמינה שאוכל להביא לכאן אנשים ולהראות להם שזה
לא כזה חור כמו שחושבים״ .אומרת ליאור ומחזקת את דבריה בתוה
בנה מעניינת – "שמתי לב שהרבה אנשים שהיו פה 'שינשינים',
או ילדים שהתארחו כאן עם המשפחות שלהם בעבר ,חוזרים לפה
עכשיו כבוגרים עם המשפחה שלהם ,לבדוק קליטה .בכלל ,כל מי
שמגיע לפה הוא ׳ווקינג און סאנשיין׳ ,אפילו כשיורד גשם מסביב,
כאן לא יורד גשם .אני ממש מרגישה מוארת פה".

קצה המדבר | גיליון מס | 210 .ינואר 15 2019

 80זה ה–  65החדש

 /גל נקדימון

כאשר תושבי חבל אילות שמעו שד"ר יהודית פישר פורשת לגמלאות ,התגובה היתה – "טוב ,היא כבר
כמעט בת  "...70אבל יהודית פישר בת  80והפרישה שלה היא רק מהעבודה ,כי עכשיו היא התחילה ללמוד
ספרדית ,לטייל בעולם וכמובן – להמשיך לעסוק בספורט
ד"ר פישר ,בעלת העיניים התכולות הטובות והמבטא ההונגרי הכבד,
היתה חלק מהמרפאה האזורית במשך  15שנה וההרגשה היתה שהיא
תישאר לעוד  15שנה לפחות ,אבל כמו כל הדברים הטובים ,גם
זה נגמר והרופאה הפסיקה לעבוד ,רק כדי שתוכל להתחיל לעשות
דברים אחרים .נחמה פורתא – גם אנחנו חסרים לה.
יהודית פישר נולדה בשם יהודית גרוסברג ,באוקטובר  ,1939בעיר
בראשוב שבטרנסילבניה ,שהיתה חלק מהאימפריה האוסטרו-הונה
גרית ובשנת  1918עברה לשלטון רומניה .שמעתי פעם שהמגזר
שמתחתן הכי הרבה בתוך עצמו אחרי
החרדי – זה המגזר הרפואי ומשפחה
תה של ד"ר פישר מהווה דוגמה טובה
לכך – אמה היתה רופאת עיניים ,אביה
פנימאי ,הדוד (אח של אמא) ואשתו
וגם הדוד מהצד של אבא – כולם רוה
פאים ובתה – אנדריאה – רופאה גם
היא ,נוירולוגית ילדים בתל-השומר,
מנהלת יחידה למחלות נדירות "מרצה
בכירה ועובדת קשה על הפרופסורה".
אומרת ד"ר פישר בגאווה ובאותה מידה
של גאווה היא מודיעה" :אבל בעלי
היה מהנדס!" ומסתבר שבמציאות שבה
גדלה ובגרה ,ברומניה הקומוניסטית,
מהנדסים נחשבו וגם הרוויחו – יותר
מרופאים.
שנה לפני שנולדה ,כאשר חלק מטרנסיה
לבניה עבר להונגריה ורק הוריה נשארו
באזור הרומני ,נלקחו כל בני המשפחה
שאיתרע מזלם לגור בצד הלא נכון –
למחנות ,משם שבו רק האח של אמה
ואשתו ושני ילדים מהצד של אביה .עם
כל ההיסטוריה הטרגית הזו ובמציאות
לא קלה ,גדלה יהודית עם מעט מאד
זיכרונות קשים ,יחסית.

ביניהם" ,היא אמרה שהוא משעמם ...אבל בימים שלאחר מכן הוא
החל לטייל ברחוב שלי ,עד שירדתי יום אחד למטה לדבר איתו".
היו חיי קהילה יהודיים בבראשוב?
"היתה קהילה פעילה ,עם שני בתי כנסת – אחד נאולוגי (אליו השה
תייכנו) ואחד אורתודוכסי .כשהקהילה הצטמצמה ,איחדו את שני
בתי הכנסת למבנה אחד ופשוט שמו וילון בין שני החלקים .היינו
נפגשים כולם בבית הכנסת ,חוגגים יחד חגים וגם לימודי בית הספר
היהודי התקיימו בתוך מבנה בית הכנסת .למעשה ,לפני שעלינו –
בתי ואני – לישראל ,התבקשה הקהילה
לאשר את יהדותנו בפני משרד הקליה
טה .עד היום יש בבראשוב כ 40-יהודים
מבוגרים ,שחיים בקהילה".
אחרי החתונה עבר הזוג הצעיר לעיר
בשם פלויישט .ואחר כך לבוקרשט ,שם
עבדה יהודית במרפאה קהילתית .ימים
ספורים לפני שילדה את בתה ,התבשר
בעלה על קידום בעבודה ,אך זמן קצר
לאחר מכן הגיע אליו אותו אחד שהמה
ליץ עליו לתפקיד הבכיר וכולו התנצה
לויות – הוא לא ידע שאסור להמליץ על
יהודים" ...וכך גיורגי נשאר תמיד סגן,
אף פעם לא מנהל .הוא התקדם בעבודה,
אבל לא לתפקיד בכיר" ,היא מספרת
בחיוך ,בלי שמץ של מירמור.
למה החלטת לעלות ארצה?
"תקופה ארוכה חלמתי לעלות ,אבל
בהתחלה היו אלה ענייני עבודה שמנה
עו מאיתנו ומאוחר יותר ,כשהבת שלי
היתה בת  ,19בשנה השנייה של לימודי
הרפואה (ובשנים ההן היה מאד קשה
להתקבל ללימודי רפואה ברומניה) -
נפטר בעלי ממחלת הסרטן .רק אז הגה
שתי את הבקשה לעלות ועברו שנתיים
עד שהתקבלה .במהלך השנתיים האלה
החלטתי שחשוב שהיא תדע אנגלית ולכן היא למדה באופן רציני
את השפה ,עד שידעה אותה היטב ,אבל עברית לא ידענו בכלל עד
שהגענו לישראל".

"הייתי במרכז הקליטה חצי שנה ואחר כך
עברתי לפתח-תקוה והתחלתי לעבוד בבילינסון
כסטאז'רית ,כדי שאוכל לעבור את ההסמכה ולחזור
לעבוד כרופאה"

משלימות חומר

משפחתה הגרעינית שרדה את השואה מכיוון ש"הרומנים ,תמורת
כסף ,עשו הכל" והיותה ילדה יהודיה בסביבה עוינת לא השאירה
טראומות ,למעט דברים אותם היא מגדירה כקלים ,כמו העובדה
שבחלון החנות שמול ביתם נתלה שלט שהודיע שהכניסה לכלבים
וליהודים  -אסורה.
בתור בת להורים שהיו – לא עלינו – רופאים ,דורגה המשפחה
בקטגוריה שנייה ,אחרי מי שנחשבו עובדים ,שהיוו את הקטגוריה
הראשונה .את לימודיה ואת בחינות הבגרות סיימה ,כמקובל באותן
שנים ברומניה ,בגי ל  16ומייד החלה ללמוד רפואה בקלוז' ,כך ש�ב
גיל  ,23כאשר נישאה ,כבר היתה רופאה לכל דבר ועניין .במהלך
הלימודים ,הכירה את בעלה  -גיורגי ,כשהגיע לאזור שבו גרה עם
בת-דודתו – חברתה של יהודית .החברה לא כל-כך רצתה להכיר

מתי עליתן?
"בשנת  ,1989רק שבועיים לפני נפילתו של צ'אושסקו ,עלינו לארץ
והגענו למרכז קליטה בכפר-סבא .אנדריאה ,שכבר סיימה שלוש
שנות לימודים ,נרשמה למכינה בירושלים ,עשתה מבחן פסיכומטרי
והתקבלה ללימודי הרפואה באוניברסיטת תל-אביב ,אותם החלה,
למעשה ,בשנה הרביעית ,אבל לא לפני שהשלימה שוב את רוב
השנה השלישית ועוד חומר מהשנה השנייה".
ומה את עשית במהלך השנים הללו?
"הייתי במרכז הקליטה חצי שנה ואחר כך עברתי לפתח-תקווה
והתחלתי לעבוד בבילינסון כסטאז'רית ,כדי שאוכל לעבור את
ההסמכה ולחזור לעבוד כרופאה .אחרי השלב הזה לא הצלחתי למה
צוא עבודה ,אלא בבית אבות ,ברמת-אפעל ,שם העניינים התנהלו
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אחרת לגמרי ממה שהייתי רגילה ...לא היה לי שם טוב ,אבל רק
כשבתי התחתנה הייתי מוכנה לעזוב את האזור וכך הגעתי לאילת
 פה מצאתי עבודה ,במרפאה ד' של הכללית (נקראת כיום 'מרפאתאופיר')".
לא חששת ממזג האוויר? בכל זאת ,ממזרח אירופה ,לדרום ישראל...
"מאד חששתי ,אבל עברתי לפה בשנת  ,1994לפני  25שנה ,ועם
הזמן – התרגלתי".
מתי הכרת את מרפאת חבל אילות?
"רק אחרי שיצאתי לפנסיה (בפעם הראשונה) בגי ל  .65אחרי ה�פ
רישה הייתי מחליפה רופאים לפי הצורך באילת ,ובמרפאת שחמון
הכרתי את ד"ר סמי איתן וכשהוא עבר לחבל אילות ,הזמין אותי
לעבוד במרפאה האזורית ,ובשנת  2005התחלתי להגיע פעמיים
בשבוע ,עד שהגיע מתי לעבוד במשרה מלאה ואני ירדתי ליום בשה
בוע ושישי פעם בשבועיים".
איך התרשמת מהמרפאה האזורית?
"הייתי מופתעת מאד  -בגלל האנשים ,המטופלים ,שהיו אחרים
לגמרי ממה שהכרתי עד אז  -טובים יותר ,סבלניים יותר ,אנשים
שמוותרים על התור שלהם בשביל מישהו אחר לפעמים ,מה שלא
ראיתי קורה בשום מקום אחר ...אני ממש אהבתי אותם ,שלא לדבר
על האחיות ,שכל אחת מהן היא משהו מיוחד! הרמה של האחיות
במרפאה היא מעבר למה שמקובל ,והן עושות הכל מכל הלב! אני
חושבת שאם הייתי צריכה לחזור לעבוד בקופ"ח כללית בעיר ,לא
הייתי יכולה ...אז באופן קבוע ,לא כמחליפה בעת הצורך ,עבדתי רק
במרפאה של חבל אילות".
והרופאים?
"מתי – זה פשוט חלום .הוא אינטליגנט ,יודע ,לומד ,רוצה לעזור
לכל אחד (וזו הבעיה הגדולה שלו) ,...חלום של כל מרפאה ,זה
לקבל רופא כזה .אין דברים כאלה! ושי ,שמחליפה אותו בחודשים
הקרובים ,היא פשוט תופעה  -היא אינטליגנטית ,תמיד משתדלת,

יודעת המון ומשתדלת לדעת יותר .לדעתי ,העתיד שלה מזהיר".
חשבת שתעבדי עד גיל שמונים?
"לא ,אף פעם לא חשבתי שאעבוד עד עכשיו ,אבל היה לי כל כך
טוב בעבודה ,שלא רציתי להיפרד .עד שבתי אמרה – אמא ,תלכי,
לפני שאת מתחילה לעשות שטויות .ואז אמרתי – נכון ,הילדים
תמיד צודקים".
את לא מתגעגעת לעבודה?
"זה באמת מעניין ואפילו מפתיע אותי ,שאני לא מתגעגעת לעבודה
(רק לאנשים) ,כי עבדתי  57שנים ,מגיל  23עד גיל  80ולא חשבתי
להפסיק ,אבל מהרגע שאמרתי 'זהו' ,אז זהו .לא מתחרטת".

"שלא לדבר על האחיות ,שכל אחת מהן היא משהו
מיוחד! הרמה של האחיות במרפאה היא מעבר למה
שמקובל ,והן עושות הכל מכל הלב!"
ועכשיו ,חודשיים אחרי – איך את מרגישה עם זה?
ד"ר פישר מחייכת בשובבות כשהיא עונה " -בזמן שעבר מאז שפרה
שתי הייתי בקפריסין ,בהונגריה ,בעוד חודשיים אני מתכוונת לנסוע
לארמניה .התחלתי ללמוד ספרדית במתנ"ס קולייר ,יש לי חברים
וחברות ,אני יוצאת לים ,יש לי מנוי לקונצרטים ,מנוי לתיאטרון,
יש הרצאות במכללת הגמלאים פעם-פעמיים בשבוע ,ובכל בוקר,
בשעה  8:30אני הולכת לסוג אחר של התעמלות למבוגרים במרכז
קולייר .וכמובן  -יש לי שני נכדים ,הבנים של בתי ,אנדריאה ,שגה
רים במרכז הארץ ,אז פעם בחודש אני נוסעת אליהם ולפעמים הם
באים לפה לבקר".
הראיון הסתיים ,ד"ר פישר יצאה מבית הקפה ועלתה בקלילות במה
דרגות שבדרך לסופר ,בעוד אני מדשדשת בכבדות מאחור ,ונשבעת
לעצמי שממחר בבוקר אני מתעמלת שעה לפחות ,עושה מנוי לקוה
נצרטים ואולי גם לומדת ספרדית...
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מפנקסו של פנסיונר

 /דובי הלמן

הסיפורים של ברונו
כשספר ,או סופר ,מפעימים אתכם עד כדי כך שאתם חשים צורך לחלוק את החוויה עם הסביבה ,כנראה
שמדובר ביוצר ויצירה חריגים .דובי הלמן הרגיש כך כשנחשף לכתביו של הסופר היהודי המנוח
הדברים הבאים עוסקים בספר .אין לי כוונה לפתוח טור של ביקורת
ספרים ,מעולם גם לא עסקתי בכך ,או כתבתי אודות ספרים ,אלא
שהפעם מדובר בספר ,או סופר ,שקריאה בו הייתה כל כך מהממת
שנשאבתי לרצון לשתף אתכם בחוויה הזו.
מדובר בספר פרי עטו של ברונו שולץ ,המכיל שני קובצי סיפוה
רים" :חנויות הקינמון" " /בית המרפא בסימן שעון החול" .מיד
יבואו כמה מלים על ברונו עצמו ,אבל הספר הוא אוסף של סיפורים
המתרחשים כולם בעיר בשם דרוהוביץ' ,הממוקמת באוקראינה של
היום ,בחבל לבוב ,מזרח גליציה .עד לפלישה הנאצית שלאחר הסכם
ריבנטרופ-מולוטוב חיו בעיר כ 40-אלף יהודים ,מתוך אוכלוסיה
כללית של  70אלף תושבים.
הספר בנוי סיפורים סיפורים ,שחגים סביב חוויות של הסופר אודות
משפחתו – אבא ,אמא ואחות  -העוברים במעגלים בעיר ,תוך פגיה
שה עם פינות שונות .כל תיאור של שולץ עובר עם כל אירוע למסע
קסום אל סביבת הטבע והתרחשויות מקסימות ,שחלקן חיצוניות
וחלקן פנימיות .אביא בפניכם ציטוטים מעטים מההסתכלות של
שולץ על הסובב אותו .הציטוטים מקורם בסיפורים "פאן" ו"אדון
קרול":
"בגן הגדול ,שהסתעף לכמה שבילים ,היו אזורים ואקלימים שונים.
בצדו האחד הוא היה פתוח ,מלא חלב שמימי ואוויר ,ושם הציע
לשמיים את מצע הירק הרך ,העדין והפלומתי ביותר .אך כששקע
במעמקי השלוחה השנייה וצלל לתוך הצל שהטיל הקיר האחורי
של המפעל הנטוש למי-סודה ,ופניו התענגנו בבירור ,הוא נעשה
גס-רוח ומרושל ,הזניח את עצמו בפראות ,דקר בסרפדים וסמר
בברקנים ,הוכה בשחין של כל-מיני עשבים שוטים ,עד שלבסוף
– בין הקירות  ,במיצר הרחב והמלבני – איבד את עשתונותיו והשה
תגע .שם הוא כבר לא היה בוסתן ,אלא התקף טירוף ,התפרצות זעם,
עזות-מצח צינית והוללות .שם נתנו פורקן לתאוותם ראשי כרוב
חלולים מתנשאים ,מתבהמים – מכשפות ענקיות המסירות לאור
היום הבהיר את החצאיות הרחבות שלהן ,משילות אותן זו אחר זו,
עד שהטלאים של סחבותיהן התפוחות המחוררות והמרשרשות".
"היום מאחורי הווילונות המה בינתיים יותר ויותר ברחש של זבובים
שהשתגעו מהשמש .החלון לא היה יכול להכיל את השרפה הלבנה,
והווילונות התעלפו מן הרטט הגלי הבהיר שעבר בהם.

"בגן הגדול ,שהסתעף לכמה שבילים ,היו אזורים
ואקלימים שונים .בצדו האחד הוא היה פתוח ,מלא
חלב שמימי ואוויר ,ושם הציע לשמיים את מצע
הירק הרך ,העדין והפלומתי ביותר( ".ברונו שולץ)
ואז חלץ את עצמו מבין המצעים וישב עוד זמן-מה על המיטה,
נאנח מבלי-דעת .גופו בן השלושים וכמה נטה להשמנה .גוף זה
שתפח משומן ונשחק מחיי-מין פעילים מדי ,אך עדיין פעם במיצים
ססגוניים ,נראה בתוך הדממה הזאת כמבשיל אט-אט לקראת גורלו
העתידי.
כשישב כך ,בקיפאון מחשבתי ,בערפל חושים וגטטיבי ,כולו הופך
לזרם דם ,למערכת נשימה ,לפעימה עמוקה של מיצים ,צמח בעומק
גופו המיוזע והמכוסה שיער במקומות רבים איזה עתיד לא ידוע ,לא
מנוסח ,כמו גידול מפלצתי הצומח בכיוון ממד לא-נודע .הוא לא
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חרד מפניו ,כי כבר חש הזדהות
עם הדבר הכביר הזה ,הלא-נודע,
שאמור להגיע ,וצמח יחד אתו
ללא התנגדות ,בהסכמה מוזרה.
אדיש באימה השקטה זיהה את
עצמו העתידי באותן פריחות
עצומות ,באותם גידולים פנטה
סטיים ,שהבשילו לנוכח מבטו
פנימה".
את חייו של שולץ מלווים כמה
סיפורים שליקט והביא דוד גרוסה
מן .אחד מהם הוא סיפור ההוצאה
של כתביו לאור  -יום אחד הוא
מגיע לוארשה ,כדי למצוא דרך
להיפגש עם זופיה נאוקובסקה,
שהייתה סופרת ומחזאית נערצת בפולין .שולץ מגיע לבית מלון
משפחתי קטן בבעלות מגדלנה הפסלת; המלון המשפחתי משמש
מקום מפגש לסופרים ואינטלקטואלים .שולץ מבקש ממגדלנה
שתארגן עבורו פגישה עם נאוקובסקה ,ולו רק לדקות ספורות .ואכן,
נאוקובסקה נעתרת ונפגשת עמו ,הוא מוסר לה את ספרו בבקשה
שתקרא לפחות עמוד אחד .נאוקובסקה מבקשת משולץ להקריא לה
את העמוד הראשון מן הספר ,היא מקשיבה ולפתע מפסיקה אותו
ומבקשת שישאיר בידיה את הספר והיא תשוב אליו יותר מאוחר.
ואמנם ,היא התקשרה אליו עוד באותו הערב ,ואמרה לו שהיא
קראה שלושים עמודים מן הספר ,יש דברים שהיא בטוחה שלא
הבינה ,אבל נדמה לה שזוהי תגלית ,אולי התגלית החשובה ביותר
בספרות הפולנית של השנים האחרונות ,והיא רוצה לזכות בכבוד
להביא את כתב היד הזה בהקדם האפשרי להוצאת ספרים.
מיד עם פרסום ספרו זכה שולץ לתשומת לב אוהדת ולהכרה בכיה
שרונו הייחודי בחוגי הספרות בפולין .ככל שעברו השנים הוא הפך
למגנט של עניין לקוראים ולכותבים בכל רחבי העולם  -סופרים
רבים כתבו עליו ,שילבו אותו כדמות בספריהם ,או הדהדו את סיפור
חייו .כך למשל דוד גרוסמן ,שדמותו של שולץ משובצת בספרו
"עיין ערך 'אהבה'".
לצד סיפור חייו ,יש גם עדויות על רגעיו האחרונים :בגטו דרוהוביץ'
היה לשולץ פרוטקטור בדמות קצין אס.אס .שניצל את שולץ לציורם
של ציורי קיר בביתו .יריבו של אותו קצין אס.אס ירה בראשו של
שולץ ברחוב ,רק כדי להציק לקצין .על פי השמועה פגשו לאחר-
מכן והודיע לו  :הרגתי את היהודי שלך ונענה על כך :בסדר ,עכשיו
אהרוג אני את היהודים שלך.
עדות אחרת ,שונה מעט ,על מותו של הסופר ,היא של חבר טוב,
שמספר כי ב"יום החמישי השחור" ביצע הגסטאפו טבח בגטו
דרוהוביץ' .הוא ושולץ היו במקרה בגטו לצורך קניית מזון (במקום
להיות במקום עבודתם מחוץ לגטו) וכאשר שמעו יריות ניסו לברוח.
שולץ ,שהיה חלש מבחינה גופנית ,נלכד בידי סוכן גסטפו בשם
גינתר ,שעצר אותו ,הצמיד אקדח לראשו וירה פעמיים.
רבים מקוראיו של ברונו שולץ לא מצליחים להבין את כל הדימויים
בהם הוא משתמש ,ובכלל את תאור ההתרחשויות הכמעט מיסטיות
שהוא מתאר .ולמרות זאת ,אני ממליץ להתגבר על הקושי הזה ולה
קרוא אותו.

תמיד שמאלני

 /דובי גולדמן

"וירושא-לא-אה-אים"!
מי החליט ש"התקווה" זה המנון של יהודים? מה פתאום? הוא מתאים לכולם ודובי גודלמן יודע בדיוק מי
הכי מתאימה להסביר למה...
תראו ,אני בדרך כלל לא
עושה את זה ,אבל המאמן
האוסטרי ביקש ,אז הבטחתי
לו .מה לעשות ,חלק מתפה
קידי כשרת התרבות והספוה
רט וממלאת מקום אשת ראש
הממשלה הוא לעזור לנבחה
רת ישראל להגיע להישגים.
בקיצר...אנדי המאמן מאוד
רוצה למנות אחד מכם לקה
פטן ,כי הוא אומר שרק אתם
יודעים לשחק ,אבל אני לא
הסכמתי ,כי מסיבה שאני לא
מבינה אתם מתעקשים לא
לשיר את ההמנון .אז הבטה
חתי לו שאני  -שרת התרבות
והספורט וממלא מקום אשת
ראש הממשלה  -אשכנע
אתכם.
אז מה הבעיה טוואטחה?
סליחה ,זה בח או בח'? אה ...או קיי ...יש לך בעיה עם המילים
של ההמנון? איך אתה יודע שיש לך בעיה? קראת אותם? בעברית
קראת אותם? אתה בטוח? גם לך ברם? מה? סליחה ,ביראם ...גם לך
יש בעיה עם המילים? טוב ,נראה לי שאתם פשוט לא מבינים את
העניין .כן ,אני מבינה שזה לא עניין של שפה .הבנתי שאתם מבינים
עברית .זה לא בגלל זה ,זה פשוט בגלל שאתם ...נו ....אין דרך יפה
להגיד את זה...ערבים.
בואו נעבור על המילים ביחד ותגידו לי איפה הבעיה שלכם ,בסדר?
זה מתחיל ב"כל עוד בלבב פנימה" .יש למישהו בעיה עם זה? כן,
טועמה? מה זה לבב? אני לא בטוחה במאה אחוז ,אבל לדעתי זה
חלק פנימי בגוף .בגלל זה אומרים פנימה .אולי זה אמור להיות
לבלב וזו שגיאת כתיב .אני אבקש מהעוזרים שלי לבדוק .טוב -
למישהו יש בעיה עם הלבב פנימה או הלבלב פנימה? לא .יפה..
בואו נמשיך.
"נפש יהודי הומייה" .למי יש בעיה עם נפש יהודי הומייה? באמת
נאתכו? אתה מרגיש שזה לא מדבר אליך כי אתה לא יהודי? למה
זה צריך לדבר רק ליהודים? נראה לי שלא הבנת את המילים .מה
זה "הומייה" ,אתה יודע? מי הומה? לא טוואטחה .לא מי הומו ,זה
אמסלם .כולם יודעים .לא ...הומייה זה כמו מה שיונה עושה .השוה
רה הזאת מדברת על יונה יהודיה שהומה .מה יונים עושות ,אתם
יודעים? לא ...את זה הרגע אמרתי .חוץ מלהמות ,מה יונים עושות?
נכון טועמה – מחרבנות! השורה הזאת מדברת על יונה יהודיה .ומה
יונה יהודיה עושה? נכון ,מחרבנת! זה משל על זה שיהודים מחרה
בנים עליכם כל החיים .לזה אתה לא יכול להתחבר נתאכו? באמת?
יופי! אז בואו נמשיך.
"ולפאתי מזרח קדימה עין לציון צופיה" .את זה אתה מבין ,טוואטה
חה? באמת? יפה ,כי אני רוצה להיות גלויה אתכם ולהגיד שלי השוה
רה הזאת לא ברורה עד הסוף .תמיד חשבתי שהמשמעות היא שזאת
עין שצופה על מה שציפי לבני עושה במפלגת קדימה ,אבל לא
שינו את זה גם כשהיא עזבה .ואני מודה שאני לא סגורה על מי זה

ציון .אני אגיד לכם את האמת,
אני בדרך כלל שרה במקום
השורה הזאת "ולפאתי המחנה
הציוני עין לציון צופיה" .מה?
מה זה "פאתי"? זה כאילו הצד,
הכיוון...מאיפה אתה ביראם?
אה ...יופי ..נו אז זה כמו האזור
שממש קרוב לג'דידה אבל לא
ממש ג'דידה .איפה שכל הביוב
זורם אליו .בדיוק .יופי .אז אתם
רואים – אם לא ממש מבינים את
השורה ,אז היא לא נוראית .בואו
נמשיך.
"עוד לא אבדה תקוותנו ,התקווה
בת שנות אלפיים" ,לזה מישהו
לא מתחבר? למה לא? כיראם?
סליחה ,ביראם ...כי זאת תקווה
של העם היהודי? זה מה שאתה
חושב שהעניין? אתה טועה .זה
עוסק דווקא ממש בכם .בתקווה
שמתישהו נבחרת ישראל תגיע למשהו יותר משמעותי מראשות
הבית האוקיאני .איזה טורניר ,איזה נצחון חשוב ...משהו ..למה זה
אלפיים ,אתה שואל ...באמת אני צריכה להסביר לכם כמו ל ...נו...
איך אני אגיד את זה יפה ...כמו לערבים ...זה אלפיים ,כי אף אחד
לא מאמין שתצליחו גם בעוד אלף שנה לעלות למונדיאל...זה מאוד
פשוט דווקא .אפשר להמשיך? יופי ,הגענו לקרשנדו...

"נפש יהודי הומייה" .למי יש בעיה עם נפש יהודי
הומייה? באמת נאתכו? אתה מרגיש שזה לא מדבר
אליך כי אתה לא יהודי? למה זה צריך לדבר רק
ליהודים? נראה לי שלא הבנת את המילים
"להיות עם חופשי בארצנו ,ארץ ציון ירושלים" .תסבירו לי מה הבה
עיה עם המשפט הזה? מה? אתם לא רוצים להיות חופשיים בארצנו?
זאת תקווה שכל ערבי צריך להתחבר אליה .אתם לא רוצים להיות
חופשיים בארץ שלנו? אתם מעדיפים להיות בכלא? נפחא או קציה
עות? יש לכם העדפות? אתם בארץ שלנו ואתם חופשיים .אני לא
מבינה מה הבעיה שלכם .אם כבר ,לי יש בעיה עם המשפט הזה...
כן ,חיראם? סליחה ביראם? מה זה "ארץ ציון ירושלים"? "ציון" ,זה
אותו ציון שכבר פגשנו בו בבית הראשון .לא נכנס לזה שוב ,בסדר?
ו"ארץ ירושלים" ,זה כי ירושלים היא הכי חשובה בכל הארץ .כל
יהודי שואף להגיע לירושלים .בגלל זה אני גרה בראש העין ....אבל
מה הבעיה שלכם? היהודים שואפים להגיע לירושלים ,הערבים
גרים בירושלים .מה הבעיה?
יופי .סגרנו? כולם מסכימים  -מהמשחק הבא כולם שרים את ההמה
נון .שניים-שלושה משחקים וגם נמנה קפטן ערבי .מעולה .יהיה
לנו מאמן אוסטרי ,קפטן ערבי ,שחקנים ערבים; רק נפטר מעוד
כמה שחקנים יהודיים ,ובעזרת השם נתחיל לנצח .אנחנו נהיה אור
לגויים!
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ִמ ְד ַ ּב ִריא

 /ד״ר אלעד ויזל

איזה חום!
אחת מהסיבות האופייניות לפנייה למרפאה ,במיוחד עם ילדים -
הינה חום.
מהו "חום"?
עליית חום הגוף ,היא למעשה חלק ממנגנון המתריע על תהליך לא
שגרתי המתרחש  -הגוף נמצא במהלך התמודדות כלשהי .חום מוגה
דר כעליית טמפרטורת הגוף מעל הנורמה ,כלומר  38מעלות צלזיוס
(במדידה בפי הטבעת) .מדובר בתגובה של הגוף למחלה ולרוב זאת
איננה המחלה עצמה ,אלא רק
תסמין שלה .לכן ,אין הכרח
לטפל בחום בכל מצב ,אלא
לברר מהו מקורו.
איך מומלץ למדוד חום?
מדידת החום המומלצת ,היא
באמצעות מד-חום דיגיה
טלי .לא מומלץ להשתמש
במד-חום כספית הישן ,שכן
במקרה של שבירתו תיתכן
הרעלה .בילדים מומלץ למה
דוד בפי הטבעת ,בית השחי
או בפה – בהתאם לגיל הילד,
מחלתו ומידת שיתוף הפה
עולה שלו .במדידה בבית
השחי יש להוסיף חצי מעלה
לקריאת חום הגוף המדויק.
בחודשיים הראשונים לחיים
מדידה בבית השחי מדויקת
כמו זו בפי הטבעת .מד חום
אינפרה אדום למצח אינו
מדויק בתינוקות רכים ,ואמין
רק כאשר מוחזק נכון .מדחום
מוצץ ומדבקות במצח אינם
מדויקים ,ולפיכך אינם מוה
מלצים.
מתי מומלץ לטפל בחום?
בילד בריא ,ללא מחלות רקע,
שמצבו הכללי טוב  -אין
הכרח לטפל ,אך יש לשקול
טיפול בחום כאשר הוא מעל
 38.5מעלות צלזיוס .כמו כן,
מומלץ לטפל כאשר הילד אינו חש בטוב והחום כרוך בתסמינים
של חוסר מנוחה ,אי שקט ,כאבי ראש ,צמרמורת או כאבי שרירים.
בתינוק עד גיל  3חודשים – יש להתייעץ עם רופא.
בחום מעל  40מעלות ,מומלץ לטפל בכל מקרה .בחום גבוה מ41-
מעלות יש סיכון לנזק ,ולכן לא מומלץ להתקרב לרמת מעלות
גבוהה שכזו .ישנם ילדים בעלי נטייה לפרכוסים ואז יש מקום לתת
טיפול גם בחום נמוך יותר מ 40-מעלות.
איך מומלץ להוריד חום?
אמצעים לא תרופתיים להורדת חום :אמבטיות במים פושרים ,או
רטיות לחות הן בעלות יעילות מסוימת ,אך עלולות להגביר את
תחושת אי הנוחות של הילד .ככלל ,רצוי לעשות שימוש באמצעים
אלו בחום מעל  40מעלות בלבד .הרטבות עם אלכוהול והפשטה
מוחלטת אינן מומלצות.
אמצעים תרופתיים להורדת חום :התרופות המומלצות והיעילות
להורדת חום הן פאראצטמול (אקמול\נובימול וכו') ואיבופרופן (נוה
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רופן) .המינון בתרופות אלו ניתן על פי משקל הילד וכתוב באופן
ברור על גבי החפיסה .אין לעבור על המינון המקסימלי המומלץ.
שתיהן יעילות ובטוחות  -הן במתן דרך הפה והן בנרות בפי הטבה
עת .שימוש לסירוגין ,או שילוב התרופות אמנם יעיל יותר ,אך קיים
חשש לטעויות במינון ובתדירות ולכן אינו מומלץ  -אלא במקרים
מיוחדים ועל פי המלצת הרופא .בילדים ,אופטלגין אינו מומלץ,
אלא במקרים ספציפיים ורק בהוראת רופא.
מתי לפנות למרפאה לבדיא
קה?
חום ,כאמור ,הוא חלק מהתה
מודדות הגוף עם מצב זיהומי
או דלקתי ,ולעיתים אף יכול
לסמן על תהליך מסוכן הקוה
רה בגוף .אם אתם הורים מנוה
סים ויודעים לזהות כי מדובר
במחלה ויראלית פשוטה ואם
הילד נראה חיוני ומתנהג כרה
גיל ,אין הכרח לפנות לבדיקה
במרפאה באותו יום בו הופיע
החום .אך אם אתם הורים
טריים ועדיין לא התנסיתם
במצב של חום אצל ילדיה
כם  -מומלץ לפנות למרפאה
לבדיקה.
לכשתגיעו למרפאה ,תבה
דקו אצל האחות ,שתחליט
אם קיימים סימנים מדאיגים
הדורשים בדיקה והתייחסות
של רופא .קיימים סימנים
המתריעים כי יתכן והחום
הינו חלק מבעיה משמעותית
ויש לפנות למרפאה .סימנים
אלו הם :חום שנמשך מעבר
לחמישה ימים ,ירידה כללית
במצב הילד שלא חולפת
לאחר הורדת החום ,אפאה
טיות ,פריחה ,הימנעות משה
תייה או חוסר מתן שתן ,כאבי בטן והקאות וכל תסמין שנראה לכם
חריג אצלכם ,או אצל ילדיכם.
הרופא ,בבדיקתו ,יצטרך להחליט לגבי מקור החום ודרך הטיפול
הנכונה .הגורם העיקרי לחום בילדים הוא מחלות וירליות ,בהן אין
צורך לתת אנטיביוטיקה .אנטיביוטיקה הינה כלי נהדר לטיפול ,אך
יש להשתמש בה בחכמה .בשנים האחרונות ,עקב שימוש יתר ,מתה
פתחים בעולם חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה ואם תהליך זה ימשך
 כלי זה כבר יהיה לא יעיל .לכן ,יש חשיבות גדולה לאבחנה נכונהושמירת האנטיביוטיקה למקרים בהם היא באמת נדרשת.
זכרו – החום בא לסייע לגופכם בהתמודדות ,אך הוא גם סימן אזהה
רה ,ואנחנו כאן לשירותכם בכדי לעזור לאבחן ולטפל.
בברכת חורף חמים ונעים!
אלעד
*עיקרי הדברים לקוחים מתוך ההנחיות הקליניות של האיגוד הישראלי לרפואת ילדים

רב-שיח

 /בנג׳י גרובר

החיפוש שאינו נגמר
חודש חדש ,שנה חדשה!!! נפלא .אני כל כך אוהב התחדשות ,אוהב
שינויים ,אוהב לבדוק את עצמי מדי פעם  -האם אני בכיוון הנכון?
במה עליי להשתנות ,במה אני יכול להשתפר.
הרקליטוס מאפסוס ,הפילוסוף היווני (המאות ה –  6-5לפנה"ס)
מצוטט כמי שאמר" :אי אפשר להיכנס אל אותו הנהר פעמיים".
וכנראה גם אמר" :אין דבר קבוע מלבד ההשתנות" .היה מי שניסה
לשכלל את האמירה של הרקליטוס ולומר שאי אפשר להיכנס לאותו
נהר גם פעם אחת .מה זה בדיוק אומר? שגם כאשר משהו יכול
להתרחש רק פעם אחת ,אפילו אז ,הוא אינו מתרחש בצורה אחת,
בפעם האחת הזאת .שני אנשים יהיו נוכחים באותו אירוע ויספרו
עליו בצורה שונה ,אם מעט ואם הרבה .כך שאפילו להיכנס פעם
אחת לאותו נהר אי אפשר...
חשבתי על העניינים האלה כאשר פגשתי ספר נפלא ביותר של הנה
שיא החמישי של מדינת ישראל ,יצחק נבון ז"ל " -יומן מדיטציה –
מחוויותיו של הנשיא החמישי במנזר בודהיסטי בבורמה" .הספר יצא
לפני קצת יותר משנה ואני בהחלט אהבתי ,למדתי ,השכלתי ואני
ממליץ .הביקור של נבון  -אשר הצטרף בעצם לראש הממשלה,
דוד בן-גוריון  -היה בדצמב ר  ,1961כלומר לפני  58שנה ,והד�ב
רים מאוד חשובים גם כיום .ראשית ,עצם העובדה שתוך כדי ביקור
ממלכתי ,מוצא לו יצחק נבון זמן ועניין בהכרה של התרבות בה הוא
מבקר ,זה שיעור בפני עצמו.
בפתח דבר של יומנו כותב נבון" :נזדמנתי לבורמה לרגל עיסוקיי.
אמרתי לעצמי :הגע בעצמך ,מאות מיליונים בני אדם מאמינים בדת
זו הבודהיסטית ועוסקים ב'התבודדות' או מוטב לומר 'התבוננות'.
מה פשר התבוננות זו? מה מטרתה? ולאן פניה? וכיצד היא נעשית?"
(עמ'  )43מיד ממשיך נבון וכותב" :הלכתי למנזר ושהיתי בו שלושה
ימים( ".שם)
ההחלטה לכתוב את אשר קרה לו שם לא היתה פשוטה ,ועל כן
כנראה שלא פרסם את הדברים; היו אלה בני ובנות משפחתו אשר
החליטו לפרסם זאת בסופו של דבר .מכיוון שהוא עצמו חשש לכה
תוב ,אני אכבד אותו ואביא רק קצת מחששותיו כאן ,ואת הקורות
אותו אשאיר למי שאכן יעיין בספר" :הרבה חששתי אם להעלות על
הכתב את המוצאות אותי באותו המנזר .מאורעות אינם מתגבשים,
רק חוויות ,הרגשות ,התפעלויות ,הרהורים .הם כל כך מיוחדים
במינם ושונים מכל מה שעבר עליי עד אז ,שהם נראים מגוחכים
למי שלא התנסה בהם .שמתי את נפשי בכפי והעליתים על נייר.
אלה הדברים אינם בדויים מן הלב .כולם אמת ואין בהם הגזמות.
המאמין – יאמין ,והכופר – יכפור( ".שם)
בתחילת היומן נבון מספר שהמקומיים במנזר איחלו לו שיראה את
האור ,והוא כתב שאינו מבין על איזה אור מדברים .בהמשך הוא
אכן פוגש באור הזה וגם מגיע לדרגה ,חוויה ,של מה שקרוי סמדהי
(תקראו בעצמכם ותבינו.)..
ואיפה היה בן-גוריון כשכל זה מתרחש? כאשר נבון סיפר לאחר
מעשה לבן-גוריון על חוויותיו ,הוא הקשיב בפליאה גדולה .הוא -
במקום לעסוק בתרגול כמו נבון  -ישב עם נזירים בודהיסטים ובירר
איתם סוגיות שונות בתורת הבודהיזם" :בין היתר בדק איתם את
סוגיית השארת הנפש ,או הלידה מחדש לאחר המוות".
ההתעסקות של שני אישים חשובים בהנהגה הישראלית בענייני
רוח ,לא מצאה חן בעיני חלק מהגורמים במדינת ישראל באותו זמן.
עיתון מעריב  -אשר לא חסך שבטו מבן-גוריון  -כתב על כך שראש
הממשלה ושר ביטחון מניח את עסקי המדינה ,על מנת לנסוע לבוה
רמה להתרכז בחוטם שלו ,הנושם ונושף .נבון היה סבור שזה היה
חשוב ביותר" :מדובר היה בשלושה ימים של הגות עמוסים רגה
שות ,מחשבות ,חוויות ,דאגות ,סקרנות ,רגעי ייאוש ,פחד ממסתורין

ואיבוד שליטה ,ושמחת ההישג( ".עמ' )125
בשובו ,מצא נבון זמן לשבת ולספר על החוויות שלו לכמה אנשים,
ביניהם פרופסור גרשום שלום ,גדול המומחים למיסטיקה יהודית
באותם ימים ,ולמשוררת לאה גולדברג .נבון מתאר שהחבורה לה
סיפר את חלק מחוויותיו" ,הקשיבו קשב רב ,מופתעים ומשתאים.
אז קם פרופ' גרשום שלום ואמר" :מעניין מאוד .סוף סוף אני מבין
מה שכתב תלמיד של המקובל רבי אברהם אבולעפיה מספרד ,במאה
השלוש-עשרה ,הוא מתאר בדיוק את החוויות שאתה מתאר! מה
שאתה מכנה הסמדהי ,הדרגה שהגעת אליה מתוארת ממש אצל
המקובל הזה( "...עמ'  .)127נעים ונחמד לגלות קשרים בין עולמות
של רוח וסוד בתרבויות שונות .להבנתי ,כולם בסוף מכוונים לעומק
הבנה ,ענווה ,חמלה וכמובן תיקון עולם.
לשנה החדשה אני מאחל לעצמי ולכל מי שרואה בכך ברכה ,בדיוק
את הרשימה היפה הזאת של נבון   -רגשות ,מחשבות ,חוויות ,ד�א
גות ,סקרנות ,רגעי ייאוש ,פחד ממסתורין ואיבוד שליטה ,ושמחת
ההישג.
נבון עבר שינוי ,משהו השתנה בו .אנחנו ,כאמור ,משתנים כל הזמן.
יש לנו מה להכיר בעצמנו ומחוצה לנו .אנחנו בתוך תהליך של גילוי
עצמי וחיפוש .אני תמיד קצת מפחד מאנשים שחושבים שהם כבר
הגיעו .לפעמים מגיעים ומוצאים ,אך אז שוב מתחיל החיפוש .מותר
מדי פעם להגיע ,אך לא לחשוב שכל האמת כאן ואני מצאתי.
כדברי עידן רייכל" :מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו להגיד
שהגענו".
הנה הגענו לשנת  .2019בוודאי נופתע ממנה ,נקווה שלטובה.

בנג'י גרובר ,רב ,אוהב טקסטים ועורך טקסים
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משולחנו של חנן /

חנן גינת ראש המועצה האזורית חבל אילות וד"ר לגיאולוגיה
הדס שפירא מנכ״לית המועצה

להתאים למחר
המועצה פועלת למתן שירות ראוי ואיכותי לישובים .לאור הצמיחה וההתחדשות החלטנו לערוך מספר
שינויים בהרכב המועצה ,שיתאימו את המענה והשירותים שנותנת המועצה האזורית לתושבים
המועצה האזורית חבל אילות צומחת ומתפתחת ,ובמהלך השנתיים
הבאות יצטרפו אלינו כ 100-משפחות חדשות .כיום בחבל כ5,000-
תושבים ,מהם  70%מהתושבים חיים בקיבוצים ו 30%-בישובים
הקהילתיים באר אורה ,שחרות וכן בבסיס חיל האוויר בעובדה.
א .מוקד פניות ציבור – כחלק מתהליך צמיחה והתחדשות ,המועצה
פועלת בימים אלו לניסוח סל שירותים ,בו יוגדרו השירותים הניתה
נים לתושבים ולישובים על ידי מחלקות המועצה השונות וגם השיה
רותים המואצלים מהמועצה לישובים ומועברים לאחריות הישובים.
בנוסף ,תנוסח אמנת שירות עם הגדרת לוחות זמנים ועלויות של
השירותים השונים .כל אלו ירוכזו בחוברת שתפורסם לתושבים
ויישומה יוחל באמצעות מוקד טלפוני לפניות הציבור (מוקד .)106
ב .הקמת מחלקה לגיוס משאבים – במחלקה עוסקים בגיוס משאבים
ממספר מקורות:
 .1מתן מענה לקולות קוראים של משרדי הממשלה  -זוהי הדרך
המקובלת היום לגייס תקציבים ,הן לפעילות השוטפת והן לתמיכה
בפעילויות ובבניית תשתיות ומבנים.
 .2תמיכה של החטיבה להתישבות  -הן בחברה וקליטה והן בבניית
מבני ציבור.
 .3קרן קיימת לישראל ,ששותפה להקמה ולבניה של חלק משמעותי
מהתשתיות של ההתיישבות בחבל אילות.
 .4תמיכה של קרנות נוספות שעיקר פעולתן בפריפריה – קרן יקא,
קרן נ"ס ,ועוד.
 .5גיוס כספים מחו"ל ,הן מ Jewish National Fund-מארצות ה�ב
רית ומדינות נוספות.
המחלקה לגיוס משאבים פועלת  -הן בגיוס כספים עבור פעילות
המועצה והן כתמיכה בפעילות של הישובים" .אתגר המספרים"
(עליו כתבנו בגיליון הקודם) מחייב אותנו בהגדרה ברורה של המה
שימות והאתגרים ,לצד דיוק ומקצועיות.

טיפ וטרינרי

ג .צוות תקשורת – במטרה לחזק את הקשר בין המועצה לתושבים,
הוגדר צוות בריכוזו של שרון ארובס ,ובו פועלות גל נקדימון ,עוה
רכת עיתון "קצה המדבר" והניוזלטר החודשי ,זהר רוטבליט – אחה
ראית שירותים דיגיטליים וביניהם אתר המועצה ,פייסבוק ועדכוני
ווטצאפ ,ונורית גורן שאחראית על ארכיון המועצה.
ד .רכז ותיקים – כיום בחבל אילות  206איש מעל גיל  67ומספרם
צפוי להיות מוכפל תוך שש שנים .במהלך השנים האחרונות פעלה
בהצלחה במתנ"ס מחלקת "בשביל הפנאי" .לאחר תהליך חשיבה
ובשיתוף עם פורום הותיקים ,הוחלט שנכון יהיה שפעילות האזרחים
הוותיקים תרוכז על ידי המועצה ותהיה תחת המחלקה לשירותים
חברתיים .פעילות זו תהיה במקום הפעילות במתנ"ס .עיקר עבודתו
של רכז הוותיקים בחבל אילות יהיה ריכוז הפעילות במועצה לאנשי
הגיל השלישי ,קשר עם "הבתים החמים" בישובים המיועדים לגיל
השלישי (כגון מועדון "שקמה" ביטבתה) ,גיבוי לתמיכה הסיעודית
הניתנת במחלקה לשירותים חברתיים וכן חיזוק האפשרויות לתה
עסוקה והתנדבות של התושבים .כל זאת ,תוך שמירה ועידוד של
היוזמות הקיימות היום והגברת שיתוף הפעולה האזורי בתחומים
אלו.
ה .רכזת ישובים ותעסוהקה – משרה בהיקף של  ,75%שמטרתה הג�ב
רת שיתוף הפעולה בין המועצה והישובים ,תוך שיפור מתמיד במתן
שירות ,בהתאם לצרכים הדמוגרפיים המשתנים .כמו כן ,מיפוי צרכי
תעסוקה של התושבים הקיימים והנקלטים אל מול מקורות התעסוה
קה הקיימים .בנוסף ,ריכוז נושא יום העבודה בבית הספר.
אתגר מרכזי העומד לפנינו לשנה הקרובה ,הוא השבחת השרות
הניתן לתושבי החבל ולישובים .אנו מקווים לתת את השרות הנכון
והטוב ביותר לתושבי חבל אילות .זו זכותנו וזו חובתנו ואיתה נמה
שיך לטפח ולפתח את החבל.

 /ד"ר ריק עדן ,וטרינר

סיבות לאימוץ חיית מחמד מעורבת
יכול להיות שחיית המחמד המושלמת שלך מחכה לך במקלט (הסגר
עירוני ,מכלאה פרטית או עמותה) ,או בכלל משוטטת ברחובות .ביה
שראל ,זה לא "פופולארי" לאמץ בעלי חיים חסרי בית .רוב החיות
במקלטים הגיעו לשם בגלל מזל רע ,או בעיות של בני האנוש .החיה
עצמה לא עשתה דבר לא טוב ,ובכל זאת ,בכל שנה מורדמים אינסה
פור בעלי חיים שיכלו להיות חיות מחמד .המרביעים של חיות גזעיות
נוטים לבחור "זוג הורים" בגלל תכונות פיזיות-גזעיות ותיעוד ,אבל
אותן תכונות בגללן בעל החיים נחשב ל"גזעי" ,עלולות להיות הפוכות
לתכונות הכושר הביולוגיות .תשקלו את האלטרנטיבה – לבעל החיים
המעורב כנראה יהיו פחות בעיות בריאות כרוניות מאשר לחיה גזעית,
בעלת תעודות .מעבר לכך ,כשתאמצו חיית מחמד יתומה או נטושה,
תוכלו להתגאות בכך שעזרתם לבעל חיים נזקק והצלתם את חייו.
והכי חשוב ,תשפרו משמעותית את איכות חייכם!
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קיילי ,בת שנתיים וחצי .נמצאה בגיל חודש לצד הכביש בכרמיאל ,בארגז,
עם עוד עשרה גורים .מעורבת עם הרבה דברים טובים

המדור לשירותכם /

שרי ניצן

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

שלכם באהדה
כחלק מהפעילות של המחלקה לשירותים חברתיים בנושא צרכים
מיוחדים ,אנחנו בקשר מזה שנים עם ארגון "אהדה"" .אהדה" הוא
ארגון עזרה עצמית שהקימו הורים לאנשים עם מוגבלויות בתנוה
עה הקיבוצית ,והוא פועל תחת המרכז ליעוץ ושיקום של התנועה.
מטרת הארגון לקדם כלים שיעזרו להבטיח את עתידם של ילדים
ובוגרים עם צרכים מיוחדים בקיבוצים ,ובכך לתת ביטוי לערבות
הדדית המודגשת בתקנון הקיבוצי.
בתאריכים  ,25-26.12.18אירחנו בחבל אילות את תמר שי ,עו"ד
ויו"ר ארגון "אהדה" ,כדי לאפשר ליווי ויעוץ לבעלי תפקידים ,ועה
דות לצרכים מיוחדים ומשפחות בקיבוצים על "תקנון אהדה" .התה
קנון מיועד להגדיר את אחריות הקיבוץ והמשפחה להבטחת העתיד
של בני משפחה עם צרכים מיוחדים בקיבוצים.
כחלק מהביקור ,תמר גם העבירה הרצאה לקהל הרחב ,על מיצוי
זכויות המדינה עבור אנשים עם צרכים מיוחדים .תמר ,שבעברה
הייתה יועצת משפטית של ארגון "קשר" למשפחות מיוחדות ,דיבה
רה על סוגי נכות ,קריטריונים למיצוי זכויות של גופים ממשלתים
שונים – משרד הבריאות ,ביטוח לאומי ,משרד הרווחה ,משרד החיה
נוך – מתי ואיך לפנות ,וזכויות נלוות לגמלה .היא חידשה גם מידע
על זכויות להורים לילדים עם צרכים מיוחדים .הערב היה עשיר
במידע וטיפים חשובים .מצגת של הערב תועבר למשתתפים ולכל
מי שמעוניין ויפנה אליי בקשה למייל.shari@eilot.org.il :
בקרוב ,תתחיל סדרת מפגשים לקבוצת הורים ,שמטרתה העצמה

אישית והתמודדות עם האתגרים היומיומים של הורות מיוחדת,
שהיא הורות מורכבת אשר זקוקה לתמיכה מירבית .הקבוצה תעה
סוק בהיבטים שונים – לימודיים ,רגשיים ,התנהגותיים ,חברתיים
ומשפחתיים .המפגש הראשון (מתוך עשרה) של הקבוצה יתקיים
ב  ,26.2.19 -בליווי עדי לזר ,מטפלת רגשית ומדריכת הורים המ�ת
מחה בהפרעת קשב וריכוז .המפגש עם הורים בעלי התנסויות דומות
מיועד להעניק חווית תמיכה ,שיתוף ,התייעצות ולמידה .פרטים
נוספים יפורסמו בקרוב.

צמח החודש

 /בני שלמון

ינואר
פגוניה ערבית

		
שמה העברי לקוח משמו המדעי של הסוג
( ;)Fagoniaקרויה על שם בוטנאי צרפתי -
 G.C. Faginשחי במאה ה.17-
זהו שיח נמוך הפורח כל השנה ,לפי כמות המים
העומדת לרשותו .אחרי גשמי הסתיו – הפגוניה
מלבלבת ופורחת.
לפרחים ריח ורד נעים ,הניכר בעיקר
בבוקר! היא הקוצנית בין מיני הפה
גוניה הרבים באזורנו :פגוניה רכה
 במקומות יובשניים כמו מדרונותונחלים קטנים ,פגוניה דביקה -בחוה
לות ,פגוניה קטנת-פרחים  -באזוה
רים יובשניים שטוחים ,ופגונית סיני
 באזור הגבוה של מישר סעיפים-הר שגוב .ניכרת משאר מיני הפגוניה בעפצים
כדוריים על ענפיה .לחדי העין -הפרחים בגה
וונים של ורוד ארגמן.
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מפגש קולנוע

 10.1יום ה‘
 | 18:00אולם אזורי

אולם אזורי בשעה 20:30
כניסה חופשית

מרצה :כבוד השופט אלון אופיר

הרצאה בנושא אלכוהול ונהיגה

טיול של יומיים סובב כנרת בהובלת ותיקי החבל

טיול ותיקים

יום הנוער )מיועד לבני נוער ז-י"ב(
הפקה בהובלת בני הנוער והופעה של "התקווה "6

אירועים נוספים:

10.1

2829.1

מתנ“ס חבל אילות ינואר 2019

28.1

2324.1

17.1

8.1

9.1

כניסה חופשית

תיאטרון בית לסין בתיאטראות אילת

”מר גרין“

 28-29.1יום ב‘ ג‘
 | 20:30תיאטראות אילת

תיא

טרון

למנויי התיאטרון

מפגש גורלי של שני הפכים ,יהודי בודד
וחשדן וצעיר שמרצה אצלו גזר דין
של עבודות שירות לאחר שכמעט דרס
אותו  -הופך לברית גורלית ומפתיעה.
קומדיה אנושית מרגשת וחכמה
שהפכה ללהיט בכל מקום שהועלתה.
בהשתתפות :גדי יגיל ,עידן רוזנברג

”גן עדן לאורז“

רכישת כרטיסים בדף האירוע בלוח תרבות באתר המועצה או באתר  eilot.smarticket.co.ilפרטים בלוחות המודעות ביישוב

מגיל  | 14מחיר 30 :שח
קפה ועוגה החל מ19:00-

אחד האייקונים הגדולים של הקולנוע
האמריקאי שהחל את דרכו כאקדוחן קשוח
ומחוספס והפך לאחד הבמאים החשובים
והרגישים ביותר שפועלים כיום.
לאורך כל הקריירה הארוכה שלו ממשיך
איסטווד להתכתב עם דמותו המיתולוגית
תוך חשבון נפש נוקב.

"קלינט איסטווד
הארי המזוהם לומד לבכות"

2.1

קפה ועוגה החל מ19:00-

סרט ”הבן דוד“
ושיחה עם יוצר הסרט
השחקן צחי גראד

חוג קולנוע עם הבמאי והמרצה זיו אלכסנדרוני

חוג

נוע
קול

 2.1יום ד‘
 | 19:30לובי גלריה

 8.1יום ג‘

קומדיה מתוקה לילדים של תיאטרון ”אורנה פורת“
בבימויה של שירלי דשא.

הצגה ”פרצוף חמוץ“

 9.1יום ד‘
 | 20:00אולם אזורי

ים

 | 20:00אולם אזורי
הצגה צבעונית ומוזיקלית על מלכה מאד לא מרוצה,
שרק כועסת ובטוחה שבממלכה שמעבר לנהר
 החיים לגמרי אחרת.כשניתנת לה ההזדמנות לחוות את החיים
אנסמבל קולי  RANOTעם המשורר רוני סומק.
בממלכה השכנה ,היא מבינה מה חשוב באמת.
משתתפים :ירדן לויתן ,גילה פוליצר,
הקרנה חגיגית של סרט הווידאו של המופע
אבי סרוסי ,עידו יונה ימין
דרמה קומית על הפראנויה של הישראלים ביחס
שבוצע לראשונה בפסטיבל "אנימיקס" ,2018
נגן כלי הקשה :שמעון גרינשטיין
לערבים .מיד לאחר הקרנת הסרט תתקיים שיחה
ובו לחנים חדשים לשיריו של רוני,
בהנחיית דנה יצחקי ,מייסדת תיאטרון אלעד
וכן קלאסיקות ישראליות ובינלאומיות
ובת אחותו של צחי גראד.
לגילאי  | 10-4מחיר 50 :שח
הלוקחות אותנו אל פינות קסומות.
בכיכובם של :צחי גראד ,עלא דקא ואסנת פישמן
נגנים :רמי שולר :תופים ,כלי הקשה ,ויבראפון,
גיא קלינגר :קונטרבס,
ז'אנר :דרמה קומית
בר גוטפריד :ג .אקוסטית ,פסנתר,
אורך הסרט 93 :דקות ,שפה :עברית
עיבודים וניצוח :גדעון אפרתי
מגיל  | 14מחיר 30 :שח

קולנוע

ה

צג

ת
ילד

מו

זיקה
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