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ספר הג׳ונגל
עמ' 11

תוכן עניינים
הגיע הזמן
שאלה של מספר
מלך הג׳ונגל

6
8
11

מדורים
מהמתרחש
הרופא אמר
הרבי אמר
משולחנן
שירותים חברתיים
צמח החודש

4
16
17
18
19
19

הפגישה הראשונה ל 2019-של אירגון סבב"ע-
סביבה בריאה בערבה ,התקיימה בינואר
במועדון שבבאר אורה

"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 :שרי אשחר ,חנן גינת,
בנג'י גרובר ,איריס דניאלי ,טל הולצמן,
אלעד ויזל ,שרי ניצן ,בני שלמון
צילום שער:
איתי שני
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לפני כשבועיים נפרדנו מחבר יקר וטרם הפנמנו את גודל האבידה .מאיר רמון ,חבר קיבוץ
גרופית ,היה חבר נהדר ,חכם ובעל חוש הומור .הליכותיו החיצוניות אינן משקפות כלל את
תכונותיו הפנימיות .עדין ורגיש לחבריו .אהב לעזור לכולם בעצה ,בתמיכה בקשרים ובכסע
פים .אדם שידע להודות בטעותו ,עניו וצנוע .אהב את הקיבוץ ולא פחות את המדינה .מאיר,
אתה נקבר באדמת גרופית שכה אהבת ונותר עמוק בליבנו .שלום חבר אהוב ויקר.
כתיבה :שמוליק אשחר  ,איור :שרי אשחר

משפחת נווה-חריף מתאבלת עם
מירב והילדים על לכתו בטרם עת של

שלמה פיתום
איש משפחה
אוהב ואהוב וחבר יקר.

שלמה היה ממייסדי מקימי ומעצבי נווה חריף.
ביום שני ,4.2.19 ,הוא נקבר בחלקת האלוהים הקטנה שכה אהב.
אוהבים ומוקירים ,המשפחה והחברים

דבר העורכת
במהלך ינואר הזדמנתי לשני סניפים שונים של קופ"ח כללית במרע
כז – האחד ,בשיכון ותיקים היוקרתי ברמת-גן והשני – סניף מרכזי
וגדול ברחוב הרצל ,גם ברמת-גן .הסיבה – ילד קטן ,שפעת גדולה.
מצאתי עצמי יושבת וממתינה  -פה לרופאת ילדים ,שם לצילום
רנטגן ,מביטה סביב וחושבת ,או שמערכת הבריאות הציבורית במע
דינת ישראל הפכה לכזו של העולם השלישי ,או שחוויית הרפואה
שלנו שונה לחלוטין מהסטנדרט המקובל במדינה ,או שגם וגם...
שני הסניפים ממוקמים במבנים ישנים .מה זה ישנים? הראשון,
הקטן והאינטימי יותר ,לא שינה פניו מאז אני פקדתי אותו כילדה,
לפני  30-40שנה .השני ,הגדול והמדכא – כנ"ל .והיחס ...הו ,היחס.
וכן ,אני יודעת שבמרפאה האזורית חבל אילות כולם מכירים אותנו,
הצוות גר בקיבוץ השכן ,הילדים והנכדים של האחיות והרופאים
הולכים עם הבן שלי לבית הספר ו/או לכוללת והיחס האישי הוא
פריבילגיה השמורה למרפאות כפר .אבל בין ה"היי גל ,היי איתן,
מה שלומכם?" הלבבי שהתרגלנו אליו ,ל – "כן"" ,לא"" ,שחור"
",לבן" הלאקוני וקצר הרוח של המרפאות האחרות ,פעורה תהום
של תודעת שירות ויחסי אנוש.
אני כבר לא מדברת על החוויה האסטטית.
ובעניין דומה ,אבל שונה – אין ויכוח על כך שבית החולים יוספטל
לא נהנה ממכשור מתקדם ,או משירות מודרני ,בכל הנודע למע
כשיר  MRIשאין במקום ,אונקולוגיה ,ושלא תעזו לחטוף התקף
לב .אבל אחרי שמחכים לצילום ראות למעלה משעה וחצי באולם
המתנה מדכא ,עם עוד עשרות חולים עצבניים ,לומדים להעריך גם
את הקלילות בה מתבצע התהליך הזה ביוספטל הפריפריאלי .הניע
סיון האחרון שלי העמיד אותי על עשר דקות מהרגע שהגעתי לבית
החולים לצילום רנטגן ועד שיצאתי ממנו.
רוצה לומר – יש מצב שהתרגלנו לטוב .אין ספק שהילדים שלנו,
אלה שעד היום חוו רק את המרפאה האזורית חבל אילות ,עוברים

טיפ וטרינרי

הלם תרבות קטן כשהם נחשפים למקומות מקבילים אחרים .אני
יודעת שהבן שלי ,לאחר ששדרג את השפעת לברונכיט ,שאל בניע
מוס אם אפשר ,את הביקור הבא אצל הרופא ,לבצע ליד הבית.
אבל לא מומחית במערכות בריאות אנוכי ותהייתי בעינה נותרת –
האם מערכת הבריאות הציבורית במדינת ישראל הפכה לכזו של
העולם השלישי ,או שחוויית הרפואה שלנו שונה לחלוטין מהסטנע
דרט המקובל במדינה ,או שגם וגם...

שלכם ,גל נקדימון

הכללית רמת-גן ,הכללית חבל אילות  -מצאו את ההבדלים

 /ד"ר ריק עדן ,וטרינר

צפון ודרום
אזורים שונים בארץ טומנים בחובם סכנות לבעלי החיים
שלנו ,שלא קיימות באזור שלנו ,כמו עכברת ותולעת הפאע
רק ,אז אם אתם מטיילים בצפון עם חיית המחמד שלכם,
זכרו לחסן אותה.
עכברת (או לפטוספירוזי)ס) עשתה כותרות בקיץ וסתיו ש�ע
ברו .המחלה נגרמת על ידי חיידק שנישא בעיקר על ידי
חיות בר ,ופוגעת במגוון רחב של בעלי חיים ויכול לעבור אף
לבני אדם .הסימנים מגוונים וכוללים כאב ראש ,כאבי שריע
רים ,חום ומחלה יכולה להתבטא גם בדימום מהריאות ודלקת
קרום המוח .בחודש שעבר הופץ חיסון חדש למחלה ,ספציפי
לזן העכברת בארץ וכדאי לבקש אותו מהווטרינר שלכם.

תולעת הפארק  מועברת באמצעות הפרשות צואה מחיה
נשאית  -חולה קלינית ,או תת-קלינית .המחלה הולכת
ומתפשטת במרכז ובצפון הארץ (בינתיים לא בדרום) ואין
לה חיסון ...תולעת הפארק גורמת למחלה קשה בכלבים
ולעתים אפילו למוות .הטיפול הניתן הוא למניעת המחלה
ומתבצע לאחר החשיפה האפשרית לגורם ,או שהייה באזור
נגוע .המשמעות היא שיש להגיע עם הכלבים למרפאה לקע
בלת חיסון לאחר השהייה בצפון.
בברכה

Dr. Rick
Vet@ketura.co.il
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טורניר פיני

ה23-

10-15.3.19
במגרש הכדורגל בקיבוץ קטורה
הטורניר כולל קטגוריות גיל ילדים ד׳-ו׳ | נערים ז׳-ט׳
נוער י׳ -יב׳ | בוגרים | נשים | ותיקים

רישום קבוצתי
עד ליום ו׳ ה15.2.19-

לקבלת מסמכי רישום נא לפנות למשרד הספורט08-9223111 :
לפרטים :אורן אלמוג,0534244273 ,
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sport@matnas-4u.co.il

מהמתרחש בחבל
בואו לפתח את התיירות

נושאי טיוטת התוכנית:
א .מטרות תכנית האב
ב .רקע
ג .מבוא חבל אילות
ד .אפיון התיירות בחבל אילות
ה .עוגני התיירות בחבל אילות
ו .יעדי התוכנית
ז .אופן הפעולה
ח .הדרכים ליישום

שרי אשחר

ביום ראשון 10/02 ,בשעה  18.00בלובי גלריה שבאולם התרבות האזורי,
תתקיים שיחה פתוחה ,בשיתוף הציבור ,בנושא פיתוח התיירות בחבל אילות.
בשיחה תוצג הטיוטה לתוכנית האב לפיתוח התיירות בחבל אילות לשנים
.2019-2024
מטרת התוכנית לעצב ולקבוע את כיווני ההתפתחות במרחב בראיה רב-
תחומית והיא תכלול את עקרונות הפיתוח התיירותי ,אכסון ,פרוייקטים ,אטע
רקציות ,הסדרה סטטוטורית.

תושבי חבל אילות
מוזמנים לשיתוף ציבור בנושא:

פיתוח התיירות
בחבל אילות

בשיחה תוצג הטיוטה לתוכנית האב לפיתוח התיירות
בחבל אילות לשנים  ,2019-2024מטרת התוכנית
היא לעצב ולקבוע את כיווני ההתפתחות במרחב
בראיה רב תחומית והיא תכלול את עקרונות הפיתוח
התיירותי ,לינות ,פרוייקטים ,אטרקציות,
הסדרה סטטוטורית

יום ראשון

10.2

בשעה 18.00
בלובי גלריה

על סדר היום:

התושבים מוזמנים!
איריס דניאלי
מנהלת התיירות חבל אילות

רקע
אפיון התיירות בחבל אילות
עוגני התיירות בחבל אילות
יעדי התוכנית
פארק תיירות המדבר
אופן הפעולה
הדרכים ליישום
איריס דניאלי
מנהלת התיירות חבל אילות

ספורטאים מצטיינים?
אנו מזמינים אתכם למלא את טפסי הבקשה
לקבלת מלגות לספורטאים מצטיינים לשנת .2018
הזכאות לפי הקריטריונים המפורטים במסמכים | הגשה עד לתאריך 15.3.19

לקבלת המסמכים יש לפנות לאורן אלמוג
mail: sport@matnas-4u.co.il | 0534244273
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זה קורה

 /גל נקדימון

מנופים ,כלים כבדים ,ערמות ענק של סלעים וחול ,מבנים גדולים ,מגדל אחד גבוה,
מסלולים רחבים וצומת אחד מרומזר מאד – נמל התעופה רמון מתחיל לפעול .רשמו ביומנים -
מה –  19.3.19נמריא וננחת מול באר-אורה

מנקים את הטרמינל החדש

מי שחשב שיום לאחר הטקס המרשים והמתוקשר שהתקיים באמצע
ינואר כבר ימריאו מטוסים מנמל התעופה רמון – התאכזב ,אבל לא
רחוק היום בו נתבקש להדק חגורות כבר ליד פארק תמנע והדרך של
תושבי חבל אילות (למעט תושבי קיבוץ אילות) לתל-אביב וגם ליע
עדים בחו"ל – תתקצר .נמל התעופה מתחיל לפעול באופן הדרגתי,
לפי פרוטוקול ספציפי ובמקביל מסתיימת העבודה בשדות התעופה
של אילת ועובדה.
חנן מוסקוביץ ,המנהל של שני שדות התעופה הקטנים יותר ושל
נמל התעופה החדש ,הסביר לי את התהליך ואת הסיבות של ההפע
עלה המדורגת  -שכמוה מתקיימת גם בהפעלת נמל התעופה החדש
של איסטנבול – ויתרונותיו ,לעומת פרוטוקול אחר ,לפיו מתבצעת
ההעברה באופן מיידי ,כלומר – סוגרים שדה ישן ומייד פותחים ומע
פעילים את החדש ,כמו שנעשה בנמלי התעופה החדשים של אתונה
והונג-קונג ,למשל.
למה ההפעלה המדורגת?
"על מנת שנוכל לבחון שאנחנו באמת מוכנים ,בצורה מושלמת,
להפעלת המקום .זו שיטה שמאפשרת לצמצם את הסיכונים של
מעבר בן לילה ולהמשיך לתרגל הרבה מאד מצבים ,כמו קבלת
נוסעים וקליטתם ,כל התהליך
של צ'ק-אין ,ניסוי של מערכת
הטיפול במזוודות בעומס המע
קסימאלי שלה (העברנו ע"פ
הפרוטוקול של המערכת 1,200
מזוודות והבדיקה היתה מוצע
לחת) ,תרגילי חירום ,המראה
ונחיתת מטוסים ,תרגילי כשל
של נפילת מערכות מבצעיות
וכמובן – להפיק לקחים וליישם
אותם".
תן לי דוגמא לכשל של מערכת
מבצעית
"ביום שני הקרוב (הראיון התע
חנן מוסקוביץ מציג את רישיון
הפעלת נמל התעופה
קיים ביום ג' .22.1 ,ג.נ) יתקיים
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כאן תרגיל כשל חשמל .מכיוון שיש פה מערכות מבצעיות שאסור
להן ליפול  -כמו תאורת מסלולים  -יש לנו מערכת שלמה של גנע
רטורים; הרי לא ייתכן שמטוס עומד לנחות וייכבו האורות ...מכיוון
שזה נמל תעופה מבצעי שהרבה מערכות חייבות לעבוד בו באופן
רציף ,יש גיבויים באמצעות מערכות ואותן אנחנו בודקים ,כדי שלא
יקרה חלילה מצב שלא יהיה חשמל (למרות שזה ,כמובן ,נבדק גם
במהלך הבנייה).
בתרגיל אנחנו מפילים את החשמל  -יהיו פה ניצבים שמדמים נוע
סעים ואנחנו רוצים לבדוק שאם נופל החשמל הנוסע לא ירגיש את
זה ושכל מה שצריך לעבוד – יעבוד".

"שבעים שנה אחרי שהשדה באילת נפתח ,ב – ,18.3
יהיה יום הפעילות האחרון של שדה התעופה אילת,
ובשעה  17:30ניפרד מהמטוס האחרון שימריא
מהעיר .למחרת היום ,19.3.19 ,בשעה  ,14:00ינחת
פה המטוס הראשון"
איך מעבירים פעילות של שדה תעופה שלם באופן הדרגתי למקום
אחר ומה המשמעות מבחינת הנוסעים?
"נמל התעופה יתחיל לקבל טיסות במהלך ימי שני בחודש הקרוב:
ביום שני ,ה ,4.2-ימריאו וינחתו כאן ,ברמון ,ארבע טיסות פנים,
במקום בשדה התעופה באילת והטסים יוסעו לאילת על חשבון נמל
התעופה .ב –  11.2יפעלו כבר שש טיסות .ב –  18.2אנחנו נעביר
לפה את כל הפעילות מאילת ליום שלם ,מה שיאפשר לבחון דברים
נוספים ,כי יום שלם של פעילות יוצר בעיות מסוג אחר .כמובן ,כל
מי שיטוס בטיסות הספציפיות שמקום המראתן או נחיתתן ישתע
נה – יקבל עדכון על כך ,על מנת שיוכל להיערך בהתאם ,במידת
הצורך".
למה דווקא ימי שני ולא חמישי ,או מוצ"ש ,שהם הימים העמוסים?
"אנחנו בכוונה רוצים לתרגל בימים קלים וההדרגתיות נועדה בדיוק
לזה  -לבחון את המערכות .גם במסגרת התרגילים שאנחנו ביצענו
ומבצעים יש תרגילים של עומס ,כשהמשמעות היא שכל דלפקי

הצ'ק-אין עובדים ,יש שלוש עד חמש טיסות במקביל ,יש לחץ של
 400-500נוסעים שמגיעים לטיסות ,שלושה-ארבעה אוטובוסים
מגיעים לחזית הטרמינל וכל הנוסעים שעליהם נכנסים בבת אחת
לאולם – זה מצב של עומס שמתורגל ,על מנת שאם וכאשר יקרה
באמת ,נהיה מוכנים".

תקופת מבחנים
ומה בהמשך?
"במהלך חודש מרץ עדיין יעבוד נמל התעופה בימי שני בשבוע,
במתכונת של ימים מלאים ,ב –  4.3וב –  .11.3ביומיים הללו גם
בטיסות הבינלאומיות אל ומעובדה ינחתו כאן וימריאו מכאן ,סך
הכל  20טיסות פנים ושתי טיסות בינ"ל ביום .זה יאפשר לנו לבחון
את כל המערכות שעוד לא בחנו עם נוסעים 'אמיתיים' ,כמו ביקורת
גבולות ,מסועים של טיסות בינ"ל ,תקשורת עם חו"ל בנושא תגי
מזוודות ליעדים וכן הלאה".
יש עוד הבדלים בין טיפול בטיסות בינ"ל לטיסות פנים?
"נושא משמעותי הוא קבלת הטייסים של הטיסות הבינ"ל ,כי מדובר
בטייסים שמעולם לא היו פה ולא ביצעו כאן נחיתה או המראה .הם
יבצעו את הנחיתה לפי הכללים הבינ"ל ויהיה חשוב לקבל מהם
משוב ולשמוע את ההתרשמות שלהם".
מתי אנחנו נתחיל לטוס מכאן – ורק מכאן ,באופן קבוע?
"שבעים שנה אחרי שהשדה באילת נפתח ,ב  –  ,18.3יהיה יום ה�פ
עילות האחרון של שדה התעופה אילת ,ובשע ה  17:30ניפרד מה�מ
טוס האחרון שימריא מהעיר .למחרת היום ,19.3.19 ,בשעה ,14:00
ינחת פה המטוס הראשון והשדה יתחיל לעבוד באופן מלא בכל
הנוגע לטיסות הפנים.
הטיסות הבינלאומיות האחרונות ימריאו משדה התעופה בעובדה
ב –  ,31.3למחרת ,ב –  1.4לא תתקיים פעילות בינ"ל והיא תתחדש
ב – ".2.4
בשלב הזה ,כשאני כבר מדמיינת את הטרמינל הומה אדם ,האינטרס
האישי גובר עליי ואני יורה שאלות   -איך תתבצע העלייה הפ�י
זית למטוס צפונה? האם כל הנוסעים נכנסים לאותו טרמינל? יש
שער נפרד לטיסות פנים? חנן מוסקוביץ לא מתרגש .אחרי הכל,
רק יום לפני כן הוא אירח בטקס הפתיחה כ 500-איש ,ביניהם ראש
הממשלה ,שרים ונכבדים ,שהגיעו בשלושה מטוסים שנחתו ,כמובן,
ברמון .הוא מסביר וגם מדגים ,בסבלנות של מי שענה על שאלות
כאלה ואחרות עשרות פעמים ביומיים האחרונים.
"לטרמינל יש שני שערים ,שמשרתים את כל הנוסעים .בכניע
סה לתור תהיה הכוונה לטיסות פנים ולטיסות בינ"ל .אני מזכיר
שיש לנו מערכת אלפא שמיועדת לתושבי חבל אילות ואילת (וגם
לאנשים שטסים בתדירות גבוהה) ,ומאפשרת מעבר מהיר שכולל

שער יציאה מהטרמינל לחניות המטוסים

את ביצוע תהליך הבידוק הביטחוני מול עמדה בטרמינל .על מנת
להירשם למערכת ,יש להגיע לבידוק באילת ,להירשם למערכת,
להציג תעודת זהות (או רישיון נהיגה ,או דרכון) ,לעבור תהליך
תשאול בטחוני ,להצטלם ,לתת טביעת אצבע ובסוף התהליך מונפק
הכרטיס".
איך תתבצע ההגעה למטוס עצמו?
"ברגל ,או בהסעה ,תלוי בעמדת החנייה של המטוס .יש שלוש
עמדות מול הטרמינל ,שמרחק ההליכה אליהן הוא קצר וסביר.
אגב ,לכל אורך התהליכים יהיה מסלול שמפריד בין טיסות הפנים
לבינ"ל".
מה עם הסדרי תחבורה לאזור?
"יש הסדרי תחבורה שיתחילו לפעול בימי הפעילות ההדרגתית
ויופעלו באופן קבוע החל מפתיחת נמה"ת  -מאילת לרמון ובחזרה.
מדובר בארבעה קווי אוטובוס ,עם שני סוגי אוטובוסים ,שמתאימים
גם למי שמגיע עם מזוודות  -קו ישיר מהתחנה המרכזית באילת,
קווים שיעברו דרך השכונות וקווים שיעברו דרך בתי המלון .תדיע
רות הקווים תהיה בין רבע שעה לחצי שעה ולוח הזמנים שלהם
יאפשר הגעה לרמון בזמן לקראת הטיסה הראשונה ועד לאחר הטיע
סה האחרונה".
מה על עובדי שדה התעופה באילת?
"כל מי שעבד ועובד היום בשני השדות – עובדה ואילת  -עובר
לעבוד בנמה"ת רמון (למעט כאלה שפרשו לגמלאות) .הם יגיעו
למקום העבודה החדש כמקובל על פי הסכמי העבודה הנהוגים ברע
שות שדות התעופה – בתחבורה הציבורית ,או שהחברה המעסיקה
דואגת להם להסעות .אנחנו מסיעים את העובדים בשעות בהן אין
תחבורה ציבורית .למשל ,אם תהיה המראה ראשונה בשש בבוקר,
אז השדה ייפתח בשעה שלוש ,ואז ,מן הסתם ,אין תחבורה פעילה".

עניין מקומי
מה עם איוש תפקידים – יש עובדים מחבל אילות?
"בוודאי! יש הרבה עובדים שגרים ,למשל ,בבאר-אורה – מענפי
אחזקה ,תיאום ,חשמל ,כב"א ,משרדי ממשלה שעובדים פה ,בתע
קופת הביניים יש גם שני עובדים מיטבתה ,במנהלת המעבר ,יש
עובדים מקיבוץ יהל והרבה אילתים .לא עובדים כאן אנשים שגרים
בצפון .יש גם כאלה שהעתיקו את מקום המגורים שלהם מהצפון
לכאן ,במיוחד ,בגלל העבודה".
האם נותנים עדיפות (אחרי אנשי הרשות) לאנשי הסביבה ואילת?
"קשה להציב את זה כתנאי ,כי על פי החוק אנחנו חייבים במכרזים
פתוחים ,ללא מגבלת מגורים .יש לנו ,למשל ,מישהו מצפת שעשה
רילוקיישן בשביל העבודה בנמל .מן הסתם ,מי שגר בחבל אילות,
או באילת ,הוא מישהו שיכול להתחיל לעבוד כבר מחר ולא צריך
לחכות שיעבור דירה ,או יעביר את המשפחה ,וזאת בהנחה שכל
המועמדים ראויים באותה המידה .ברור שיותר קל גם לנו לבחור
מישהו שכבר גר בסביבה ,שלא צריך לעשות רילוקיישן .לפעמים
יותר מתאים מבחינת לוח הזמנים של העבודה לקלוט רווק ,מאשר
לקלוט מישהו עם משפחה ,שמחכה לסיום שנת הלימודים ,או בני
זוג עם עבודה במקום אחר בארץ".
האם צפוי "גל" של איוש מתישהו ובאילו תפקידים יש ויהיה צורך?
"לא כרגע .אני מאמין שלאחר ההפעלה אנחנו נדע במדויק מה הצע
רכים האמיתיים שלנו בנושא כוח אדם .אנחנו יודעים שיש תהליכי
גיוס בחנויות ובמזנונים והמסעדות ,ונכון להיום כבר יש כאן 200
עובדים ,לעומת  100באילת".
כמה נוסעים צפויים לעבור כאן ,בשיא הפעילות?
"היום יש לנו  1.4מיליון נוסעים בשנה בטיסות פנים ארציות .החזון
שלנו כולל שימור מספר הטסים בטיסות פנים ארציות ומיליון נוסעים
בטיסות בינ"ל ,עד שנת  .2025היקף התנועה הפנים-ארצי תלוי גם
במה שיקרה עם שדה-דב – ממנו טסים לכאן  800,000איש בשנה -
וגם קצת במה שיקרה עם תושבי אילת לאחר הוצאת השדה מהעיר
שלהם – יכול להיות שיהיו כאלה שישנו את הרגלי הטיסה שלהם
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מלא חברים!

 /גל נקדימון

צירוף המלים "צמיחה דמוגרפית" הפך למטבע לשון בחבל אילות ,מאז שסומן כיעד מספר אחת
לשנים הקרובות .מהלכים שונים לקידום הנושא מתבצעים כל הזמן,
לא מעט מהם חלק מקמפיין הפונה לנקלטים פוטנציאליים
בשבועות האחרונים עלה ליו-טיוב סרטון תדמית ,המציג את חבל
אילות על כל מחמדיו .במשך שתי דקות –ו– 53שניות ,אפשר ל�ש
מוע על החינוך בחבל ,על היישובים ,האתרים המיוחדים וכמובן,
גם לראות אותם .בלתי אפשרי להכניס  2.5מיליון דונם ושנים-
עשר יישובים בזמן כל כך קצר ,מה גם שלא להכל ולכולם יש את
הרצון להיכנס לסרטון ,או את האינטרס .בחבל אילות לא המציאו
את הגלגל ,אלא הלכו בעקבות ראשונים ובחרו לעשות שימוש –
בין השאר – באמצעי התקשורת הדיגיטאליים ,על ערוציהם השוע
נים .עוד הוחלט להוסיף את צמד המלים "ערבה דרומית" למושג
השגור בפינו (ובפינו בלבד) – "חבל אילות" ,שכן אם אנו מעוע
ניינים למשוך לכאן אנשים ממקומות אחרים בארץ ,כדאי שיהיה
ברור לאן אנחנו רוצים למשוך אותם .השם "חבל אילות" לא אומר
הרבה לרבים ומטרת השימוש ב"ערבה דרומית" היא כפולה – גם
למקד את המיקום של האזור ביחס למפת הארץ וגם לבדל ולהבדיל
מהערבה התיכונה ,שכן ,כידוע ,מבחינת רוב הציבור הישראלי שני
האזורים אחד הם וידועים יותר כ – "הדרך לאילת".
לפני למעלה משנתיים הוחלט שיש למקצע ולהדק את תחום הצע
מיחה הדמוגרפית ולשם כך נשכר שרון ארובס מקיבוץ אילות כרכז
התחום .ישבתי עם שרון ועם מי שהכניס לשיח הציבורי בחבל את
ה"צמיחה הדמוגרפית" – חנן גינת ,כדי להבין בדיוק למה ,כמה
ואיך.
חנן ,למה ומתי החלטת שצריך רכז צמיחה דמוגרפית?
"ב  –  ,10.10.2016במהלך ישיבה שהתקיימה עם רכזי קליטה ו�מ
זכירים מהקיבוצים ,נשמעה אמירה מפורשת וברורה מכולם ,שיש
רצון לקלוט ולגדול ,על מנת לחזק את הקיבוצים בחבל .על מנת
לקדם את הנושא באופן רציני ועקבי ,היה ברור שיש צורך בשילוב
כוחות של המועצה ושל היישובים ,ולשם כך גויס שרון ארובס,
שהחל את תפקידו בפברואר ."2017
איך תגדירו את תפקיד רכז הצמיחה הדמוגרפית?
"אחראי על הגעת משפחות לחבל אילות ,במשותף עם נציגי הקיע
בוצים ".מתמצת חנן ,ושרון מרחיב" :ליווי של תהליכים ביישובים,
במטרה להכין את הקהילה לקליטת תושבים חדשים .איתור ועיע
דוד נקלטים פוטנציאליים להתעניין באזור ובמעבר לאזור ,קידום
תהליכי קליטה בחבל בכלל וביישובים בפרט ולשם כך גם עיסוק
אינטנסיבי במיתוג האזור ,שיווק ופרסום באמצעים שונים".
למה ,בכלל ,צריך האזור לגדול מספרית?
חנן מחדד את הדברים" :המטרה הראשונה היא הצערת הקיבוצים,
כי הגיל הממוצע בהם הוא  ,56ויש צורך ברור במבט לעתיד הקרוב

באנר מתוך הקמפיין
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והרחוק  -להצעיר את ממוצע הגילאים של תושבי הקבע בקיבוע
צים".
שרון" :צריך לזכור שיש לנו שישה קיבוצים שיתופיים וארבעה
מתחדשים ,כאשר בשיתופיים העתודה והעברת השרביט לדור הצע
עיר מאד משמעותיים; מבנה הקיבוץ הוא כזה שמחייב כל הזמן
כניסה של כוחות רעננים וצעירים .בקיבוצים המתחדשים ,שעברו
שינוי בשנים האחרונות  -חלקם בגלל אתגרים כלכליים  -מבינים
שללא קליטה ,היישוב יצטמצם עד כדי איום ממשי על קיומו".
אם נוציא מחישוב ממוצע הגילאים את יטבתה ואילות – הוא ירד
משמעותית?
מסתבר שלא .חנן אומר שהתמונה לא משתנה בהרבה ושרון מוסיף
ש"הקיבוצים הצעירים יותר ,כמו אליפז ולוטן ,למשל – גם אם
הגיל הממוצע בהם מעט נמוך יותר  -מתמודדים עם אתגר של
תת-אכלוס".

לייחצן את המדבר
למה צריך קמפיין צמיחה דמוגרפית? למה לא מסתפקים בזרימה
הטבעית של נקלטים שקיימת בלי קמפיין?
"כי הזרימה הטבעית הזו לא מספיקה מספרית ,ובנוסף ,אנחנו רוע
צים לקלוט את האנשים המתאימים ביותר ,שיש סיכוי שיישארו
ולכן יש חשיבות רבה לכך שניזום ונביא אליהם את המידע ,כדי
לעניין אותם וכדי להגדיל את הביקוש של תושבים פוטנציאליים –
לאזור .עם כל היתרונות שלנו ,המרחק נשאר החיסרון הבולט ,ולכן
יש קושי לעודד אנשים להגיע לכאן ".אומר חנן.
"לחלק מהקיבוצים יש קמפיינים משלהם שממשיכים במקביל",
מספר שרון" ,והמועצה מסייעת כגורם מכפיל כוח באמצעות חשיע
פת האזור ויציאה לקמפיין ארצי ,שמכוון להבאת משפחות צעירות
ליישובים השונים".
איך ,בדרך כלל ,מגיעים נקלטים לקיבוצים?
שרון ממשיך" :חלק מהקיבוצים קלטו כל הזמן ,ויש ביניהם שבע
ממוצע ,קולטים בין ארבע לשש משפחות בשנה – בעיקר כי זו
יכולת ההכלה שלהם .כדי להגיע לכמות כזו בפועל ,יש צורך במע
ענה לעשרות פניות שמתקבלות בכל יישוב .הפונים מגיעים אלינו,
בדרך כלל ,בעקבות פרסומים ברשתות החברתיות ופלטפורמות
תקשורת אחרות ומפה לאוזן .נכון לסקר האחרון שנערך בקרב נקע
לטים ,קרוב ל –  50%הגיעו מהיכרות מוקדמת עם האזור (הנתון
הזה כולל בני ובנות משק שחזרו לאזור) ובאמצעות חבר מביא
חבר".

משפחות שנקלטו וראו כי טוב .מימין לשמאל :משפחת אנגלברג ,ניר ודפנה מנחם ומשפחת קבלרצ'יק

האם הממוצע הזה ,של ארבע עד שש משפחות בשנה ,התקיים
במהלך השנים האחרונות ,לפני שהתחיל הקמפיין?
"בקיבוצים המבוססים יותר ,כמו קטורה ,אילות ויטבתה – כן ,אבל
גם שם ,בהתאם ליכולת ההכלה שלהם מבחינת מגורים" ,עונה
שרון.
גם חנן מביא את יטבתה כדוגמא ומספר ש"יש שם החלטה שקולע
טים ארבע משפחות בשנה ,אבל במהלך השנה החולפת הם קלטו
שמונה! אני חושב שאפשר לומר שיש פה טרנד של צמיחה דמוגע
רפית ,שהיא בעצם איזו מטרת על שמרכזת את הכל ושיחד איתה
יגיעו מנועי הצמיחה".

"לחלק מהקיבוצים יש קמפיינים משלהם
שממשיכים במקביל ,והמועצה מסייעת כגורם
מכפיל כוח באמצעות חשיפת האזור ויציאה
לקמפיין ארצי ,שמכוון להבאת משפחות צעירות
ליישובים השונים" (שרון ארובס)
אם כך ,האם הייתם אומרים שהקמפיין מכוון יותר לקיבוצים הקי
טנים?
חנן" :בגדול ,כן .נכון שבקיבוצים הקטנים הבעיה היא כמותית
ובגדולים והוותיקים הבעיה היא גילאית והיא קיימת ,אבל הם
מסתדרים לא רע גם לבד .כל יישוב פועל עצמאית ,אבל יש גם
את המסגרת הכוללת של הגיבוי האזורי וסרטון התדמית דוגמא
מצוינת לזה".
גם שרון משיב ב"גם וגם" וטוען שהקמפיין עונה על צורך נקודתי
פר יישוב ,כי יש כאלה שיכולים לקלוט רק ארבע משפחות בשנה
ויש כאלה ששמונה וקמפיין שמביא לתודעה את כל חבל אילות
מאפשר לקבל פניות בהתאם לאפשרויות הקיימות בכל יישוב.
מי החליט על קיום קמפיין?
"ראש המועצה ,פורום רכזי קליטה ורכז הצמיחה הדמוגרפית ".הם
עונים ביחד.
כמה זמן לדעתכם ,צריך הקמפיין לרוץ?
חנן חושב שלפחות שנתיים ושרון חושב שעד חמש שנים ,כך שכנע
ראה שאפשר לדבר על שלוש שנים ,בערך .החודשים בהם הוא יהיה
אינטנסיבי יותר ,הם אוקטובר עד מרץ.
מה היעד המספרי ,ובכמה זמן? ריאלית...
חנן " :אנחנו שואפים להגדיל את אוכלוסיית חבל אילות ,בין 80
ל 100-משפחות חדשות בטווח של שנתיים ,בקיבוצים .גדילת
היישוב שחרות תקועה ,בנתיים לצערינו ,בגלל אישור התב"ע".
מה עם באר-אורה?
חנן " :כבר היום ,האוכלוסייה בבאר-אורה עומדת על כ1,000-
איש ,וזה היישוב הגדול ביותר בחבל אילות .הצמיחה שם מתרחשת
בקצב מהיר וללא כל עזרה ,כי אנשים מגיעים ליישוב מיוזמתם ומע

כיוון שלא מעטים מגיעים מאילת ,אז הם גם לא צריכים סיוע במע
ציאת עבודה ,אלא ממשיכים במקום עבודתם ולכן הסרטון שהופק
נעשה במיוחד לקיבוצים ,לטובת קליטה בקיבוצים .המצטרפים
לבאר אורה ברוכים הבאים ואנחנו מקווים שתהליך הצמיחה של
היישוב יימשך".
"זה נכון" ,מחזק שרון את הדברים" ,כי אין צורך בוועדת קליטה,
או בקליטה לאגודה שיתופית ומשפחה שמעוניינת לבנות או לקנות
את ביתה בבאר-אורה ,עושה את התהליך באופן עצמאי".
נכון להיום ,קמפיין הצמיחה הדמוגרפית (או אם תרצו – הקליע
טה) ,מכוון למשפחות צעירות ,בגילאי  ,25-45בערך ,שמבקשות
להן דרך חיים כמו שזו שיש לחבל אילות להציע .הקמפיין כולל
את סרטון התדמית שהופק לאחרונה ,שמדגיש את אפשרויות התע
עסוקה באזור ,הנופים המרהיבים ,החינוך הבלתי פורמאלי וחיי
החברה של הילדים והנוער ,תרבות ,נמל התעופה רמון ועוד ,או
בקיצור – את החוזקות של האזור ,תוך כדי ניסיון לנטרל חששות
של מתעניינים פוטנציאליים ,כמו נושא התעסוקה .עוד כולל הקע
מפיין מודעות ממומנות בפייסבוק ,קידום תוצאות בגוגל ,שימוש
בפלטפורמה לקידום תכנים באתרים מובילים כגון  ,ynetכתבות
תוכן בעיתון "קצה המדבר" ,באתר התנועה הקיבוצית ,מודעות על
אוטובוסים של חבל אילות ,שילוט חוצות ברחבי המועצה ומפע
גשי צעירות וצעירים מהחבל באזור ובמקומות שונים בארץ .על
המסרים של הקמפיין החליטו חנן ,צוות התקשורת של המועצה
(הכולל את זהר רוטבליט ,נורית גורן ,שרון ארובס ושפחתכם הנאע
מנה) ,יניב מזרחי (אילת) – יועץ ומלווה של הקמפיין ,המתמחה
בשיווק ברשתות חברתיות ואיש פרסום ומסרים שעלו בשיחות
ודיונים עם רכזי הקליטה ביישובים .גם היישובים עצמם שותפים
למהלך ,אם ברמה הפיזית ,כמו צילום הסרטון ביישובים וכמוע
בן ברמה הרעיונית והשיווקית" .הקמפיין הוצג בפני רכזי קליטה
ומנהלי קהילה כדי לקבל משוב ".אומר שרון" ,אבל חשוב לזכור
שזה קמפיין ראשוני ,אנחנו בוחנים את האפקטיביות שלו וערוכים
לשינויים במידת הצורך".

"תעסוקה היא סוגיית המפתח להצלחה ,כי
חינוך טוב יש כאן וקהילות עם ערכים יש .לשם
כך החלטנו במועצה שיש צורך ברכז תעסוקה,
שתפקידו למפות את האפשרויות בתחום" (חנן
גינת)
"חשוב גם לדעת שמתקיים שיח משותף עם בעלי התפקידים הרע
לוונטיים ביישובים והם כל הזמן נחשפים לתוצרים השונים לפני
שהם מופצים ".מדגיש חנן.
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אפריקה שלו

 /גל נקדימון

אחרי הראיון עם איתי שני פתחתי קופה מיוחדת ,אליה אני משליכה בסוף כל יום את הכסף הקטן שנשאר
לי בארנק וכך ,אולי עד גיל  ,51אגיע גם אני לאפריקה .זהירות! כתבה שעושה חשק

צילום :יוסי אשבול .צולם בחולה.

איתי שני מחזיק במשרה שכותרתה "רכז שטחים פתוחים ואיכות סביע
בה" .אחרי שיחה ארוכה איתו ,אני מבינה שהמונח "שטחים פתוחים"
כפי שאנחנו תופסים אותו ,רחוק מאד ממה שאיתי חווה ביבשת הסע
מוכה וש"איכות סביבה" כפי שחושבים עליה ביום-יום ,בשבילו זה
כבר מזמן "אלוהים אדירים! מה אנחנו משאירים לילדים שלנו"!!!...
איתי ,תושב באר-אורה ,אקולוג בהשכלתו ומדריך טיולים בארץ ובע
עולם " -כל החיים שלי אני עובד על התפר שבין תיירות לשמירת
טבע ".הוא אומר בכוונה מרובה" .זה קו תפר מאד עדין ודק ,כי תיירות
היא לא בהכרח שמירת טבע ,ולהיפך".
איתי גדל בצילו של דוד ידוע ומוכר בחבל אילות ,הלא הוא ספי הנע
גבי ,ובילדותו בילה תקופות ממושכות בין גמלים ומדריכי טיולים.
מגיל חמש ,כשנחשף לנפלאות ה"נשיונל ג'אוגרפיק" חלם על אפריקה
וככל שחלף הזמן ,התעניינותו גברה ,במקביל להתעניינות בציפורים,
מדבר וטיולים .הטיול הגדול אחרי הצבא עבר עליו בדרום אפריקה,
ברכב ,עם חבר ולבד" .אנחנו נסענו כדי להגשים חלום ,כדי להכיר ולע
חקור את אפריקה ,אז רוב האזורים שטיילתי בהם עוד היו חלק מאפע
ריקה הבתולית וברוב המקומות שהגענו אליהם ,בכלל לא ידעו מה זה
ישראלי ".בעוד רובנו חולמים חלומות גדולים והרפתקניים ולא תמיד
מצליחים להגשים אותם ,איתי סיים את התואר הראשון בביולוגיה
במסלול אקולוגיה ,ארז תרמיל ועבר לניירובי ,קניה.
בשנה הראשונה לשהותו שם (שנת  ,)2000התנדב במוזיאון הלאומי
ויצר את מאגר המידע הממוחשב הראשון של ציפורי קניה .בשלב הזה
כבר הבינו שהבחור הזה הגיע כדי להישאר והוא החל לקבל הצעות
עבודה ,בעיקר בארגונים מקומיים ובביצוע סקרים .להדרכה ,אומר
איתי ,הוא הגיע לגמרי במקרה" :בחור מקסיקני ,שעבד עבור חברה
אמריקאית של טיולי צפרות בעולם ,חיפש מדריך מקומי שיצטרף לקע
בוצה ,פנה אליי וככה נפתחה בפניי ההדרכה .אחר כך כבר התחלתי
להדריך טיולי צפרות בקניה  -בעיקר לקהל של אירופאים ואמריע
קאים .בערך באותה התקופה יצר איתי קשר רונן רז ,הבעלים של "אקו
טיולי שטח" והציע שאדריך קבוצות של ישראלים ,במקום שישלח
אותן עם מדריך ישראלי מהארץ .בהתחלה חששתי ,כי אף פעם לא
הדרכתי טיולי ספארי; זה לא היה התחום שלי ,אני התעסקתי בציפוע
רים ...וככה התחלתי להדריך גם טיולי ספארי".

"מצאתי את עצמי הולך לעבוד במפעל דגים
בטנזניה ואז הבנתי שלעולם לא אוכל להתקיים
רק מהדרכה ותיירות ,ושאני לא יכול לסמוך על זה.
לכן ,ההדרכה היא גם תוספת הכנסה ותעסוקה וגם
הדרך שלי לחזור לאפריקה"
היה לך ידע בצפרות ואקולוגיה .מה עם הדרכה?
"אף פעם לא חשבתי שאמצא את עצמי מדריך ,אבל עוד לפני המעבר
לאפריקה ,עשיתי קורס מורי דרך ,בידיעה שלא כל כך מעניין אותי
להדריך ,אבל הידע מאד מעניין אותי ,התכנים .מה גם שבעולם הצפע
רות ההדרכה היא גם אמצעי לממן את הצפרות".
במשך תקופה מהנה הדריך איתי טיולי ספארי לישראלים באזור ובהע
צלחה יתרה ,אבל אז ,בנובמבר  ,2002אירע פיגוע במלון במומבסה
וניסיון פיגוע במטוס ארקיע – שני הפיגועים כוונו ישירות נגד ישע
ראלים .התוצאה היתה פגיעה קשה בתיירות הנכנסת וטיסות מישראל
לקניה הופסקו לחלוטין ,מה שפגע ,כמובן ,בעבודתו של איתי ולמעע
שה ביטל טיולים שתוכננו לשנה שלמה לפחות.
"מצאתי את עצמי הולך לעבוד במפעל דגים בטנזניה ואז הבנתי שלע
עולם לא אוכל להתקיים רק מהדרכה ותיירות ,ושאני לא יכול לסמוך
על זה .לכן ,ההדרכה היא גם תוספת הכנסה ותעסוקה וגם הדרך שלי
לחזור לאפריקה".

הנדידה דרומה
אחרי חמש שנים ,בשנת  ,2005חזר איתי לישראל ,כשהוא כבר נשוי
לטל ובתחילת  2006קיבל ממרכז הצפרות בארץ הצעה לנהל את מרכז
הצפרות בעמק החולה.
"בחולה כבר עסקתי הרבה יותר בהדרכה ,וגם פגשתי והדרכתי הרבה
משפחות ,בעיקר .תוך כדי העבודה במרכז הצפרות התחלתי את
התואר השני (באקולוגיה ,בנושא נדידת ציפורים)".
איך הגעתם לחבל אילות?
"בשנת  2010ירדנו דרומה ואני ניהלתי את מרכז התיירות באילת עד
שנת  ,2013במהלכה החלטתי לעזוב את מרכז התיירות ופתחתי את
"אלימון צפרות" כעסק זעיר ,ואיתו המשכתי לעסוק בהדרכת טיולים
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המשך מעמוד קודם

צילום :יעל כהן .צולם באוגנדה.

בארץ ובעולם .בכלל ,במשך כל השנים הללו המשכתי להדריך טיולי
ספארי ,כי זה סם החיים שלי"...
אילו סוגים של טיולים אתה מדריך?
"בארץ רק טיולי צפרות ובחו"ל טיולי ספארי ,צפרות ,מה שבא...
היום אני עובד עם מגוון של חברות וסוכנויות ,אבל בעיקר עם החברה
הגיאוגרפית .בזכות הרבה שנים של ניסיון ומכרים באפריקה ,אני יכול
לעבוד גם עם סוכנים מקומיים בארצות היעד.
בארץ ,אני לא זז מהאזור שלנו ,כי לא בא לי להתרחק ובחו"ל זה בעיע
קר לקניה ,טנזניה ואוגנדה .המטיילים הם בודדים ,או קבוצות – הקע
בוצות מגיעות לרוב דרך החברה להגנת הטבע והרבה מטיילים בודדים
פונים אליי ישירות ואני מארגן טיול שכולל מסלול ותכנים בהתאם
לרצון המטיילים .בנוסף ,כבר חמש שנים אני מעביר חוג צפרות דרך
המתנ"ס ,בהשתתפות של  15-18איש מחבל אילות ואילת ,שנפגשים
פעם בשלושה שבועות ,בערך ,ויוצאים לראות ציפורים ביחד.

צילום איתי שני .עדר גנו ,צולם בטנזניה.
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"היתרון המשמעותי ביותר הוא שאני תמיד
יודע לתבל את טיול הספארי ה'רגיל' עם עולם
שמטיילים בדרך כלל לא רואים  -הציפורים ,וזה
מבחינתי לא פחות מרתק ,אם לא יותר"
אני יוצא לטיולי ספארי עם  15-18איש לכל היותר ( 18זה כבר הרבה
מטיילים ,מבחינתי) ,כשיוצאת משפחה גרעינית ,זה יכול להיות טיול
של ארבעה ופעם גם יצאתי רק עם מטייל אחד .משך הטיול לאפריקה
הוא  8-14יום".
מה רוצים רוב האנשים?
"את מה שהם לא יכולים לראות בבית שלהם – בארץ אלה ציפורי
מדבר וציפורים נדירות שמגיעות לכאן בעונות הנדידה .מן הסתם,
יש לי יותר עבודה בעונות הנדידה  -באביב ובסתיו .בטיולים בחו"ל,
זה תלוי יעד  -אם מדובר בטיול צפרות ,אז אנחנו בונים את המסלול
בהתאם למה שרוצים לראות – כמה שיותר מינים וכמה שיותר בתי
גידול.
בטיולי ספארי ,לעומת זאת ,בדרך כלל המטרה היא לראות כמה שיותר
יונקים ,טורפים ושבטים צבעוניים ואז המסלול נבנה בהתאם".
מה מייחד את הטיולים שאתה מדריך ,לעומת כל טיול אחר?...
"היתרון המשמעותי ביותר הוא שאני תמיד יודע לתבל את טיול הסע
פארי ה'רגיל' עם עולם שמטיילים בדרך כלל לא רואים  -הציפורים,
וזה מבחינתי לא פחות מרתק ,אם לא יותר .במזרח אפריקה אני גם
דובר את השפה המקומית – סווהילית ,מה שמהווה פתח לאפשרויות
נוספות – ידיעת השפה פותחת דלת למטיילים שנראים מנוכרים וזרים
וגם עוזרת בעבודה עם הנהגים המקומיים והופכת אותה לאישית יותר.
האמת היא ,שאני לא מרגיש שאני מדריך 'לפי הספר'  -אני לא קורא
חומר לפני הדרכה ,אני לא למדתי איך להדריך ספארי באפריקה .טל
אשתי אומרת שהדבר שהכי מדהים זה שאני חי ונושם את הטיולים,

שאני באמת מתלהב מהם".
אילו מגבלות ,או קשיים ,קיימים בארגון טיולי ספארי?
"כבר כמה שנים שאני מנסה להוציא טיולים לזמביה ,בוצוואנה ,זיע
מבבווה ,נמיביה ,אבל לצערי זה לא כל כך זז ...אלה טיולים יקרים
ובכלל  -אפריקה מאד יקרה; המחירים של שירותי הקרקע ,כמו רכב
וכניסה לפארקים  -מאד גבוהים .כתוצאה מכך ,גם טיול שנראה הכי
בסיסי ,המחיר שלו מתחיל ב  4000$ -לאדם (כולל טיסות)".
אם אני רוצה לצאת לספארי כזה ,מה עוד אני צריכה לעשות ,חוץ
מלשבור חיסכון?...
"מי שרוצה לתכנן טיול כזה ,מוזמן ליצור איתי קשר ואני אשמח להע
סביר ולייעץ .אני באמת מאמין שכשאנשים יוצאים לאפריקה ,הם
צריכים לדעת לקראת הם הולכים ולאן .יש לאנשים חלום בראש והמע
ציאות בדרך כלל מאד שונה ,כי טיול לאפריקה זה לא טיול לאיטליה;
זו חוויה משנת חיים".
איזה איזור הוא האהוב עליך ביותר?
"קניה זה הבית ,אז זו לא חוכמה; אני מרגיש בקניה בבית ,לפחות כמו
שאני מרגיש כאן .טנזניה זה היעד שהדרכתי בו הכי הרבה פעמים
בשנים האחרונות ומבחינת חוויית ספארי  -היא מהעוצמתיות ביותר
שיש ,מבחינת כמויות ושטח הטבע הפראי הבלתי נתפס בגודל ובמרע
חבים ובמספרים העצומים של בעלי החיים.
אוגנדה – מעבר לכך שהיא סוג של פנינה באפריקה – היא אחרת .זה
היעד שהכי מדבר אליי מכמה סיבות ,האנשים יותר נעימים ונחמדים
יש שם המון ציפורים ויש שם גם את המפגשים הבלתי נתפסים עם
קופי האדם .לנמיביה אני מתגעגע נורא ,כי זה מבחינתי המדבר האינע
סופי ואני לא מדריך שם"...
באיזו תדירות אתה מגיע לאפריקה?
"אני מדריך שניים – שלושה טיולים בשנה ,גם כי אני עובד במשרה
מלאה ויש גבול לימי החופש שאני יכול לקחת וכמובן בגלל שיש לי
משפחה ואני לא רוצה להיפרד ממנה לזמן ממושך בתדירות גבוהה".
אתה מטייל גם עם המשפחה?
"כשהילדים היו קטנים טיילנו אתם באפריקה וזה כלל גם ביקור משע
פחתי ,כי אחי הגדול – שהגיע לשם בכלל במקרה אחרי הצבא – נשאר
וגם הקים משפחה .גם הוריי גרו שם עד לפני ארבע שנים".

כמה אנחנו קטנים...
יש לך חוויות מיוחדות מהטיולים ,משהו שאתה זוכר במיוחד?
"הכל מהכל – רוחניות ,עוצמה של טבע ,פחד...
זו חוויה מיוחדת להיות שותף לטראנס דתי שבטי ,להסתכל מהצד,
להיות הזבוב על הקיר  -ישבתי בצד וצפיתי בטקס דתי שאנשים נכע
נסים בו לטראנס מכלום ,רק מהעוצמה .חוויה מיוחדת זה לראות את
החיוך של הגנן שמרוויח מעט מאוד ,אבל בא כל יום עם חיוך ענק
לעבודה .חוויה מדהימה זה לברוח מפיל שרודף אחריך ואתה רץ ברגל
והקוצים תולשים את הבגדים ...זה לראות את הדברים הכי ראשוניים
של הטבע כמו המלטה ,מרדף ,טריפה ,לפגוש תרבויות שלא קיימות

צילום :איתי שני

כבר בשום מקום אחר ועדיין שומרות על המהות שלהן ,להתעורר
באוהל ולראות מחוץ לאוהל רגל של פיל ,ואתה לא נושם כי אתה לא
רוצה שהוא ידרוך עליך ...חוויה מיוחדת ,מסוג אחר ,זה כשאתה שומע
צעקות נוראיות של בבונים ואתה פותח את האוהל ורואה נמר לוקח
ילד של בבון"...

"קניה זה הבית ,אז זו לא חוכמה; אני מרגיש בקניה
בבית ,לפחות כמו שאני מרגיש כאן .טנזניה זה היעד
שהדרכתי בו הכי הרבה פעמים בשנים האחרונות
ומבחינת חוויית ספארי  -היא מהעוצמתיות ביותר
שיש"

צילום :איתי שני

"ילד" של בבון ולא "גור"? איך אתה תופס קופים?
"תלוי אילו קופים .זה יצור מאד מורכב ,שמאד דומה לנו ,בכל הרמות
– במחשבות שעוברות לו בראש ,בהתנהגות ...בכלל ,המפגש עם קופי
האדם הוא כל כך עוצמתי ,כל כך לא טריוויאלי  -אתה הולך ליער
רואה את היצורים הענקיים והעדינים האלה ,גורילה שעושה הכל בעע
דינות ונוגעת בעדינות בגור שלה .אז ברור שהם ילדים ,ולא גורים".
איך העיסוק בתיירות מתיישב עם איכות הסביבה ,עם השמירה על
הטבע?
"אחד הדברים שהכי חשוב לי בהדרכת טיולים באפריקה ,זה שהמע
טיילים יסתכלו ויבינו שלא הכל צריך להראות מנקודת המבט של
האדם המערבי .תמיד חשוב לי להגיד  -צאו מנקודת הראות שלכם
ותסתכלו מנקודת ראות אחרת .נושא של שמירת טבע מאד חשוב לי
ואנשים בדרך-כלל ציניים לזה ,אבל במהלך הטיולים באפריקה מאד
קל לי להראות את זה".
אתה לא יכול להראות את זה למטיילים במדבר שלנו?
"כשאנשים מדברים איתי על המרחבים הגדולים של המדבר שלנו ,אני
אומר – כן ,אבל אין פה כלום .הרגנו הכל .כשאתה מטייל באפריקה,
אתה פתאום מבין כמה קטן אתה מצד אחד ואיזו משמעות נוראית יש
לדברים שאתה עושה מהצד השני ,איזו השפעה עצומה .בהחלטה אחת
קטנה לגבי מיקום של כביש ,או כמות אור במקום מסוים ,אנחנו עשינו
שינויים עצומים במערכות .בעשרים השנים שאני מסתובב באפריע
קה ,אני יכול לראות את השינוי שהתחולל כתוצאה מכריתת יערות,
למשל ,והוא קיצוני עד כדי כך שאני מוצא את עצמי אומר – אלוהים
אדירים ,מה אנחנו משאירים לילדים שלנו?!
אני חושב שכאשר נמצאים שם ורואים את העוצמה של הפיל ,או של
האריה ,שיכולים בשנייה אחת למחוץ אותנו ובמקביל רואים שמכע
ניסים לאזור מסוים תרופה וטרינרית באופן שגוי וכל הנשרים מתים
– מתחילים להבין כמה אנחנו קטנים ,אבל גם כמה אחריות יש עלינו
ושאנחנו חייבים להתנהל אחרת בנוגע לפיתוח".
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בשיתוף מחלקת צעירים
ומחלקת תרבות מתנ"ס

המשך מעמ׳ 7

המשך מעמ׳ 9

מתגייסים

חנן מדגים פעולת עמדת אלפא

בעקבות זה".
אתה אופטימי?
"כן ,מכמה סיבות :קודם כל ,בנמל הזה לא
יהיו אגרות ,על מנת לעודד תיירות ובהנחה
שתמשך מדיניות השמיים הפתוחים ,שיימשך
שיפור פני העיר אילת ,ישודרגו אטרקציות
בחבל אילות – אני מאמין שנוכל להגיע למע
ספרים הללו".
האם צפויה להיפגע איכות החיים של תושי
בי האזור ,ובעיקר של באר-אורה ,עם תחיי
לת הפעילות השוטפת?
"קודם כל ,המטוסים יניעו רק בכיוון צפון-
דרום ,שלא להפריע לתושבי באר-אורה .אני
מאד מאמין בשיתוף פעולה עם התושבים
ועם הקהילה ,שצריכים להיות פה בני בית,
ובדו-שיח הזה שמתקיים פה ,אם יהיו בעיות
 נמצא את הפתרונות לטובת כלל הנוסעיםותושבי הקהילה (שה ם  20%מהנוסעים בט�י
סות פנים ,כולל תושבי אילת) .אנחנו נתאים
את התהליכים כדי שיהיה יותר קל ונעים
לכולנו; מסלול אלפא הוא דוגמא טובה בעע
ניין זה".
חנן לקח אותי לסיור בטרמינל הענק ,מעבר
לדלפקי בידוק הדרכונים ,למבט אל עבר הרי
אדום ומעל שערי היציאה .בשטח הציבורי
של הטרמינל ,מייד בכניסה ,יחכו לנו בית
קפה ,מסעדות ,חנויות (מחירים ללא מע"מ
– כמו באילת) ואפילו גינה קטנה .ולא פחות
חשוב – הווי-פיי כבר פתוח לכל דכפין .עם
תחילת העבודה השוטפת ,שעות הפעילות
של הטרמינל יהיו מחמש וחצי בבוקר ועד
אחת-עשרה בלילה ,מה שיאפשר קיום פגיע
שות עבודה במקום – בעיקר עם כאלה המגיע
עים בטיסה מצפון ,או מאילת ,ואולי גם סתם
קפה עם חברים .ניפגש בצ'ק-אין.

איך תושבי האזור יכולים לסייע לקמפיין?
חנן מחלק את תשובתו לארבעה סעיפים:
"א .בשיטת חבר מביא חבר ,שגם כך מתע
קיימת כאן במינון גבוה .ב .להפיץ ,לקשר,
להמליץ ,לחשוף ולשוחח עם החברים .ג .בני
ובנות משק – להביא את האחים ,האחיינים,
בני הדודים ...ואחרון חביב – ד .להאיר פנים
למשפחות נקלטות שמגיעות".
"להיות שגרירים ".מבקש שרון" .תושבי
האזור יכולים לסייע בהפצה – גם של פרע
סומים שונים בנושאי קליטה בחבל ,אבל לא
רק .מספיק שתושב רואה מודעה בפייסבוק
על אירוע קהילתי-תרבותי שמתרחש בחבל
ובלחיצה קטנה של 'שתף' הוא חשף את
האירוע לכל חבריו ומכריו – העוצמה של
זה היא אדירה .כמו שלמדנו מסקר המיתוג,
הכוח של התושבים הוא המשמעותי ביותר".
שרון ,איך מחליטים אילו פניות של מתעי
ניינים להעביר לאיזה יישוב?
"הפניות מגיעות לתנועת 'אור' ,שמעבירה
אותן אליי ולאחר שיחה עם המשפחה ואפיון
על פי רצונות מצד אחד והתאמה מהצד
השני ,אני מפנה ליישובים שאני חושב שהע
סיכוי להתקדמות מולם הוא הגבוה ביותר".
איך מתמודדים עם ביקוש למעבר ,מבחינת
מגורים ותעסוקה?
חנן" :כדי לאפשר את הצמיחה הדמוגרפית,
חייבים בתים בקיבוצים .לשם כך פנינו למע
שרד האוצר ומשרד השיכון וזכינו לתמיכה
ראויה ביותר של שליש מהמימון הכולל של
הבתים .בסך הכל ,מושקעים  100מיליון ₪
  30 -ממשרדי השיכון והאוצר ,ו –  70מהק�י
בוצים .זה הפרויקט הגדול ביותר שהיה אי-
פעם בחבל אילות.
תעסוקה היא סוגיית המפתח להצלחה ,כי
חינוך טוב יש כאן וקהילות עם ערכים יש.
לשם כך החלטנו במועצה שיש צורך ברכז
תעסוקה ,שתפקידו למפות את האפשרויות
בתחום – גם ביישובים ,גם במרחב האזורי
וגם באילת ולייצא את המידע הזה לטובת
הנקלטים .בעזרת הקיבוצים אנחנו מאתרים
את בני ובנות המשק שנכון לדבר אתם לקע
ראת תהליך קליטה ,רכז הצמיחה הדמוגרפית
יגיע אליהם וישוחח אתם על אפשרויות התע
עסוקה ,בהתאמה למועד ההגעה.
עברנו שלב  -הצלחנו להוסיף עשרות בתים
ועכשיו ,על מנת לעניין את האוכלוסייה הפוע
טנציאלית ,עלינו לקדם גם מקורות תעסוקה.
אנחנו רוצים לייצר מגוון אפשרויות ,כי אנע
שים יבואו אם יהיה להם איפה לעבוד וברור
שהנקלטים חייבים להיות חשופים למידע.
שרון" :הבאת והקמת עשרות המבנים החדע
שים שחררה את צוואר הבקבוק שהיה כאן
בנושא המגורים .נכון להיום כבר הגיעו
לנאות סמדר ואילות מבנים שנרכשו מהדיור
הציבורי; בנאות סמדר הבתים כבר מאוכלסים
ובאילות החלו בשיפוץ המבנים לקראת אכע

לוס.
עיקר התפקיד של רכז/ת תעסוקה אזורי ,יהיה
מיפוי מעסיקים באזור במקביל ליצירת בסיס
נתונים של מבקשי תעסוקה .בנוסף ,פתיחת
ההאב אמורה לתת ליזמים ,שילווו בייעוץ
ותמיכה .המקום אמור לתפקד גם כמקום
שאפשר לעבוד ממנו ,כמו מתחמי ,we work
יש בו  25עמדות עבודה.
יש עוד הרבה דברים שקורים ויקרו בחבל
אילות בתחום התעסוקה – אנחנו מעודדים
יזמים להגיש הצעות לקולות קוראים לפיע
תוח מיזמים כלכליים ,מטעם גופים שונים,
בעיקר ממשלתיים .מתחם אייר-פארק המע
תוכנן לקום ליד בסיס עובדה ,אמור לספק
כמה מאות של מקומות עבודה ויש גם את
נמל התעופה רמון והמלון של רוני דואק בשע
חרות".
מה ,מבחינתכם ,יוגדר כהצלחה?
"שיהיו פה לפחות שלושים משפחות חדשות,
בכל שנה ,במהלך השנתיים הבאות ".מצהיר
חנן.
האם זו תחזית אופטימית מדי? האם נצליח
לשכנע עוד כמה עשרות אנשים לחצות את
המדינה ,מכל מקום שבו הם מתגוררים ולהע
עתיק את מושבם לכאן ,לחבל אילות – העע
רבה הדרומית ולחלוק איתנו את כל הטוב
הזה? הצורך ברור – גם בקיבוצים הקטנים
והצעירים וגם בקיבוצים הגדולים והוותיע
קים ומאמצים ומשאבים רבים מושקעים בכל
התחומים – בתים יש ,תעסוקה יש וגם תהיה
(כך יש לקוות) ,עכשיו צריך להביא את האנע
שים .בסרטון התדמית הקצר מספרים הילע
דים ש(למרות הרושם המבודד של האזור) יש
להם "מלא חברים" .בסופו של דבר ,זה גם מה
שהקיבוצים צריכים – מלא חברים.
אם עדיין לא נחשפתם לסרטון המושקע ,או
נחשפתם ,התפעלתם ,אבל לא שקלתם לשתף
אותו עם מכרים וקרובים – זה הזמן.
הברקוד המופיע בעמוד זה יפנה אתכם לסי
רטון – סורקים ,צופים ,משתפים.
"אני רוצה לבקש מהקהילה הנהדרת של חבל
אילות להגדיל ראש ולהאיר פנים .הקליע
טה היא קריטית ,לטובת המשך קיום החבל
בטווח הארוך ולכן נשמח מאד ,שבקיבוצים
ישתתפו לא רק רכזי הקליטה ,אלא כל אחד
מהחברים ,בהפצת הבשורה ".מסכם חנן.
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ִמ ְד ַ ּב ִריא

 /ד״ר אלעד ויזל

על חודו של קוץ

צילום :שרון אפטר

התמרים .אחד הענפים המרכזיים בחבל אילות .זהו מפעל גדול,
החולש על קיבוצי החבל .מדובר בענף רווחי וחשוב המספק תעסוע
קה רבה לתושבי החבל ,מתנדבים ,עובדים זרים ועוד.
אופי העבודה במטעי התמרים משתנה לפי עונות השנה  -קיוץ,
דילול ,קשירה ,עטיפה וכמובן הגדיד המיוחל .לאחרונה החלה במע
טעי התמרים העונה המסוכנת ביותר – עונת הקיוץ .עונה זו מתאע
פיינת בסילוק קוצים מעצי הדקל ,בכדי להכין אותם לשלבי העבודה
הבאים ועל מנת להפחית את הסיכון לדקירה מהקוצים החדים והעע
בים של עצי התמר.
אז השחיזו המצ'טות ,לבשו הכפפות ואמצעי המיגון וצאו לקייץ!
עונת הקיוץ בפרט והעבודה במטעי התמרים בכלל ,ככל הנראה גוע
רמות לאחת מהתחלואות התעסוקתיות הבולטות של החבל  -דקירה
על ידי קוצי תמרים .בחודש האחרון עמדה תדירות הפגיעה מקוצי
תמרים על שלוש-ארבע בשבוע  -ואלו רק הדקירות שמגיעות למע
רפאה ,לכן סביר להניח שאלו רק חלק מהמקרים .אנחנו ,במרפאה,
משתדלים לתת מענה לבעיה והדבר גורר השקעת זמן ומאמץ רב
מצד הצוות הרפואי.
להערכתנו ,רוב המטופלים המגיעים למרפאה לאחר שנדקרו מקוצי
תמרים הם מתנדבים צעירים ,או עובדים זרים .יתכן שלניסיון בעע
בודה עם עצי התמרים יש תפקיד מכריע בסיכון להידקר מקוץ תמר.
אמנם ,העובדים עוברים הדרכות ,אך לעיתים לא לובשים אמצעי
מיגון ולא מבינים את המשמעות של דקירה מקוץ תמר אכזרי וחסר
רחמים.
קוצי תמרים ,בשונה מקוצים אחרים ,הינם עבים ,נוקשים ובדרך
כלל  -אם חודרים את העור ונכנסים מתחתיו  -לא יוצאים באופן
ספונטני .קוצי התמרים דוקרים לרוב את כפות הידיים ,אך גם את
האמות ,השוקיים ולפעמים אפילו את כפות הרגליים .מדי פעם
מגיע גם קוץ תמר לקרקפת .קוצי התמרים אף עלולים לשאת על
גבם רעלנים וחיידקים שיכולים לגרום לדלקות וזיהומים משניים
ברקמות רכות ,עצמות ומפרקים.
לכן ,גם אנחנו במרפאה 'משחיזים את הסקלפלים' ,לובשים כפפות
סטריליות ומוכנים לפרוצדורה של הוצאת קוצי תמרים .פרוצדורה
רפואית מעין זו עשויה להיות קלה ומהירה כשמדובר בקוצים שטע
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חיים ,אך עלולה להיות מורכבת וארוכה בקוצים עמוקים או במיקום
בעייתי.
מהן אפשרויות הטיפול בדקירה מקוצי תמרים?
לרוב ,הרופא לא יוכל להתפנות להוציא את הקוץ באותו רגע בו
המטופל מגיע למרפאה .הוצאת קוץ תמר יכולה להיות ממושכת
ולארוך ,לעיתים ,אפילו שעתיים .אנחנו יודעים מתי מתחילים ,אבל
לא תמיד יודעים מתי ואיך זה נגמר .לכן ,אנחנו מזמינים את המטוע
פל להוצאה באותו היום בצהריים או לאחר כמה ימים – תלוי בעומס
במרפאה .רוב המקרים נגמרים בהוצאת הקוץ ,תפירת האזור הפגוע,
טיפול אנטיביוטי במידת הצורך ומעקב לאחר עשרה ימים ,להוצאת
התפרים .אולם ,חלק מהמקרים נגמרים בשליחת המטופל לבדיקת
אולטראסאונד בכדי לאתר את מיקום הקוץ והוצאתו בחדר ניתוח.
לעיתים ,זמן ההמתנה לניתוח כזה יכול להיות ארוך; במיון יוספטל
לא מבצעים הוצאת קוצי תמרים באופן שגרתי.
חשוב לציין כי טיפול בתופעה נפוצה זאת בא על חשבון טיפול
בבעיות רפואיות רבות אחרות של תושבי החבל ומוריד משמעותית
את זמינות הצוות הרפואי ובמיוחד הרופאים.
אז מה ניתן לעשות כדי למנוע את התחלואה הזאת?
לפני כשנה ,בעונת הקיוץ הקודמת ,התכנס צוות חשיבה ,בכדי לתע
כנן ולהוציא לפועל רעיונות למיגור התופעה והכנת אמצעי מיגון
שימנעו דקירה מקוצי התמרים .צוות החשיבה כלל אנשי תמרים
ותיקים וצוות רפואי .מסקנות הצוות היו כי הבעיות העיקריות בהע
קפדה על לבישת אמצעי המיגון הן :א .חוסר נוחות בזמן העבודה
ב .חוסר הבנה של משמעות הדקירה מקוץ תמר וחוסר ניסיון של
מתנדבים ועובדים זרים .כמו כן ,הועלתה האפשרות שיש הבדל
בין הקיבוצים בשיטות העבודה .לצערי ,מסקנות הצוות לא הובילו
לצעדים מעשיים והתופעה ממשיכה לחזור על עצמה.
ברצוני לזרוק את הכפפה (כמובן לא אחת ,מאלו שנשארות על
הידיים ) ...ואשמח לקבל רעיונות לשיפור וטיפול בתופעה הבע
עייתית הזאת.
כתבו לי למייל eladwi@gmail.com
בברכת קיוץ בטוח ויעיל,
אלעד

רב-שיח

 /בנג׳י גרובר

ישן מפני חדש  -תוציא?...
מהי תרבות חיה – המשך העבר ,או מעשה בראשית? בודאי גם זה
וגם זה .השאלה ,להבנתי והרגשתי ,היא  -איפה שמים את הדגש?
דור דור ותרבותו .יש והדור תקוע בזיקה למסורת האבות והאימהות,
ויש והדור שואף לעצמאות מהעבר ולעצמיותו הוא .סטטוס-קוו
מזה ומהפכה מזה .שיבה לעבר מזה ויצירה חדשה מזה.
ניגודים אלה הם נדירים במציאות; אי אפשר לשמור על העבר בלי
שתהיה הסתגלות להווה ,ואפילו היצירה התרבותית המהפכנית
ביותר נשענת במידה מסוימת על מסורת הדורות .שינויים בסגע
נון מנצלים ניבים שהועברו מספרות הדורות .תיקוני דת אינם אלא
שינויים בפולחן ,באמונות ובדעות ששורשם בימים עברו; מהפכות
פוליטיות נתקלות תמיד במוסדות ,מנהגים ומנטאליות שהם ירושה
מהמשטר הישן ושאי אפשר לשרשם בלי מאמץ יתר (שבדרך כלל
עלול להיכשל) .כנגד זה ,אין השמרני ביותר מצליח לחסום את זרם
החיים התוססים הסוחף  -תוך זרימה  -מעפר אפיקו ,ומוסיף את
העפר הזה לתוכן מימיו השוטפים.
היות והשתלבות העבר וההווה ,המסורת והתרבות החדשה – היא
הכרחית ,יש לבדוק איך תופסת מסורת ישראל מקום בחיי תקוע
פתנו? להרגשתי ,בשלוש נקודות חשובות יש ממשק בין התרבות
היהודית החדשה ומסורת הדורות .נקודות אלה הן שאלות הזהות
היהודית ,הערכים המוסריים של היהדות ,ודת ישראל .אני מפרט
כאן את דעתי ,מחשבתי והרגשתי בנושא ,וכמובן שהן לא עדיפות
מכל אמירה אחרת .אני ,כרגיל ,פתוח להערות ,הארות ,ביקורת וכל
מחשבה והרגשה.

הזהות היהודית וערכי המוסר
במידה שהיהודי\ה מזדהה עם עמה ,אין מנוס ממסורת הדורות .אלא
שבתרבות חיה ,ובייחוד בתנאים האופייניים לתקופתנו המסובכת,
אין הזהות בגדר מעמד סטטי ,אלא יותר בגדר חיפוש תמידי ,המביא
לידי תוצאות תרבותיות.
תולדות ישראל מלאות חיפושים לזהות .אין תקופה שאין בה שני
הזרמים של מתבוללים ונאמנים (כמובן ,בקני מידה שונים) .הבעיה
הפסיכולוגית הזאת קיימת בכל דור ,והיא חזקה ביותר כאשר המגע
עם עמים בעלי תרבות גבוהה הוא חזק .מגע זה תמיד הביא לידי
הפנמת השאלה  -על אילו יסודות יבסס היהודי את קיומו .כבר בימי
התנ"ך  -מימי האבות והאמהות עד שיבת ציון מגלות בבל  -לא היה
מנוח מהשאלה הבוערת ,מי הוא יהודי? שאלה זו התבטאה בצורתה
הפסיכולוגית ,הדתית-פוליטית ,והסוציולוגית וכל הצורות האלה
משתלבות באופן אורגני.
כך ,למשל ,התלבטו האבות בשאלת הירושה .מתוך האמור בספר
בראשית ברור היה שלאברהם היה קשה לגרש את הגר ואת ישמע
עאל .לא מהגיונו ומשכלו הגיע למסקנה שמיוצאי חלציו רק יצחק
מסוגל להיות יורשו האמיתי; את זה כפה עליו האל .כמו כן ,ברור
שהגדרת 'עברי' נעשתה שלא לפי המבנה וההתנהגות של שבטי
ישראל באותו זמן .מבחינה סוציולוגית היו השבטים ערב רב של
נישואי תערובת .הזהות העברית הייתה אחרת .מנהיגי האומה (לא
חשוב באיזו תקופה חי הסופר של סיפורי האבות) הביעו עמדה ביע
קורתית כלפי הנעשה והבחינו בין עברים (או 'בני-ישראל' ממש)
ובין הנספחים אליהם .אנו רואים את הבעייתיות הזאת בכל החיים
המשפחתיים של האבות והאימהות ,של משה ,ושל מלכי ישראל.
מהסיפורים הללו אנו למדים שנקלטו לגוף האומה דורות של גרים
אשר לא התגיירו במובן המודרני ,אלא התחתנו עם בני ובנות העם
העברי והתמזגו בו .כמובן ,היו כאלה אשר הזהירו את העם מפני
הסכנה הרוחנית שבהתמזגות הזאת ,אבל עד לתקופת נחמיה לא
ראינו שהיה אירוע של גירושים המוניים ,ואפילו בימי נחמיה הייתה

כנראה התנגדות לפתרון הרדיקלי הזה לשאלת הזהות.
אם בתקופת הפריחה הלאומית הייתה שאלה זו מסובכת וממושכת,
בתקופתנו על אחת כמה וכמה .שגיאה גסה היא לחשוב שהשאלה
עלתה על הפרק רק לאחר קום המדינה .לאמתו של דבר ,לא פסקה
השאלה מהגותנו וספרותינו במשך כל תולדותינו .היא לבשה ,כמוע
בן ,צורה חדשה לאור האמנציפציה ,ההשכלה והלאומיות .אין ספק
שהקצב המהיר של השינויים המדיניים בעולם בכלל ובין היהודים
בפרט ,מסבך עד לאין שיעור את כל הבעיה .יוצא אפוא ,שהתרבות
היהודית הנוכחית היא  -במידה רבה  -תוצאה ישירה של חיפושי
העם היהודי את זהותו ואת צורת החברה ההולמת זהות זו.
עד כאן תם (ולא נשלם) בענייני זהות של חברה ועם .והנה משהו
נהדר מרבקה מרים בעניין זהות ורצון פרטיים:
"בעולם הספירות ,הספירה הראשונה שבה מתחילה התנועה מעולם
האינסוף אל העולם החי ,הנושם ,המוכר ,קרויה רצון .פעימת החיים
מתחילה ברצון .אני ,מתי רציתי ,אני בפעם הראשונה .מתי צף ועלה
בתוכי בפעם הראשונה דחף ,צורך עז ,חץ שלוח ששם עוד אין לו,
שגרם לי להפוך ליצור חי? האם אותו צורך ראשון אכן היה שלי
עצמי ,או אולי לא נבע כלל ממני ,אלא מאבי ,מאבא שלי ,שברגע
מסוים אחד רצה באמי ,והיא התהפכה אליו ,נפקחה ,רצתה בו...
אם אמנם כך ,אני לא מרצוני שלי התחלתי ,אלא מתוך רצונם של
אחרים .מתי פרץ בי ,אם כן הרצון שלי?" (רבקה מרים" ,בחילופין:
תמונות מאלבום המציאות המתחמקת" ,עמ' .)64
רצון ,זהות ,מי אני ומה אני .חודש פברואר יביא איתו תשובות ועוד
שאלות.

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

מנועי צמיחה בחבל אילות 2019-2021
צמיחה והתחדשות הוגדרו כמטרה מספר אחת של חבל אילות לשנים .2020-2019
על מנת לאפשר את הצמיחה וההתחדשות הגדרנו מנועי צמיחה בתחומי הכלכלה השונים
תחזית הכנסות ארנונה ומיוחדות
והוצאות תואמות בשנים2018-25
ה ק ו ה כח ול מ י י צ ג א ת
ההכנסות .הפגיעה בהכנסות
החל משנת  2021נובעת
בעיקר מביטול מעמדנו כ'עיר
עולים’ .הפגיעה תכלול קיצוץ
מדורג של  3-5מליון בכל
שנה בהכנסות הקבועות של
המועצה .סך כל הקיצוץ
בשנים ) 2020-24בהשוואה
למדד הנוכחי( הוא כ19-
מליון ש"ח.
הקו הירוק מייצג את הגידול בהוצאות .עיקר הגידול נובע מזחילת שכר בגין וותק ועליית
הוצאות בגין גידול באוכלוסיה.

צמיחה דמוגרפית :במסגרת זו אנו פועלים לבנייה של למעלה מ140-
בתים חדשים בישובי החבל ,כולל באר-אורה .בימים אלו אנו פותחים
במבצע נרחב של שיווק ומיתוג האזור לקליטת משפחות צעירות.
הרחבת היישובים מחייבת חיזוק הבסיס הכלכלי של כל אחד מהם.
חקלאות :מעל  50%מכלכלת החבל מבוססת על חקלאות ובעיקר
גידול ושיווק תמרים .על מנת לאפשר את המשך ואף הרחבת הפעיע
לות הכלכלית ,עלינו להבטיח אספקת מים ראויים ,ובכמות הנדרשת.
בשנים הקרובות תהיה תוספת משמעותית של מים מותפלים לצרכי
חקלאות ,כמו כן ,השלמנו הכנתה של פרוגרמה חקלאית ,בה מוגדע
רים שטחים חקלאיים נוספים לטובת המשך הפיתוח .על מנת להבע
טיח הכנסה מתאימה ,עלינו לחזק את התארגנות המערכת השיווקית
המשותפת ובמיוחד של התמרים בחבל אילות .על מנת לאפשר הגע
דלת כמויות הפרי נדרש גם פיתוח של מיכון תואם.
אנרגיה מתחדשת :האנרגיה המתחדשת היא כיום ענף כלכלי מכניס,
בכל אחד מהמשקים של חבל אילות .על מנת לאפשר המשך ביע
סוס והרחבה של ייצור האנרגיה הפוטוולטאית ,עלינו לפעול לקידום
פוטנציאל האגירה בחבל .בנוסף ,עלינו לפרוץ חסמים ,כגון גודל
השטחים האפשריים לייצור אנרגיה ,אגירה בשדות והסדרת קווי
החשמל שיוכלו לשנע את כמות החשמל.
תיירות :במהלך השנתיים האחרונות חל גידול משמעותי מאוד
בהיקף הפעילות התיירותית ובמספר המבקרים .זאת ,בזכות הגידול
במספר התיירים במדינת ישראל בכלל ובזכות ניהול נכון ומקדם של
תחום התיירות בחבל בפרט .התיירות המדברית בכל הנגב והערבה
מתפתחת ואנחנו הופכים להיות מוקד משמעותי בתחום .פתיחת נמל
התעופה רמון תקדם מאוד את התחום באזור וצפויים לעבור דרכו
למעלה -מ 400,000-תיירים מחו"ל ,בעיקר בטיסות המוזלות המס�ו
בסדות על ידי משרד התיירות .בשנים הקרובות נפתח ,במקביל ,את
תשתיות הלינה והאוכל ונפתח גם אטרקציות על מנת למשוך עוד
תיירים ולהרחיב את זמן השהות של המבקרים בחבל אילות.
תעשייה ותעסוקה :במקביל ,עלינו לקדם ולפתח את התעשייה בחבל
אילות .כיום קיימים בחבל מספר מפעלי תעשייה ובראשם מחלבת
יטבתה .על מנת לפתח מיזמים חדשים אנו מגדירים אזורי תעשיה
ותעסוקה ,כדי למשוך יזמים .במרכז האזורי במבנה האנרגיה ומרכז
המדע מוקם בימים אלו 'האב'  -מקום בו יוכלו לשבת זה לצד זה
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התמודדות עם הקיצוץ הדרמטי בשל
ביטול מעמדנו כ'עיר עולים'
על מנת לצמצם את הפגיעה אנו פועלים בארבע מערכות:
 .1שיפוי בעקבות הפגיעה שנוצרה:
מול משרד האוצר ומשרד הפנים

 .3מנועי צמיחה בחבל אילות:
תיירות ,חקלאות ,אנרגיה ,תעשיה 'כבדה’
ומחצבים )נחושת(,אזורי תעשיה ,מגרשי חניה
לאחסון מכוניות ,יוזמות חקלאיות ותיירותיות,
אייר פארק ,מרכז אמנויות )תיאטרון אלעד(.

 .2מיקסום הכנסות אפשריות בחבל
אילות:
ארנונה של שדה התעופה 'רמון' )תמנע( ,ארנונה
של מלון חאן שחרות ,הסדר חדש עם משרד
הבטחון ,שירותי פינוי פסולת ,גיוס משאבים דרך
תרומות ו'קולות קוראים'.

 .4צמצום מושכל של השירותים
הניתנים על ידי המועצה:
הסכם עם משרד התחבורה ,בחינת חסכון
בהוצאות המועצה.

יזמים בעלי רעיונות חדשים ויצירתיים .מרביתם ,כאלה שיגיעו לקע
ליטה בישובי החבל.
תרבות :מנוע אחר לצמיחה כלכלית הוא תיאטרון אלעד  -תיאטרון
קהילתי שהוא גם יוזמה כלכלית ,שתתן מענה בתחום התיאטרון
לתושבי העיר אילת וחבל אילות וגם לתיירים שמגיעים למרחב ומע
חפשים תרבות אמיתית וחוצת גבולות.

מנועי הצמיחה מונעים ופועלים בחבל אילות מאז מתחילת
ההתיישבות באזור ,לפני  62שנה .תפקידנו  -לחזק עבודתם של
המנועים הללו ,על מנת שיאפשרו לנו צמיחה והתחדשות באוכלוסיה
הצומחת ומתקדמת באזור .זאת עלינו לעשות על ידי ניהול כולל
ונכון; לשם כך עלינו להמשיך ולגייס את משרדי הממשלה (חקלאות,
כלכלה ,תשתיות ,תיירות ועוד) ויחד איתם גופים שונים התומכים
בקידום ההתיישבות והכלכלה בחבל אילות (כגון קק"ל ,החטיבה
להתייבות ועוד) .כמו כן ,חשוב ונכון לגייס תמיכות מחו"ל לטובת
טיפוח ופיתוח האזור בכללותו.
אני מקווה ומאמין שנמצא את הדרך להמשיך בצמיחה ובהתחדשות
שיובילו להמשך גידול והצערה של אוכלוסיית החבל ,תוך הבטחת
הפרנסה והתעסוקה.

המדור לשירותכם /

שרי ניצן

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

המטה לאזרחים ותיקים
לאחר דיונים על שינוי המבנה הארגוני של
שירותים לותיקי החבל ,שהובילו להחלטה
להקים מטה בתוך המחלקה לשירותים חבע
רתיים לצורך הפעלת השירות ,אני שמחה
לבשר שנבחרה לתפקיד יהודית רוט אלקע
לעי מקיבוץ יטבתה .יהודית התחילה חפיע
פה בימים אלה ,על מנת ללמוד את דרישות
התפקיד ולהכיר את השותפים במהלך ,ויחד
להמשיך ולבנות את השירות .את יהודית
נכיר בהמשך ,בטור נפרד .מאז הכנת הקע
רקע לבניית השירות ,חבל אילות השתנה
ונעשה בשל יותר להתקדם יחד עם המהלך.
ב 2012-השירות נבנה לותיקי החבל בני  55פלוס .היום ,עם קרוב
ל 300-תושבים בגיל הפנסיה החוקי ( 62לנשים 67 ,לגברים) ו�למעלה מ 400-איש ואישה מעל גיל  ,60קהל היעד של הפעילות
הוא בני השישים פלוס (אך כל מי שמתעניינים להשתתף במגוון
פעילויות פנאי ,צוותי חשיבה ושירותים נוספים  -מוזמנים כתמיד).
המגמה היא לעטוף את ותיקי החבל עם פעילות עשירה ומתאימה
לצרכיהם.
השותפים בעיצוב עתיד המטה רבים ,כמו גם האתגרים .יהודית תרכז
צוות המחבר בין העוסקים במלאכה ,כדי שנתקדם בשיתוף פעולה

צמח החודש

 /בני שלמון

ואיגום משאבים .אלה כוללים חיבור למחלקת
הבריאות של המועצה ,עבודה משותפת עם
מנואל מישו ,העובדת הסוציאלית לאזרחים
ותיקים של המחלקה לשירותים חברתיים ,עם
צוות המועדון לגיל השלישי במועצה ,אחריות
לתוכניות נבחרות של המשרד לשיוויון חברתי
ומשרד הרווחה ,יחד עם מחלקת תרבות של
המתנ"ס ,שותפות במציאת פתרונות לנושאים
כמו תעסוקה לגיל זה ,ועוד הרבה נושאים נוע
ספים .קשר עם צוותים לגיל השלישי בישובים
היא מטרה נוספת העומדת על הפרק.
כחלק מתהליך לימוד התפקיד ,יהודית גם
תיפגש עם בעלי תפקידים ותושבים בחבל אילות ,כדי ללמוד מה
מצפים מהתפקיד החדש ולעניין תושבים לקחת חלק פעיל בבניית
המטה .אנחנו עומדים לקראת תקופה חדשה ומרגשת ,שתבנה על
בסיס העבודה המושקעת של דפנה שמשון מוסניקוב בשש השנים
האחרונות .במהלך השנים הקרובות- ,כ 45-תושבים חדשים יכ�נ
סו לפלח אוכלוסייה זו בכל שנה .מדובר בתושבים עם ניסיון חיים
שעוד הרבה שנים פרודוקטיביות לפניהם .אנחנו מזמינים אותם
להיות חלק ממהלך זה ,ואנו מצפים שיחד נבנה שירות עם נוכחות
ויצירתיות למען מקימי האזור.

פברואר
דמיה לבידה
שיח שחלק מענפיו נכרכים על ענפים אחרים ,או
על ענפי שיחים שכנים ממינים אחרים .זהו צמח
סודני הגדל במדבריות חמים ,ולו עלים דמויי לב:
כשתולשים אותם ,ניגר מהפצע שרף חלבי דביק
ורעיל האופייני למשפחת האסקלפיים (שסופע
חה למשפחת ההרדופים) .בשרף חומרים רעילים
שהבולטים בהם גליקוזידים הפוגעים בשריר הלב
וטאנינים.
צמחים רעילים רבים משמשים לרפואה במיע
נון נמוך ולכן שם המשפחה הקודם – אסקלפיים,
מקורם באסקלפיוס -אל הרפואה היווני ,שסמלו
נחש הכרוך סביב מטה ,או מקל .במחקרים בחיות
מעבדה מצאו בשרף חומר שחיסל תאים סרטניים.
שני חומרים אחרים גרמו לשבלולי יבשה לרעוב
עד מוות  -אולי זהו פתרון להדברת שבלולים בגיע
נות נוי וירק.
הפרח יפה ,וכנראה מואבק בלילה ,אך עדיין לא
נחקר ולא ידוע מי המאביק שלו .כבכל האסקלע
פיים ,הפרח משוכלל וכשהמאביק רוצה להגיע
לצוף נדבקות לרגליו שתי אבקיות המכילות את
האבקה .שני חרקים אוכלים את עליו הרעילים ונע
ראה שהרעל עובר לזחלים ולבוגרים ומגן עליהם
מפגיעת עופות  -דנאית הדורה וכושן ארסי .לשע
ניהם צבעי אזהרה!
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