מרץ  ,2019אדר א׳-אדר ב׳ תשע"ט ,גיליון 212

סמרתון 2019
סינגל המיכרות ,פארק תמנע

דבר העורכת

תוכן עניינים
איך מגיעים
הטובים למתנדבים
רוח חדשה
פארק תיירות המדבר

7
8
10
14

מדורים
מכתבים
מהמתרחש
הרופא אמר
הרבי אמר
משולחנן
שירותים חברתיים
צמח החודש

3
5
20
21
22
23
23

מ
ו
ד
ע
ה
ל
מ
ו
ד
ע
ו
ת
פרסום מודעות בעיתון
בעיתון "קצה המדבר" מתפרסמות באופן קבוע מודעות .מספרן וגודלן
נקבע ביחס לעמודי התוכן ורובן מטעם המועצה וגופים נסמכים
כמו המתנ"ס ,החברה הכלכלית וכדומה .למעלה מעשר שנים נשאר
התעריף קבוע והנוהל משתנה עם העורכים .עם עדכון המחירים,
מתפרסם ,לראשונה ,נוהל מסודר לפרסום מודעות בעיתון ,המעביר
מידע בנוגע לכל הקשור ,כולל לוח זמנים.
התעריף זהה לגופים ציבוריים ופרטיים וכל אחד ואחת מוזמנים ליצור
קשר ולפרסם מודעה בעיתון .חשוב לדעת ,כי הפרסום הוא על בסיס
מקום פנוי.

להלן מחירי המודעות:
עמוד שלם –  + ₪ 700מע"מ
חצי עמוד –  + ₪ 350מע"מ
רבע עמוד –  + ₪ 175מע"מ

הולך ונבנה  -הקמת בית הספר היסודי החדש
מתקדמת במהירות

"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 :חנן גינת ,רותם ג'קסון,
בנג'י גרובר ,אלעד ויזל ,שרי ניצן ,קרן
ספיר ,בני שלמון
צילום שער:
יואב לביא
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*המחירון קבוע לכל הגורמים המפרסמים
*המחירים תקפים למודעה אחת בחודש אחד
(כלומר בגיליון אחד)
*מחיר המודעות אינו תלוי במיקומן בעיתון
*המחיר כולל עיצוב ,במידת הצורך ,על ידי מעצב/ת העיתון.
במקרה כזה ,יהיו זכויות העיצוב שמורות למעצב ולא יתאפשר
בהן שימוש חופשי .כל דיון או סיכום בנוגע לשימוש בעיצוב הנ"ל,
יתקיים ישירות בין מזמין/ת המודעה למעצב/ת.

בהזמנה של שלוש עד שש מודעות בגודל זהה ,בשנה
קלנדרית ,תינתן הנחה בגובה של 10%
בהזמנה של שבע עד שתים-עשרה מודעות בגודל זהה,
בשנה קלנדרית ,תינתן הנחה בגובה של 15%
המעוניינים בפרסום מודעה ב"קצה המדבר" יפנו לעורכת העיתון במהלך
השבועיים הראשונים לכל חודש הקודם לפרסום הגיליון הרלוונטי ,על
מנת לשמור את שטח הפרסום הדרוש בגיליון .מודעה מעוצבת תועבר
לעורכת עד ה –  20לכל חודש הקודם לפרסום הגיליון בו היא אמורה
להופיע.
במקרה של עבודה ישירה מול מעצב/ת העיתון ללא עדכון העורכת ,לא
יישמר שטח הפרסום בעיתון.

בברכה,
גל נקדימון
עורכת "קצה המדבר"

מכתבים
אני מתנגד

במאמרו של ד"ר אלעד ויזל ,שפורסם בגיליון דצמבר של "קצה
המדבר" ,מוצגת תמונה אידילית של חיסוני הילדים" :חיסונים מיגת
רו מחלות"" ,חיסונים מצילים ילדים ונשים בהריון"" ,חיסונים שות
מרים על החברה כולה ועל החלשים ביותר מפני קטסטרופה שתהיה
בלתי נמנעת בלעדיהם".
אף מילה על פגיעות חיסון.
אתחיל ואומר שגם התמונה הקסומה אותה מציג ידידי מבאר אורה,
הדוקטור המכובד ,אינה מדויקת כלל ,שכן הידבקות ממחלות
זיהומיות פחתה משמעותית עוד טרום הופעת החיסונים .דבריו
מבוססים על אותה תעמולה חסרת בסיס הנשמעת מכל עבר מצד
מקדמי החיסונים בישראל ובעולם כולו .דוגמא נפלאה לכך היא
דווקא מחלת החצבת שלאחרונה גורמת לרבים לרעוד באימה .עדות
משמעותית להתייחסות לחצבת ניתן לקרוא בדבריו של ד"ר אלכסת
נדר לונגמייר ,ממקימי ה CDC-והאפידמיולוג הראשי מ  ,1962עת
היה חיסון החצבת בפיתוח .לונגמייר אומר על החצבת כי מדובר
במחלה קלה-מתונה ואת הניסיון למגרה הוא משווה לרצון לטפס
על האוורסט – "כי היא שם וכי אנחנו יכולים" .עצם ההגדרה של
מחלת החצבת כ"קטלנית" מהווה תעמולת הפחדה בוטה ושקרית
שנועדה לגרום להורים המוטרדים ליישר קו עם המדיניות הממסדית
ולהמשיך להפעיל לחץ חברתי הגובל בהסתה כלפי אלו שבוחרים
לנקוט בדרך פעולה שונה מהמקובל.
אבל מה לגבי אותן אוכלוסיות מוחלשות? כהורה ,הייתי רוצה למת
נוע מילדי כל סבל ,קושי או מחלה ,והגנה על כלל האוכלוסיה היא
אכן אידיאל נשגב .אבל האם חיסון המוני של תינוקות זו הטקטיקה
בה יש לנקוט? האם חיסון המוני של התינוקות והפעוטות בישראל
בכלל חיסוני השגרה אכן מספק הגנת עדר? למעשה ,למרות הנית
סיון הממסדי לשים את כל תוכנית החיסונים בעטיפה יפה ,מרבית
חיסוני השגרה כלל לא נועדו ,או שאינם מסוגלים לספק הגנת עדר
– פוליו מומת ,צהבת בי ,טטנוס ועוד .יתרה מכך ,מחוסני השעלת
אף מהווים סכנה משמעותית לאותן אוכלוסיות רגישות ,שכן המתת
חסן יכול להיחשף לחיידק ולהדביק את סביבתו ללא תסמינים כלל!
איפה אותה ערבות הדדית במקרה זה? ד"ר ויזל כותב "הימנעות
מחלק מהחיסונים ,או מכולם ,מהווה פגיעה ביכולת החברה כולה
להיות מחוסנת" .ובכן ,חוסר ההפרדה בטענת הערבות ההדדית בין
חיסונים המספקים הגנת עדר לבין אלו שלא ,מוכיח מעל לכל צל
של ספק כי הקוראים בפועל לכפיית חיסונים אינם פועלים בניקיון
כפיים .למעשה ,קריאה ראויה לערבות הדדית ,תהיה דרישה מכלל
האוכלוסייה להישאר בבית במנוחה בעת מחלה .כל מחלה .קריאה
זו נכונה במיוחד במקרה של חצבת ,שכן מחלה זו מדבקת רק לאחר
הופעת תסמיני המחלה .לא ניתן לכתוב זאת באופן ברור יותר – ילד
בריא אינו יכול להדביק בחצבת! כל שנדרש הוא להוציא קריאה
נרגשת המבוססת על אותה ערבות הדדית לכל אזרחי המדינה" :אל

תצאו חולים מהבית! אל תיסעו ברכבת חולים .אל תלכו לסופר חות
לים ,אל תגיעו לעבודה חולים ובוודאי שאל תשלחו ילד חולה לגן.
לטובתכם ולטובתו" .במקום זה ,בוחרים הממסד ושליחיו להפנות
אצבע מאשימה כלפי ילדים בריאים לחלוטין ומעודדים הדרה של
אותם ילדים ממוסדות החינוך.
האם יתכן כי בעבור מניעת מחלות מסויימות אנו משלמים בגרימת
תחלואה אחרת? אולי אף קשה יותר? ברור לכל בר דעת ,כי במידה
וחיסונים היו  -כפי שנטען ע"י הגורמים הרשמיים  -בטוחים לגמרי
או אפילו קרובים לזה ,לא היה כל ויכוח ציבורי לגביהם .חיסון
שתופעות הלוואי שלו קלות וחולפות לא היה מביא אף הורה לעלות
על בריקדות.
אך כחול הנזרה בעיני הציבור עולות שוב ושוב אותן סיסמאות
ריקות מתוכן הטוענות לבטיחות החיסונים ,כאשר בפועל בטיחות
החיסונים מעולם לא נבדקה באופן מניח את הדעת .אף אחד מחית
סוני השגרה בישראל לא נבדק לבטיחות בשלב המחקרים הקליניים
מול קבוצת בקרה שקיבלה פלסיבו ,לא קיים אף מחקר שבדק את
תוכנית החיסונים בשלמותה ,אין אף מחקר שבדק מי הם אותם תית
נוקות הנמצאים בסיכון מוגבר לפגיעה מחיסון ואין אף כלי אבחנתי
שמאפשר לרופא לדעת האם תופעה שהתרחשה לאחר חיסון נובת
עת מחיסון או לא .האמת הכואבת היא כי רבים מההורים שאינם
מחסנים כיום ,הם למעשה מחסנים-לשעבר" .מתנגדי חיסונים" לא
נולדים כך ,הם נוצרים בגלל אותם כשלים במערכת הבריאות .בגלל
ההכחשה ,בגלל השקרים ובגלל ההפחדות.
מן הראוי שלטובת אותה ערבות ההדדית תצא האוכלוסיה כולה בדת
רישה גורפת ,חסרת תקדים ,לקיום מחקרים אלו .דרישה למחקרים
המשווים את בריאותם הכללית של מחוסנים מול לא מחוסנים כלל.
אלפים רבים של הורים מעידים על פגיעות שונות מחיסונים ,אבל
בהעדר מערכת מעקב אחרי דיווחים אלו ובהינתן ההכחשה הגורפת
מצד המערכת הרפואית והטענה החוזרת ל"צירופי מקרים"  -לא
ניתן להעריך את היקף הפגיעות האמיתי הנובע מחיסוני הילדים.
במדינת הערבות ההדדית ,יהיו אלה מוסדות הבריאות שישאלו את
השאלות הקשות ולא ההורים .במדינת הערבות ההדדית יהיו אלה
מוסדות הבריאות שידרשו מבדקי בטיחות בהתאם לסטנדרט המחת
מיר ביותר ,כראוי להליך רפואי מניעתי שמבוצע באוכלוסייה פגית
עה שהיא בריאה לחלוטין ולא ההורים לילדים פגועים .במקום זאת,
אנחנו מקבלים קריאות לחייב הורים להעמיד בסיכון פוטנציאלי
קשה את ילדיהם ולהעלותם על מזבח המדע התאגידי .לקחת תינות
קות ולעשות מהם "מגן אנושי" ,משל היינו ארגון טרור.
ועל כך ,לא ניתן אלא לשאול :הרצחת וגם ירשת?

קובי אבישר ,באר-אורה
*הכותב אינו רופא וגם לא עוסק בתחום הרפואה

מחפשים עבודה? רוצים שינוי?
מכירים מישהו שמתעניין?

מודעות דרושים באתר המועצה!
http://www.eilot.org.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
ליתר בטחון
ביום שלישי ה 15 -לינואר  2019התקיים תרגיל פינוי בבית הספר.
תרחיש התרגיל היה רעידת אדמה ובמהלכו נדרשו התלמידים להת
תפנות לאזורים פתוחים שנקבעו מראש.
צוותי ההוראה פעלו על פי נוהל חרום וביצעו סריקות לוודא כי
לא נשארו תלמידים במבנים ,והתלמידים פונו בתוך זמן קצר תוך
שמירה על סדר וללא פגיעות ופציעות.
באותו שבוע בוצע תרגיל דומה גם לתלמידי נעל"ה המתגוררים
בפנימיית קיבוץ אילות.

כל זאת ,כהכנה לתרגיל ארצי שיערך ב 12/3/19-על ידי משרד
החינוך ופיקוד העורף.
תרגיל זה ,הוא רק מרכיב אחד מתוך מכלול תרגילים ומוכנות בשת
גרה לשעת חרום שנערכים בבית הספר ובמוסדות החינוך של המות
עצה.

גדר עם סיבה וגם סובה
בימים אלו אנו מגדרים את בית ספר וזאת בעקבות דרישה של
המשטרה להקים גדר תקנית אשר תפריד בין בית הספר לבין חניית
האוטובוסים שמגיעים להורדת התלמידים.
הקמת הגדר באה בעקבות שינוי מערך האבטחה ועל מנת למנוע
כניסת אזרחים לתחום בית הספר באוטובוסים ביחד עם התלמידים
 ללא בידוק.בהזדמנות זו ,אני מבקשת להזכיר שכניסת רכבים פרטים לשטח
בית ספר אסורה .יש לחנות בסובה.
תודה לרוי אפלבאום ,קב"ט מוסדות חינוך ובינה נעים קבט"ית
המועצה ,הפועלים למען ביטחון ובטיחות הילדים.

קרן ספיר ,מנהלת מחלקת חינוך

צלילי השקט
בסוף השבוע האחרון של חודש פברואר ,התקיים בקיבוץ נאות
סמדר אירוע ייחודי ,תחת השם "צלילי השקט" ובתמיכת התיירות
והחברה הכלכלית .רות בר הסבירה לי שהכוונה היא לתת גם צליל
וגם שקט" ,כי נאות סמדר זה הרבה צליל ,אבל גם הרבה שקט ,לכן
בחרנו להציע לאנשים להיות באירוע כזה ,שמחבר את שני הדברים
הללו".
מי המשתתפים שהגיעו לאירוע?
"מכל הארץ הגיעו לכאן כ –  60איש ,רובם בפעם הראשונה .כיוונו
לקהל מבוגר ,יחסית ,כי זה לא אירוע שמותאם לילדים ובאמת
הגיעו בעיקר בני ארבעים פלוס .הגיעו אנשים שמתעניינים בשקט
ובמוזיקה ,אבל ממש לא חייבים להיות מוזיקאים ,או אפילו להבין
בתחום .היו כאלה שהגיעו עם כלי נגינה ,כמובן".
במהלך סוף השבוע חוו המשתתפים מגוון פעילויות הנוגעות גם
במוזיקה וגם בשקט ,כמו מופע של שם-טוב לוי ,ג'אם-סשן בפונת

דק ,מעגל שירה סביב מדורה ,מופע שירים מתוצרת מקומית ,סיור
מודרך בקיבוץ ,הליכה במדבר וגם סדנאות שהתקיימו בבית האומת
נויות :מדיטציה לצלילי גונג וקערות טיבטיות ,סדנת קול ותנועה,
וציור לצלילי מוזיקה.

גל נקדימון

על גלגלים
פברואר
חודש
הביא עימו גשמים
וכמובן
נדירים
– את הסמרתון,
שהתקיים בהפת
קת חברה כלכת
לית חבל אילות,
"עז הרים" הפת
קות וסמר בייק.
צילום :יואב לביא
זו הפעם הראשונה
– בחמש שנות קיומו  -שהסמרתון נמשך ארבעה ימים ,במהלכם
מאות רוכבים שעטו בשבילי הערבה על אופניים (גם בגשם).
אחד מאבותיו של האירוע הנפלא הזה – ירון דרעי מסמר ,כיהן

לראשונה השנה כנשיא הסמרתון ומספר בשמחה על רוכבים שהת
גיעו מרחבי אירופה ,קנדה וארצות הברית – וכמובן מהארץ ,וחנכו
– במסגרת האירוע – את סינגל המכרות החדש בתמנע.
רבים מהמשתתפים נחשפו לראשונה לקיבוצים קטורה ונאות-
סמדר ,שאירחו את הסמרתון בימים חמישי ושישי בשבוע ,ובשבת
נהנו מההקפה המרהיבה של סינגל המכרות ,שאורכו  35ק"מ.
משתתפי הסמרתון לנו בחדרי האירוח בקיבוצי האזור ובפארק
תמנע והעבירו את התרשמותם מההפקה ,מהמאמצים שנעשו על
מנת לאפשר לרוכבים הותיקים יותר ,לרכוב במסלולים מוכרים
בכיוונים חדשים וכמובן מסינגל המכרות.

גל נקדימון
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אוטובוס – מטוס – אוטובוס
עם העברת כל הטיסות משדות התעופה באילת ובעובדה לנמל התעופה החדש ובהיעדר
פתרון תחבורתי מטעם משרד התחבורה ,יתחיל לפעול קו  20של מחלקת התחבורה האזורית ,באופן
שיאפשר הגעה אל ומהנמל

החל מ–  19למרץ נמריא וננחת ,באופן
קבוע בנמל התעופה רמון שמול תמנע.
המטוסים אולי יודעים איך ולאן להת
גיע ,אבל לנו ,תושבי חבל אילות ,נשארו כמה נעלמים במסגרת המת
עבר ,כמו – איך נגיע לשם? על מנת לחסוך לרבים העושים דרכם בקו
 ,20הוחלט להפעיל את הקו במסלול שיגיע עד למחסום הניצב בכביש
הגישה לנמל ,וממנו ,מה שישאיר הליכה מהמחסום עד לטרמינל.
מחלקת התחבורה הפיצה נוהל מסודר ,המגדיר את אפשרויות ההגעה
בתחבורה ציבורית ,כולל לוח זמנים ותחנות ק ו  20שבקרבת נמל ה�ת
עופה .לגזור ולשמור:
הסעות מדרום ,אילת לשדה התעופה
 .1באמצעות שאטלים של אגד ,מאילת לשדה ומהשדה לאילת ,לא
נכנס לישובים ,איסוף והורדה בתחנות על כביש  90בלבד .ראו לו"ז
מצורף.
 .2באמצעות קו אגד  397שיוצא מתחנה מרכזית באילת ,עוצר בכל
התחנות על כביש  ,90בשלב זה לא נכנס לשדה.
 .3באמצעות קו אגד  394שיוצא מתחנה מרכזית באילת ,עוצר בכל
התחנות על כביש  ,90לא נכנס לשדה התעופה.
 .4קו  20תח"צ מועצה אזורית חבל אילות שיוצא מאילת דרך ומתוך
הישובים ,פונה ימינה לכביש השדה עד הכיכר לפני המחסום ,מוריד
נוסעים בתחנה אחרי הפניה ימינה .הנוסעים שיורדים בתחנה יוכלו
לנסוע עם השאטלים של אגד שמגיעים מאילת לתוך השדה  ,אוטובוס
של קו  20לא נכנס לתוך השדה.
הסעות מצפון ,ישובי החבל לשדה התעופה
 .1באמצעות קו  20מועצה איזורית חבל אילות ,מתוך כל הישובים
עד לכניסה לשדה ,פנייה שמאלה לכביש גישה לשדה והורדה בתחנה
אחרי הרמזור .נוסעים שצריכים להכנס לתוך השדה ייסעו עם השאת
טלים של אגד שמגיעים מאילת.
 .2לטיסה ראשונה ,באמצעות שאטל של המועצה עפ"י הזמנה מראש
דרך בתיה כפי שבוצע עד כה .לא תהיה הסעת שאטל לטיסה שנייה.
 .3הגעה באמצעות קו מטרופולין ממצפה רמון עד לשדה וההיפך,
איסוף נוסעים מתחנות נאות סמדר ונווה חריף על כביש  ,40יופעל
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בחציון שני של שנת .2019
הסעות משדה התעופה לדרום-אילת
 .1באמצעות שאטלים של אגד מהמסוף בשדה התעופה לדרום-אילת,
האוטובוס עוצר בכל התחנות על כביש  ,90האוטובוס לא נכנס לתוך
הישובים.
 .2באמצעות קו  20מהתחנה לאחר מחסום לתוך כל הישובים עד
לאילת.
הסעות משדה התעופה לצפון יישובי החבל
 .1באמצעות קו  20שיוצא מאילת  -האיסוף יתבצע מתחנת האוטובוס
אחרי הכיכר ,האוטובוסים לא נכנסים לתוך שדה התעופה.
 .2האוטובוס שיוצא מאילת בשעה  12:00לא יכנס לשדה .הוא משולב
להסעות תלמידים מבית הספר.
עלות נסיעה
 .1לכל הנסיעות בקווי אגד ,כולל הנסיעה מהצומת לתוך שדה התע�ו
פה  -עלות נסיעה .₪ 4.2
 .2הנסיעה בקו  20לשדה ומהשדה בלבד  ,₪ 4 -שאר הנסיעות ב�מ
חירון הרגיל.
תחילת השרות
השרות לקווי המועצה יחל לפעול בתאריך  4מרץ  2019למשך חצי
שנה .במהלך תקופה זו נבחן ביצוע ההסעות עם תח"צ חבל אילות
ואגד ,מתוך כוונה לשפר את ההסעות לשדה ומהשדה לישובי החבל
צפונית לשדה וליישובי ההר.
חניה בשדה התעופה
לתושבי אילת וחבל אילות בעלי תו חניה בתוקף  -ניתן לחנות בחנייה
בתוך שדה התעופה למשך  36שעות ללא תשלום .כלי רכב ללא תו
חניה ידרשו לשלם בגין החניה.
בכל שאלה אפשר לפנות לסדרן ,רמי טביבי  /מזכירה ,רויטל גלקר

גזור ושמור

לוח זמנים  -קווי אגד  /קו 20

קו ( 50אגד) מטאבה  +מלונות

קו ( 30אגד) מהתחנה המרכזית
משדה התעופה לאילת

מאילת לשדה התעופה
6:40 6:20 6:00 5:30

6:50 6:30

7:40 7:20 7:00

7:50

משדה התעופה לאילת

מאילת לשדה התעופה
7:50

8:40 8:20 8:00

8:40 8:20 8:00

8:30

8:40 8:20 8:00

9:40 9:20 9:00

9:50 9:20

9:30 9:00

9:40 9:20 9:00

10:40 10:20 10:00

10:50 10:20

10:30 10:00

10:45 10:30 10:15 10:00

11:40 11:20 11:00

11:50 11:20

11:30 11:00

11:45 11:30 11:15 11:00

12:30 12:00

12:50 12:20

12:40 12:20 12:00

12:40 12:20 12:00

13:30 13:00

13:50 13:20

13:40 13:20 13:00

13:40 13:20 13:00

14:40 14:20 14:00

14:50 14:20

14:40 14:20 14:00

14:40 14:20 14:00

15:40 15:20 15:00

15:50 15:30 15:10

15:40 15:20 15:00

15:40 15:20 15:00

16:30 16:00

16:50 16:30 16:10

16:40 16:20 16:00

16:40 16:10

17:30 17:00

17:50 17:30 17:10

17:40 17:20 17:00

17:40 17:10

18:30 18:00

18:50 18:30 18:10

18:40 18:20 18:00

18:10

19:40 19:20 19:00

19:50 19:30 19:10

19:30 19:00

20:40 20:20 20:00

20:50 20:30 20:10

21:00

21:50 21:30 21:10
22:50 22:10

קו ( 32אגד)

קו ( 31אגד)
מאילת לשדה התעופה

משדה התעופה לאילת

משדה התעופה לאילת

מאילת לשדה התעופה

5:20

16:40

5:20

16:40

6:50 6:20

17:10

6:50 6:20

17:10

7:50

20:40 19:30 19:10

7:50

20:40 19:30 19:10

22:10 21:50 21:30 21:00

22:10 21:50 21:30 21:00

קו ( 20מאילת-ישובים-שדה-ישובים-יהל-נ״ס)

קו ( 20יהל/נ״ס-ישובים-שדה-ישובים-אילת)

משדה התעופה (משוער)

משדה התעופה (משוער)

יוצא מהעיר אילת

מיהל/נ״ס/יטבתה

הזמנת שאטל מיהל/נ״ס/ישובים ממשיך ישיר לאילת 6:00
5:00
10:00

10:20

מיהל 6:40

7:30

13:45

14:10

מיטבתה 8:30

8:50

15:00

15:25

מנאות סמדר 10:00

13:05

17:15

17:40

מנאת סמדר 12:15

13:05

19:30

19:45

מיהל 14:10

15:00

21:15

21:30

מיהל 16:30

17:20
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בהוקרה

 /גל נקדימון

אמרתם טלי אלון ,אמרתם מתנדבים ,או לפחות כך זה היה ב 15-השנים האחרונות .במציאות המשתנה
תמיד ,גם זה כבר לא וטלי אלון אומרת לנו יפה שלום ,מספרת מנין באה ,אבל לא בדיוק לאן הולכת

מתוך אירוע ההוקרה למתנדבים והפרידה .צילום :יוסי לוי

טלי אלון נולדה כטלי עמיר ,בקיץ  ,1974בתל-אביב .כבת לאבא
בקבע (אמא עסקה בעיצוב אופנה ,כתופרת אצל גדעון אוברזון וגות
טקס)  -נדדה המשפחה בעקבות השירות בין מקומות כמו מעלה
אפרים ופורט נוקס ,גם גן יבנה היה בדרך ,שוב תל אביב ולבסוף
למושב ערוגות ,שם קבעו ההורים וארבעת ילדיהם (טלי בת שנייה
בין שלושה בנים) את ביתם.
את הרומן עם חבל אילות החלה טלי כמעט במקביל לרומן עם בעלה
עופר ,שכן את שניהם הכירה באליפז ,במהלך השירות הלאומי שעת
שתה בקיבוץ ,לאחר שסיימה את לימודי התיכון בבאר-טוביה ,במת
גמת ספרות .באליפז ,שהיה אז – תחילת שנות התשעים -קיבוץ
צעיר ,התנסתה טלי במגוון ענפים וכמובן גם בפארק תמנע ובאוגוסט
המהביל של  1993הגיע עופר לקליטה בקיבוץ ומאז השניים ביחד.
בשלב הבא ,כמה חודשים בתל-אביב הספיקו ובמקום עבודתו של
עופר סימנו את הדרך חזרה דרומה והעבירו אותו לאילת .בעיר
עבדה טלי כרכזת משאבי אנוש במלון הולידיי-אין ,מה שיכול היה
להיות עבודת חלומות ,אבל העובדה שבמסגרת עבודתה נאלצה,
לעתים ,לפטר אנשים שהיו מבוגרים ממנה העיקה עליה מאד והיא
עברה לחברת יאכטות אילת ,שם החלה כמזכירה וסיימה – אחרי
שבע שנים  -כמנהלת השיווק.

"כשרק התחלתי ,הייתי נורא תמימה ולא הבנתי איך
עושים את הדברים .בימים הראשונים ,כדי לגייס
מתנדבים ,באתי לכל קיבוץ בזמן ארוחת צהרים,
ישבתי בשולחן שהכינו לי מראש וציפיתי שיבואו
להירשם להתנדבות"...
במהלך השנים הללו נולדו לזוג הילדים נוי ועמית ,שזכו – כל אחד
מהם – לספר שכתבה עליו טלי .באותה התקופה היא גם החלה
ללמוד באוניברסיטה הפתוחה ,אבל זנחה את הלימודים למשך עשר
שנים ,רק כדי לחזור אליהם בתנופה מחודשת.
"זה היה בסיס טוב מאד לחיים ,העבודה הזו ,כי התחלתי שם ממש
כילדה וסיימתי בגיל  ,29עם לא מעט ניסיון ובשנת  2004התחלתי
לעבוד במועצה האזורית חבל אילות בחצי משרה כמזכירה ,רכזת
מתנדבים וכעובדת זכאות  -אחראית על הכספים ברווחה".
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כל זה בחצי משרה?
"נאמר לי שמכיוון שיש פה קובץ של תפקידים ,אני יכולה לעשות
שעות נוספות .עם הזמן עליתי לשמונים אחוז משרה ולפני כחמש
שנים עברתי למשרה מלאה .לאורך השנים ראיתי שזכאות זה משהו
שהולך לי יחסית בקלות וגוזל לי מעט מהזמן ובמקביל  -תחום
ההתנדבות החל לגדול ולתפוס יותר נפח – אנשים התחילו להכיר
אותי ולהבין שקיים דבר כזה ,שנקרא היחידה להתנדבות ,הביקוש
עלה ,והתחילו להגיע אליי יחידים וקבוצות של בני נוער ומבוגרים".
איפה גרתם באותה התקופה?
"עברנו ללוטן בשנת  ,2003בשנת  2010לגרופית ובשנת  2016חזרנו
לאילת .בסך הכל ,אנחנו מתגוררים באזור למעלה מעשרים שנה".

דווקא הצליח לה
איך מרכזים התנדבות של אנשים שלא מכירים?
"לומדים ...כשרק התחלתי ,הייתי נורא תמימה ולא הבנתי איך עות
שים את הדברים .בימים הראשונים ,כדי לגייס מתנדבים ,באתי לכל
קיבוץ בזמן ארוחת צהרים ,ישבתי בשולחן שהכינו לי מראש וצית
פיתי שיבואו להירשם להתנדבות .אנשים הסתקרנו ובאו לראות מה
אני עושה ,אבל לא ממש התרשמו ...אמרו 'אנחנו כבר מתנדבים'.
משהו שם לא זרם .אני זוכרת את עצמי יושבת לבד בשולחן ,חדר
האוכל מתרוקן וכלום לא קורה .האנשים שכן נרשמו כבר היו מתנת
דבים פעילים .בסופו של דבר ,זה היה טוב כסוג של מיפוי והיכרות,
אבל לא כגיוס".
כנראה שמשהו כן עבד ,כי הנה את מסכמת  15שנים מוצלחות,
במהלכן עלה מספר המתנדבים באזור מ–  ,80ל.471 -
"דוגמא טובה לכך היא אירוע ההוקרה למתנדבים ,למרות שאף אחד
לא האמין בזה בהתחלה וכל מי שהיה מסביבי ניסה להוריד אותי
מזה .אודי תמך ברעיון מהרגע הראשון ,זימן אותי לכמה פגישות
כדי להבין בדיוק במה מדובר ,החליט שהוא תומך בזה עד הסוף וגם
תקצב בהתאם ואני מאד מודה לו מאד על זה".
מה יש לא לאהוב באירוע הוקרה למתנדבים?
"כשהצעתי את הרעיון בפעם הראשונה ,כמעט סקלו אותי בעגבת
ניות ...לא האמינו שמישהו יבוא לאירוע כזה .זה היה רעיון חדיש
לאוכלוסיית המתנדבים ואנשים כעסו עליי – קיבלתי מיילים ושית
חות שבילים זועמות – 'למה לעשות אירוע הוקרה ,למה לבזבז כספי

הטוב והפחות טוב

טלי וחנן גינת באירוע ההוקרה .צילום :יוסי לוי

ציבור?' זה לא היה מקובל באזור  -אירוע משותף שאומר תודה רבה
לכולם (שזה ,בעצם ,כל הרעיון של אירוע ההוקרה).
לאירוע ההוקרה הראשון ,שהתקיים ב –  ,2005הגיעו כ– 80איש
בלבד .עם השנים ,החלו שיח ער והתעניינות לפני ואחרי וכך ,בכל
שנה ,התווספו עשרות אנשים".
במה אנשים מתנדבים באזור?
"בכל תחום שאפשר לחשוב עליו – איכות סביבה ,בריאות ,חינוך,
רווחה ,כיבוי אש ,משטרת התנועה ,רשות הטבע והגנים ועוד .יש סך
הכל  26ארגונים במסגרתם מתנדבים אנשי האזור ויש גם שיתופי
פעולה עם אילתים".
אילו שיתופי פעולה בולטים היו לך עם אילת?
"לאורך השנים היה לי קשר מאד מיוחד עם אמירה אדרי שמנהלת
את תחום ההתנדבות באילת ,מטעם העירייה .הרמנו יחד כמה הפת
קות ,כמו כנס שותפויות בעולם ההתנדבות ,אליו הוזמנו כל ראשי
הארגונים האזוריים כדי להכיר וליצור שיתופי פעולה.
אמירה ואני גם הפקנו שני קורסים של ניהול מתנדבים ,שהועברו
לרכזי מתנדבים באילת וחבל אילות ,ונתנו להם כלים עכשוויים
לניהול מתנדבים .הקורס הראשון היה בכלל פיילוט ארצי ,שהתקיים
בחמש רשויות בארץ  -ראש ענף פרויקטים במשרד הרווחה הביאה
את הרעיון של הקורס לחמש רשויות ,וכל רשות קיימה אותו באופן
אחר ,שהתאים לצרכים שלה".

"הטלפון שלי צלצל בשתים-עשרה וחצי בלילה
ועל הקו היתה אמא של שינשינית ...שאלתי אותה
אם זה דחוף והיא בתגובה שפכה את כל מה שהיה
לה להגיד ,על כך שהבת שלה לא מרוצה מהשיבוץ
שלה"...
לך עצמך יש זמן להתנדב?
"התנדבתי שלוש שנים בחלוקת מזון לנזקקים באילת ,ב'מרק
לוינסקי' .הרעיון היה להתנדב קצת בכל מקום ,כדי להתנסות ולת
טעום מכל דבר ,אבל נשארתי שם ,כי התאהבתי במקום .לא מזמן
הפסקתי ,כי התחלתי להתנדב בעמותת 'כל הנשים' ,שמנסה לייצר
שוויון זכויות לנשים ,עד לרמה שתהיינה  50%נשים בכל מקום.
המיזם שלנו הוא ארצי ונקרא 'משהו מהבטן' ומטרתו לחשוף נשים
שכותבות ומצלמות ,להביא אותן לקדמת הבמה .במסגרת המיזם
התקיימה תחרות ,שבסופה נולדה תערוכה שנדדה בארץ".
במהלך עבודתה זכתה טלי להכרה בהישגיה ,שבאה לידי ביטוי בתת
עודת "עובדת מצטיינת" במועצה (פעם היה דבר כזה) בשנת 2008
ואף במגן שר הרווחה ,כעובדת מצטיינת ארצית בתחום ,בשנת
 .2010את המגן קיבלה על היוזמה ליריד מקומות התנדבות באזור.

יש מקרים הקשורים בעבודה שזכורים לך במיוחד?
"יש המון ,חלקם חיוביים וחלקם פחות .למשל ,לפני כשבע שנים
הטלפון שלי צלצל בשתים-עשרה וחצי בלילה ועל הקו היתה אמא
של שינשינית .בהתחשב ברמת ההיסטריה של האמא ,הייתי בטוחה
שמדובר בשינשינית שלנו ושברגעים אלה היא נמצאת מחוץ לבית
לי .שאלתי אותה אם זה דחוף והיא בתגובה שפכה את כל מה שהיה
לה להגיד ,על כך שהבת שלה לא מרוצה מהשיבוץ שלה ...אמרתי
שאני חושבת שאוכל לעזור לה למחרת ושתתקשר אליי למשרד.
היא מעולם לא התקשרה .מאז הטלפון שלי מושתק מהשעה עשר
בלילה; אני לא חושבת שאני יכולה לעזור לאנשים להתנדב באמצע
הלילה (רק בזמן חירום ,כמו מלחמה ,הוא פתוח)".
במבט לאחור ,את מתארת את זה כאירוע משעשע..
"נכון ,אבל היו גם דברים פחות נעימים ,כמו מקרה של מישהו
שמאד רצה להתנדב בחווה בגרופית .זה היה בדיוק כשהוחל החוק
האוסר לקבל אדם להתנדבות ,אם לא עבר את הפילטר של המשטרה
ולא הגיש טופס המאשר כי אין בעברו מקרים של עבריינות מין .לא
הסכמתי שאף אחד יתחיל בלי הטופס הזה .כפי הנראה נפלתי על
בחור שהיתה לו בעיה רצינית עם המשטרה ,כי הוא לא העביר את
הטופס המבוקש וכאשר סירבתי לקבל אותו להתנדבות הוא התחיל
לאיים עליי בטלפון ,שאני חייבת לקבל אותו ,שלח פקסים מעורך
דין ...עד שבינה התערבה ,לקחה אותו לשיחה ,שמה אותו במקום
והורידה אותו מהעניין אחרי שיחה אחת ואני חייבת לה המון תודה!.
זמן קצר לאחר מכן הוא כבר עזב את הקיבוץ".

טלי ושרי ניצן .צילום :יוסי לוי

בין לבין ,חזרה טלי ללימודים במשנה מרץ בגיל  35ומאז סיימה
תואר ראשון בבן-גוריון במדעי הרוח והחברה ותואר שני (גם בבן-
גוריון) בניהול ויישוב סכסוכים ,עם תזה בתחום החינוך להתנדבות
ועם הפנים קדימה ,לדוקטורט .ההתמדה הטבועה באופייה ,אפשרה
לה לכתוב תזה ,שבעצם – כך מסתבר – לא אמורה היתה להיכתב:
במהלך שנת הלימודים הראשונה של התואר השני ביקשה טלי לחת
קור את נושא ההתנדבות וללמוד במסלול מחקרי ,מה שלא היה
מקובל בתחום ,בעיקר בגלל מחסור במנחים .בסוף השנה הראשונה
הגיעה ראש החוג של ניהול ויישוב סכסוכים למפגש עם הסטודנת
טים והזמינה את המעוניינים בשיחה פרטית לגשת אליה .טלי מייד
ניצלה את ההזדמנות ,ניגשה אליה ואמרה שהיא מעוניינת להמשיך
לתזה וזו שלחה אותה להתייעצות עם מרצה אחר ,שבדיוק החל להת
עביר קורס תזה והזמין אותה להצטרף וכך נולדה התזה שכמעט לא
היתה ,בנושא "מהי עמדת המורים כלפי תפקידם בתוכנית מחויבות
אישית".
טלי ,מה התחנה הבאה?
"אנחנו עוזבים את אילת ובגלל זה גם עזבתי את העבודה .הנות
שא נמצא על השולחן שלנו כבר שנה-שנה וחצי ,כי גם עופר וגם
אני הגענו למיצוי של התפקיד ,כל אחד בתחומו ויצא שזה קרה
במקביל .בנוסף ,העובדה שהבת שלנו עזבה
את הבית והבן מתגייס גרמו לנו להבין שאנחנו המשך בעמוד 19
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הכי פיין בסמר

 /רותם ג׳קסון

בראיון זוגי ,מסונכרן משהו ,מספרים ניר ודפנה מקיבוץ סמר על בחירות מושכלות ,ערכים ואידיאולוגיה
ואיך דווקא הרעיון הישן של הקיבוץ השיתופי הוא הפתרון המושלם לעידן החדש
ניר מנחם נולד וגדל בקיבוץ סמר ,אחד מאחרוני הקיבוצים השית
תופיים בארץ ,אבל הוא מעולם לא האמין שיחזור אליו ,עשר שנים
אחרי שעזב ,ועוד בתור מרכז משק .בין היתר ,הוא גם מממש את
התארים שלו בהיי-טק המקומי ,בחברת 'קריסטל ויז'ן' -חברה למת
ערכות בקרה ואוטומציה לחקלאות ומערכות מחקר של חקלאות.
למרות שגם הטיול הגדול בעולם וגם החיים בירושלים וביפו לא
קלקלו לו את חסד הנעורים הזכור מסמר ,הייתה זו דווקא דפנה
פיין ,החברה הירושלמית ,שהחזירה אותו לקיבוץ .בין שלל העצית
צים בבית ,הצמחים לתה בגינה ,מזרוני היוגה המגולגלים והמנדלות
על הקירות הם גרים להם בנחת ,כשסיפוק גדול מלווה את חייהם
על הבחירה שעשו.
דווקא אחרי שאסף חוויות מהעולם ,תואר ראשון במדעי האקלים
והאטמוספרה ותואר שני בהנדסת אנרגיה ,ואישה מירושלים ,החת
ליט ניר לחזור לגור בקיבוץ סמר ,ואולי דווקא בזכות כל אלו" .אני
בטוח שזה היה טוב בשבילי לצאת מהקיבוץ לפני שהחלטתי לחת
זור .זה אפילו ממש חשוב ,כי צריך פרספקטיבה לראות את הדברים
מרחוק כדי להחליט .באופן כללי ,אני חושב שכל חבר קיבוץ צריך
לצאת לשנת חופש מתישהו כדי לאוורר את הראש ,לחשוב ולבחור
מחדש "...הוא מהרהר בקול.
דפנה פיין ,בת זוגו ,בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה ,תואר שני
בפסיכותרפיה ומורה ליוגה ויג'ננה  -מטפלת בקליניקה פרטית,
מנהלת עמותה באילת שמטפלת בילדים ונערים נפגעי תקיפה מית
נית ומשמשת גם בתור הפסיכותרפיסטית של מכון ערבה ללימודי
סביבה .אלא שכל המימוש העצמי הזה לא ממש סיפק אותה ,כל
עוד היא לא קפצה ראש לתוך הקלחת החברתית של הקיבוץ כיאה
לאג'נדה איתה הגיעו ,והחליטה לקחת חלק פעיל גם במזכירות
הקיבוץ .אז מי אמר שאין אפשרות להגשמה עצמית בפריפריה?!
למה החלטתם לעבור לגור פה?
"פגשתי את דפנה בהודו ".מספר ניר" ,בסביבות גיל  24במהלך
הטיול אחרי הצבא ,וכשחזרנו לארץ ,עברנו לגור בירושלים ,עיר
הולדתה של דפנה ,כדי ללמוד .עם סיום הלימודים יצאנו שוב
לטיול ,במהלכו כבר התחלנו לחשוב איפה נתיישב בארץ כשנחזור
כדי לבנות את ביתנו .לי לא היה רעיון ברור לגבי מה שאני רוצה
לעשות אחרי הטיול ואיפה אגור בעתיד ,ודווקא דפנה הייתה זו
שהציעה שנבוא לבדוק אם מתאים לנו לחיות בסמר .לפני כן לא
השקעתי בכך יותר מדי מחשבה"...
ואיך הגבת לרעיון?
"אני זרמתי ,כי לא היה לי רעיון יותר טוב ובאופן כללי אני אוהב
את סמר ,אז הגדרנו מראש שאנחנו באים לשנה ,בלי סטטוס ,כמו
סוג של אורחים .בסופו של דבר ,כמו שאת מבינה ,נשארנו ,אבל
התקבלנו לחברות רק לפני פחות משנה".
כמה זמן עבר מהרגע שעברתם לקיבוץ ועד שהתקבלתם לחברות?
"תהליך הקליטה עצמו אורך משהו כמו שלוש שנים ובגלל שהייתה
לנו את השנה בה החלטנו לבדוק בלי סטטוס ,זה התארך ,אז בסך
הכל עברו חמש שנים" .מחשב ניר.
"אפשר להגיד שמרחנו את זה ולקחנו את הזמן" ,ממשיכה דפנה.
"היינו צריכים לבחון כל מיני אספקטים  -אני בחנתי אם חיי קהילה
ושיתוף בכלל מתאימים לי ,כי אני באה מעיר ,גדלתי בירושלים
וכל המשפחה שלי עדיין שם ,אז רציתי לבחון גם איך זה לחיות
רחוק מהמשפחה ,וכמובן שגם את היכולת לממש ולפתח את עצמי
מקצועית ,רוחנית ואישית".
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ניר ודפנה

"צריך פרספקטיבה לראות את הדברים מרחוק כדי
להחליט .באופן כללי ,אני חושב שכל חבר קיבוץ
צריך לצאת לשנת חופש מתישהוא כדי לאוורר את
הראש ,לחשוב ולבחור מחדש" (ניר מנחם)
"אפשר לומר שהיה לנו חשוב לבחון אם הקהילה מתאימה לנו מבת
חינת רעיונות וצורת התארגנות וקהילתיות ".מדייק ניר" ,בדקנו אם
אנחנו יכולים למצוא פה פרנסה ותעסוקה שמעניינים את שנינו".

החופש לבחור
דפנה ,מה משך אותך מלכתחילה לבוא לגור פה?
"היינו באים יחד לביקורים בסופי שבוע וזה היה מקום כל כך מיוחד
וקסום בעיניי ...מהמרחב הפיסי  -המיקום ,החיבור לטבע ,הנופים
והשקט ועד הקהילתיות .הפשטות של אורח החיים מחד והשפע
מאידך מאוד משכו אותי .את מאמינה שיש פה עדיין אנשים שהם
רועי צאן?! בשביל מישהו שלא גדל בקיבוץ ,אפילו המפגש החת
ברתי בחדר אוכל הוא אטרקציה ,כמו גם העובדה שאתה לא צריך
לדאוג לכלום כי יש לך הכל והוא זמין .אתה צריך אוטו  -אתה
רושם ונוסע ,צריך חלב  -הולך ולוקח ,הכל פתוח כל הזמן .יש תחות
שה שהקהילה היא משפחה מורחבת .ומה שהיה הכי מיוחד בעיני זה
החופש ,אף אחד לא מכריח אף אחד אחר לעשות שום דבר ויש לכל
אחד חופש בחירה לעשות מה שהוא רוצה".
אז הכל דבש?
"נכון שבהתחלה הכל נראה רומנטי וכשאתה בא רק בתור מבקר,
אתה פחות חשוף למה שקורה מתחת לפני השטח ולבעיות הקיימות.
אבל היינו מספיק בוגרים כדי להבין שלא הכל מושלם .לכן ,כשת

סמר  -קיבוץ קטן במדבר גדול (באדיבות רשות ניקוז ונחלים ערבה)

כבר נתקלנו בבעיות ,זה לא היה מבחינתנו חלום שהתנפץ .אני גם
חושבת שקהילת סמר מאוד השתנתה מאז שהגענו לפה ואנחנו עות
ברים ביחד עם הקיבוץ תהליך של שינוי .בסך הכל ,המעבר ענה על
הציפיות שלנו".
איך מגיעים מתושבים בלי סטטוס ,למרכז משק וחברת מזכירות?
"תמיד היינו מעורבים  -גם בתור אורחים ונקלטים ,תמיד ניסינו
להשפיע ולתרום איפה שיכולנו .הקהילתיות מאוד חשובה לנו ולכן
גם נכנסנו פנימה ,לעשות את השינוי מבפנים ,מתוך הצורך לסייע
בקהילה שבה בחרנו לחיות ולקיים אותה על הצד הטוב ביותר .אצל
שנינו זה ערך חשוב ואלו דברים שמצריכים עבודה ".אומר ניר.
שינוי דורש רצון מצד "הדור החדש" ונכונות מצד הדור הוותיק
יותר .איך זה בא לידי ביטוי בסמר?
"צריך להשקיע בזה ולעבוד בזה והדור המייסד כבר עייף" ,ממשיך
ניר" .רובם כבר אחרי גיל  60ויש צורך ברוח חדשה וצעירה .קיבוץ
סמר עובר שינויים ,יש אווירה של התחדשות ורצון לגבש ולהדק
מחדש את מה שמסכימים עליו ולבנות יחד חזון חדש .זה תהליך
טבעי ,שבאיזשהו אופן מאפשר לצעירים להיכנס למקום הזה ולהת
שפיע .רוב הותיקים כבר מבינים שהשינוי צריך לקרות  -משינוי
ברמה הפיסית ועד לשינוי תפיסתי-אידיאולוגי .מתנהל כאן שיח
סביב המעבר הדורי ולתחושתי ,אם באים אנשים עם מספיק רצון
לקחת אחריות ולהוביל ,ישחררו להם .אמנם לא במובן של 'הנה
המפתחות סעו לשלום' כי זה קצת יותר מורכב והדברים צריכים
לעבור תהליך של שיתוף פעולה בין המבוגרים לצעירים ,מה שנת
קרא  -גיוון דורי".
בהתחשב בזה שרוב הקיבוצים בארץ כבר עברו הפרטה ,האם החיים
בקיבוץ שיתופי הם לא רעיון שאבד עליו הכלח? האם זה מתאים
לעידן הנוכחי?
"יש לקיבוץ השיתופי יתרונות שבאים לידי ביטוי בכל תחום  -בית
טוח לאומי ,חשבון טלפון ,ביטוח בריאות ,רכב ,דואר ,מכולת ,חות
גים .כל הדברים הקטנים של השגרה בעיר ,לא תקפים כאן בכלל".
טוען ניר ודפנה מחזקת את דבריו" :בעיניי ,החיים בקיבוץ שיתופי
הכי מתאימים לחיים של היום .יש ,כמובן ,משמעות לגודל הקהילה,
כי כשהיא גדולה מדי קשה לשמור על הקשרים החברתיים והחיבור
הרגשי ואז מתחילים להתרחק ולהיפרד .מבחינתנו ,כששמים כמה
אנשים יחד ונותנים להם משאבים משותפים ,אפשר ליהנות משפע
יותר גדול ,שאתה לא יכול לקבל מלחיות לבד בעיר".
כמו למשל?...
"תראי איך אנחנו חיים ,יש לנו כל מה שאנחנו צריכים  -בריכה
מתוחזקת ליד הבית ,רכבים שלא צריך לדאוג להם באופן אישי כי
מחזיקים אותם ביחד .חדר אוכל שמפנה המון זמן בחיים כשאתה
לא צריך לבשל ,חדר מצרכים שמשמש כמו מכולת ,מסגרות חינוך
פורמאליות ובלתי פורמאליות ,מגוון שירותי בריאות אלטרנטיביים

וקונבנציונאליים ושלל חוגים למיניהם .אני ,למשל ,מעבירה שית
עור קבוע של יוגה בקיבוץ .ועל כל הדברים הללו לא צריך לשלם.
החיים פה קלים! כשעושים לך את כל הבירוקרטיה מסביב אתה
פשוט פנוי לחיות ,לעבוד במה שאתה אוהב ולנהל חיי קהילה עם
הרבה פנאי".
אין לכם חסכים חברתיים לעומת חיי העיר?
"גם אחרי שגרנו בירושלים וביפו ,עדיין ,מבחינת חיי חברה ותרבות
קורים פה דברים .מה שמעניין זה שאתה מוצא את עצמך מתקשר
עם אנשים במגוון גילאים ולא רק בשנת הגיל שלך .המפגשים החת
ברתיים כאן יכולים לקרות בפאבים המקומיים ,בחדר אוכל או בסת
לון .זה מאוד מיוחד בעיניי שהאנשים שאתה פוגש הם לא רק חברים
שלך ,הם גם השכנים שלך וגם השותפים שלך .בנוסף ,עוברים פה
המון צעירים ,מתנדבים ,אורחים שבאים והולכים .חלקם מתחברים
לכל החיים וחלקם עוברי אורח ,יש תנועה ולרגע לא משעמם .כשת
עוברים על הכביש בדרך לאילת ,חושבים 'מי חי בחור הזה?' אבל
קורה פה כל כך הרבה ,ובתוך זה אתה גם יכול לבחור להיות בשקט
שלך ".היא מסכמת.
בתור עירונית רוב חייך ,זה לא יותר מדי "ביחד"?
"בעיניי זה הכי מתאים לחיים שלנו בעידן של היום .אלו אנשים
שאתה חי איתם ואתה צריך להסתדר איתם וגם אם רבת עם מישהו
הוא עדיין שותף שלך ,לכן זה מכריח אותך לפתור דברים ,לבוא
לקראת האחר ,להתפשר ,להכיל ולסלוח .בקיצור -לתקשר .לדעתי,
זה אפילו הפתרון לעידן החדש .ההתפתחות האישית בעצם מתאפת
שרת באמצעות המפגשים היומיומיים עם השכנים שלך".

"קיבוץ סמר עובר שינויים ,יש אווירה של התחדשות
ורצון לגבש ולהדק מחדש את מה שמסכימים עליו
ולבנות יחד חזון חדש .זה תהליך טבעי ,שבאיזשהו
אופן מאפשר לצעירים להיכנס למקום הזה
ולהשפיע( ".ניר מנחם)
"מבחינתי ",מוסיף ניר בכובד ראש" ,זה משרת עוד מקום עמוק
של לימוד עצמי .בחיים שלנו אנחנו היינו רוצים ללמוד את עצמנו
יותר טוב; מטרת החיים שלנו והלמידה על עצמך מחברת אותך
להכל .אני חושב שלחיות בקהילה משותפת בה אתה בקשרים
ואינטראקציה יומיומית שאי אפשר להתחמק ממנה ,זה הבית ספר
הכי טוב שיכול להיות לך .כדי לקבל תמונה של עצמך ,אתה צריך
לקבל מראות ושיקופים של אנשים אחרים וברגע שאתה נמצא
באינטראקציה עם מאה חברי קהילה ,אתה מקבל מאה מראות של
עצמך .כל מה שעושים במשפחה גרעינית  -פה עושים בגדול.
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נרגשים לבשר על מפגש נוסף
בסדרת המפגשים שאנו עורכים ברחבי הארץ.
חנן גינת ושגרירים מחבל אילות מגיעים במיוחד אליכם ,לבאר שבע,
כדי לפגוש אתכם ולספר לכם מה חדש בערבה הדרומית,
ומה עוד עתיד להתחדש.
המפגש יתקיים ב"תנועת אור" ,ההגנה  ,30באר שבע
ביום שלישי ,12.3 ,בשעה  .20:30צפי משוער לסיום .22:00
הרשמו בהקדם והבטיחו את מקומכם.
*המפגש מיועד לצעירים וצעירות /בנים ובנות החבל ובני/בנות זוגם/ן.
אנא הפיצו באמצעי התקשורת העומדים לרשותכם

לפרטים נוספים והרשמה:
שרון ארובס ,רכז צעירים וצמיחה דמוגרפית
klita@eilot.org.il | 052-7411081
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דרך
המוזיקה
יוזמה ליצירת אירועי

מוזיקה ויצירה בדגש על תרבות צעירה ומתחדשת בערבה הדרומית

נצר
עומר
בהופעה
//8.3יום ו׳21:00//

מתחם הצריף  -קיבוץ אילות
כניסה חופשית  -הרגשה חופשית.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לשרון ארובס:
klita@eilot.org.il // 052-7411081
בשיתוף מחלקת צעירים
ומחלקת תרבות מתנ"ס

שי
בן צור
בהופעה

30.3

מוצ"ש

20:30

בית האומניות נאות סמדר

שרי אשחר

פתיחת שערים20:00 :

כניסה חופשית – הרגשה חופשית

לפרטים  -שרון ארובס ,רכז צעירים :בשיתוף מחלקת צעירים
 klita@eilot.org.il | 052-7411081ומתנ"ס חבל אילות
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על תיירים ותיירנים

 /גל נקדימון

בערב מרתק שהתקיים ב 10.2-בלובי-גלריה ,הוצגה תוכנית מפורטת וארוכת טווח של תחום התיירות בחבל
אילות ,בפני תושבים ובעלי עניין .כמי שלא מגיעה מהתחום – השכלתי וגם קיבלתי תשובות לכמה שאלות

איריס דניאלי מציגה את עיקרי תוכנית האם לתיירות

בתחילת פברואר התכנסנו בלובי-גלריה של האולם האזורי עשרות
מתושבי החבל ,רבים מהם מתחום התיירות ,כדי לקחת חלק במפגש
שעניינו שיתוף ציבור בפיתוח התיירות בחבל אילות .במהלך המפת
גש הוצגה טיוטת תמצית תוכנית האב לתיירות של חבל אילות ,על
ידי איריס דניאלי ,מנהלת התיירות בחבל .אני עצמי ,באתי בגלל
העבודה ונשארתי בגלל העניין; היה מה ללמוד ולתחושתי ,נכון
היה שיגיעו גם תושבים שאינם מתחום התיירות ,שכן הנושא נוגע
למרחבים בהם אנו חיים ולפרנסתנו בהווה ובעיקר בעתיד .אשתדל
להעביר את עיקרי הדברים ,אך המידע רב והיריעה קצרה...
חנן גינת פתח את הערב ,באמרו כי "הבסיס של חבל אילות הוא
חקלאות והוא גם יישאר כזה – בוודאי שבקיבוצים וסביר שבעת
שר השנים הקרובות ,אבל היישובים גדלים (ובאר-אורה הוא הגדול
ביותר) ,והפיתוח המדובר בתיירות הוא בעל פוטנציאל רב ומתוך זה
נולד הרעיון להכין תוכנית אב לתיירות בחבל אילות – לא עם חברה
חיצונית ,אלא עם כוחות מקומיים".
את הכפפה הכבדה הזו הרימה איריס דניאלי ,בכוונה לתכנן ולסמן
את מה שנכון וראוי לעשות ,בזיקה לסביבה המיוחדת בה אנו חיים.
תוכנית האב לתיירות משמשת כבסיס חשוב ביותר ,איתו ניתן להת
תקדם; היא הוצגה במפגש המדובר לאחר שנחשפה לתיירנים ולפני
שצפו בה חברי המליאה.
"התייעצתי עם הרבה אנשים כדי לכתוב את התוכנית הזו ".אמרה
איריס" .מה שמוצג פה ,היא תמצית של הספר ,של התוכנית .חשוב
להגיד שזו תוכנית דינאמית – עברה שנה מאז התחלנו לאסוף את
החומרים וכל הזמן דברים קורים ודברים נבדקים; התוכנית קשובה
לצרכים המקומיים וגם לרעיונות חדשים".
התוכנית מציגה חמש מטרות עיקריות ,הראשונה בהן – מיצוב חבל
אילות כמרחב תיירות וטיילות ייחודי" .זה לא ברור מאליו" .מסת
בירה איריס" .כי חבל אילות לא נתפס כאזור תיירותי ,אלא יותר
כחקלאי והשינוי הוא תפיסתי".
ארבע המטרות הנוספות הן:
• פיתוח התיירות כמנוף לחיזוק וצמיחת הכלכלה בחבל אילות.
• מיצוי פוטנציאל פתיחת נמל התעופה החדש ,כמנוע צמיחה לכת
לכלת התיירות בחבל.
• עיצוב וקביעת כיווני ההתפתחות ופיתוח התיירות במרחב בראייה
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רב-תחומית ,מיפוי יעדים למימוש – מוקדי תוכן ,אטרקציות ,מסת
לולים וקידום מוצרי תיירות.
• קידום פתרונות לינה תיירותית/מלונאית במרחב ,יחד עם פיתוח
של מערך משלים לשירות וקליטת הקהל.
על מנת להציג את עתיד התיירות בחבל אילות בהקשר הרחב ובתוך
תמונה גיאוגרפית מסודרת ,הועבר הסבר קצר וממוקד על התיירות
בעולם (ענף הייצוא השלישי בגודלו ומקור העיסוק השלישי בגודלו
בעולם) ובישראל (קיימת צמיחה בתיירות הנכנסת) .למדנו שמשרד
התיירות משווק את ישראל – לאו דווקא כישראל ,אלא מוקדים,
כמו ירושלים ,אילת ,מה שאומר שכמוצר אטרקטיבי נוסף יכול
להיות גם המוצר המדברי ,שאפשר למצב אותו ולמכור אותו ,עם
תוכן שמעניין  -בעיקר בחורף  -בעיקר את האירופאים.

למדנו שמשרד התיירות משווק את ישראל – לאו
דווקא כישראל ,אלא מוקדים ,כמו ירושלים ,אילת,
מה שאומר שכמוצר אטרקטיבי נוסף יכול להיות
גם המוצר המדברי ,שאפשר למצב אותו ולמכור
אותו ,עם תוכן שמעניין  -בעיקר בחורף  -בעיקר
את האירופאים.
בחבל אילות ,מסתבר שאופי התיירות משתנה מעונה לעונה ונע
בין תיירות חולפת ותיירות יעד ,תיירות פנים יחד עם תיירות חוץ,
תיירות יחידים ותיירות קבוצות .כמאזינה שאינה מגיעה מהתחום,
נראה היה לי שמדובר באתגר בלתי אפשרי – יצירת עניין משותף
לגורמים שונים לחלוטין (נכון ,אני חושבת שזה האזור היפה והמת
עניין ביותר בארץ ,אבל אני משוחדת .)...ואז למדתי על "פארק
תיירות המדבר".

יש עניין ,אין אוכל
אם להשתמש במילות המצגת ,הרי שהדרך למיצוב חבל אילות בתת
חום הוא "חיזוק תיירות יעד – מיתוג האזור כיעד תיירותי 'פארק
תיירות המדבר' ,תוך יצירת היצע זמין ונגיש של מוצרי תיירות ומתן

שירותי תיירות איכותיים בהתאמה לדרישות קהל היעד" .אחר כך
באו כמה ביטויים משוכללים ,כמו "ראיית המכלול כיחידה אורגת
נית" ,"...ארגון המרחב הפיזי"" ,יצירת מערכת ארגונית" ,אבל כשת
פרטו את הדברים ההלו לפרטים ,זה כבר נהיה ברור יותר :שטחים
ומוקדים שיתאימו לשירות תיירותי ,כמו תחבורה ,שילוט ,מידע,
שירותי מזון ,בטיחות ועוד .מערכת שתפעל באופן המעניק לתייר
חוויה שמתחילה בירידה מהמטוס ומסתיימת בעלייתו בחזרה עם
תום החופשה .מיתוג האזור כפארק תיירות המדבר באנגלית ,עבור
תיירות חוץ .או כמו שאני בחרתי לתמצת את הכל – תודעת שירות
תיירותית .כמובן ,הכל יהיה מזמין ונגיש גם לתיירות הפנים של
הקהל הישראלי ,אך בכל מקרה המשמעות היא הרבה עבודה ,המת
כוונת למשוך לכאן קהל שוחר תרבות ,טבע ואומנות ,קהל המבקש
תכנים והדרכה במהלך החופשה ,מטייל ברגל ,באופניים וברכבי
שטח ומורכב מקבוצות (מאורגנות ועצמאיות) ,משפחות ומטיילים
עצמאיים.

נושא חשוב ובעייתי באזור ,שגם אנחנו ,כתושבים
ולא כתיירים ,מודעים לו ,הוא נושא ההסעדה באזור,
או כמו שאיריס תיארה בפשטות – "די עצוב ".ואמרה
את מה שכולנו יודעים "אין לאן לשלוח את האנשים
לארוחת ערב טובה"
התוכנית היא שאפתנית ,ללא ספק ,וכוללת פיתוח מוקדים כמו
"מקדש הנמרות"" ,נווה יטבתה"" ,הר ברך" ומקומות נוספים.
פרויקטים כמו חניוני דרך ,שילוט ,מערך שבילים ,שימור והגנה
של אתרים ארכיאולוגיים ,הסדרת מעלים קדומים במרחב ועוד ואי
אפשר בלי הסדרה סטטוטורית לפיתוח תיירות חקלאית ,שחרור
שטחי אש (נקודה כאובה באזורנו) ,תב"ע לתיירות ,הסדרת כבישים
וצמתים וכן הלאה .הרבה עבודה.
כשהחלו למנות את מה שקרוי "עוגני התיירות" באזור ,מתחוור כי
מה שנתפס בעינינו (או לפחות בעיניי) כאפשרויות בילוי ספונטני
באמצע השבוע ,מתחבר לשפע המתפרס על פני שטח עצום ומת
ספר תחומים – פארק תמנע ,כמובן ,על כל נופיו ,האתרים הארת
כיאולוגיים והגיאולוגיים .תיירות הציפורים ,המתבססת על העובדה
שחבל אילות משמש כציר נדידה מרכזי .תיירות ספורט ,המתבססת
על החורף הנוח באזור והכבישים הארוכים שהתנועה בהם דלילה
רוב הזמן .כנסים ,סמינרים וסדנאות וגם תיאטרון אלעד כאטרקציה
בפני עצמו .מזנון יטבתה ,קיבוץ נאות סמדר על בית האומנויות,
היקב וכמובן הפונדק ואי אפשר בלי אילת ,גם היא נקודת חוזק
משמעותית של חבל אילות ,בכל הקשור לתיירות .וכל זה ,עוד לפני
שהזכרנו את החי-בר ,סיורים בקטורה ,אקו-כיף בלוטן וכן הלאה.
נושא חשוב ובעייתי באזור ,שגם אנחנו ,כתושבים ולא כתיירים,
מודעים לו ,הוא נושא ההסעדה באזור ,או כמו שאיריס תיארה בפת
שטות – "די עצוב ".ואמרה את מה שכולנו יודעים "אין לאן לשלוח

את האנשים לארוחת ערב טובה ".כמובן ,נשענים על אילת בכל
הנוגע להסעדה ,שזה נוח למתארחים בקיבוץ אילות וסביר למתאת
רחים באליפז ובתמנע ,אבל מה עם כל השאר? "מה שיש לנו כיום
– לא מספיק!" קבעה איריס.
ואכן ,ברשימת יעדי הפיתוח לשנים  2019-2024שהוצגו בהמשך,
נמנו גם חמישה מוקדי הסעדה חדשים ,שיתאימו לאופי האזור.
יעדים נוספים מגדירים תוספת של  )!(750חדרים ברמות שונות,
שלושה מוקדי לינה מדבריים נוספים .סלילת  250ק"מ של שבילי
אופניים ,יצירת מסלול מורשת בין אתרי עתיקות וטבע על קו יטת
בתה-סמר-עברונה .פיתוח מרחב הר חכליל ,פיתוח נאת-מדבר עם
מוקד מים; בראש רשימת היעדים" :התבססות על היישובים קולטי
התיירות ,בדגש על שילוב התיירות הכפרית" וחותם את הרשימה
היעד השאפתני" :תוספת של  1,000משרות בתיירות ,באופן ישיר
ועקיף".

מה זה "פארק"?
דוברים נוספים הרחיבו בתחומים ספציפיים ,כמו אסף הולצר – ארת
כיאולוג וחבר קיבוץ סמר ,אשר משמש כיועץ מדעי בבניית תוכנית
האב לתיירות ,ששם דגש על הערכים והתכנים של המדבר ,הזרים
לנפש האירופאית ,כמו הגיאולוגיה ,הצמחייה ,בעלי החיים וכמות
בן בני האדם ששכנו באזור בעבר הרחוק ומוקדים ארכיאולוגיים.
"האזור הוא מדברי צחיח-קיצון ,והיכולת של אדם להתקיים בו
בעבר דרשה מיומנויות מיוחדות – זה פן מעניין אחד" ,אמר אסף.
"פן נוסף הוא העובדה שהאזור הזה תמיד היה צומת דרכים וחלק
גדול ממה שנשאר כאן מספר את זה; על שני הדברים האלה נשעת
נים המוקדים הארכיאולוגיים ,כמו פארק תמנע ,אזור יטבתה ובקעת
עובדה .זו הפריסה הרחבה של הסיפור הקדום ,של הקהילות שחיות
פה וגם על זה כדאי וצריך לשים דגש".
מה זאת אומרת "פארק"??? שאל אחד הנוכחים ,בהתייחס למונח
החדש "פארק תיירות מדברית" .אחרי הכל ,אנחנו יודעים ש"פארק"
הוא אזור מוגדר ותחום ,לרוב .ההיכרות של רובנו עם המושג ,לא
התיישבה עם מה שנאמר .את עיננו האיר רמי חרובי ,מתכנן תיירות
וסביבה ,המעניק ייעוץ מקצועי בהכנת התוכנית ,שהסביר ש"ההבדל
בין גישה מרחבית לגישה פארקית ,הוא כדי לומר שאנחנו עוברים
מגישה טיולית שמסתכלת על מרחב פתוח ,לגישה תיירותית שמסת
תכלת על מוקדים .אנחנו צריכים לתת לתיירים יעד ובשיווק הפנים
ארגוני וכלפי הגופים הרלוונטיים ,חבל אילות אומר בצורה ברורה
– אנחנו רוצים לקדם גישה פארקית ,בשפה אחת – שילוט ושירותים
לתייר .זה מוכוון קהל יעד.
'פארק תיירות המדבר' בעצם תוחם מרכז פיזי .זה מונח שמגדיר
אותו בעיקר מול מערכות רלוונטיות ,כי אנחנו צריכים להגדיר את
הדברים כך שגם המדינה תוכל להשקיע מבחינה סטטוטורית".
ארז דהאן ,סמנכ"ל חל"י (החברה הממשלתית להגנות ים המלח),
עדכן את הנוכחים לגבי פעילות הממשלה בנושא" :מדינת ישראל
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שרי אשחר

הארכיון כמקור המידע
הנגיש והעכשווי בקהילה
יום עיון לארכיונאי ומזכירי הישובים
בערבה הדרומית ובערבה התיכונה
יתקיים ביום א' ,31.3 ,במועדון קיבוץ אילות

סדר היום:

9:00
התכנסות ,התחברות אינטרנטית
(יש להגיע עם מחשב נייד)
9:30-11:00
הכרות עם תכנת הארכיון "קיסופט" הפועלת
במועצה האזורית .הצגת דרך החדשה לחיבור ישובי
חבל אילות לאתר המועצה .אריאל ברקי "קיסופט"
11:15-12:45
"סיפור מקומי" – תפקידו החיוני של הארכיון הקהילתי כגורם
מאחד בקהילה .הכרות עם יוזמות ארציות בקרב משתמשי
תכנת הארכיון הקהילתי "סיפור מקומי – מסע בזמן.
ענת חכמוב ודפנה פיליפ
12:45-13:00
ארוחה קלה
13:00-14:30
סדנת לימוד – סיפורה של תמונה  -מהטלפון הנייד אל
הארכיון .צוות "סיפור מקומי" (כדאי להצטייד בתמונה ארכיונית).

הארכיון הינו הדרך המרתקת ביותר לקשירת קשרים עם העבר
לפרטים :נורית גורן ,מנהלת ארכיון המועצה האזורית חבל אילות 05-23920884 -
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החליטה להשקיע הרבה מאד כסף בתיירות הדרום ,בפיתוח מוצר
שנקרא 'המוצר המדברי'  -מוצר שהוא רב אזורי ורב תחומי .היום
התיירות היא לא של מדינות ,אלא של מוצרים ואנחנו רוצים לייצר
מוצר כזה באזור הדרום".
דהאן גם עדכן בנוגע ללוחות זמנים מתוכננים והתברר שמדובר
בלו"ז צפוף ומאתגר ,שמציב שנה בלבד לתכנון ופתרון בעיות של
פרויקטים כמו שבילים קהילתיים ,העוברים בין היישובים ,פיתוח
המבואה הדרומית בתמנע ועוד .וכל אלה דורשים ,בשלב הראשון,
לנתח את השטח ,להבין מה המצאי ,הפוטנציאל ,החסמים והתשת
תיות .לגבש מספר חלופות למוצרים תיירותיים ועם משרד התיירות
ומשרד האוצר ולהחליט על מוצר .ישנם פרויקטים שניתן יהיה להת
תחיל ליישם באופן מיידי וישנם כאלה שדורשים סטטוטוריקה.

"'פארק תיירות המדבר' בעצם תוחם מרכז פיזי .זה
מונח שמגדיר אותו בעיקר מול מערכות רלוונטיות,
כי אנחנו צריכים להגדיר את הדברים כך שגם
המדינה תוכל להשקיע מבחינה סטטוטורית( ".רמי
חרובי)
"אנחנו לא באים לפה עם אג'נדה ".הבטיח דהאן" ,ואין לי מושג מה
יהיה המוצר .הצוותים שלנו יגיעו וידברו עם אנשים ביישובים ועם
תיירנים ,יגובשו מספר חלופות בעזרת כולם ואנחנו נבחן כל חלופה
בכמה רבדים ,כמו היתכנות כלכלית ,למשל .רק אחרי שנבין מה כל
האופציות ונבחן את כולן ,נציע חלופה נבחרת ואותה נפתח .זה לא
מוצר אחד – זו תוכנית תיירותית".

טיפ וטרינרי

דהאן חידש לי עוד כמה דברים שלא ידעתי ,כמו למשל שאין בעולם
מוצר תיירותי כמו זה שמבקשים לפתח כאן ,בחבל אילות .והאם
ידעתם שהמדבר הישראלי נתפס בעולם כמדבר ידידותי ,בטיחותי
(בעיקר מבחינת איתור וחילוץ) ,כמדבר בשטח קטן ,יחסית (בקנה
מידה אירופאי) שכולל בתוכו הרבה דברים?...
כל הדוברים סיפקו לנו הרבה מידע ,המצגת היתה ברורה ומובנית
ועדיין ,נותרו שאלות ,אחת מהן – מה מטרת שיתוף הציבור?
"המטרה היא לשמוע ,לקבל תובנות ,לשמוע דברים שאולי לא
חשבנו עליהם ואולי גם לשנות ,כי התוכנית היא דינאמית ".השית
בה איריס לשאלה" .מטרת שיתוף הציבור היא לא רק להראות את
הדברים ,אלא גם להתייחס לשאלות ולהערות שלכם .את הדברים
שנאמרו ושייאמרו פה אני לוקחת איתי ,כדי להטמיע בתוכנית".
שאלה חשובה נוספת ,התייחסה לכך שהיו תוכניות דומות גם לפני
עשרים שנה ,אמרו שרוצים שהתיירים יעצרו כאן לכמה שעות וזה
לא קרה .למה שהתוכנית הזאת תצליח יותר? לכך השיב חנן כי
התוכנית האחרונה נעשתה לפני כ  –  17שנה ,היא מדברת על מ�ס
פרים שונים ,היא שונה גם בתכנים שלה" .ומעבר לכך ",הוסיף חנן,
"יש בשלות של משרד התיירות ויש בשלות ,לדעתי ,שלנו .הדברים
משתנים".
שאלות נוספות התייחסו ל"אייר פארק" המתוכנן בבקעת עובדה,
לבידול בין היישובים השונים כל כך זה מזה – כלפי התייר ,למה לא
מדברים עם באר-אורה ועוד .אני ,בשלב מסוים ,הבנתי שהבנתי.
כשחנן אמר ש"אנחנו רוצים לפתח פה תיירות חכמה שנוכל לחיות
איתה" ,הוא התכוון גם לשמירה על הטבע והסביבה וגם עלינו,
התושבים ,כדי שנוכל ליהנות מאירוח של תיירים וגם להתפרנס
ממנו .הפוטנציאל קיים ,את זה אנחנו יודעים .עכשיו ,נראה מה
עושים איתו.

 /ד"ר ריק עדן ,וטרינר

תשע נשמות – וכולן חשדניות
להסיע חתול ממקום למקום יכול להיות טראומטי ,כי הם בעלי
חיים חשדנים ומתגוננים ,מרגישים כל שינוי בבית ובהתנהגות
בעליהם" .אני לא מוצא את החתול שלי" זו אמירה שחוזרת על
עצמה כשמתקשרים לדחות ,או לבטל את התור אצל הווטרינר.
אבל חתולים כן עלולים לחלות או להיפצע ,הם צריכים חיסות
נים ,זקוקים לבדיקות לברר מצבם ,או טיפולי חירום .הנה כמה
דברים שתוכלו לעשות על מנת לעזור לחבריכם החתולים לנת
סוע ממקום למקום ולקבל את העזרה הרפואית לה הם זקוקים:
בלו זמן עם החתול – שחקו אתו כשהוא גור ובוגר.
החזיקו בבית מנשא חתולים; שימו משחקים וצ'ופרים במנשא
באופן קבוע כדי שיתרגל להיכנס ולשהות במנשא.
קחו את החתול אתכם לנסיעות קצרות וצ'פרו אותו בסוף.
תרסיס  )CEVA( Feliwayיכול לעזור להרגיע חתול חרדתי
תשאלו את הווטרינר לגבי סם הרגעה או תרופות נגד חרדה.
שמרו על עצמכם – כשהחתול שלכם לחוץ ,הוא עשוי לשרוט
גם אתכם ,הבעלים שלו .הגנו על עצמיכם מפני שריטות ונת
שיכות חתול על ידי לבישת כפפות ארוכות ועבות.

קוסמטיקה יעל מיהל
מתמחה במגוון טיפולי פנים ,באווירה מרגיעה ונעימה
(כולל עיסוי רגליים מפנק באבנים חמות),
אנטי אייג'ינג ,אקנה ,עיצוב גבות ושפם,
פדיקור רפואי ועיצוב שיער.

יעל052-2963577 ,
(אפשרי גם בשבת בבוקר)
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נשארים לבד בבית וזה לא קל .אנחנו מתכננים לעבור בחודשים
הקרובים ,בהתאם לעבודות שנמצא ,כשאני מחפשת תפקיד ניהולי
בכיר ,בתחום שלי".

משמע ,אתה יכול לקבל תמונה הרבה יותר ברורה ורחבה של מי
אתה ,במה אתה טוב ובמה אתה רוצה לעסוק".

"התחושות שלי מאד מאד חזקות ,מאד עמוקות,
כי .מבחינתי המחלקה שהשתייכתי אליה – רווחה –
היא סוג של משפחה ואני עוזבת אותה .אני מרגישה
שקיבלתי כאן תשתית מאד משמעותית של אהבה,
מכל מקום שאסתכל עליו"
איך את מרגישה???
"התחושות שלי מאד מאד חזקות ,מאד עמוקות ,כי .מבחינתי המת
חלקה שהשתייכתי אליה – רווחה – היא סוג של משפחה ואני עוזת
בת אותה .אני מרגישה שקיבלתי כאן תשתית מאד משמעותית של
אהבה ,מכל מקום שאסתכל עליו – העובדים במועצה ,חברים ,וגם
זכיתי להיות מלווה על ידי עובדים סוציאליים כחלק מהעבודה שלי
במשך  15שנה ואני רואה בזה זכות גדולה .התחושה היא של 'משהו
חדש מתחיל' ,אני רוצה להרגיש שוב את כל ההתרגשות של התחלה
חדשה ,אבל יש גם כאב מאד עמוק של פרידה".
מה את מאחלת לתחום ההתנדבות בחבל ,אחרייך?
"במהלך שיחת הפרידה עם חנן גינת ,הוא אמר לי שבניתי פה אימת
פריה .כמו שאני רואה את זה ,העובדה שזה הצליח ,היא כי היה
מישהו שהיה מחויב לזה לגמרי ,שהיה מסור לחלוטין לרעיון של
ההתנדבות .אני רוצה להאמין שמי שימלא את מקומי יהיה מצויד
באותה מחויבות וישמור על הקיים".
מילות פרידה?
"תודה מיוחדת ,בענק ,לחנן גינת ,ולשרי ניצן המנהלת שלי  -שבלי
הדחיפה שלה לא בטוח שהייתי הולכת ללמוד שני תארים; היא נתנה
לי רוח גבית מדהימה ובזכותה אני יוצאת עם כל הכלים האלה.
כמובן שלכל הצוות שלי  -כל אחת ואחד מהם יודעים שהם נשאת
רים אצלי עמוק בלב .לבינה ,שהפכה לחברה קרובה ,שותפה לאורך
כל השנים ,שעזרה לי מאד בתחום החירום ודחפה אותי להתמקצת
עות ,וגם למרלן רוזנפלד ,מעיריית אילת ,ששינתה לי את החיים
במסגרת 'מנהיגות את המחר' .חשוב לי מאד להודות לבעל שלי!
אבל את החשובים ביותר שמרתי לסוף – המתנדבים! בזכותם היחית
דה להתנדבות קיימת".

דברי הפרידה של טלי ,באירוע
ההוקרה למתנדבים
 15שנה ...וואוו!!
חוטי זהב נשזרו זה בזה ובי בתקופת חיים הזו,
עופר וילדיי האהובים ,ה-יהלומים המתנדבים הפרטיים שלי.
עולם ההתנדבות המתפתח.
והחשובים מכולם אתם המתנדבים שמעניקים מכל הלב ,ללא
תמורה,בכל רגע פנוי מזמנכם ,רק אתם !
הכרתי אתכם מקרוב ומרחוק ,הכרתי לא מעט מכם בשמות,
צעדנו יחד בשבילי מיזמים ,ליטשנו רעיונות יפיפיים
 15שנים נ פ ל א ו ת  ,מרתקות ,מלהיבות
מלאות השראה נתינה ואנשים טובים
תודה רבה רבה רבה לכל אחת ואחד מכם.
כוכב זוהר בשמי זולתו ,נתינה והתמדה
אינסופית המאפשרת לדרך לצלוח.

באתי ,התנדבתם,
ניצחנו ,הלכתי

תודה

אידיאולוגיה יצרנית
איך מימוש עצמי מסתדר עם פרנסה?
"ברגע שמורידים את המשוואה של הכסף אתה יכול להיות מה
שאתה באמת ,אתה פנוי לעסוק במשהו שאתה מתעניין בו גם אם
זה לא העיסוק הכי מפרנס שיש ".הוא מסביר" .זה ברור לי שיש גם
אנשים בקיבוץ שמרגישים חוסר סיפוק מהעיסוק שלהם ,אבל זה
היופי ,שהמקום מאפשר לך למצוא ענף אחר ויש פה מגוון ענפים
יצרניים ונותני שירות ועוד מגוון עבודות בחוץ".

"הפשטות של אורח החיים מחד והשפע מאידך
מאוד משכו אותי .את מאמינה שיש פה עדיין אנשים
שהם רועי צאן?! בשביל מישהו שלא גדל בקיבוץ,
אפילו המפגש החברתי בחדר אוכל הוא אטרקציה"
(דפנה פיין)
מה הייתם מייעצים למי ששוקלים מעבר מהעיר לחבל אילות?
"אני מאמינה שיש כאן כאלה שויתרו על החלום שלהם ומרגישים
לא ממומשים וזו הסיבה שלנו היה חשוב לבוא אחרי לימודים ,עם
משהו ביד .נכון שמאוד נוח לחיות פה ,אבל אסור לשכוח שזה גם
מאוד רחוק ,אז אם באים מוקדם מדי אולי מוותרים ואחר כך גם
קשה ומאתגר יותר להגשים חלומות .כשבאים אחרי שיודעים מה
רוצים בחיים ,זה יותר זורם .אין ספק שהייתי ממליצה לכל מי
שמחפש איפה לבנות את ביתו לבוא לבקר פה".
אתם עושים את מה שאתם רוצים ,מבחינה תעסוקתית?
"היה לנו חשש שלא נמצא את עצמנו מהבחינה הזו ".מודה דפנה.
"על פניו ,זה נראה שאם אתה בא לחיות בקיבוץ אתה חייב להיות
חקלאי או רפתן ,אבל גילינו שזה בדיוק הפוך  -בחבל אילות בכלל
ובסמר בפרט מאפשרים ומעודדים יוזמות חדשות .ניר ,למשל ,רצה
להתעסק באנרגיה ,אז הוא בדק אפשרות של יצור גז מתאן מהזבל
של הפרות ברפת .אם הוא היה חי בעיר לעולם לא הייתה לו גישה
לדברים כאלה .יש פה מקום לקדם ולהרים דברים .יש תחושה שגם
במועצה האזורית מאוד מחפשים את המעורבות ואת הראש הפתוח
ליזום כל מיני דברים חדשים ויצירתיים".
איזו אוכלוסיה הייתם רוצים להביא לסמר – גם כחברים חדשים וגם
במסגרת התפקידים שלכם בקיבוץ?
"אנחנו בעיקר מתמקדים בזוגות ומשפחות צעירות עם ובלי ילדים.
חשוב מאוד שאלו יהיו אנשים אחראים עם ראש פתוח ,חרוצים,
יצירתיים ,מובילים ויוזמים .אנשים שהקהילה והעשייה הקהילתית
חשובה להם והם מוכנים להתאמץ בשבילה ".אומר ניר.
דפנה מציינת גם היא את האחריות האישית והקהילתית כמוטיב
חשוב ומדגישה ש"חשוב שיבינו את המהות והאידיאולוגיה של
סמר  -מצד אחד יש המון חופש אבל מצד שני ,בתוך החופש הזה
אתה צריך לגלות אחריות ולהיות מסוגל לוותר על הפרטיות שלך
באיזשהו אופן .בכלל ,כל הרעיון של חיים בקיבוץ הוא שאתה
לוקח אחריות על המעשים שלך ,כי כל מה שאתה עושה משפיע
על עוד הרבה אנשים".
הייתם אומרים שאתם חיים את החלום?
"זה באמת אחד המקומות הכי מיוחדים שיש  -מקום עם לב גדול
ורחב ,החיים פה מעניינים ומלאים ויש אתגרים כמו בכל מקום .אין
ספק שאנחנו מאושרים .לא הייתי אומרת שאנחנו חיים את החלום,
כי חלום זה משהו ורוד ולא הכל ורוד ,אבל החיים שלנו יפים ואנת
חנו מאוד מעריכים אותם ומברכים עליהם בכל יום".
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ִמ ְד ַ ּב ִריא

 /ד״ר אלעד ויזל

כאב בטעם תות
זאת היתה חוויה שלא אשכח בחיים  -הייתי בכיתה ו' ,וצפיתי בית
לדה מהכיתה ,מתעמלת מקצועית ,עולה על מוט של מתח ,מבצעת
שתי סלטות וקופצת על רגליה על המזרון לתרועות הקהל .בהיותי
ילד שובב ואולי גם קצת פזיז ,עליתי על המוט וניסיתי לבצע סלטה
דומה ...לצערי ,התוצאה היתה אחרת ממה שדמיינתי  -התרסקתי
על הרצפה ושברתי את יד ימין .זאת היתה פעם ראשונה (ולא אחרות
נה) ששברתי עצם .זאת היתה תחושה מאוד מוזרה  -ישבתי באולם
הספורט וחיכיתי לאמא שלי; הרגשתי את ההשפלה ואת חוסר
האונים .אלו היו דקות ארוכות ,אולי שעות ...כנראה שאיבדתי את
תחושת הזמן .באותו זמן ממש לא הבנתי מה קרה ליד שלי ,פשוט
לא יכולתי להזיז אותה ,היא כל כך כאבה והיה נדמה לי שהיא כבר
לא תתפקד יותר לעולם! כשאני חושב על זה בדיעבד ,אני מבין כמה
אי הוודאות יכולה לעשות בנו שמות.
כשאמא שלי הגיעה ,פשוט התפרקתי בבכי .סוף סוף מישהו מוכר
שיציל אותי מאי הוודאות הנוראה .נסענו לבית החולים הדסה הר
הצופים ושם נאמר לי שיש לי שבר בעצם הרדיוס .שבר!? פחדתי.
הייתי בטוח שיותר לא אוכל לשחק כדורסל ,לא אוכל לנצח יותר
את אחי הצעיר בהורדות ידיים ,לא אוכל לשחק בגיים בוי! עולמי
חרב עלי.
אחרי החזרת העצמות למקומן וגיבוס היד יצאנו מבית החולים .ואז,
אמא שלי החליטה לעשות את הדבר שככל הנראה תהיה לו השפעה
גדולה על המשך חיי  -היא לקחה אותי למרכז המסחרי בגבעה
הצרפתית בירושלים וקנתה לי עוגת תות .אתם מכירים  ...העגולה
הקטנה עם התותים מלמעלה ...שיש לה קצפת לבנה כזאת מתחת
לתותים ובצק פריך בתחתית  ...״זאת כולה עוגת תות״ ,אתם אומת
רים ,אז זהו שלא.
בתור ילדים וגם בוגרים אנחנו חווים כאבים מסוגים שונים .על פי
הגדרת הIASP (International Association for the Study of Pain(-
משנת  1994כאב הוא" :תחושה וחוויה נפשית לא נעימה ,הקשורה
בנזק ממשי או אפשרי לרקמה ,או מתוארת במונחים של נזק מסוג
זה" .תחושה וחוויה נפשית!
המוח שלנו הינו איבר אשר קולט מסרים תחושתיים רבים .מסרים
אלו מתגבשים לתמונה אחת ,או כמה תמונות כאלו ,הנאגרות באזות
רים שונים במוח .בין אזורים אלו נמצאת האונה הלימבית  -אונה זו
מאחסנת את הזיכרונות הרגשיים שלנו ולכן גם כאב ,פחד ,שמחה,
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אהבה ,ועוד .כל תמונה כזאת בנויה מפאזל בעל חלקים בגדלים
שונים ,והדבר המדהים הוא שלאדם עצמו יש השפעה על גודלו
של כל חלק בפאזל הזה .אנחנו קובעים מה יהיו החלקים הגדולים
והעיקריים של הפאזל ומה יהיו החלקים בפינות ,בקצוות ובשוליים.
בואו נחזור לעוגת התותים הנהדרת ההיא .מאז ששברתי את היד
חזרנו כל שבועיים לביקורת אצל האורטופד .זה היה הזמן הפרטי
שלי עם אמא  -היא הייתה לוקחת אותי איתה במקום ללכת לבית
הספר והיינו הולכים לביקורת בבית החולים .כמובן ,לאחר מכן,
הלכנו  ...נכון ניחשתם  ...ישר למרכז המסחרי בגבעה הצרפתית,
לעוד עוגת תות טרייה ומתוקה .עם הזמן האונה הלימבית שלי
התמלאה ביותר ויותר 'תותים' .חלקי הפאזל עם תותים מצוירים
עליהם הפכו לגדולים ומשמעותיים יותר ואילו החלקים המכילים
פחד וכאב הפכו לחלקים קטנים וכמעט לא מורגשים .אפשר להגיד
שבעצם חיכיתי לביקורות האלו ,לזמן הפרטי עם אמא ,לתותים...
אז מה קרה כאן בעצם? התמהיל הזה ,של כאב פיזי ורגשי ,הוא
מאוד גמיש ,כפי שהמוח שלנו הוא דינמי וגמיש .האיזון נקבע -
במידה רבה  -על ידי החוויה שאנחנו יוצרים במו ידינו ואז במוחנו.
לדוגמא  -כשילד נופל וחוטף מכה הגונה ,האמא יכולה לבטא חרדה
רבה ,שתהפוך לתגובת חרדה אצל הילד עצמו ותעצים את הכאב
שלו .לחילופין ,היא יכולה להשתלט על החרדה שלה למענו ולייצר
אצלו תחושת הישג על הצורה הבוגרת בה התמודד עם הנפילה ועם
הכאב .עקב כך ,תיווצר אצלו במוח תמונה של 'גיבור' שבהמשך
חייו תשרת אותו בהתמודדות עם הכאב הבא שיגיע .גם האבא ,שמת
עודד את הילד "להיות גבר ולא לבכות" יעשה יותר טוב אם יניח את
ידו על שכם בנו ויגיד לו שהוא גאה בו על הדרך שהוא מתמודד עם
בדיקת הדם ,למרות שהוא חושש .במוחו של ילד זה תיווצר תמונה
של אביו הגאה בו ותלווה אותו בהמשך בעוד התמודדויות.
במחקרים שנערכו לאחרונה ,הודגם כי בזמן ביצוע פרוצדורה
רפואית כואבת ,מגע חם של איש קרוב יפחית משמעותית את חווית
הכאב של המטופל .עוד הודגם במחקרים ,שכאב נתפס כחזק יותר
אצל אנשים שעברו חוויות קשות בחייהם .עוצמת הכאב אצל כל
אדם היא אישית וככל הנראה מושפעת מחוויות חיינו .מחקרים נות
ספים בעולם הטיפול בכאב שמים דגש על האופן בו המוח 'מבין'
את הכאב .קמה תנועה שנקראת 'להסביר כאב' או '.'Explain Pain
תנועה זו מבססת את עקרונותיה על מחקרים רבים והמסר שלה הוא:
המוח שלנו הוא גמיש ואפשר לשנות את התפיסה הקיימת בו .כאב
מתמשך יכול להשתנות ברגע שהמוח מקבל חוויה אחרת של הגוף.
לדוגמא – איש כאוב ,לא מתפקד ,חרד ומדוכא ייתפס במוח אחרת
לגמרי מאיש כאוב אך מתפקד ,פעיל גופנית ,חיובי ואופטימי ,וזה
השני יסבול פחות ויחזור לחיים תקינים מהר יותר.
כשאתם מגיעים אלי למרפאה כאובים ,מודאגים ,חוששים ,אני
מנסה  -בראש ובראשונה  -להבין את המקור הגופני לכאב .עם זאת,
במקביל ,אחד הדברים שאני שואל את עצמי הוא  -האם קיימות
תחושות קשות שעלולות להעצים את הכאב ,והאם יש מקורות כוח
חיוביים אשר עשויים להפוך את החוויה ליותר קלה להתמודדות.
מי שמבין שכאב הוא אכן "תחושה וחוויה נפשית" ,יצליח להפוך
את החוויה הזאת לנסבלת יותר ואולי אפילו נעימה במידה כלשהי.
אז בהתמודדות עם כאב ועם אתגרי החיים בכלל ,נסו לרפד אותם
ב'עוגות תותים' משלכם .קיבעו אתם את גודל כל חלק בפאזל .הפכו
את האהבה והמתיקות של החיים למרכזיות בחוויות החיים ומלאו
את האונה הלימבית שלכם בכל טוב ,במיוחד בתקופות כואבות
ומאתגרות.
שלכם ,אלעד

רב-שיח

 /בנג׳י גרובר

למה? כי פורים
הנה הגיע לו חודש מרץ ויחד עימו,
בלוח השנה העברי ,גם חודש אדר
(במקרה שלנו השנה ,אדר ב') ועל
כן יש להרבות בשמחה  -משנכנס
אדר מרבין בשמחה .וההגעה של
אדר מבשרת לנו ,כמובן ,את חג
הפורים.
מדוע בכל החודש הזה אנו בעניין
של שמחה? ככל הנראה ,הדבר
מבוסס על פסוק במגילת אסתר
"ּכּיָ ִמיםֲ ,א ֶׁשר-
(פרק ט ,פסוק כב)ַ :
הּודים ֵמאֹיְ ֵב ֶ
נָ חּו ָב ֶהם ַהּיְ ִ
יהם ,וְ ַה ֹחת
ֶדׁש ֲא ֶׁשר נֶ ְה ַּפְך ָל ֶהם ִמּיָ גֹון ְל ִׂש ְמ ָחה,
אֹותם,
ָ
ּומ ֵא ֶבל ְליֹום טֹוב; ַל ֲעׂשֹות
ֵ
ֹלח ָמנֹות
ּומ ְׁש ַ
יְ ֵמי ִמ ְׁש ֶּתה וְ ִׂש ְמ ָחהִ ,
ּומ ָּתנֹות ָל ֶא ְביֹנִ ים".
ִאיׁש ְל ֵר ֵעהּוַ ,
הפסוק הזה  -גם מלמד אותנו שהת
חודש כולו הוא חודש של שמחה
וגם מזכיר לנו את עיקרי החג ,שהם
שמחה ,משלוח מנות וכמובן מתנות
לאביונים .בנוסף לכך ,אנו מספרים
את סיפור המגילה.
נדמה לי ,שעבור רוב החברה הישת
ראלית המוקד של החג הזה הוא
התחפושות ,בוודאי עבור הילדים
והילדות .יש כמה תיאוריות לגבי
הסיבה בשלה מתחפשים בחג הפות
רים וכמה עתיק המנהג הזה ומה
מקורותיו; כאן אבקש רק להזכיר
שני כיוונים .ראשית ,כמובן שאסת
תר המלכה התחפשה .היא לא סית
פרה  -כפי שכתוב במגילה  -שהיא
מהעם היהודי .גם השם שלה הסת
תיר אותה .שמה העברי ,ככל הנת
ראה ,היה הדסה .אסתר היה שמה
בחיים הרגילים של החברה הרחבה.
בתרבות הבבלית השם הוא איסתהר
ועשתורת בתרבות הפרסית .כך גם מרדכי ,שהיום אולי נשמע לנו
כשם יהודי ,אך מקורו באל מרדוך .בתלמוד הבבלי נאמר כי שמו
העברי של מרדכי היה פתחיה.
כך שאולי חלק מעניין ההתחפשות בפורים הוא זכר לתחפושות
שלבשו מרדכי ואסתר ,ואני מאמין גם כזכר ל'תחפושות' של עוד
יהודים שחיו בחברה בה לא היה בטוח ולא היה מקובל לחשוף ,ביום
יום ,את הזהות המלאה של האדם.
ישנו ,כמובן ,גם ההסבר שגורס שדווקא בפורים אנחנו מורידים את
המסכות .פעם בשנה אנחנו מראים מי אנחנו באמת .אם כך ,למעשה
כל השנה אנחנו בתחפושת ופעם בשנה  -דרך התחפושת אנחנו
מראים באמת אנחנו .ממי אנחנו מתחבאים כל השנה? מהחברה?
מעצמינו?
יש את אלה שדרשו את המילה להתחפש – "התחפשות" במות
בן של חיפוש .כלומר ,כמו ש"להתקלח" זה לקלח את עצמי ,הרי
ש"להתחפש" זה לחפש את עצמי .כלומר ,כאשר אנחנו מתחפשים,
אנחנו בעצם נכנסים אל תוך תהליך של חיפוש עצמי .אם הרעיון הזה
נכון או מרגיש לנו מתאים ,הרי שהתהליך של ההחלטה ,המחשבה

וההרגשה מה תהיה התחפושת שלי
השנה ,היא משימה עמוקה ,פנימית,
מורכבת וחשובה מאוד .איזה צד
של האישיות שלי אני רוצה לגלות
השנה כאשר אני מתחפש?
על פי ההבנה הזאת ,פורים עניינו
שמחה ,כי בני ובנות האדם מבית
נים מי הם באמת ולא מה מצפים
מאיתנו ,או באיזה תחפושת אנחנו
בוחרים להיות במשך השנה .השמת
חה היא שמחה של גילוי ,של אמת,
של חשיפה .בדרך הזאת גם מובן
הרעיון שמגיע מהעולם החסידי,
לפיו היום הקדוש (או החשוב ,או
הגבוה) בשנה בלוח השנה היהודי
אינו יום הכיפורים עם כל קדושתו
והרצינות שבו ,אלא הגבוה והחשוב
הוא פורים .והחסידים פירשו שיום
הכיפורים=כמו פורים .כלומר ,יום
כיפור מגיע ,בדרגתו ,כמעט לדרגה
של פורים ,אך פורים הוא יום גבוה
יותר מבחינה רוחנית.
הסיבה לכך היא שדרך צום וסית
גוף ותפילות אפשר ,כנראה ,להגיע
לרמה מסוימת של גילוי ,חשיפה
ועומק ,כמו ביום הכיפורים שעת
ניינו  -בין השאר  -חשבון נפש .אך
בפורים ,בדרך השמחה ,אפשר להת
גיע עמוק יותר ,גבוה יותר ואמיתי
יותר כאשר מגלים (לפחות לעצמית
נו) מי אנחנו באמת.
אני כותב את הטור הזה בימים בהם
אנו מציינים את יום המשפחה .בהת
קשר זה חשוב מאוד לציין את הנת
רייטה סאלד ( ,)1860-1945מחנכת ,אשת רוח ומעשה ,מהמנהיגות
הגדולות של התנועה הציונית ושל החיים האזרחיים בישוב המתת
פתח בארץ ישראל .סאלד הניחה את היסודות להקמת מערכת הבת
ריאות ,החינוך והרווחה למדינה שבדרך .היה לה חזון ציוני חברתי
ואזרחי .משימתה האחרונה הייתה הובלת "עליית הנוער" שהצילה
אלפי צעירים וצעירות לפני השואה .על כן ,היא מזוהה עם נוער
וילדים והיא "אם הילדים" ולכן מן הראוי לחשוב עליה ביום המת
שפחה.
אני מזכיר אותה כעת (אף על פי שעבר יום המשפחה) מכיוון שאני
חושב שיש לה מה לומר לנו גם בהקשר של פורים ,חיפוש עצמי,
חשיפה וגילוי האני .במכתב ששלחה סאלד לאחד הילדים בעליית
הנוער ,היא כתבה כך:
"לעולם תהיה עצמך ,מובטחני שתרופה זאת תשפיע עליך לטובה".
אני מאחל לנו אדר שמח ,פורים משמעותי ושנהיה אמיתיים למי
שאנחנו ,שנוריד מסכות ונתחפש ,כלומר ,נחפש את עצמינו.
חודש מרץ מוצלח ופורים נעים.
בנג'י גרובר ,רב ,אוהב טקסטים ועורך טקסים.
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משולחנו של חנן

ד"ר שרית אשכנזי-פוליבודה – מו"פ מדבר וים המלח
ד"ר חנן גינת – מועצה אזורית חבל אילות
זיו דניאלי – בוגרת בית הספר מעלה שחרות

מאובנים באזורנו
חבל אילות מהווה משאב מכובד לידע על העבר הרחוק מאד ,בזכות המאובנים הרבים והמגוונים שהוא
אוצר בשטחו ,על ערכם המדעי הרב והמינים השונים הנחשפים בפנינו – אשר רובם כבר אינם קיימים

טרילוביט  -המאובן העתיק בישראל

במגוון גדול של יחידות סלע
בישראל מופיעים מאובנים בשת
כיחות גבוהה .מאובנים אלו מות
שכים מתעניינים רבים ובמיוחד
מטיילים .מאובן הוא שריד שנות
תר מבעל חיים או צומח בעבר -
השלד הקשיח החיצוני או הפנית
מי של היצור ,הדפוס שלו בסלע,
הגלעין ,עקבה או אפילו צואה.
שימור רקמה אורגנית מחייב
תנאי קבורה מהירים ומיוחדים
ולכן שכיח פחות.
המאובנים העתיקים ביותר שנת
מצאו עד כה בכדור הארץ הינם
גסטרופוד  -שבלול של מים מתוקים בני  4.2מיליארד שנה .מספר
המינים של בעלי החיים הולך
וגדל ,ובסך הכל ידועים מעל תשעה מיליוני מינים שונים של בעלי
חיים וצמחים ,מהעבר הגיאולוגי ומההווה .מספר זה הולך וגדל
עם גילוי של מאובנים חדשים ומחקרים באזורים חדשים .מאובנים
רבים שנמצאו ,הם של יצורים שנכחדו.
מעבר ליופיים ,למאובנים ערך מדעי רב מאוד ,מכיוון שהם מספקים
לנו עדות לגבי החי והצומח שהתקיימו בעבר ולתנאים הביוטיים
והאביוטיים שהתקיימו והשתנו בזמן השקעת הסלעים .בזכות כך
הם מסייעים ככלי להבנה ושחזור תנאי הסביבה בזמן השקעת הסלע
המכיל אותם ,והצומח ולפענוח סביבות ההשקעה הקודמות בעיקר
על פי עיקרון "ההווה מפתח לעבר" .בנוסף ,המאובנים משמשים
ככלי חשוב ומשמעותי לקביעת גיל הסלע (מאובן מנחה) .על מנת
שמאובן יהיה מנחה ,עליו להיות של בעל חיים שכיח ,בעל תפוצה
גיאוגרפית נרחבת ,קל לזיהוי ,ובעל
תקופת חיים קצרה יחסית מבחית
נה גיאולוגית .על מנת שמאובנים
ששכיחים בטבע יוכלו לתת זמן
מוחלט ,נעשו הרבה מאוד עבודות
לכיול .בעלי החיים השתנו מאוד
עם הזמן (אבולוציה) ,מעקב אחר
השינויים הללו ואחר התפתחות של
מינים חדשים או היכחדות  -תורם
רבות להבנת רצף התפתחות החי
ומנגנוני הכחדה.
זיהוי המאפיינים המורפולוגיים של
המאובנים תלוי ,במידה רבה ,באופי
ההתאבנות .כל אורגניזם ,לאחר
מותו ,עובר פרוק של החומר האורגני
הבונה את גופו הרך על ידי פעילות
בקטריאלית אירובית (צריכת חמצן).
לאחר השלמת תהליך זה ,זמן קצר לאחר מות היצור מתחיל תהת
ליך של המסת השלד ותהליך ההתאבנות ,שיכול להתרחש במספר
אופנים:
 .1שמירה על צורת שלד מקורית על ידי החלפה (במקום המסה)
של החומר המקורי הבונה את השלד בחומר יציב יותר כגון סיליקה
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(צרור) ,פיריט ,ברזול ,קלציט דל מגנזי וכדומה.
 .2מילוי החללים של השלד בסדימנט או מינרלים המושקעים
מתמיסות לפני המסתו ,אשר משמרים את הדפוס הפנימי .בתהליך
זה נוכל להבחין באלמנטים מורפולוגים שלהם ביטוי פנימי בלבד,
כגון קווי התפר באמוניטים ,או אלמנטים חיצוניים שנוצרו בעקבות
עיוות של השלד.
 .3קבורה של השלד בסדימנט והשארת חותמת על גבי הסדימנט
שמסביבו ולאחר מכן המסה .החלל שנוצר בעקבות המסת השלד
מתמלא ,מאוחר יותר ,במינרלים המושקעים מתמיסות ,או בסדית
מנט ,כך שמתקבל מאובן המראה את המראה החיצוני של השלד.
 .4עקבות מאובנים בבוץ (כגון טביעות רגלים של דינוזאורים).
 .5נבירות שהתמלאו על ידי סדימנטים.
אף על פי שתהליך ההתאבנות הינו אירוע נדיר ,באזורנו נפוצים
מאובנים רבים ומגוונים ממגוון תקופות וגדלים  -ממאובנים מיקרות
סקופים ,כגון פורמיניפרים ,דיאטומאות וקוקוליטים ,אשר בונים את
סלעי הקירטון והצור הנפוצים בנגב ובערבה ,ועד זוחלי ענק ימיים
כגון הפלית
סוזאור מרכס
מנוחה והמות
סזאורוס משת
כבות הפוסת
פט בהר הנגב
צין
ובהר
בפרט .המות
סזאוריים נחת
שבים ליצורי
הים הגדולים
ביותר שהתת
קיימו .אורכו
אמוניט  -מאובן מנחה לקביעת גיל גיאולוגי
הגדול
של
שבהם  -הגיע עד ל 18-מ' ומשקלו הגיע עד  20טון.
באזור ישנם גם מאובני טרילוביטים ,גראפטוליטים בילוביטים
עתיקים מאוד ,מתקופת הקמבריום (לפנ י  520מיליון שנה) ,ה�נ
פוצים באבן החול הנובית .מאובני אמוניטים ,נאוטילים ושאר
רכיכות הנפוצים בסלעים מגיל טריאס-יורה-קרטיקון .נומוליטים
ושיני כרישים בסלעי הקירטון האיאוקנים ( 56-34מיליון שנה).
ומאובנים צעירים יותר ,כגון גסטרופודים (מלנופסס-שחריר הנחת
לים) שחיו באגמים הפליסטוקנים ( 2.6מיליון שנה – 0.2אלף שנה)
ואף מאובנים של פילים אשר שהו לחופם!
חשוב לציין  -מאובנים הינם ערך טבע מוגן (כמו כלנית ורקפת),
אסור לקחת הביתה וגם אסור להוציאם מהסלע .מצאתם מאובן?
יופי! תבחנו אותו ,תתרשמו מיופיו ,תלמדו עליו מהמידע שבאתר
המאובנים  www.fossil.org.ilוהשאירו אותו במקומו ,להנאתם של
המטיילים הבאים ולחוקרים אשר ילמדו בזכותו על מה שהיה פה
פעם ,כשהיה פה ים....

המדור לשירותכם /

שרי ניצן

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

עוד מעט עוברים דירה!
לקראת פסח ,זה זמן טוב לעשות ניקיון בית ולהתחדש.
במחלקה לשירותים חברתיים ,אנחנו מתחדשים רבות בתקופה
האחרונה  -תוכניות חדשות ,עובדים חדשים (שעליהם אשתף בהת
משך) ו ...בית חדש .המחלקה עוברת למבנים המשופצים ליד המות
עצה ,ואנחנו מתרגשים מאוד לקראת המעבר.
הייתה מחשבה ,מזה שנים ,לקרב את המחלקה לאזור המועצה .בנות
סף לטיפולים על ידי צוות העובדים הסוציאליים ,המחלקה מפעילה
גם שירותים שונים ומגוונים ונמצאת ביחסי עבודה ושותפות עם
מחלקות אחרות במועצה .לכן ,חשוב לנו להיות במקום יותר מרכזי,
כדי לתת שירות מיטבי יחד עם השותפים שלנו – מחלקות בריאות,
חינוך ,ביטחון ,גזברות ,הנהלה.
המבנים החדשים ממוקמים דרומה למבנה המרכזי של המועצה,
מאחורי מחסני התחזוקה וקרוב לבית הספר החדש .במתחם החדש
חמישה מבנים – שניים מהם מיועדים למחלקה לשירותים חברתיים
ושלושה לשכנים שלנו  -התחנה הפסיכולוגית .בנוסף ,יש ממ"ד
המיועד לשמש כחדר ישיבות לשני הגופים .בימים אלו ,מסיימים
את הפיתוח סביב המבנים ומחברים את התקשורת.
ההגעה למבני המחלקה תתבצע – עם רכב ,דרך הכביש הממשיך
מאחורי המרפאה האזורית ומתעקל מערבה ,עד לחניה האחורית של
המועצה .משם ,הליכה קצרה ,נוחה ונגישה אלינו.
לבאים באוטובוס  -התחנה הקרובה ביותר היא תחנת המרפאה
האזורית .בהמשך ,עם השינויים בתחבורה האזורית ופתיחת בית
הספר החדש ,תהיה תחנה נוספת ,קרובה יותר למשרדינו.
נכון לעכשיו ,אנחנו עדיין במשרדים בתוך קיבוץ יטבתה ועם המעת

צמח החודש

 /בני שלמון

בר הרשמי תתפרסם הודעה.
אז סוף סוף זה קורה .לאחר שנים רבות של אירוח בתוך קיבוץ יטת
בתה ,אנחנו בדרך למעבר .שינוי זה לא קל ,יקח זמן להתרגל ,אבל
בסופו של דבר ,אנחנו תקווה שהחידוש יאפשר גם צמיחה.

המבנים החדשים ליד המועצה

מרץ
אהל מגושם
צמח חד-שנתי של המדבר הצחיח הקיצוני .מצטיין
בעלים עבים ובשרניים ,אותם ניתן לסחוט ולשת
תות! האהל המגושם מעט מלוח ,אבל טעים.
בדומה לקקטוסים ממדבריות אמריקה ,הצמח חוסך
מים בכך שהוא פותח את הפיוניות בלילה ,ואז
מבצע את חילוף הגזים הנחוץ להטמעה (תהליך-
 .)C.A.Mהפרחים שלו לבנים ונפתחים ביום.
הפרי היבש הוא שיאן במהירות הפתיחה ופיזור
זרעים לאחר גשם :נפתח תוך כדקה ומתאים מאד
להצגה למטיילים .בעבר ,נהגו בדואים לאסוף
את הזרעים השחורים ולטחון אותם לקמח .מאפר
האהל הכינו סבון עד לסוף המאה הקודמת  -הסת
בון היה עשוי מאפר צמחים המכילים סודה ואשלגן
ושמן זית .גם שמו בערבית -עאסול (הכובס) מעיד
על שימושו .הבדואים נהגו להשתמש במיץ מהעת
לים הבשרניים לטיפול בדלקות עור ,פטריות עור
ועצירות קשה .במחקרים חדשים בישראל נמצא
שהמיץ מעכב התפתחות תאי מלנומה ממאירים
בעכברי מעבדה .ניתן לראות אותו בנחלים הפורת
חים של צפון הערבה לאורך כביש  ,90מנחל עשוש
וצפונה.
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