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צעקה גדולה! /

חודש מרץ עמד בסימן המאבק על שדה-דב – הפגנה לאורך כביש 90
בואכה אילת ,הפגנת ענק מקבילה באילת ,מסיבת עיתונאים בשדה-
דב ,אוהל מחאה ,שביתת רעב של ראש העיר אילת ,דוכן מחאה ברחבת
מזנון יטבתה ,והסוף – מי יישורנו?
אם לא יקרה נס ,הרי
שב–  1ביולי ייסגר שדה
התעופה ע"ש דב הוז
בתל-אביב ,והפעם על
אמת .במסגרת פגישת
מטה חירום מצומצם
של עיריית אילת ,בה
השתתפתי כנציגת חבל
אילות ,נידונו הצעדים
הנ״ל ,יחד עם השאלה –
כיצד יכולים אנשי חבל
אילות לקחת חלק פעיל
במאבק ,שהעלה הילוך? התשובה ידועה
– יציאה לשלושה צמתים מרכזיים לאורך
כביש  – 90צומת קטורה ,יטבתה ובאר-
אורה/רמון.
יום ההפגנה נקבע ליום שלישי.12.3 ,
השאלה המתבקשת – מדוע לא ביום חמיה
שי ,כאשר הכביש הומה מכוניות ,נענתה
בכך שאותו יום חמישי ,תוכנן מזה זמן רב
כ"יום אילת" ,לציון  70שנה להנפת דגל
הדיו .ההכנות והמאמצים הרבים שהושקעו

כמו בכל שנה ,כ 2000-פרטים של פלמינגו
מבלים אצלנו את החורף ובשבועות האביב
רובם יעזבו

"קצה המדבר",
ירחון המועצה האזורית חבל אילות.
מופץ חינם בישובי האזור
עורכת :גל נקדימון
עריכה גרפית :סטודיו יטבתה
הגהה :עדו קלאי
חותמים על עצומה במזנון יטבתה

כתובת המערכת :מ.א .חבל אילות88820 .

nakdimon@eilot.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
משתתפים :עמית בן-ציון צפריר,
דורית בנט ,דובי גולדמן ,נורית גורן,
חנן גינת ,רותם ג'קסון ,ערן היימס,
אלעד ויזל ,שרי ניצן ,עודד סהר ,רותם
פורמן ,רעות פרנס ,בני שלמון ,ליטל
שמואלי.
צילום שער :דורון ניסים
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גל נקדימון

ביום הזה ירדו לטמיון ,אם יומר ביום
מחאה .כיוון שכך ,יצאנו לצמתים ולכה
בישים – תושבי חבל אילות והעיר אילת,
בניסיון להסביר לעם ולתקשורת ,שבאמת,
מדובר במכה קשה .אולי קשה מדי.
שלא כמו שכנתנו הגדולה מדרום ,לחבל
אילות יחסי ציבור מועטים ורוב אוכלוסיית
הארץ לא באמת יודעת שלאורך הדרך שלה
לאילת חיים אנשים ,על כל המשתמע מכך –
לומדים ,עובדים ,ישנים ,משחקים ,אוכלים,
גרים ...בקיצור – חיים .לפעילות שקיימנו
היו שתי מטרות ,אם כן – העלאת המודעות
בקרב הציבור למשבר שייגרם עם סגירת

הפגנה בצומת יטבתה

השדה ,והעלאת המודעות לכך שבמדבר
הענקי הזה ,ממנו הם כה מתפעלים ,חיים
אנשים ,שזקוקים לשדה הזה.
לאחר הישיבה בעיריית אילת ,כונסה ישיה
בת חירום בחבל אילות ,בהשתתפות חנן
גינת ,הדס שפירא ,אפרת אדר ,קרן ספיר,
זהר רוטבליט ,ריצ'ארד סאמרס ,בינה נעים,
שרון ארובס ואנכי .בפגישה הזו עודכה
נו המשתתפים על המהלכים המתוכננים
על ידי עיריית אילת ונקבעו
הצעדים אותם אנו יכולים וצה
ריכים לנקוט במקביל ובאופן
עצמאי .הצעד הראשון היה,
כמובן ,הפגנה .דגש הושם
על שילוב התלמידים במתרה
חש – גם בהשתתפות פעילה
של הבוגרים ,אבל גם ובעיקר
בשיעורים שייוחדו להכרת
הנושא ובאותה ההזדמנות –
חשיבותה של מחאה חברתית.
בנוסף ,על מנת לנצל את המוה
מנטום ,הוחלט כי יוקם דוכן
ברחבת מזנון יטבתה ביום
חמישי שלאחר מכן (חופשת
פורים) וכן תצא קריאה לתוה
שבי האזור המגיעים לתל-אביב להגיע
לאוהל המחאה של עיריית אילת.
במהלך הימים שקדמו להפגנה ,יצאה הקה
ריאה והוכנו השלטים – על ידי התלמיה
דים ,עובדי המועצה והתושבים ובהגיע יום
פקודה התייצבו האנשים במאותיהם! צומת
קטורה נסגר לסירוגין לתנועה בסיוע המה
שטרה בשעה  ,10:00אחריו צומת יטבתה,
אליו הגיעו גם תלמידי התיכון ואחרון חביב
– צומת באר-אורה/רמון ,בשעה .12:00
העומדים בצמתים לא הסתפקו בהנפת שלה
טים וגם חילקו עלונים לנהגים המופתעים,
תחת הכותרת" :אל תרחיקו אותנו"! לדברי

וותיקי האזור ,מדובר בארוע חסר תקדים – כבר היו הפגנות בחבל,
אבל לא בהיקף כזה ולא עם כל כך הרבה משתתפים .בכל אחד משה
לושת הצמתים ניתן היה לראות כי מדובר בחוויה ממריצה ומגבשת.
החבל הרדום התעורר לחיים ,ובצעקה גדולה.
את רוב הכותרות תפסה ,כמובן ,העיר אילת ,שסגרה שעריה לבאים
באוויר בים וביבשה – שדה התעופה הפסיק פעולתו למשך כמה
שעות והכבישי ם  90ו– 12נסגרו גם הם .אלפים הגיעו להפגנה ש�ה
תקיימה מול שדה התעופה הקטן בעיר .גם ההתרחשות בחבל אילות
לא עברה ללא אזכורים בתקשורת.
ביום חמישי ,14.3 ,התקיימה מסיבת עיתונאים בפתחו של שדה-דב
וביום ראשון שלאחר מכן כבר הוקם אוהל גדול על פיסת הדשא ליד
הכיכר הקטנה שבכניסה לשדה .ראש העיר אילת התמקם באוהל
והודיע כי הוא שובת רעב ,עד הודעה חדשה .יחד איתו שהו לסירוה
גין חברי מועצה של העיר אילת ,עובדי עירייה ,תושבים וגם דמויות
מוכרות ,כמו מוש בן-ארי .כמובן ,לא נפקד מקומם של תושבי חבל
אילות שבאו לתמוך ולהזדהות .סגן ראש העיר סטס דינקין ,שבת
רעב גם הוא.
ביום חמישי של אותו השבוע ,במהלך חופשת הפורים ,הצבנו דוכן
ברחבת מזנון יטבתה ,במטרה להציג את הבעיה בפני התיירים העוה
צרים במקום ולהחתים אותם על עצומה הקוראת שלא לסגור את
השדה ,ללא חלופה .שלוש שעות פעילות הניבו כ 300-חתימות וגם
לא מעט שאלות ושיחות .מתברר ,כי רוב הציבור (או לפחות אלה

לים ״יוספטל״ ועוד.
חולדאי אמר ש" :זו שטות לאומית לסגור את שדה דב .זו תשתית
לאומית חשובה .חיסולו של שדה דב הוא חיסולה של התעופה הפה
נים ארצית במדינת ישראל .זו איוולת לשמה״ .חולדאי הציע כבר
לפני זמן מה ,תכנית חלופית במסגרתה יתבצע פינוי בחלק המזרחי
של דה דב ובניית כ 8,000-יחידות דיור והשארת מסלול צר ממערב,
על השטח הסמוך לחוף הים (וממילא אסור לבניה).

מתברר ,כי רוב הציבור (או לפחות אלה שנתקלנו
בהם) מתבלבל בין סגירת שדה התעופה באילת
לסגירת שדה-דב .הסיבות לכך הן סמיכות
האירועים וכן העובדה שלא מעט מתושבי אילת
מלינים על סגירת השדה הקרוב ועל חוסר הנוחות
הכרוך בהגעה לרמון
ביום הרביעי לשביתת הרעב של ראש העיר אילת ,הגיע לאוהל
גם מנהל בית החולים "יוספטל" ד"ר אלדד ברקוביץ' ובדק את
יצחק הלוי .למחרת ,ביום החמישי ,הגיעה פנייה מנשיא המדינה
ראובן ריבלין ,שהפציר ביצחק הלוי לבטל את שביתת הרעב וביקש
שתתקיים אצלו ישיבת עבודה מהירה בשיתוף כל הגורמים הרלה
וונטיים.
באותו היום הוחלט על הפסקת המחאה וביום ב' ,25.3 ,נפגשו ראשי
הערים אילת ותל-אביב עם נשיא המדינה ,על מנת להבין אילו
כיווני פעולה אפשריים ניתנים לקידום בנושא וכיצד יוכל לסייע.
הנשיא גם שוחח עם היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט,
וביקש ממנו לבחון מתן היתר לממשלה היוצאת לדחות את ביצוע
ההחלטה.
ועדת הפנים של הכנסת ,שהתכנסה לישיבה מיוחדת בנושא ,קראה
פה אחד לממשלת ישראל לחוקק חוק בזק שיוביל לדחיית סגירת
שדה דב בחצי שנה ,עד ל –  .1.11חברי וועדה מימין ומשמאל שטחו
טיעוניהם והסבירו מדוע ,לדעתם ,יש לדחות את הסגירה.
עכשיו מחכים.

אוהל המחאה בשדה דב

שנתקלנו בהם) מתבלבל בין סגירת שדה התעופה באילת לסגירת
שדה-דב .הסיבות לכך הן סמיכות האירועים וכן העובדה שלא מעט
מתושבי אילת מלינים על סגירת השדה הקרוב ועל חוסר הנוחות
הכרוך בהגעה לרמון.
מאות האנשים עימם דיברנו בשעות הללו ,נחשפו – גם לעובדה
שבמדבר העצום אותו הם חוצים בדרכם לחופשה חיים אנשים וגם
לקשיים הרבים שסגירת השדה בתל-אביב תגרום להם .מעניין ומה
שמח היה לראות כיצד – זמן קצר לפני בחירות ארציות חשובות
– בעלי כל הדעות ומצביעי כל המפלגות הזדהו עם הרעיון וחתמו
על העצומה – מי בקריאת "היידה ביבי" ,מי בקריאת "רק לא ביבי"
ומי בקריאת "רק גנץ!"( .בהזדמנות זו – תודה רבה למי שחלקו עימי
את שעות העמידה בדוכן – חייק'ה טמקין ,אורית מיכאלי ,זאב נעמן
ומירב עפרוני).

בינתיים ,בתל-אביב ובירושלים...
במהלך חמישה ימים של מחאה פעילה בתל-אביב ,פקדו את האוהל
מאות אנשים וגם לא מעט אישי ציבור כמו השרים אלי כהן ,יריב
לוין ,גילה גמליאל ,איילת שקד ,וחברי הכנסת גדעון סער ,איווט
ליברמן ,אבי דיכטר ,עודד פורר ,איתן ברושי וגם נשיאת מכללת
לוינסקי ,ראשי רשויות – ביניהם ,כמובן ,רון חולדאי ,חולים ותושה
בים רבים שהגיעו מאילת ,עובדי חברות התעופה ,עובדי בית החוה

טיפ וטרינרי

 /ד"ר ריק עדן ,וטרינר

כשכואב להם...
לא תמיד אנו יודעים מתי כואב לחיית המחמד שלנו ,ועד
כמה (מה עוצמתו של הכאב) .לפעמים ניתן יהיה לזהות את
הכאב לפי שפת הגוף :צליעה חזקה ,קימור של הגב ,רגיה
שות מוגברת באיבר הכואב וסביבתו ,תנועה שבדרך כלל אינה
כואבת לפתע כואבת ,חוסר רצון לזוז וחשיפת שיניים; גם
שפה "ורבאלית"  -יללות ויבבות .כאב כרוני הוא יותר מאה
תגר  -בעל החיים אולי ילקק או יגרד ,תלוי במידת הנגיה
שות למקום הכואב– דלקת אוזן ,כאב ראומטי במפרק ,כאבי
שיניים ,שקים אנאליים מודלקים ,מריטת שערות באזור של
פצע עורי כואב...כל אלה מחמירים את המצב ויוצרים "מעגל
קסמים" .כבעלים ,לא תמיד אנחנו מצליחים לזהות את שפת
הגוף וההתנהגות כדי להחליט האם חיית המחמד אכן סובלת.
אם יש ספק – אין ספק .חשוב לטפל! יש להביא את החיית
המחמד שלנו לווטרינר ,לאבחון וטיפול.
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מהמתרחש בחבל
וודסטוק אילות
ביום שני ,ה ,18.3.19-בשעה  17:00אחר הצהריים ,התאסף לו קהל
מכל קבוצות הגיל ומכל קצוות החבל ,לצפות בערב מרגש ,עליו עמלו
תלמידי מגמת המוזיקה של בית הספר "מעלה שחרות" .הערב הוקדש
לאירוע המוזיקלי –ככל הנראה הגדול ביותר והמשמעותי ביותר שהיה

עד אז ועד כה – פסטיבל וודסטוק .באוגוסט הקרוב יחגוג העולם 50
שנה לפסטיבל זה .חמישים שנה ,והקסם של שלושת הימים ההם טרם
פג .כל להקה שהופיעה הפכה אגדה .כל שיר הפך סיפור.
כל תלמיד במגמה בחר שיר אחד אשר בוצע בפסטיבל ,אסף סביבו
נגנים ,עיבד ,הפיק ,תרגל ,שיפר וביצע .מופע זה הינו חלק מתהליך
אותו עוברים תלמידי המגמה ,תוך דגש על כך שהערב המוזיקלי הוא
לא בהכרח "הופעה" במובן הפשוט של המילה ,אלא התנסות בימתית,
מתוך הכבוד למושג "במה" וכל מה שהיא מביאה איתה .יחד ובהדרה
כת צוות המורים  -יורם אילן ,אילון גינזבורג ואנוכי ,ניתנה לתלמיה
דים הזדמנות לסמן מטרה ,לעבוד לקראתה ,ולבסוף לאמוד את הדרך
שעשו ואת התוצאה אליה הגיעו .זהו חלק מתהליך חינוכי מוזיקלי
שבו אין מצליחים או נכשלים ,אין טועים או צודקים .יש את האמיצים,
המתאמצים ,המסייעים והנעזרים ,המנגנים והשרים ,המתמידים והמה
תמודדים .ממש כמו באותו פסטיבל ענקי לפני  50שנה.

עמית בן-צפריר ציון

באנו ,עודדנו ,בעטנו
עוד שנה ,עוד טורניר וחבל אילות מתכנס לאירוע ספורט קהילתי ענק ויחיד מסוגו בארץ .טורניר פיני ה ,23-לזכרו של פיני לוטמן ז"ל ,שהיה
חבר קטורה ואוהד כדורגל ,התקיים במהלך השבוע השני של חודש מרץ ,במגרש המדוגם בקיבוץ קטורה .כמו בכל שנה ,הרשימה במיוחד ההתה
גייסות של האוהדים ,החברים ,המשפחות וכל הנוכחים – שוכני מגרש ושוכני טריבונות – שיצרו ביחד אווירה מדהימה ,מרגשת ומורגשת .ביום
שישי ,15.3 ,עם תום המשחקים ,הוכרזו הזוכים ,חולקו הגביעים ,קופלו השלטים ...עד לשנה הבאה.

גל נקדימון

להלן הזוכים:
כיתות ד-ו
מקום ראשון :באר אורה
מקום שני :יטבתה.
שחקן מצטיין :עומר ברייר
כיתות ז-ט
מקום ראשון :קטורה
מקום שני :באר אורה
שחקן מצטיין :בועז קפלין
כיתות י-יב
מקום ראשון :באר אורה
מקום שני :סמר
שחקן מצטיין :אוריאל מזרחי

נשים
מקום ראשון :קטורה
מקום שני :סמר
וותיקים
מקום ראשון :באר אורה
מקום שני :קטורה
בוגרים
מקום ראשון :סמר
מקום שני :נאות סמדר

איך אומרים "קיבוץ" באירית?
מתמודדת אירלנד לאירוויזיון בישראל  -שרה מקטרנן ,בילתה במה
סגרת ביקורה בישראל בקיבוץ אילות .בקיבוץ התרגשו מהביקור של
המתמודדת האירית שבדיוק חגגה יום הולדת  25והחליטו להפתיע
אותה בעוגה מעוצבת עם לוגו האירוויזיון ,דגל אירלנד ולוגו הקיה
בוץ ,וגם במתנה עם תוצרת מקומית וחקלאית של הקיבוץ והערבה
הדרומית.
את העוגה העניקו לה ילדי קיבוץ אילות ,שהגיעו מאופרים ולבושים
בפיג'מות ומקטרנן זכתה גם בהסבר מפורט על חג פורים ו"יום הפוך".
מקטרנן פרסמה תמונות בעמוד האינסטגרם שלה וכלי התקשורת
באירלנד מיהרו לפרסם אחריה .בראיון לתחנת הרדיו האירית RTE
היא סיפרה "ילדים מהקיבוץ הביאו לי עוגת אירוויזיון פנטסטית ושרו
לי שירי יום הולדת .התרגשתי .זה היה ממש מתוק ומתחשב מצידם".

ליטל שמואלי
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אבישג מאירי (ימין) מנהלת התיירות באילות מעניקה לשרה מקטרנן מתנה

תתעוררו ,לפני שיחפרו

 /דורית בנט ,החברה לאנרגיה מתחדשת

זה נשמע הזוי ,אבל אם לא נתעורר כעת ונשמיע קול צלול ,עלולה הערבה הדרומית להפוך לחצר האחורית
של תעשייה פטרו-כימית ,ואנחנו נישאר עם הזיהום האופייני לחצר האחורית של התעשייה הזו.
אם אנחנו רוצים שהערבה הדרומית תישאר יפה ונקייה ,שהפיתוח
במרחב יתבצע במתינות זהירה ,עלינו להתעורר כעת .בראשית פבה
רואר דיווח העיתון "כלכליסט" כי משרד האנרגיה יעניק רישיון
קידוחי גז ונפט במרחב שבין יטבתה לאילת .הרישיון יינתן לחברות
"גוליבר" ו"שפיר הנדסה" ,כשאת הסקר ייבצע הגיאולוג יוסי לנגוה
צקי ,יוזם קידוחי הגז "תמר" ו"דלית" בים התיכון.
החיפושים הם לא העניין  -הבעיה תתחיל אם אכן יימצאו מאגרים.
המדינה לא תשאיר את הנפט/גז בעומק הקרקע ואז נתעורר לערבה
עם מגדלי קידוח (זה לא כמו בארות של "מקורות") ,עם פליטות
מתאן (הקידוחים והבוצה הם החלק המזהם ביותר בתהליך הייצור),
צנרת ,תשתיות ,דרכי גישה ,מכלי אחסון ומה לא .הגז יופנה ברובו
לייצוא ,הרווחים ילכו לטייקונים שיושבים אי-שם  -ואנחנו נישאר
עם הזיהום האופייני לחצר האחורית של התעשייה הפטרו-כימית.
בישראל רווחת ,בינתיים ,הדעה שגז טבעי הוא נכס לאומי מהמעלה
הראשונה :הגז מחליף את תחנות הכוח הפחמיות ותורם בכך להקה
טנת זיהום האוויר; הוא מייצר שוק פרטי רווחי ביותר ומכניס תמה
לוגים משמעותיים לקופת המדינה .אז זהו ,שהתמונה בפועל שונה
מאוד  -בזמן שבישראל נמצאו מאגרי גז חדשים ומרגשים ,החלה
מתבססת בעולם תעשייה של אנרגיה מתחדשת  -בעיקר טורבינות
רוח ופאנלים סולאריים  -המספקים פתרון נקי באמת לייצורו של
החשמל.
עד לאחרונה ,רווחה בעולם גישה שמרנית ,ולפיה הגז הטבעי יספק
גמישות וימלא את הפערים  -היכן שהאנרגיה המתחדשת אינה מאה
פשרת אספקה רציפה .מתוך כך ,ציפו שתעשיית הגז תזכה לחיים
ארוכים ,הרבה מעבר לפחם ,עמוק לתוך המחצית השנייה של המאה
ה .21-אלא שבסביבות  ,2015שנים אחדות בלבד לאחר שהגז הפך
ל"דבר הגדול הבא" ,החל הנרטיב להשתנות  -עלויות ייצור אנרגיה
מרוח ושמש צללו כה עמוק וכה מהר ,עד שכיום ,בחלקן ,הן נמוכות
מעלויות ייצורו של הגז הטבעי.
טכניקות של אגירת אנרגיה מתפתחות במהירות מסחררת .הסוללות
הן שחקן החיזוק שמעניק גמישות במילוי הפערים ,במחירים נמוכים
בהרבה מכפי שציפו בשוק; בנסיבות מסוימות ,אנרגיה סולארית +
אחסון ,או טורבינות רוח  +אחסון מהווים תחרות ממשית לגז.
עלות הגז הטבעי כבולה למחיר הסחיר של הגז ,המתאפיין בתנוה
דתיות רבה .לעומת זאת ,מחירו של קילו-וואט אנרגיה מתחדשת
קשור אך ורק לעלויות הטכנולוגיה ,ואלו צוללות מטה מטה .התה
חזיות האחרונות מצביעות כי ייתכן ויהיה זול יותר לבנות מתקה
ני ייצור חדשים המבוססים על אנרגיה מתחדשת  +אגירה ,מאשר
להמשיך ולהפעיל תחנות גז קיימות .מחקר של חברת  GTMהראה
שעד שנת  ,2020תביא ירידת מחיריהן של סוללות האחסון ליתרון
כלכלי על פני מפעלי גז המבוססים על טורבינות מחזוריות .טכה
נולוגיית האחסון מתרכזת כעת לא-רק בהוזלת העלויות ,אלא גם
במעבר לשימוש בחומרים שהשפעתם על הסביבה פחותה.
לאגירת אנרגיה בסוללות יש יתרונות נוספים מעבר למחיר ,משום
שהן קלות ,יחסית ,לשינוע ולהתקנה .לשם ההשוואה :הקמה של
מפעל גז טבעי אורכת שלוש עד חמש שנים .לעומת זאת ,אילון
מאסק ,מנכ"ל טסלה ,הבטיח לדרום אוסטרליה שיבנה עבורה את
סוללת האגירה הגדולה ביותר בעולם בתוך מאה ימים בלבד ,והוא
הצליח.
בארה"ב ,יותר ויותר מדינות מוותרות על הגז הטבעי .אריזונה ,מיה
נסוטה ,לואיזיאנה ,קולורדו ,מישיגן ,נוואדה וניו ג'רזי – כולן מבה
טלות או מסרבות לבנייה של מפעלי גז חדשים .בקליפורניה הקימו

 בתוך ששה חודשים  -סוללות אגירה בהיקף של  70מגה-וואט,ודחו מאז כל הצעה להקמת מפעלי גז חדשים .הדבר נעשה בעקבות
דליפת גז גדולה שהתרחשה באחד ממתחמי האחסון ,מה שהוגדר
כאסון הטבע הגדול ביותר מאז דליפת הנפט במפרץ מקסיקו (קידוח
של  ,BPבשנת .)2010

שנים אחדות בלבד לאחר שהגז הפך ל"דבר הגדול
הבא" ,החל הנרטיב להשתנות  -עלויות ייצור אנרגיה
מרוח ושמש צללו כה עמוק וכה מהר ,עד שכיום,
בחלקן ,הן נמוכות מעלויות ייצורו של הגז הטבעי
המוניטין הסביבתיים של הגז נפגע עוד ,בעקבות סדרת דו"חות,
ובהם מאמר שפורסם לאחרונה במגזין  ,Scienceאשר הראה כי
פליטות מתאן מגז טבעי גבוהות בהרבה מכפי ששיערו קודם לכן
(מולקולת מתאן תורמת להתחממות כדור הארץ פי  20בהשוואה
ל .)CO2-דבר זה מטיל צל כבד על היתרון האקלימי שיש לגז,
לכאורה ,על פני הפחם.
אנחנו לא יודעים לאן יגיע מחיר הגז הטבעי ,מה יעשו קובעי המה
דיניות ,או אילו סוגים של שיבושים עשויים להתרחש .ומצד שני,
אנחנו רק מתחילים לתפוס את הפוטנציאל הגלום באנרגיה המתה
חדשת.
כלכלת חבל אילות צריכה להמשיך להתבסס על חקלאות ולהרחיב,
במקביל ,את התשתיות התיירותיות באזור .לשם כך אנחנו צריכים
לשמור על הערבה נקייה ,עם שמורות טבע ושטחים פתוחים .בנה
סיבות אלה  -למה שניתן ידנו לחיפושי גז ונפט? עלינו להמשיך
ולהוביל את היוזמות בתחום האנרגיה המתחדשת ולהיות שותפים
מלאים במהפכה העולמית.
*(חלק מהמידע המובא כאן מבוסס על מאמרו של דיוויד רוברטס,
בלוגר בולט בתחום האנרגיה ושינויי האקלים –

״"Clean energy is catching up to natural gas
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על סלעים וגדרות

 /עודד סהר וערן היימס ׳רשות הטבע והגנים׳

הבאים לבקר בחולות סמר ,בוודא שמו לב לשני שינויים בשטח – סלעים ,ספסלים וגדר .המטרה – מניעת
כניסת כלי רכב מסוגים שונים לשטח ושיפור חווית הביקור והטיול במקום

הבולדרים במבואת החולות .צילום :עודד סהר ,רט"ג

בטח הבחנתן/ם בבולדרים (סלעים גדולים) ,שהצבנו בין שני העצים
בנקודה אליה רובנו מגיעים כשאנו באים ליהנות מהדיונות .הבולדה
רים הללו הוצבו על מנת למנוע כניסת כלי רכב .שימו לב שהסלעים
שנבחרו הם אבני חול  -אותם סלעים שהתבלו ונשחקו ומהם נוצה
רו הדיונות .את הסלעים הבאנו מערימות הטפל של מכרות תמנע
בצדו המערבי של כביש  .90היה לנו חשוב להשתמש באבן מקומית,
שמשתלבת בנוף בצורה מיטבית .אם תשימו לב ,יש סלע אחד גבוה
משמעותית משאר הסלעים שהצבנו  -הוא קרוב לעץ הגדול ובעתיד
הקרוב נחבר אליו שרשראות ,בעזרתן ניתן יהיה לחרוט עליו ובכך
להבין וגם להסביר לילדים כיצד נוצר חול מסלע.
מסביב לשני העצים הצבנו ספסלי בטון ,שיוצרים מעגל סביב הגזע.
בקרוב ,ניתן יהיה לשבת על הספסלים הללו בצל העץ וליהנות משלה
טי מידע ,שיוצבו בסמוך .בין היתר ,נסביר שם על היווצרות החולות,
על החי והצומח בדיונות ועל המאבק להצלת החולות .ההסברים יהיו
מתומצתים וענייניים וילוו באיורים .הפרויקט לקראת סיום ותוכלו
ליהנות מהמוצר המוגמר בקרוב מאוד.

ועבירים יותר.
לכן ,בלית ברירה ועל מנת לשמור עליכם ,על חווית הביקור שלכם
ועל האורגניזמים בדיונה ,החלטנו להציב גדר למניעת כניסת כלי
רכב  -כל כלי רכב  -בעזרת תקציב ,שקיבלנו לטובת העניין מהקרן
לשטחים פתוחים של רמ"י.
חלקכם בוודאי שואלים  -מדוע גדר מברזל בדומה לזו שבסמוך לכה
ביש .התשובה היא שזו הגדר היחידה שלא יפרקו ,לפחות לא בקלות.
כל גדר אחרת ניתנת לפירוק בוונדליזם ,זו לא .היא תישאר ותשאיר
לכם את הדיונה שלמה .זה עובד במקומות אחרים בדרום ואנו בטוה
חים שזה יעבוד גם פה .אנו מאמינים שעם הזמן וסופות האבק ,בוהק
המתכת יקבל את הגוון המדברי והגדר תבלוט פחות.
בתקווה שיום אחד ,בעוד מספר שנים ,נעצב ונקבע מציאות ,לפיה
לרוכבים לא יהיה עניין להמשיך לרכב שם ואנו נוכל להסיר את הגדר.

עוצרים את התנועה
כולכן/ם מכירות/ים את התמונה של אופנוענים ,נהגי באגים וטרקה
טורונים ,שפשוט לא אכפת להם  -לא מהילדים שרצים על הדיונה,
לא מהעובדה שאתן/ם יושבות/ים עליה ליהנות מהנוף בשקיעה ובטח
שלא מהחיפושיות ,הזוחלים והמכרסמים ,או כמה צמחים שגדלים
שם ...הם רוכבים רכיבה וולגרית ומהווים סכנה בטיחותית חמורה
לציבור .הם משחיתים את הנוף ומרוקנים את הדיונה מבעלי חיים
ומצמחים ,לא פחות .הרעש של המנועים ,שגורמים לחולות להישמע
כאילו הפכו למסלול תחרויות מוטוריות ,פוגע בחוויית הביקור השה
לווה בחולות סמר.
אנחנו ,ברשות הטבע והגנים ,למודי ניסיון מר מהתמודדות עם כלי
רכב אלו .אפשר לרדוף אחריהם ,אך זה לא חוקי ומסוכן .כשמבקשים
מהם לעצור הם בורחים מיד .מצלמות ארוכות טווח לא תעזורנה,
מכיוון שכמעט תמיד הם נוסעים ללא לוחית זיהוי .כמויות הכלים
הללו הולכות ועולות ,בסוכנויות המכירה מעידים על עליה בהיקפי
מכירות .היכולות של הכלים הולכות ומשתפרות והם הופכים חזקים

לא עוד סכנת דריסה .צילום :חן טופיקיאן ,רט"ג
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ועגָ לות
על הקשר בין מילקי ,רשת ֳ

 /רעות פרנס

לאחרונה מתגבשת לה ,ממש מתחת לאפינו ,אווירת ספורט ,תחרות וזיעה קלה ,בקרב נשות החבל .בערבו
של כל יום ראשון נפגשות מספר עלמות מהחבל ,לפטפט על כדור .ב"עלמות" הכוונה לממוצע גילאי העונה
למספר  ,40וב"כדור" הכוונה לכדורשת

רגעים ספורטיביים של הנבחרת

וְ ָהיה והגיעה תחילת שנת החוגים במתנ"ס האזורי ,ובחרה אישה
מקומית ,באומץ רב ,לצאת את ביתה באישון לילה ,כלומר לאחר
פרק ה"ארוחה-מקלחות-השכבות-אמא מים !"  ,או סתם בדיוק
בזמן שניתן להתחפש לספה ביתית ,והיה והגיעה לאולם הספורט
לשחק בכדור ,יחד עם סהרוריות נוספות שכמותה וראתה כי טוב.
ונרשמה בתמימותה לחוג "משחקי כדור נשים".
"חוג" אמרנו? אז זהו  -שלא.
מסתבר שלאחרונה מתגבשת לה ,ממש מתחת לאפינו ,אווירת ספוה
רט ,תחרות וזיעה קלה ,בקרב נשות החבל .אותה תמימה שנרשמה
לחוג חביב וחד-שבועי ,מוצאת עצמה מוזמנת לאימון שבועי נוסף
עם הקבוצה האילתית ,רק לשם ההנאה שבדבר ,לאחר מכן נזרקות
לחלל האולם מילים כדוגמת מספרי חולצות ,מגני ברכיים' ,ספוה
נסר' ,טורניר חורף ,טורניר אילת ,מחנה אימונים ,ואימת הביטויים
המרחפת מעל :ריצת קווים! המיועדת למפסידות ,כמובן.
ובכן ,על מה מדובר?
בערבו של כל יום ראשון נפגשות מספר עלמות מהחבל ,לפטפט
על כדור .ב"עלמות" הכוונה לממוצע גילאי העונה למספר ,40
וב"כדור" הכוונה לכדורשת.
לא כדורעף ,לא כדור יד ,לא כדורסל ,מסתבר שיש עוד כדור אחד,
מעוטר בצבעי אדום ,לבן וירוק .אולי רמז לכך שהטורניר הבא יערך
באיטליה? בולגריה? איראן? אולי .ועד אז כדאי שנלמד את כל כללי
המשחק.
משחק הכדורשת הומצא בשנ ת  1985על ידי חלוצה בתחום הח�י
נוך הגופני בארה"ב ,שמה קלרה...סליחה ,לא באמת נפרט כאן את
היסטוריית הכדורשת כולה ,על אף שישנן מספר עובדות מרתקות
בסיפור .בשלב זה נציין שמשחק הכדורשת הפך משמעותי עבור
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נשים בכל רחבי העולם ,בזכות מאפייניו הידידותיים לכל סוג
מיומנות ,גיל ,כושר גופני ,ומצב משפחתי .כמובן ,לא מזיקה העובה
דה שהומצא על ידי אישה ,כפי שצוין מעלה :קלרה.
בשונה מחבריו למגרש ,אין המדובר במשחק אגרסיבי ,וכלליו הבה
סיסיים פשוטים למדי:
שתי הקבוצות עומדות משני צדי הרשת ומטרתן לפגוע במגרש הקה
בוצה היריבה .עליהן לתפוס את הכדור לפני שזורקים אותו מעבר
לרשת ,ולהקפיד שהאחיזה לא תגלוש מעבר לפרק הזמן המותר,
והוא שנייה אחת.
תשובה לשאלת שולחנות חד"א :מי אלו "הנשים בשחור" שהתא־
רחו ביטבתה בסוף שבוע גשום אחד?
ובכן ,משחק הכדורשת הוא משחק ספורטיבי קבוצתי ,כשהמאפיין
החברתי-קבוצתי בו הוא מרכיב בלתי נפרד ממנו .מכאן נגזרת בטה
השּותפּות באימונים ,עם הקבוצה המקומית "אילת בראש"
ָ
בעיות
השכנה-מתחרה ,ונראה שמכאן גם היוזמה ,לאירוח קבוצה מליגת
"מאמאנט" (עיין ערך "נשים בשחור") ,למיני טורניר ,שיעלה את
מתח השריר ורמת האנרגיה לקראת אירוע השיא השנתי של הכדוה
רשת שהיה עתיד להתקיים באילת ,ממש בסוף אותו חודש.

מאמא מה?
בישראל פועלים שני גופים עיקריים שמאגדים ליגות כדורשת:
 .1איגוד הכדורשת -ארגון הגג לכדורשת מקצועי בישראל ,תחתיו
משחקות -כ 15,000-נשים באופן קבוע בכל רחבי הארץ ,במגוון ל�י
גות כגון  -ליגת נערות ,ליגת מקומות עבודה ,ארצית ,מחוזית ועד
ליגת העל.
 .2ארגון מאמאנט  -מטרתו לתמוך באמהות ובנשים צעירות לשחק

נציגות קבוצות אילות וברנר

כדורשת תוך יצירת השפעה חברתית חיובית בקהילתן ,יחד עם הפה
עילות הספורטיבית .בארגון זה משחקות -כ 16,000-שחקניות ה�מ
שויכות לכ 80-ליגות ברחבי הארץ ,על פי בתי-הספר של ילדיהן.
התחפצו לשמוע איך היה לנציגֹות ברנר ב' ,ב"מחנה אימונים יט־
בתה"?
בקבוצה זאת משחקת ,במקרה ,אחותה של ניצן שגב (שאולוב),
נציגתנו ויוזמת האירוע .כך נולד השת"פ שהפך במהרה למחנה
אימונים ,מיני טורניר של שלוש קבוצות ,תחרות החלפת מתכונים
בקולוניה ,קניות ללא מע"מ או מעצורים ,והכל בסופ"ש אחד .שלוש
הקבוצות המשתתפות הן " -ברנר ב' גבעתיים" (מאמאנט)" ,אילת
ה"עגָ לות אילות" (או בשמה הרשמי ,שפחות תפס
בראש" ,וקבוצת ֳ
בקריאות העידוד" :חבל אילות").

כדורשת באזור שלנו מגיע בחבילה אחת עם
מיקי ,ויקי ומילקי .מיקי גלעד ,המאמן המקצוען
וחדור המוטיבציה .ויקי קומר ,עוזר המאמן שאין
בלתו ,ומילקי – הקמע הקבוצתי ,כלבו הוותיק
והחביב של מיקי
נערכו מספר משחקונים בבית ,ומיני טורניר באילת .לפרקים הגיה
עו לצפות נציגי-משפחה או שחקני ענפים אחרים ששימשו כקהל
שבוי ,אבל עודדו בשמחה .נרשמו עיקום קרסול אחד ,אצבע נקועה
אחת ,וגשם מפתיע באמצע הפיקניק המסכם של הסופ"ש ,בו המה
תארחות הביעו סיפוק מאוכל חדרוכל ,וביקשו לדעת היכן נרשמים
לקיבוץ.
ומה לגבי המילקי? טוב ששאלתם.
כדורשת באזור שלנו מגיע בחבילה אחת עם מיקי ,ויקי ומילקי.
נפרט :מיקי גלעד ,המאמן המקצוען וחדור המוטיבציה להפוך כל
חוג לליגת על .את מיקי אנחנו חולקות עם הקבוצה האילתית ,וכך
נמנעות מראש מריגול תעשייתי .ויקי קומר ,עוזר המאמן שאין
בלתו ,ומילקי – הקמע הקבוצתי ,שמתמיד להגיע לכל מפגש ,ובשה
עות בהן אין אימון ,משמש ככלבו הוותיק והחביב של מיקי.
ובוודאי תרצו לדעת  -מה הלאה? מאחורינו כבר השתתפות מוה
צלחת בטורניר החורף הדרומי ,שהתקיים במכללת ספיר ,בינואר
השנה .השגנו מאזן ניצחונות מרשים ,כשהמתחרות סרבו להאמין
שרק חודשיים קודם לכן נחשפנו רובנו לעובדת קיומו של משחק
הכדורשת ,והתחלנו לעבוד כקבוצה .בזמן הטורניר כבר ידענו
כמעט את כל כללי המשחק...

והיעד הבא הינו לא אחר מאשר טורניר אילת הבינלאומי ה8 -
בכדורשת .2019 ,הטורניר עומד בחוד החנית של פעילות האיגוד,
נחשב כאירוע הספורט הקבוצתי הגדול ביותר בישראל בקרב נשים,
ומתקיים בהשתתפות מאות קבוצות כדורשת ,מהארץ ומחו"ל.עד
לטורניר  -ומסתמן שגם לאחריו  -אנחנו נמשיך לקיים שגרת אימוה
נים בבית ובאילת.
בין האימונים ,נציגותינו עסוקות בפגישות ובהתכתבויות עם גוה
רמים שונים במועצה ,במטרה לממש חזון של קידום ספורט נשים
ונערות בחבל אילות ,במגוון ענפים.
אנא ראו עצמכם מוזמנים לשאול ,להתעניין ,ולעודד במשחקים.
ניתן ,למשל ,להביע סקרנות באשר למהלכינו בטורניר אילת ,דבר
שנותר בגדר 'תהיה פורתא' עת הבאת החומר לדפוס ,טרם הטורה
ניר...
ראו עצמכם מוזמנים גם לסייע בגיבוש דרכים יצירתיות לקידום
ספורט נשים ,ממש כאן אצלנו ,בבית.
זוהי מטרה ראויה להתגייס אליה ,לפחות עד שנוכל כולנו להפסיק
לפחד מריצת קווים...
תודה בשמנו ,חברות חבל אילות ,ובשם המתארחות מברנר ב' ,על
סוף שבוע משמעותי וחוויתי .שנתברך בעוד מיני שותפויות ואתגה
רים ספורטיביים נשיים ,להתראות במגרשים!
חברות "חבל אילות" -הקפטנית ליאור אזולאי
והחברות לפי סדר הא"ב :ארנה אלטשולר ,גילי דגן ,דנה מאור,
דפנה וסרמן ,זיוה כהן ,לואיסה גונזלס ,מיכל זיידמן ,נופר כהן ,ניצן
שגב ,סילביה פסח ,רעות פרנס ,שרה לאו ,שרון מרקיאביץ.

בטורניר החורף ,נציגות אילת ואילות ,מיקי וְ ויקי ,ינואר 2019
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כמו אוויר לנשימה

 /רותם ג'קסון

אנחנו ממשיכים להכיר את המשפחות החדשות שבחרו להצטרף לקהילת חבל אילות ,והחודש – דקל ודנה
לוי ,מקיבוץ יהל .הוא פקח טיסה ,היא עורכת דין ,ביחד הם עוד זוג מהמרכז שהחליט להקים את ביתו בערבה
הדבר האחרון שדקל
ודנה לוי האמינו על
עצמם הוא ,שיבוא
יום והם יגורו בקיה
בוץ בערבה .שניהם
נולדו ,גדלו וחיו בעה
רים גדולות במרכז,
כל חייהם .את ביתם
המשותף הם הקיה
מו בראשון לציון.
להדליק מדורה היה
משהו שעשו רק פעם
בשנה בצופים וביה
לוי משפחתי לא היה
נחשב ,אם לא כלל
קניות וביקור בקניון
העירוני .זמן משפחה
היה בגדר מותרות,
אבל זמן בפקקים
היה נחלתם היומית,
כשם שהוא נחלת
כלל תושבי המרכז .היום ,שנה וחצי אחרי שקיבלו את ההחלטה
החשובה בחייהם ,הם מתגוררים בשמחה ובנחת עם שלושת ילה
דיהם  -אלון ואלה התאומים בני השבע ונועם בת השש  -בקיבוץ
יהל .לצד קריירות מספקות שהופתעו למצוא כאן ,ושותפות פעילה
בין שבילי הקיבוץ ,הם כבר בונים את ביתם על שטח האדמה שקנו
בשטחי ההרחבה של יהל.
למה החלטתם לעבור לערבה?
"הסיבה הרשמית הייתה בעיה רפואית של אחד התאומים ".פותח
דקל ומסביר" :אלון ואלה נולדו פגים ,בשבו ע  ,32ולאלון היו ס�י
בוכים רפואיים במערכת הנשימה .באחת הבדיקות פגשנו רופא
שהמליץ לנו לעבור לאזור נקי ויבש ,שיעזור לשפר לאלון את
איכות החיים ואולי אפילו למנוע ניתוח שהוא אמור היה לעבור.
כך למעשה ,נשתל הרעיון .אנחנו נסענו לראות ישובים באזור ערד,
שנחשבת כעיר בעלת אוויר נקי ויבש ,אלא שלא עוד  -המפעה
לים הסמוכים שהוקמו שם ,וגם האזור עצמו ,לא נתנו לנו תחושת
ביטחון .מה שכן ,זה חיזק לנו את הרעיון של המעבר ויצרנו קשר
עם תנועת 'אור' ,ממנה קיבלנו רשימת ישובים שקולטים משפחות
חדשות בערבה .התחלנו להתקשר ולבדוק והשלב הבא היה ביקור
של שבוע ביישובי הערבה".

אהבה ממבט ראשון
"אני גדלתי בחולון ודנה גדלה בראשון לציון ,אז לא היה לנו מושג
למה אנחנו נכנסים ...בכל המקומות שביקרנו בהם פשוט אמרו לנו
 תבואו ,תקנו בית ותגורו! בלי יותר מדי הסברים ,זה הרגיש לנוכמו 'תבואו וכבר תסתדרו' .רק כשהגענו לקיבוץ יהל ולוטן זה כבר
הרגיש אחרת לגמרי – ביהל ,מבחינתנו ,גנבו את ההצגה .ביום שהה
גענו כבר היינו בפגישה עם המזכיר ומנהל המשק ושידכו אותנו
לארוחות עם תושבים .תוך כמה ימים חיברו אותנו לקהילה ואחרי
הסופ"ש הראשון שעברנו שם כבר שום דבר לא השתווה לזה".
"אני חושבת שהרומן שלנו עם יהל היה כמו אהבה ממבט ראשון",
אומרת דנה" .למרות שהמעבר עצמו היה תהליך הדרגתי  -במהלך

 10קצה המדבר | גיליון מס 213 .אפריל 2019

השנה הזמינו אותנו
לאירועים של המשק
ובכל פעם שיצאנו
מהשער של הקיבוץ
בחזרה למרכז ,הייתה
לנו צביטה בלב והרה
גשה שאנחנו עוזבים
בית".
האם המציאות הסת־
נכרנה עם החלום?
"חד משמעית כן!"
קובע דקל" .קודם
כל ,לילד לא היה
התקף אסטמה אחד
מאז שעברנו לפה.
הוא גדל והתפתח
וחי באוויר נקי ויבש
והוא מרגיש טוב פה.
אני עובד היום במה
תקן של רשות שדות
התעופה במצפה רמון  -שעה ורבע נסיעה מיהל ועבודה במשמרות.
זה משאיר הרבה זמן פנוי שפתח לי אפיקים חדשים ".דנה הגיעה
לאחר שסיימה את ההתמחות והחליטה לפנות למשטרת ישראל ,כדי
לחפש תעסוקה וכעבור ארבעה חודשים כבר גויסה לתפקיד תובה
עת תעבורה במשטרת אילת .הניסיון המוצלח של שניהם בתחום
התעסוקה באזור ,מביא את דקל לטעון ש"דווקא בגלל שיש בעיה
להביא לפה אנשים ,אז מי שמגיע לכאן עם מקצוע יכול להתקדם
מאוד מהר ,כי יש פה המון אפשרויות תעסוקה וצריכים כוח אדם
מכל תחום".
וחוץ מעבודה?
"אפשר לומר שרק בזכות המעבר לכאן הבנתי במה אני משקיע חוץ
מעבודה .גילינו את עצמנו בתור משפחה ,הזוגיות שלנו הרבה יותר
טובה .במרכז היינו נותנים כיף אחד לשני בהחלפת משמרות והכל
סבב סביב נהלים ולו"ז צפוף .כאן אין לנו את זה והקשר שלנו הרבה
יותר טוב .יש לנו סיבוב קבוע סביב הקיבוץ בערב אחרי שהילדים
נרדמים והשיח בינינו הוא לא רק על איזה סנדוויץ להכין בבוקר,
אלא על נושאים וחוויות ברומו של עולם .זה מה שזמן יכול לקנות".
"הילדים שלנו רק לאחרונה למדו לרכב על אופניים בלי גלגלי עזר"
מוסיפה דנה" ,ועכשיו הם יכולים לצאת לסיבוב ברחבי הקיבוץ בלי
פחד .גם ברמה האישית עברתי פה שינוי  -אני בן אדם שמאוד
אוהב להיות מעורב ולתרום ,ובקיבוץ יש תמיד מקום לעשות דברים
ולתרום לקהילה ובאמת להשפיע".
"מאוד התקרבנו לטבע מאז שאנחנו פה ".ממשיך דקל" .אני פיתחה
תי את תחביב הרכיבה על אופניי שטח ואני מטייל המון .אני פותח
את הגדר האחורית ונהנה מהטבע האמיתי".
אילו חששות היו לכם לקראת המעבר?
"החשש הכי גדול שלי מהמעבר היה דווקא בתחום התרבות  -אני
מאוד אוהבת הצגות ומופעי תרבות והיה לי פחד שמפה ועד אילת
יש נתק תרבותי .אבל להפתעתי ולשמחתי מגיעות הרבה הצגות
וחלקן אפילו עד הקיבוץ וגם יש את תאטרון אלעד שזה תאטרון
מקומי מעולה ".אומרת דנה בשיחה.

אין כמו ניסיון אישי
איך החיבור בין ותיקי הקיבוץ לחברים החדשים?
דקל" :אנחנו מרגישים שמקבלים אותנו .אני ,למשל ,מתעניין בכה
לכלה ,אז ביקשתי להיכנס להנהלה הכלכלית של הקיבוץ והייתי
בטוח שלא יתנו לי ,כי אני עדיין חדש וצעיר ,אבל להיפך  -מאוד
התרגשו שאני בכלל רוצה והעלו את זה מיד להצבעה בישיבת
חברים וכולם פרגנו .אז נכנסתי ואני יושב שם ושומע על ההשקה
עות העתידיות של הקיבוץ ורואה לאן הקיבוץ מתקדם ואני נחשף
פתאום למידע ולתחומים חדשים שלא הכרתי בעבר ,כמו התחום
הסולארי".
דקל ודנה רק הגיעו ,אבל כבר מנתבים את הניסיון הטוב שלהם
לטובת הצמיחה הדמוגרפית" :משפחה מתעניינת באה אלינו לכוס
קפה ואני ביקשתי לאמץ אותם ולהיות מולם בקשר ובאמת ,ביולי
הקרוב הם עוברים לקיבוץ ומפה לשם זה התגלגל ונהייתי עוזר בנוה
שא קליטה!"
איך אתם חווים את המעבר מחיים עירוניים ועצמאיים לגמרי לחיי
קהילה?
"חיי הקהילה שבחרנו לא מגבילים אותנו ברמת החיים שאנחנו רגיה
לים אליה" ,אומר דקל" .בצורה הזו אנחנו מרוויחים את הקהילתיות
מבלי להיות מוגבלים בפן הכלכלי .זה אולי אחד היתרונות של יהל
ביחס לשאר ישובי החבל ,בגלל שאתה מרוויח קהילה קטנה וקיבוה
צית ועדיין יכול לחיות בסטנדרטים של המרכז; יש לך אפשרויות
בחירה לפי היכולת הכלכלית והרצון".
איך המשפחות והחברים הגיבו על המעבר? אתם מנסים לשכנע
אותם להצטרף אליכם?
"הם היו בהלם! אמא שלי מגיעה לבקר המון ,פעם בחודש לפחות".
מודיעה דנה.

"בסופו של דבר ,בעיר ,אלא אם כן אתה גר במרחק הליכה מהמשפה
חה ,אתה לא באמת רואה אותם יותר מפעם בשבועיים" ,מודה דקל.
"פה אנחנו זמינים לקבל ביקורים ,ובאמת ,מאז שעברנו יש לנו יותר
ביקורים וחברויות שהתקרבו ,כי הם באים אלינו .הדרך הכי טובה
לשכנע זה פשוט לראות מה נהיה מאיתנו וכולם מפרגנים ומרגישים
שאנחנו מאושרים".
איך הייתם מגדירים את עצמכם עכשיו?
דנה" :אנחנו חברי הקיבוץ המתחדש .מצד אחד יש משהו בורגני
שהגענו איתו ואנחנו עדיין דואגים לפרנסה ולאיכות החיים הגבוהה
ומצד שני אנחנו דואגים לשמור על הדברים החשובים באמת  -זמן
משפחה ,קהילה ,ליהנות מהחיים ,למצות כל יום ולא לחכות כל
השבוע לסוף השבוע בשביל זמן איכות".
מה אתם מגדירים היום כזמן איכות?
"בהתחלה ,בכל פעם שהיה לנו זמן פנוי היינו נוסעים לאילת לקה
ניון ,כי זה היה הבילוי שהכרנו .יום אחד הצענו ללכת לחולות כסוי
ונדהמנו מהאושר של הילדים ".מתאר דקל בסיפוק.
"אפילו ההליכה הזאת בבוקר לבד ,היא סוג של איכות ,כשכל הילה
דים יוצאים בשבילים לכיוון הכוללת וכולם מרגישים תחושה של
מסוגלות ויכולת .בימים הראשונים עוד הייתי עוקבת אחריהם אחרי
שהם ביקשו ללכת לבד" ,מודה דנה" ,והם תפסו אותי על חם בשיה
חים ...אחרי זה כבר באמת שחררתי .בן רגע הם נהיו לי גדולים
ותפסו אחריות.
פה יש משהו מעבר ,משהו באיכפתיות שלהם אחד מהשני ,בחברות
האמיצה בין כל ילדי הקיבוץ .גם הם  -בדיוק כמונו  -הכירו חברים
חדשים שהפכו להיות מאוד קרובים בזכות החוויות המשותפות .אין
ספק שהחיים שלנו הפכו להיות הרבה יותר טובים מאז שאנחנו פה".
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משחק השלום העולמי

רותם פורמן

 /רכזת המחנות העולים ,באר-אורה

"שלום איננו נייר או מעמד חתימה .הוא מאבק עיקש על יחסים בין בני אדם .יחסים המבקשים מכל בני
האדם באשר הם לפעול לרווחתם ולרווחת שאר בני האדם .השלום מבקש לשזור את טובת היחיד עם טובת
אחרים ולהימנע ממאבק שבו טובת האחד באה על חשבון האחר" (מתוך מסמך כינון משחק השלום העולמי בישראל)
מה זה "משחק השלום העולמי"?
משחק השלום העולמי הוא סימולציה פוליטית מעשית המעניקה
לשחקנים הזדמנות לחקור את החיבורים של הקהילה העולמית דרך
עדשת המשברים הכלכליים ,החברתיים והסביבתיים ואיום המלחמה
הממשמשת ובאה.
במשחק ,המשתתפים 'יורשים' ארבע מדינות הנמצאות על סף כאוס.
לאחר שהם מתחלקים לתפקידים בתוך המדינות (ובמוסדות הבינה
לאומיים) ,עליהם לפתור  23משברים סבוכים בכדי להגיע לשלום
עולמי .כל משבר מכיל בתוכו מספר 'משברונים' וכולל בתוכו את
מרבית המדינות.
מטרת המשחק היא לחלץ את המדינות מהמשברים הסבוכים שבהם
הן נמצאות ולהשיג שגשוג עולמי ,תוך התערבות צבאית קטנה ככל
האפשר.

לאחר שיצר קשר עם ג'ון האנטר ,נסע ערן לאירופה לסדנה שהעביר
האנטר ,בה לימד כיצד להנחות את המשחק .הצטרפה אליו שחף
ברקאי (גם היא מתנועת הבוגרים של המחנות העולים) ,והיום הם
שניים מתוך שלושת המנחים המוכרים ע"י עמותת המשחק הבינה
לאומית בארץ.
לאחר חודשים של עבודה ,משחק השלום העולמי שוחק לראשונה
בישראל" .כבר היו לנו כמה רגעים שהיינו ממש בטוחים שהמשחק
לא יוצא לפועל ".נזכר ערן" .עד הרגע האחרון (אחרי שלוח המה
שחק עמד) לא העזתי לעדכן את ג'ון ואת העמיתים שלנו ברחבי
העולם ,מכיוון שבעבר כבר העליתי ציפיות ופחדתי לאכזב .בלילה
לפני המשחק שלחתי לג'ון תמונה של הלוח וסיפרתי לו על המשחק
בחבל אילות .בבוקר של המשחק הוא ענה לי וסיפר שבכה מהתרה
גשות כשראה את התמונה ,שהוא מאושר שהפרויקט הזה  -שאנחנו

"הדרך הטובה לפתור בעיות בעולם היא להבין לאט
יותר ויותר גם את הדעה המנוגדת ולא לראות רק
את דעתך"
על אף שהמשחק מתחולל בתוך עולם תיאורטי (המדינות מומצאות
וכך גם רוב הזהויות הלאומיות האחרות) ,המשברים אותם יתבקשו
לפתור הם משברים ממשיים שמתחוללים בעולם היום.
משחק השלום העולמי משוחק ברחבי העולם כבר למעלה מארבעים
שנה בהן זכה לתשבחות ופרסים רבים .רבים מבוגרי המשחק נמצאים
כיום בתפקידים משמעותיים במוסדות מדינתיים ובינלאומיים.
מהו שלום?
"שלום איננו נייר או מעמד חתימה .הוא מאבק עיקש על יחסים
בין בני אדם .יחסים המבקשים מכל בני האדם באשר הם לפעול
לרווחתם ולרווחת שאר בני האדם .השלום מבקש לשזור את טובת
היחיד עם טובת אחרים ולהימנע ממאבק שבו טובת האחד באה על
חשבון האחר.
שלום הוא שברירי ודורש תחזוק ובחירה שוטפת ,שאם לא כן ,לא
יוכל לצלוח משברים שמטבעם נוכחים בתוך מערכות היחסים בין
בני האדם".
(מתוך מסמך כינון משחק השלום העולמי בישראל)

בלי קבעונות
הכל התחיל לפני משהו כמו עשר שנים ,כשערן גולדמן – חבר תנוה
עת הבוגרים של המחנות העולים– שמע עליו במקרה .הוא יצר קשר
עם ג'ון הנטר האמריקאי ,ממציא ומפתח המשחק ,מתוך רצון להביא
את המשחק לארץ.
"נתקלתי במשחק לראשונה בתקופה בה ריכזתי את הפעילות הבלתי
פורמאלית בבקעת הירדן ".מספר ערן" .מיד הבנתי שיש פה משהו
שכל כך רלוונטי לילדים בישראל בימינו  -הילדים האלה גדלים
בתוך חברה שחלק גדול ממנה איבד את האמונה ששלום בכלל אפה
שרי ,שאפשר 'לנהל את הסכסוך' ,אבל אי-אפשר לפתור אותו .אני
מאמין שזו גישה שיכולה להוביל רק להמשך מלחמה וסבל .היה ברור
לי שהתפקיד שלנו ,אנשי החינוך בישראל ,הוא לגדל דור שיוצא נגד
האמונה הרווחת ומאמין שיכול להיות טוב יותר ,שהמציאות ניתנת
לעיצוב ושינוי ".הוא טוען ,ומוסיף כי התאהב במשחק מפני שהוא
מראה לילדים שהשינוי לא קל ,אבל אפשרי.

חולמים אותו כבר עשור  -הופך למציאות .הוא שלח הודעה מדי יום
ודרש שאעדכן אותו בדיוק במה שקורה".
במשך כ 20-שעות שנפרסו על פני ארבעה ימים ,התאספה קבוצה
של כ 25-משתתפים מהחבל מכיתות ו'-ח' לשחק .היה מרגש לראות
חבורה של נערים צעירים שנרתמה יחד לאתגר המשותף ,לקחה אותו
מאוד ברצינות וגם הצליחה לפצח ביצירתיות את האתגרים השונים.
"החשיבה שלי השתנתה .אני חושבת יותר לעומק ומתייחסת לפרה
טים יותר ברצינות ".כותבת ניצן ורד מבאר אורה (שכבה ח')" .אני
חושב שאין דרך ספציפית לפתור את בעיות העולם שתמיד תעבוד.
צריך להתפשר ולראות את הדרך שהכי פחות תפגע ותתרום לכל
הצדדים ".מוסיף נבו שחר מעובדה (שכבה ז').
רון שפירא מבאר אורה (שכבה ח') מוסיפה" :הדרך הטובה לפתור
בעיות בעולם היא להבין לאט יותר ויותר גם את הדעה המנוגדת ולא
לראות רק את דעתך".
ההשתתפות במשחק היא התנדבותית והצלחתו מבוססת על רצון
כן של המשתתפים לקחת בו חלק .כמו כן ,ביקשנו ממבוגרים אשר
נמצאים בסביבת המשתתפים להימנע לחלוטין מלשוחח על המשחק
במהלכו ,מתוך הבנה שאנחנו ,המבוגרים ,כבר פיתחנו קיבעונות מתוך
ההיכרות עם העולם הפוליטי הבינלאומי ,ושהיכולת של משתתפי
המשחק להצליח במקומות בהם המבוגרים נכשלו ,מבוססת על כך
יק ְּבעּו אותם.
שלא ַ
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משולחנו של חנן

ד"ר אפרת מידאר-בית הספר מעלה שחרות
ד"ר חנן גינת – מועצה אזורית חבל אילות
נויה כהן – תלמידת בית הספר בגין ,אילת

המידברן  -היבטים של סביבה ואדם
תוצאות האנליזות מצביעות על כך שהפעילות באזור המידברן גורמת לשינוי בהרכב הקרקע ,שהייתה ברובה
חול ושינתה את הרכבה לחלוקה שווה של חול ,סילט וחרסית .או במלים אחרות – המידברן; לא הכל חיובי
בשבועות האחרונים ,לאור
החלטה של מועצה אזורית
רמת נגב שלא לאפשר קיומו
של המידברן ,התבצעה
פניה ,לא רשמית ,לקיים את
האירוע בחבל אילות .מטרת
כתבה זו להציג את ההיבטים
של סביבה ואדם הקשורים
למידברן ובסופה נציג את
עמדתנו בנוגע לבקשה זו.
המידברן הינו אירוע המה
תקיים אחת לשנה במשך
שבוע מזה חמש שנים באה
זור רמת הנגב ,ממערב לקיה
בוץ שדה בוקר ולמדרשה.
אירוע המידברן הגיע לארץ
בעקבות חשיפת ישראלים
רכב אומנותי ,מידברן 2018
לאירוע "הברנינג מן" ,ובהה
שראת אירוע זה הקימו את המידברן ,שהתקיים לראשונה ב.2014-
האירוע הוא הקמת עיר זמנית ,המלווה בחיי קהילה ובאירועי
אמנות ומיצגים .חזון עמותת המידברן הוא "לעודד וליצור מרה
חבים חווייתיים מבוססי השתתפות ,המעוררים השראה ומניעים
להתפתחות חברתית ,סביבתית ותרבותית" .בנוסף ,לאירוע עשרה
עקרונות המנחים את הפעילות המרכזית ,והראשון בהם " -לא
להשאיר עקבות  -כבוד לסביבה .מחויבות שלא להשאיר עקבות
לפעילות בכל מקום בו מתכנסים".
באירוע שהתקיים במשך שישה ימים במהלך חודש מא י  2018ה�ש
תתפו מעל  11,000איש בנחל הרועה.
המידברן התקיים באזור המכונה "הכוכב" ובו קרקע לס המאופיינת
בצבע בהיר וריבוי חומר דק .הלס הוא סדימנט שנוצר מהצטברות
משמעותית של אבק הנישא ברוח .מרביתו הגיע לנגב הצפוני לפני
כמה עשרות אלפי שנים מאזור סיני וצפון אפריקה.
במחקר שנעשה במסגרת עבודת גמר על ידי תלמידת י"ב  -נויה
כהן ,נבדקה השפעת פעילות אירוע המידברן על הצמחייה ,על
הרכב ומבנה הקרקע .המחקר כלל עבודת שדה ועבודת מעבדה,
שמטרתן היתה לראות האם וכיצד השינוי בקרקע משפיע על סחיה
פת הקרקע על ידי נחלים ורוח .כמו כן ,נבחנו בעבודה העמדות
של מארגני האירוע ,אנשי הרשות המקומית ומדענים המתמחים
בנושא קרקעות הר הנגב.
בכדי לבחון את ההשפעה ,נעשו מספר ניסויים הבודקים את מרקם
הקרקע והרכבה ואת חידור המים בה .כמו כן ,נעשה סקר בוטה
ני ,שנועד לבדוק האם וכיצד הפעילות של המידברן השפיעה על
כמות הצמחייה באזור.
כדי לבחון את הרכב הקרקע לפני האירוע ולאחריו ,סוננו ונבחנו
במעבדות דגימות קרקע מהשטח .לבסוף ,רואיינו נציגים בעלי
עניין הנוגעים בסביבה ובאירוע  -משתתפים ,תושבים באזור,
חברי עמותת המידברן ,נציגי הרשות המקומית ואנשי מדע המה
תמחים בקרקעות .אלו חיוו דעתם על המתרחש ,על נחיצות הפה
סטיבל ועל התועלות והנזקים של האירוע כפי שהם חווים אותו.
על פי הממצאים ,בשטח קיימת פגיעה בסביבה ,הנגרמת על ידי
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שבירת קרום הקרקע ושינוי
במרקמה .על פני השטח לא
נותרו כלל צמחים והחרקים
נעלמו כמעט כליל .כתוה
צאה משבירת קרום הקרקע
והרס מוחלט של הצומח מי
הגשמים חודרים מהר יותר
לקרקע ונוצר פחות נגר עילי
הזורם לנחלים.
תוצאות האנליזות מצביעות
על כך שהפעילות באזור
המידברן גורמת לשינוי בהה
רכב הקרקע ,שהייתה ברובה
חול ושינתה את הרכבה לחה
לוקה שווה של חול ,סילט
וחרסית.
כמות האבק הנסחפת על ידי
הרוח גדולה ב 25% -ביחס
לכמות האבק באזורים שכנים בהם קרקע דומה ,וביחס לשנים קוה
דמות .עיקר האבק נסחף ברוח מערבית ומגיע  -לרוב בשעות אחר
הצהריים  -לשדה בוקר .תלונתם של תושבי הסביבה  -המשקפת
את סבלם מענני אבק במהלך האירוע וזמן מה אחריו  -עולה בקנה
אחד עם הממצאים על סחיפת קרקעות.
אומנם ,לא היה שימוש בשטח טבעי בעיקרו ,אלא בשטח ששימש
בעבר למרעה ,ואולם הפגיעה בשטח שנבחר היתה גבוהה ביותר.
נכון לפיכך להשתמש באימרה - don’t bust the crust :וזאת
על מנת להבהיר את הפגיעה המשמעותית של קרום הקרקע.
עבודה זו כללה ראיונות בהם נשמע מגוון של דעות .מחד ,אירוע
בו שותפים רבים מאוד ,מרביתם ממרכז הארץ ,המגיעים למדבר.
רווחים מאירוע תרבותי גדול בעבור לינה ,הסעות ומכירת מוצה
רי מזון .כמו כן ,לטענת התומכים באירוע ,בזכות המידברן הנגב
הופך להיות מעין 'החצר האחורית'  -מקום רחוק בו אפשר להה

רכב מכוסה אבק בזמן המידברן

תנהל ,עם התחשבות מתאימה כלפי תושבי הקבע באזור .לטענת
נציגי עמותת המידברן ,מנסים למזער נזקים – למשל ,על ידי הרה
טבת השטח .הם אינם חושבים שצריך להפסיק את הפעילות ,אלא
אם כן תהיינה הוכחות חד-משמעיות לפגיעה ,ורק אז ישקלו את
המשך קיום האירוע.
אלו שנגד המשך קיומו של האירוע הם בעיקר תושבי האזור בו
הוא מתקיים ,והם הנפגעים העיקריים מהרעש ,ענני האבק והעומס
בכבישים .יחד איתם ,המומחים בתחום קרקעות הנגב המציינים
את השינוי המשמעותי שחל בעקבות קיום המידברן .המתנגדים
גם מציינים שקיים פער בין העקרון הראשון של אנשי עמותת מיה
דברן  -שמירה על הסביבה ,ובין הפגיעה המתרחשת ומפרה שיווי
משקל עדין הקיים בשטח.
המועצה האזורית רמת-נגב החליטה שלא לאשר קיומו של המיה
דברן באביב השנה במקום בו התקיים בשנים האחרונות .ישנה
חשיבה במועצה אזורית רמת נגב על העברת המידברן למקום
חלופי ,שאינו שטח אש או שמורת טבע .השטח החלופי צריך
לעמוד בתנאים הנדרשים להקמת אירוע בסדר גודל כזה ,כלומר
 בעל תנאי נגישות לאזור ,מתאים לאופי האירוע ,יפגע באופןמינימאלי בסביבה ולא יפריע לתושבים בתחומו.
בעקבות החלטת מועצה אזורית רמת-נגב שלא לאפשר קיומו של
המידברן באזור שדה בוקר השנה ,נעשתה פניה לבדיקת אפשרות
קיום האירוע אצלנו ,בחבל אילות.
לדעתנו ,עלולה להיות פגיעה משמעותית בכל שטח שיבחר אצה
לנו בחבל ולפיכך איננו ממליצים לקדם ולאשר קיומו של אירוע
כזה אצלנו .הפגיעה תהיה במרקם הקרקע ,בצומח הטבעי באזור
האירוע ובכמות האבק שעלול להיות בזמן האירוע ואחריו .זאת
עמדתנו ,למרות הרווחים האפשריים לחבל בגין קיומו של המידה
ברן בשטח המועצה.

קליקה חבל אילות מזמינה אתכם,
פרלינסרים ,עובדים מהבית ובעלי מקצועות חופשיים
לבוא ולעבוד במרחב עבודה מעוצב ,הכולל נטוורקינג ,קורסים והשתלמויות במחירים מסובסדים.
השכרת עמדות עבודה בחללים משותפים או במשרד פרטי.
לפרטים נוספים

http://hub-eilot.co.il
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ִמ ְד ַ ּב ִריא

 /ד״ר אלעד ויזל

אביב הגיע? אלרגיה גם
כחכוח בגרון ,עיניים דומעות ,לא זה לא מהתרגשות  ...אנשים מסה
ביבך לא יודעים מתי סוף סוף להגיד "לבריאות" כי האפצ'ים האלו
פשוט לא נגמרים  ...ומגרד  ...הכל מגרד  ...חברים ,האלרגיה חזרה
לכפר .העונות מתחלפות ומגיע האביב .כבר אפשר לראות ניצנים
על העצים ולבלובי פרחים אחרי תרדמת החורף .עם חילופי העונות
מתחלפות גם המחלות הנפוצות בכל עונה; עונת האביב מתאפיינת,
בין השאר ,באלרגיה.

אז מהי אלרגיה?
מדובר בבעיה מאוד נפוצה  -אחד מכל ארה
בעה-חמישה אנשים סובל מאלרגיה כלה
שהי .המילה אלרגיה מושאלת מהמיה
לה היוונית '– Allosאחר' ,ביחד עם
המילה  Energyשמשמעה 'פעולה' =
'האחר אשר גורם לפעולה'.
למעשה ,מדובר בתגובת יתר של
מערכת החיסון לגורם חיצוני ,אשר
הגוף מפרש כ"אחר" .באופן טבעי,
תפקידה של מערכת החיסון הוא
לזהות גורמים ,שעלולים להזיק לגוף,
להגיב נגדם ולזכור אותם בכדי להיות
מוכנים אפילו יותר בפעם הבאה שיגיעו.
תגובה אלרגית היא מצב בו הגוף מזהה
בטעות חומרים אשר אינם מזיקים בדרך כלל
 כעוינים ,ומגיב נגדם .חומרים אלו נקראים'אלרגנים' .הזיהוי המוטעה מוביל לשרשרת של שחה
רור חומרים והעברת מסרים תוך גופניים באשר לתגובה הנדרשת,
אשר בסופו של דבר מובילים לתסמינים אלרגיים אופייניים .המפוה
רסם בחומרים אלו הוא ה'היסטמין' ,אשר מהווה ציר מרכזי בהופעת
תסמיני האלרגיה .לכן ,רב התרופות נוגדות האלרגיה נקראות 'אנה
טי-היסטמיניות'.
ישנם מחקרים רבים בנושא האלרגיה  -כולל על נטייה גנטית של
אנשים מסוימים להיות אלרגיים ,הנקראים גם 'אטופיים' .איננו יודה
עים למה לאחד תהיה נטייה לאלרגן מסוים ולא לאחר ולמה ישנם
חומרים שנחשבים אלרגניים יותר מאחרים .ככל הנראה ,מדובר
בנטייה גנטית מצד אחד והמבנה של האלרגן המשפיע על תגובת
מערכת החיסון מצד שני.
ישנם אלרגניים יותר נפוצים ומשותפים לרב האנשים האלרגיים.
להלן כמה דוגמאות:
הנשאפים :אבקנים של פרחים ,אבק הבית והפרשות קרדית אבק
הבית ,עובש ,פרוות חתולים.
מזונות :בוטנים ,פירות ,חלב.
תרופות :פניצילין ונגזרותיו.
עקיצות חרקים :דבורים ,למשל.
כימיקלים :מוצרי קוסמטיקה ,חומרי כביסה.
לרוב ,תגובה אלרגית איננה מסוכנת ,אך ישנם מקרים בהם תגובה
אלרגית הינה מקרה רפואי דחוף שדורש התייחסות רפואית דחופה
וטיפול בהתאם .לכן ,הופעת סימפטומים אלרגיים דורשת בדיקה
רפואית ,ללא דיחוי .תגובה אלרגית קשה ,הנקראת גם 'אנאפילקה
סיס' ,עלולה להיות קטלנית אם לא מטופלת בהקדם .מספיק שתהיה
תגובה אלרגית קשה פעם אחת בחיים ויש צורך לשאת מזרק אדרנה
לין מיוחד ( )Epipenבאופן קבוע ,לשימוש במידה הצורך.
אז למה האביב מתאפיין ביותר אלרגיות?
האלרגיות הנפוצות באביב הן האלרגיות העונתיות .כמובן שאלה
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רגיה למזון ,או כימיקלים למשל ,איננה תלויה בעונה ותתכן בכל
שלב בשנה ,כתלות בשימוש .האלרגיה העונתית משמעותית בעיקר
באביב ,מאחר ויש יותר אלרגנים נשאפים באוויר בעונה זו .הפריחה
בעיצומה והרוח נושאת על כנפיה את האבקנים מהשיחים והעצים
אפילו למרחק של קילומטרים  -היישר לדרכי הנשימה שלנו ואז
מתחילה שרשרת התגובה האלרגית.
בערבה ,אחד מהצמחים האלרגנים הנפוצים ביותר הוא הינבוט.
אבקת הפרחים של הינבוט עלולה להיות בלתי נראית,
אך הרוח החמה והיבשה נושאת אותה ומפזרת אותה
בקלות בישובי החבל .כאשר יש אויר קר או
רטוב ,יש פחות אבקת פרחים באוויר ולכן
פיזור האבקה באזורנו החם והיבש הוא
מהיר ונרחב .הינבוט הוא עץ רחב צמרת
המטיל צל על שטח גדול ולכן לא קל
לוותר עליו במדבר ,אך הוא מאוד אלה
רגני.

מה ניתן לעשות?
 אם ידוע לכם מהו האלרגן אשר גורםלכם לאלרגיה – התרופה הטובה ביותר
היא להימנע ממנו.
אם אינכם יודעים מהו האלרגן – פנו לרוהפא המשפחה; יש בדיקות שניתן לבצע על
מנת לזהות את האלרגן.
 אם אין באפשרותכם להימנע ממנו ,מומלץ להימנעמפעילות בחוץ בשעות הבוקר (בין השעות חמש לעשר
בבוקר) אז ספירת האבקה באוויר היא הגבוהה ביותר.
 אם בכל זאת שהיתם בחוץ ,לאחר השהייה מומלץ לשטוף היטבאת הפנים ולהחליף בגדים ,על מנת למנוע מהאבקה להגיע לאף.
 ניתן בהחלט לשקול גיזום ענפים או כריתת העץ עצמו ,אם איןברירה אחרת.
 יש להקפיד על סגירת חלונות בבית ובעבודה ,על מנת למנועכניסת האבקנים לסביבת המחיה.
 וכמובן ,על מנת להקל על התסמינים ,אפשר לשקול  -ביחד עםרופא המשפחה  -שימוש בתרופות נוגדות אלרגיה.
כאמור ,רוב התרופות הינן אנטי-היסטמיניות.
משפחה זו של תרופות מתחלקת לכמה סוגים :טיפול מקומי בדרכי
הנשימה כולל ספריי ומשאפים ,לעומת טיפול בכדורים ,סירופ או
זריקות .תרופות אנטי-היסטמיניות מהדור הישן הינן בעל אפקט
מרדים ואילו הדורות המתקדמים יותר מונעים את תופעת הלוואי
הזאת.

איך תזהו אלרגיה?
התעטשויות
עיניים דומעות וגרד עיני
פריחה על העור
גודש אפי ונזלת שקופה
גרד בחיך ובגרון
צפצופי נשימה
צרידות פתאומית
שיעול
עייפות משמעותית פתאומית
מאחל לנו אביב שמח ופורח (אבל רק על הצמחים ,)...אלעד

תמיד שמאלני

 /דובי גולדמן

חיידקים מתים מהלכים
רק דובי גולדמן יכול להסביר לנו על הקשר בין בייבי מוצארט ,לרכז חסה ,לביטלג'וז  ,9לחיסונים.
האמת האמיתית נמצאת בסוף וטמונה בחלוקת התפקידים
האמת שהויכוח בסוגית החיסונים ,בעד ונגד ,הכניס אותי למצב לא
נעים .הלב יוצא לתמוך בשכני לטור ,הד"ר הנכבד .לא רק הלב ,גם
הראש אומר שאולי כדאי שלא להיות בר-פלוגתא של מי שמחר
בבוקר עשוי לפשפש לך פה ושם ...ושם.
אבל האמת ...האמת שהיא נר לרגלי ופנס לבטני .מהאמת לא אוכל
לברוח ,ואני כאן כדי להגיד – חיסונים זה שטויות!
חיסונים זו המצאה של תאגידי התרופות שרוצים להרוויח עוד ועוד
כסף! זה ברור! חיסון לפוליו עולה ,לדוגמה ,מחיר שערורייתי של
כמעט  30שקל .ככה זה כשאנחנו מפקירים את הבריאות שלנו בידי
חברות התרופות תאוות הבצע ,בשעה שיש תחליפים חלופיים נהה
דרים לחיזוק המערכת החיה
סונית ,שנמכרים בזיל הזול
על-ידי חברות ששמות את
האדם במרכז .תמצית פרחי
באך לדוגמה ,תעלה לכם רק
 70שקל .לי זה עולה יותר.
אבל אני לא נפלתי בבור
הזה ולא הפכתי את בנוה
תיי לכלי שרת של תאגידי
התרופות .לא אני .אני את
בנותיי לא חיסנתי.
הנה ,כמו בני גנץ ,אני אנמק
ואביע דעות מוצקות וברוה
רות .אתחיל בזה שהרופאים
באשר הם מסתירים עובדה
אחת פשוטה  -כל מי שקיה
בל חיסון עד היום מת ,או
ימות .אלה עובדות שהם
מתכחשים להן .אין ,אני
חוזר ואומר  -אין ,אפילו
מחקר אחד שהשווה בין אדם שקיבל חיסון ,לאותו אדם ממש שלא
קיבל חיסון .מבחינה סטטיסטית ,ותבדקו אותי על זה ,ייתכן שאם
אותו אדם לא היה מקבל חיסון ,הוא היה היום בחיים .זה כשלעצמו
צריך להדיר שינה מעינינו ...אבל זה לא מספיק.
חיסונים ,כידוע ,נעשים על-ידי הזרקת חיידק מוחלש או חיידק
מומת לגוף .אם זה לא נשמע לכם כמו טמטום אני לא יודע מה זה
טמטום .מישהו מכם ראה פעם חיידקים? זה לא בדיוק משהו חזק
שצריך להחליש אותו .כאילו רבאק – אני דורך עם הרגל על הרצפה
והורג מאתיים אלף מהם .ואם חיידק מוחלש זה פיקציה – מה תגידו
על חיידק מומת? אוי ואבוי ,אמא'לה ,זומבי חיידק רודף אחרי...אולי
אני אדקור אותו בקיסם עץ....זה אמור לחסן את הגוף? בחייאת!

אתחיל בזה שהרופאים באשר הם מסתירים עובדה
אחת פשוטה  -כל מי שקיבל חיסון עד היום מת ,או
ימות .אלה עובדות שהם מתכחשים להן
לא .כל הרעיון המטומטם הזה שחיסון יחזק את הגוף ....באמת .נהה
רוג את הגוף כדי שיהיה חולה .טמטום .במקום זאת ,בואו נחזק את
הגוף! גופי הוא מקדשי .גופך הוא מקדשך וגופה היתה פעם מישהי

שקיבלה חיסון .באמת .ואני לא סתם מדבר; אני מתכוון לזה.
אני ,למשל ,פותח כל בוקר בשתיית רכז חסה מרוכז .עד עתה ,לא
חליתי  -לא באבעבועות שחורות ,לא באדומות ואף לא בשעלת.
וכל זה ,למרות שאני משתמש בחסה רק במשך חצי שנה .אם זאת
ההשפעה אחרי חצי שנה ,צאו וחשבו מה יהיה אם אתמיד .יתכן
שלא אחלה גם בחצבת ,פפילומה ,כלבת ואולי עוד עשרות מחלות
אחרות.
שלא תבינו לא נכון  -אני לא ממליץ לאף אחד להתחיל לצרוך סתם
ככה חסה .לא כל חסה עושה את העניין .אני מגדל את החסה שלי
בתנאים מיוחדים  -היא גדלה על מצע קווארץ משולב בנחושת
ונגיעות זהב .אני משקה
את החסה שלי רק במי
גשמים טהורים שנאה
ספו בהימלאיה (1,500
 ₪לג'ריקן של  5ליטר
ב"מרכז הנשמה" בסמה
טת גונבי הדעת בתלה
פיות ,ירושלים – למעוה
ניינים) .את החסה אינני
קוטף ,כמובן ,אלא מניח
לה למות מוות טבעי
ורק אז אוסף אותה ומרה
כז אותה לתמצית .החל
מהשבוע השני לגידולה
אני משמיע לה מוזיקת
פעמונים טיבטית מסה
ביב לשעון ,שמטעינה
אותה באנרגיה חיובית.
חבר המליץ לי להתחיל
מוקדם יותר ,אבל הניסיון הראה שחסה צעירה לא בשלה לזה (היו
לי מקרים של שתילים שנשרפו מרוב אנרגיה) ולכן החלפתי לה
לדיסקים של בייבי מוצארט.
וזה לא נגמר רק במה שאני אוכל .אני איש של אנרגיות .איש של
ספורט (יש לי את כל הערוצים!) .אני מקפיד לקבל את האנרגיה
שלי מהיקום ,במיוחד מאזור ביטלג'וז  .9אני טורח לרחוץ את גופי
כל ערב בקרני השמש השוקעת ואחת לחודש יוצא עירום כביום
היוולדי לקבל אנרגיית ירח במלואו .אני גרופי של לחישת הגלים
ושל צעקת השקט במדבר .אני אי של בריאות.
אז אל תדברו איתי על חיסונים מוחלשים .חיסונים מוחלשים זה
לאנשים חלשים (וכן ,הבנתם – חיידקים מומתים זה לאנשים מתים).
אני מקפיד להתחבר לטבע ולנצח כל מחלה .אני יודע שזה עובד!
עובדה  -אני לא חולה! גם אין יותר מדי סיכוי שאני אהיה חולה ,כל
עוד המטורפים סביבי מתחסנים כל הזמן .ממה אני אדבק? מאפצ'י
של חיידק מומת?
לא .אני לא מאמין בחיסונים .זאת האמת לאמיתה .את כל בנותיי לא
חיסנתי .יותר מדי מאמץ ,מול פחות מדי תועלת .להסתבך עם המה
זרק והחיטוי ...לא בשבילי .החלטתי שלא אחסן אותן וזהו .שלחתי
אותן למרפאה .בשביל זה יש אחיות.
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מדור ארכיון

 /נורית גורן,

ארכיון חבל אילות

מבצע – 1+1

אתר המועצה האזורית שלנו מהווה מאגר אפשרויות אין סופיות,
הרבה מעבר למידע על קו  20והמרפאה האזורית .שיטוט בין הדפים
מוביל ,לשמחתי ,גם לאתרי ארכיון המועצה.
החודש עלה באתר המועצה אתר ארכיון נוסף וכעת ,אנחנו יכולים
להתהדר בשני ארכיונים:
הארכיון הקהילתי – "הסיפור המקומי של חבל אילות"  -אלבום
חוויות ,מודעות ,תמונות וסרטונים המאפשרים לכל המעוניין הוספת
תמונות אישיות ,נושאים חדשים ותגובות אישיות לחומרים קיימים.
באמצעות הסיפור המקומי של חבל אילות אפשר להיחשף גם לסיה
פורים המקומיים של הקיבוצים לוטן ,גרופית ואילות .מגיעה תודה
גדולה לאפרת אדר ועפרה עמיעז-גודלשטיין ,המעבירות תמונות
מחיי החטיבה העליונה ומסייעות ,מדי שבוע ,לתיעוד העשייה החיה
נוכית בחבל .נשמח לשותפים נוספים המכירים בחשיבות התיעוד.
אתר הארכיון המוסדי של המועצה משדרג את ארכיון המועצה ושם
אותנו במקום מכובד בין הארכיונים המקוונים בארץ .בארכיון המוה
סדי עשרה מאגרים  -בכל אחד מהם אלפי מסמכים ,סרטונים וקבצי
תמונות .השיטוט הבסיסי באתר המוסדי הוא שיטוט בדרגת אורח,
החומרים הנגישים הם חומרים המותרים לפרסום בהתאם לחוק
הארכיונים .אלפי מסמכים ורשומות נוספים הנמצאים באתר אינם
נגישים למשתמש האורח ולצורך צפייה במסמכים מוצפנים נדרשת
הרשאה ,או כניסת משתמש.
האתר המוסדי מאפשר התבוננות בקטעי העיתונות של המועצה
האזורית מ ,1965 -עיון בפרוטוקולי מליאת המועצה מיום הקמתה,
בעיתוני המועצה ובעלוני ישובים ,חיפוש מילה בקבצי -ה PDF-ה�ס
רוקים ,חיפוש לפי חטיבות ,תתי חטיבות ,תיקים ופריטים.

מגמת ארכיון המועצה היא להנגיש את חומרי הארכיון המותרים
לפרסום במסגרת חוק הארכיונים ,לכל המעוניין ,מבלי להגיע באופן
פיזי לארכיון .הארכיון המוסדי פועל לקיים נוהל ברור של העברת
חומרים ממשרדי המחלקות השונות למגנזה ולארכיון.
הארכיון הקהילתי בנה מגוון תכניות לחיבור בין אנשי הגיל השלישי
בחבל לסיפורי המקום; חלק מהתכניות נוסו בהצלחה בקהלים קטנים
וממתינות להזמנה של קהלים נוספים.
במסגרת ניסיון לשתף ישובים רבים ככל האפשר בחשיבות הקמת
ארכיון בכל יישוב ,התקיים במועצה האזורית ,בתחילת אפריל ,יום
עיון לארכיונאים ומנהלי קהילות מחבל אילות והערבה התיכונה.
במסגרת ההדרכות ביום זה ניתנה אפשרות ליישובים המעוניינים
להתחיל בבניית ארכיון מקוון באמצעות ארכיון המועצה.
אתם מוזמנים לפנות זמן איכות וליצור קשר מרתק עם העבר באמה
צעות שני ארכיוני המועצה.

שרי אשחר

החדשה
ה
העונ חילה ב-
מת

14.4.19

הסיפורים האמיתיים
הרצאה של דורון פישלר
הסדרה הפופולרית "משחקי הכס" ,המלאה בקסם ובדרקונים ,אמנם
לא מבוססת על סיפור אמיתי ,אבל היא כן נכתבה בהשראת סיפורים
היסטוריים רבים .ומתברר שבנקודות מסוימות ,ג'ורג' ר .ר .מרטין –
שכתב את הספרים עליהם מבוססת הסדרה  -בחר להשאיר בחוץ
דווקא את הקטעים הטובים ביותר .בהרצאה ,המלווה בקטעי וידאו
מתוך הסדרה וממקורות אחרים ,נספר על הסיפורים ההיסטוריים
האמיתיים והמרתקים שמאחורי הסטארקים ,הלאניסטרים ,הדותראקים
והחומה ,ואיך כל זה קשור ל"הנסיכה הקסומה"

מוצ״ש | 6.4 ,שעה  | 20:30עלות₪ 20 :
פרגולה דירות האירוח בקיבוץ אליפז
לפרטים נוספים :שרון ארובס klita@eilot.org.il | 052-7411081

ם :שרון ארובס klita@eilot.org.il | 052-7411081
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"לרכישה,
סרקו את
הקוד

!

הרשמה מראש באתר/https://eilot.smarticket.co.il :

! הרשמה מראש באתר/https://eilot.smarticket.co.il :

המדור לשירותכם /

שרי ניצן

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

ממשיכים להתנדב!
אירוע ההוקרה השנתי למתנדבי חבל אילות מאחורינו .נפרדנו מטלי
אלון ,שסיימה את מלאכתה במפעל קידום תחום ההתנדבות בחבל
אילות במשך  15שנים ,ועכשיו  -ממשיכים הלאה! יחידת תחום
ההתנדבות במועצה אזורית חבל אילות ,תחת המחלקה לשירותים
חברתיים ,מתחדשת עם רכזת חדשה שנכנסה לתפקידה כשהיא
מלאת אנרגיה ורצון להמשיך ולפתח שירות חשוב זה.
פרח אוחנה ,עובדת סוציאלית במקצועה ותושבת אילת ,הספיקה
להתחיל את עבודתה במחלקה לפני שטלי סיימה ,כך שזכתה לחה
פיפה ולמידה כדי לאפשר המשכיות בריכוז הנושא ,והבנת חשיבות
התחום כביטוי לערכים היסודיים שלנו כאן בחבל אילות – עזרה
לזולת ,שותפות ,ערבות הדדית ,קבלת האחר.
בימים אלו ,פרח עסוקה בהיכרות עם מקומות ההתנדבות שהחבל
מציע  -היא נפגשת עם רכזי המתנדבים ובקרוב תתחיל להכיר את
המתנדבים עצמם ,ואת הצרכים של כל מקום ומתנדב .לקראת הקיץ
פרח תעסוק בסיכום השנה ובגיוס מתנדבים לתוכניות הקיימות
לשנת הלימודים החדשה.
לא יהיה פשוט להיכנס לנעליים הגדולות של טלי אלון ,יחד עם זה,
כל אחד ואחת מביאים את הייחודיות שלהם לתפקיד ,יחד עם הסתה
כלות שונה וכישורים שונים .בשנה הראשונה ,פרח תתמקד בשמירה
על הקיים כמטרה ראשונה ,יחד עם מיפוי ותכנון אפשרויות פיתוח
לקראת שנת .2020
בינתיים ,כל מתנדב המעוניין להתייעץ בנוגע להתנדבות שלו או
שלה ,מוזמן לפנות לפרח במשרדי המחלקה לשירותים חברתיים.
היא תשמח מאד להכיר אתכם ,לשמוע על ההתנדבות שלכם ,ולעזור
לתושבים לחשוב על הזדמנויות נוספות להתנדב ,שעשויות להעה
שיר את חייהם עם אתגרים ,מפגשים עם אנשים חדשים ,ולמידת
תחום חדש.
בהזדמנות זו ,אני מאחלת לכולם חג אביב שמח ,בסימן של נתינה
והתחדשות!

צמח החודש

 /בני שלמון

פרח אוחנה

אפריל
כוכב ריחני
כוכב ריחני הוא שיח נמוך המצטיין בפרחים
צהובים "זוהרים" ומכאן שם הסוג" -כוכב".
תבינו את שם המין "ריחני" ,אם תמוללו את העה
לים -ריחם נעים ,דמוי פרי טרופי .הריח הנעים
לאפינו והטעם המריר נועדו לדחות "אוכלי עשב"
(הרביבורים) מלאכול אותו .זהו אחד הצמחים
המועדפים לחליטת תה ,אלא שיש לחלוט את
העלים דקות ספורות ,במים רותחים ,ולא לבשל
זמן רב  -אחרת יהיה טעמו של התה מר מאד.
במחקר שהתבצע במו"פ ערבה תיכונה ,הבודק
צמחים מדבריים כמקור לתרופות ,נמצא כי למיה
צוי הכוכב פעילות אנטי-בקטריאלית ואנטי-פטה
רייתית חזקה ,ויש סיכוי לפתח ממנו תרופות יעיה
לות .הכוכב פורח עכשיו בנחלי הערבה התיכונה,
מנחל עשוש וצפונה ,בשולי כביש .90
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ב‘ ,ג‘ 1-2.4

תיאטרון ”התקווה“

תיאטראות אילת | מנויים

 16 | 20:30ומעלה
כרטיסים :מתנ“ס בית רובין

ג‘ 2.4

ערב הוקרה

כניסה חופשית

לובי גלריה | 19:00
ערב מוזיקלי לזכרו של דני קורנברג

ה‘ 4.4

ש‘ 6.4

הרצאה ”משחקי הכס“
כרטיסיםeilot.smarticket.co.il :

לובי תיירות אליפז |  20 | 20:30ש“ח
”הסיפורים האמיתיים“ עם דורון פישלר

ב‘ 8.4

הצגה ”מרגרט“

 30כרטיסים בלבדeilot.smarticket.co.il :

לובי גלריה |  65 | 20:30ש“ח
הפקה באנגלית של יאנק טורקובסקי

ג‘ 30.4

אולם אזורי |  50 | 20:30ש“ח
מסע מרתק של כוראוגרפית

הזמנת כרטיסים ב”פלנטע“054-4593667 :

מחול ”פלנטע“
הרשמה עד 16.4

טיול וותיקים
טיול לתל באר שבע וחצרים
 100ש“ח | לוותיקי החבל

מתנ“ס חבל אילות אפריל 2019

ב‘ 22.4

הפנינג
יום כדור הארץ
הבינלאומי
כניסה חופשית

תיירות אליפז | 16:30

חג אביב
שמח!

