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שבע השנים הטובות
בחודש שעבר ,סגרתי שבע שנים בתפקיד
עורכת "קצה המדבר" ופתחתי את השנה
השמינית .במקביל ,אני גם מציינת שבע
שנים לחזרתי לחבל אילות ,באפריל .2012
רבות הברכות שהביאו עמם הדברים הללו
לחיי ולא פחות מכך – לחיי בני .את ההבדל
בין החיים במרכז הארץ לחיים בחבל אילות
הרגשתי כבר בחודש הראשון להגיענו לכאן,
כשטיילתי סביב הקיבוץ עם בן השלוש,
שהודיע לי בשמחה" :אני שומע סיקסק!"
"יופי חמוד" ,אמרתי ,ואת עצמי שאלתי -
מה זה סיקסק?
סי היימן הבטיחה לנו ש"מלחמות כבר לא
קורות בקיץ" (וגם לא בחורף ,אבל זה כבר
כל כך  .)1973ובטווח רחב סביב רצועת
עזה ,עם התחממות מזג האוויר ,התחממה גם
האווירה .ביישובים שם פתחו את המקלטים
וביישובים כאן פתחו את הלב ואת הבתים
לאלה הכמהים ללילה אחד של שקט .במהט
לך "צוק איתן" אירחו יישובי החבל רבים
מתושבי עוטף עזה ,כי מה עוד יש לנו לחט

לוק ,חוץ מחול ושקט?
אז ,בקיץ  ,2014ראיינתי תושבים מהעוטף
שהתארחו בקיבוץ לוטן .משפחות עם ילט
דים" .זה נורא מוזר לפתוח את הדלת בבוקר
לשקט הזה" ,אמרה לי אחת האמהות" .אבל
הילדים שלי עדיין מפחדים להתרחק מהחט
דר ,כי אולי תהיה אזעקה."...
באותו קיץ כבר הורגשו ההבדלים ביתר
שאת ,עת יישובים רבים במדינת ישראל
נרעדו מצלילי האזעקות ורעדו מהדי פיצוט
צים וכאן הביטו צוקי שיירות על היישובים
השקטים ,וחזרו לישון .יום אחד ,לקחתי את
בני מהגן ובעודי נוהגת על כבי ש  ,90נק�ט
עו שידורי הרדיו ונשמעה הודעה" :אזעקה
בכיסופים .אזעקה בכיסופים".
"איפה זה כיסופים"? תהיתי לעצמי בקול.
ומהמושב האחורי שאל בן החמש" :מה זה
אזעקה"? הסתכלתי על ההרים הדוממים,
שדבר לא מוציא אותם משלוותם ואמרתי
בליבי –תודה.

פרצופה של המדינה

בתחילת אפריל התקיים במרכז לאנרגיה
מתחדשת ,יום עיון בדילמות של תמנע.
הכניסה היתה חופשית ומי שלא היה -
הפסיד

"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 :שרון ארובס ,דובי גולדמן,
חנן גינת ,רותם ג'קסון ,אלעד ויזל ,דוד
לוי ,ענת משלי ,שרי ניצן ,מירב עפרוני,
מרווה קובי ,בני שלמון ,ליטל שמואלי
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בשבת  25 ,במאי ,זכיתי לסייע בהפקת הה�פ לי שמדובר ברמיזה ברורה לתורכיה ולעומד
גנה שהתקיימה ברחבת מוזיאון תל-אביב .בראשה ולדמיון בין התנהלותו ,לזו של ראש
סיוע בהתנדבות בהפקות ענק בעלות ערך הממשלה נתניהו .בקהל המגוון ראיתי ילדים
אידיאולוגי אישי ,הוא מתחביביי זה כ –  25להורים ,עם ההורים .נערות ונערים ,והרבה
שנה וזו של ה –  25במאי לא הכזיבה ולא
מאד מבוגרים .לא רק
איכזבה .כן ,מקרוב
הרבה מאד מבוגרים,
בני גנץ מרשים אפיט
אלא הרבה – מאד
לו יותר (והמאבטח
שלו עוד יותר .)..כן,
מבוגרים .קשישים.
בוגי מוסר לכולם
לפי הנתונים המופיט
ד"ש חמה .כן ,ליאיר
עים בכתבה שבגיליון
לפיד יש עדיין ג'ל
זה ,על "נשים עוט
בשיער .ושיער.
שות שלום" ,הרי שרק
ויכוחים על מספר
בחבל אילות רשומים
משתתפים באירועים
כ –  450איש ואישה
כאלה ,הוא לחם חוק
של כמה גורמים
בתנועה .לפי הכתבה
ט
באופן קבוע – המא
על החינוך בבאר-
ט
הת
רגנים ,המשטרה,
אורה ,יש כאן הרבה
קשורת וגם כאן לא
אנשים שאכפת להם
נפקד מקומו של ויכוח
מספיק בשביל לעשות.
כזה  -המארגנים:
לפי מה שראינו במט
 100,0000איש!!! ה�מ
שטרה 15,000 :איש ...מכל הכיוונים  -גנץ הכי גבוה (חוץ מהמאבטח שלו )...חאה נגד סגירת שדה-
התקשורת :ככה וככה.
דב ,הרי שביום פקודה אנו יודעים לצאת
איש.
50,000
וקבעו:
ואז באו נתוני הסלולר
במאותינו לכבישים ולצעוק .אבל  30איש
הצליחו
שלא
זה
איך
אז
מכובד ,מכובד מאד.
לאוטובוס שייצא מחבל אילות להפגנה לא
להגיע אפילו  30איש מחבל אילות???
סבך של שלטים ,דגלים ותרבושים .מאות היו?
תרבושים .ברגעים הראשונים חשבתי שנקט חבל .כי מסתבר שיאיר ניצני מצחיק באמת,
לעתי לכנס של מעריצי "דוקטור הו" (גיקים בנוסף על היותו חבר תיסלם.
שלכם ,גל נקדימון
מיטיבי לכת יבינו) ,אבל מהר מאד הוסבר

מכתבים
הקמת מחצבה  1.2ק"מ צפון-מזרח לבאר אורה – האומנם?
לאחרונה ,הבנו שמנהל מקט
רקעי ישראל מתכוון להוציא
לפועל מכרז עבור חברה
שתפעיל מחצבה בנחל רחם,
 1.2ק"מ צפונית לבית שלנו.
הידיעה באה כגל שמועות
שעבר מפה לאוזן ,מבלי שהט
גיע לידינו מסמך רשמי כלט
שהו .זה הגיע בתחילת מאי,
ולא ,לא מהמנהל .לשמחתי,
זכינו להופיע ברשימת המכוט
תבים במכתבה של טל הולצט
מן ,רכזת ארגון סבב"ע (סביט
בה בריאה בערבה) .בהמשך
הגיעה הודעה במייל (כשם
שקיבלו כלל תושבי החבל) על
התכנסותה מחדש של וועדת
איכות הסביבה ל 10-ביוני,
בשל הצורך להגדיר מחדש
את תחומיה ואופי פעילותה .הוסבר ,שבין היתר תעסוק הוועדה גם
במחצבות פעילות ועתידיות במרחב המועצה ובעוד נושאים סביט
בתיים חשובים .מידע זה פורסם לתושבי היישוב ב .7.5.2019-כל
זה ,ו"האסימון לא נפל״ ,לא עלה בדעתנו שמישהו ייתן יד להקמתה
של מחצבה בחצר ביתנו .מסוג הדברים שקוראים עליהם ובטוחים
שהם רק בגדר תכניות/מחשבות ,שבוודאי לא יצאו לפועל ,בטח לא
תוך מספר חודשים.
אך לא כך קרה הפעם  -ביום שלישי ה 21/5/2019-הובא לידיעתנו
שסיור קבלנים מטעם המנהל מתקיים יום למחרת .הדבר הכה בנו
כרעם ,בדמותו של ענן אבק שמאיים לרחף מעל ראשינו.
יכול מאוד להיות שנרדמנו בשמירה ואולי יותר נכון לומר ששמנו
את מבטחינו בידי אחרים ,אך משהבנו שהענן מאיים להישאר ,החט
לטנו לפעול במספר מישורים ומהר:
• ראשית ,להעיר את התושבים ועל אף ההתראה הקצרה לקרוא
להם לצאת במחאה אל מול סיור הקבלנים – בוצע.
• שנית ,לתאם מפגש תושבים עם ראש המועצה (בימים המדוברים
היה בחו"ל) כדי לשמוע ממנו על מהלכיו ועמדותיו ביחס לנושא
 יבוצע• שלישית ,להגיש צו עתירה מנהלי בשם תושבי באר-אורה ,לעציט
רתו של מופע האימים הזה – נמצא בתהליך.
קצת היסטוריה ,עם מבט לעתיד:
אי-שם בשנות ה 90-התרחשו שני דברים במקביל ,שניהם בעלי
משמעות הרת גורל עבור באר-אורה ,מנהל מקרקעי ישראל וחבל
אילות .מחד גיסא ,אותו הגוף – הפועל למען הפרחת השממה ,מתט
כנן יישוב קהילתי ומאידך גיסא ,אותו הגוף ,ביודעין ,מייעד קרקע
לאתר מחצבה כ 1.2-ק"מ ליישוב ,שעתידות להשתקע בו כ480-
משפחות .סביר להניח שמדובר בשתי מחלקות שונות  -האחת אחט
ראית על פיתוח הכפר והשנייה שוקדת על פיתוח משאבים כלכליים,
אך שתיהן תחת קורת גג אחת .כל מחלקה התקדמה בקצב שלה.
תכנית אתר המחצבה עברה מספר התאמות בין שנות ה 90-לתחילת
שנות ה 2000-ואושרה סופית ב( 2002-המועד הרשמי להתנגדות
עבר לפני זמן רב) .שנה קודם ,ב ,2001-כמה אישים חשובים חתמו
על מגילת היסוד לבאר-אורה (ביניהם ראש הממשלה ,שר התשט
תיות הלאומיות ,מנכ"ל מנהל מקרקעי ישראל וראש מוא"ז חבל
אילות דאז)  .כיום ,האזור השתנה ללא היכר ,וכיאה למשאלת ליבו
של בן-גוריון ,הנגב מתפתח לו .שנים-עשר "השבטים" בערבה הדט

רומית מפריחים את השממה ,מפתחים ומתפתחים ,לצדו של פיתוח
סולארי ,מו"פ חקלאי ,האב חבל אילות ,שדה תעופה בינלאומי,
מעבדה לחדשנות ועוד .לצד כל אלו ,צומח לו יישוב צעיר וגדול,
אשר כבר חצה את קו ה 1,000-תושבים ובעשור הקרוב יגדל בעוד
כ 800-תושבים.
אלו הגיעו ויגיעו בזכות האוויר הנקי ,איכות החיים ,המדבר הדומם,
השקט והנופים המרהיבים .כל זאת ,לצד התהוותה של קהילה הטט
רוגנית ,על כל המשתמע מכך.
יחד עם כל האתגרים הכרוכים במגורים באזור פריפריאלי מרוחק -
מגורים בקרבת מחצבה בנחל רחם לא נמנים בין האתגרים שהוצגו.
אי אפשר להתעלם מהעובדה שבאזורנו כיוון הרוח הוא לרוב צפוני,
מה שיביא את כל האבק והרעש לישוב .כמות האבק שאנו עלולים
לנשום בגין פעילות המחצבה תסכן את בריאות התושבים ,תגדיל
את כמות המשאיות בכניסה ליישוב ,תפגע בערך הבתים שלנו ,וקט
צרה היריעה מלהכיל את חסרונותיה.
מאז הקמתו ועד היום משמש היישוב כאתר בנייה באזורים מסוימים,
תושבים נושמים אבק ,סובלים מטרקטורים שנוסעים במהירות
בתוך המשעולים ,רעש של כלי העבודה ,הפסקות מים ממושכות,
תשתיות 'בינוניות' בלשון המעטה ,אך ידוע לנו שהמשך הבנייה
הכרחי להתפתחות היישוב ולאלו תאריך סיום (בנשימה זו נוסיף
שאנחנו מקווים שכך גם לגבי הפסקות המים המרובות).
בניגוד לכך ,תכנית המחצבה היא ל 20-השנים הבאות ומי יודע
מה צופן העתיד? קיומה עלול להזיק לבריאותנו ולאיכות חיינו,
מחקרים רבים מראים שתוחלת החיים לצד מחצבה פעילה  -קצרה
משמעותית.
יחד עם זאת ,אנו מודעים לצורך במחצבה ,למקורות תעסוקה ,הכט
נסות למדינה ,אך אלו לא יכולים לבוא על חשבון איכות חייהם
של תושבים ובריאותם .יש לנו שטח גדול  -נכון שברובו הוא מוגן
וטוב שכך ,אך הדבר לא סותר בדיקה והצעה של חלופות ,אשר עם
מאמצים מרובים אנו בטוחים שיימצאו.
אנו קוראים לכלל תושבי החבל שיצאו להגנה המוצדקת על עמק
ססגון ,לראות בהקמת מחצבה בחצר ביתנו מפגע אזורי של כלל
החבל.
כולנו תקווה שסאגה זו תהיה מאחורינו במהרה ,ושהאבק היחידי
שננשום יהיה כתוצאה מאובך ,או סופה שתחלוף כלעומת שבאה.

רחלי רוזט ,מנהלת הקהילה ,באר-אורה
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מכתבים
תיירות ערבה דרומית
בתחילת פברואר ,התקיימה פגישה שזימנה איריס דניאלי ,להצגת
תכנית האב לתיירות בחבל אילות .לאחר שמיעת דבריה היו כמה
וכמה התייחסויות שהביאו אותי לכלל דעה שמדובר בשתי אסטרטט
גיות לפיתוח התיירות בחבל שלנו.
אם נתאר את הטופוגרפיה של העמדות ,אפשר לשים כמשל הר ,שכל
המשתתפים בדיון רוצים להגיע לפסגתו.
איריס הציגה תכנית ודעה שמדובר קודם
כל בשינוי העמדות הבסיסיות באזור לנוט
שא התיירות ,כמו שאומרים  -החלפת
ראש .איריס מבקשת להתחיל את התהליך
מן הבסיס של הקיים ולהוסיף עליו נדבכים,
עד שתגיע לפסגה .הדרך למעלה בנויה על
עוגנים שמושכים אליהם את הפרקים הקוט
דמים ונשענים על התובנות החדשות.
הגישה האחרת ,היא להציג תכנית שמט
ביאה בעקבותיה מהפך שלם בכל תפיסת
התיירות.
יש יתרון לגישה של הבאת התכנית בבת
אחת ,כמעשה של יצירה חדשה .החיסרון
בגישה זו הוא שלעולם אין לדעת האם מצט
ליחים לקלוע למה שבאמת מתבקש .זהו המקרה המכונה "פיל לבן"
ובמידה שהרעיון לא תופס  -קשה מאד לתקן.
הגישה האבולוציונית ,יתרונה בכך שכל נדבך נשען כהלכה על זה
שקדם לו.
יש גם ההיבט האנושי  -התיירות בנויה על מגע בין אישי ,שבו מציעי
השרות ומקבליו עושים יד אחת .ההחלטה על השלבים או על מטרות
ביניים תלויה ביכולת להבין מה מבקשים מקבלי השרות .לא כניחוש
עיוור ,אלא כתהליך של למידה מושכלת.

הקמת מערך תיירותי ,כמו גם מגזרים אחרים ,דורשת תשומות של
ניהול חכם .ההחלטה במועצה למסור את התחום לניהולה של איריס
היא החלטה חשובה מאד .איריס מביאה אתה ניסיון ניהולי גם בתחוט
מים הקרובים לתיירות ,יש לה יכולת לקשור קשרים עם גורמי סיוע
חיצוניים ,כמו גם לעודד את הקבוצות היישוביות.
היה קטע בדיון שלא הבנתי אותו עד תומו  -ארז ,איש משרד התיירות,
נתן לנו להבין שהמשרד בודק את השטח
לעומק ומתכוון להציג תוכנית עבודה .האם
תכנית המשרד עולה בקנה אחד עם תכנית
האב של החבל ,או שהיא דבר העומד בפני
עצמו?
יש כאלה שמאמינים בתיירות כענף כלכלי
שיאפיל על שאר הפעילויות בחבל ובישוט
בים .כאן אני חושב שצריך להבין טוב יותר
מה התפקיד של המועצה האזורית ,ובתוך כך
המטלות של הישובים .החקלאות ,למשל,
אינה רק ענף כלכלי .החקלאות היא אחיזה
בשטח שנמסר לישובים לעובדו ולשמרו,
ואינה עומדת בתחרות עם שאר העיסוקים,
כולל התיירות .גם התעשייה  -שצריכה
עוד לעבור שלבים של צמיחה בישובים  -אינה עומדת בתחרות עם
התיירות ,אלא מהוה נדבך בפני עצמו בפעילות של המועצה והישוט
בים .כל הפעילויות  -כולל התיירות  -צריכות לעמוד כגורמים בעלי
משקל בתהליך הדמוגרפי ,שמטרתם העמדת הישובים על רגלים
איתנות ובעלות השפעה על עתיד האזור כולו .השילוב הוא ,כמובן,
מרכיב התעסוקה .הדיון על תכנית האב לתיירות הוא ציון דרך חשוב
להתויית החזון של האזור וסימון הכלים לצמיחה .
אני רוצה לברך את העושים במלאכה בברכת ישר כוח!

דובי הלמן ,יטבתה

!CUT IT OUT

קאט לקרנטינה באילות!
ברי קיבוץ אילות היקרים,

ח

יוזם המודעה  :יניב גולן

הפרק האחרון במסע הסבל
פועלת על אדמותיכם מתחיל
בקרנטינה ש
מובלים באוניות משא לאורך
רבבות פרות וכבשים .אלה
והייסורים של
ים ,רק כדי להיטבח בישראל.
בועות ,על פני ימים ואוקיינוס
ש
המקסימים והאומללים האלה
ערבה אנחנו צופים ביצורים
כתושבי ה
ורואים את המשאיות חוזרות
שיירה מצחינה על כביש - 90
דחוסים ב
הזוועה הזאת חייבת להיפסק.
קות מהצפון ,לסיבוב נוסף.
רי

החיים" הם משלוחי מוות,
"המשלוחים
רו את הקרנטינה לאלתר!
סִ ג

לפרטים ולסיוע במימון המודעה ,חפשו "אילות הפיראטית"
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מהמתרחש בחבל
עשו היסטוריה
למעלה מארבעים שנה אני מלווה את קבוצת הכדורסל של חבל-
אילות ,וביום ראשון  14.4.2019עשינו היסטוריה  -שחקני הפועל
חבל-אילות בכדורסל עלו לפלייאוף* עליון בפעם הראשונה בליגה
הארצית.
דקות ספורות לפני תחילת המשחק שהתקיים באולם האזורי שלנו
מול קבוצת מכבי שוהם ,שאל אותי ראש המועצה ד"ר חנן גינת
המכהן גם כיו"ר עמותת הספורט האם ,לדעתי ,נעשה היסטוריה.
לא השבתי .חיכיתי לסוף המשחק .מניסיון השנים האחרונות ,משחט
קים מכריעים מול קבוצת מכבי שוהם הסתיימו בהפסד של הקבוצה
שלנו...
כעת ,לאחר הניצחון  ,62:71אני שמח לומר לחנן :כן ,הקבוצה עשתה
היסטוריה!
העונה האחרונה התחילה במשחקי אימון נגד מספר קבוצות שהגיעו
לאילת .מאמנים ,אותם אני מכיר כבר שנים רבות ,ניגשו ואמרו לי:
"עם שחקנים כאלה ,לא תישארו בליגה" .אמרתי להם" :חכו לסוף
העונה ,אני סומך על הצוות המקצועי :אורן אלמוג ,מנהל מחלקת
הספורט וארז לוי ,מאמן הקבוצה (בני הצעיר) ,שיצליחו להביא את
הקבוצה להישגים יפים".
לשמחתי ,צדקתי!
הליגה הארצית היא ליגה קשה מאד  -מתוך שתים עשרה קבוצות
יורדות שתים והקבוצה הממוקמת במקום העשירי ניגשת למבחנים
לפני ירידה .השחקנים בקבוצות הם שחקנים ותיקים עם ניסיון רב
ושמות כמו מאיר טפירו ,מתן נאור וארז מרקוביץ ,שחקני נבחרת
ישראל לשעבר ,בהחלט מאתגרים את התחרויות.
בין השנים  2002-2013זכיתי להיות מנהל הקבוצה .זכורים לי ימי
יוני אלוני ,המאמן הראשון ,בן משק יטבתה שאימן אותה כ 15-שנים,
איך נלחמנו כל שנה על מנת שלא לרדת ליגה .איך ישבנו בתום המט
שחק האחרון והקשבנו בלחץ לתוצאות יתר הקבוצות בליגה ,על מנת
לדעת היכן אנו ממוקמים .הפערים היו מאד צמודים תמיד.
אני מלא גאווה על המשחק השנה .גאה במאמן ,שמח על תמיכתו של
אורן אלמוג בקבוצה ,ובשחקנים שהצליחו ביחד להגיע לרמת משחק

גבוהה מאד במשך כל העונה.
אני מודה לקהל האוהד שלנו במשחקי הבית ולכל הילדים המעודדים
בקריאה הקבועה" :הופ! הופ! חבל אילות"! מי היה מאמין שחזי פיט
סטול  -ותיק אוהדי הקבוצה ,שבכל ימות השנה הוא מכביסט צהוב
שרוף  -ירכוש חולצה אדומה למשחק האחרון? התרגשות הניצחון
במשחק הייתה רבה .גם בני נוער מאוהדי הקבוצה ,שהיו במסע לפוט
לין ,קיבלו דיווחים במהלך המסע על הניצחון המשמעותי.
קבוצת כדור-סל בחבל-אילות חשובה לכל אנשי החבל ,צעירים
וותיקים כאחד .בשם כל האוהדים ,אני מודה לחנן גינת ולכל חברי
העמותה על התמיכה בקבוצה .ומאחל לכולנו בהצלחה.

*משחקי הפלייאוף הם משחקים הנערכים בתום העונה הסדירה או בתום
סדרת משחקים ,על מנת להכריע בדבר זהות אלופת הליגה או תואר כבוד
אחר ,שיטה המקובלת בענפי ספורט כמו כדורסל וטניס.

דוד לוי ,קיבוץ אילות

צילום :דותן בק

דרך המוזיקה
יוזמת "דרך המוזיקה" נולדה במהלך השנה שעברה ,במסגרת תמיכה
של משרד התרבות ביוזמות מקומיות .בשנה שעברה ,התקיימו מוט
פעי מוזיקה בחבל אילות ובמהלך  ,2019ממשיכים ב"דרך המוזיקה"
עם הופעות נוספות ,המכוונות בעיקר לקהל צעיר ,אך מתאימות
לכולם.

 Ataraבלוטן

הדגש ב״דרך המוזיקה״ הוא קיום אירועים ביישובים עצמם .הרעיון
מאחורי היוזמה ,הוא חיזוק הקשר בין היישובים המארחים לשאר
היישובים ,חיבור בין אנשים והבאת אירועי מוזיקה ממש לפתח
הבית .כל האירועים מתקיימים בהפקת מחלקת צעירים ,בשיתוף
מתנ"ס חבל אילות.
השנה כבר הופיעו עומר נצר בקיבוץ אילות ,שי בן צור בנאות סמדר,
הרכב  Ataraבלוטן וב –  7.6יתקיים מופע כפול של הזמרת אבבה
דסה ולהקת טרנטה גרוב משין .בהמשך השנה יתקיימו הופעות נוט
ספות .בנוסף ,ב –  18.7יתקיים בקיבוץ אילות מופע קהילתי ,לציון
 20שנה למותו של מאיר אריאל ,בהפקה והשתתפות של תושבי
החבל.
המופע בלוטן התקיים באקו-כיף (מול בית התה) ,שם הופיע הרכב
צעיר ומוכשר בשם " ,"Ataraבסגנון ג'אז ,עם חומרים מקוריים.
קרוב למאה איש מלוטן ומהסביבה הגיעו והאווירה היתה איכותית
ונעימה במיוחד .לאחר המופע נשמעו קולות מפרגנים ,ששלחו למאט
רגנים מחמאות כמו :״תודה רבה על ערב מוזיקה משובחת ,מקצועט
נים שניכר שאוהבים את מה שהם עושים .לשכפל!״ וגם :״ההופעה
אתמול היתה מעולה ,אווירה מקסימה ומיקום וזמן מצויינים! תודה
לעושים במלאכה .רוצים עוד!״

שרון ארובס
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מהמתרחש בחבל
יום אימוץ באילות
ביום חמישי  ,25.4 ,התקיים בקיבוץ אילות יום אימוץ לכלבים וג�ו
רי חתולים ,שיתוף פעולה של עמותת אילת אנימלס ובלקנדו (מזון
לכלבים וחתולים).
מתנדבים של עמותת אילת אנימלס ,בראשות המנכ"לית דניאלה
אורטנר ,הביאו אל יום האימוץ  20כלבים ו 10-גורי חתולים שננטשו,
מתוכם אומצו  10כלבים ו 2-גורי חתולים.
לדברי דניאלה אורטנר" :קיימנו לא מעט ימי אימוץ ,אך זה היה הכי

טוב שהיה לנו אי פעם והרבה מעבר לציפיות .כל כך מחמם את הלב
לראות עשרות אנשים שהגיעו במיוחד לאמץ חבר לחיים .מאחורי כל
כלב וחתול שננטשו יש סיפור קורע לב ואני שמחה שהצלחנו למצוא
להם בית חדש".
בין המאומצים ששה מתוך שמונה גורי כלבים שננטשו והובאו
לאילת ,וכלב בן שנה שחולץ מבאקה אל-גרבייה יחד עם אימו ,שעט
דיין מחכה לאימוץ.
בעמותה מקפידים על תהליך אימוץ מסודר ואחראי .כל המעוניין
לאמץ עובר שיחה ראשונית עם מתנדבי העמותה ובדיקת יכולת
אימוץ (תנאי מגורים ,הבנת התהליך ,גודל האחריות) ולאחר מכן
חותם על חוזה אימוץ בו הוא מתחייב להיות אחראי לכל הטיפולים
הרפואיים ,לגדל בתנאים ראויים וכי הוא מבין שהעמותה רשאית
לבדוק את עמידתו בתנאי החוזה .כמו כן ,העמותה מלווה את המאט
מצים בתהליך ובכך מעניקה ביטחון גם לחיות וגם למאמצים.
אסף מאירי מקיבוץ אילות ,מאלף כלבים ,נתן טיפים למאמצים על
הכנסת כלב חדש הביתה בצורה נכונה ,המליץ על מזון מתאים עבור
הכלב שאומץ והעניק שי לכל מאמץ.
גם ילדי הגנים של הקיבוץ הגיעו ללטף את החיות ,ומתנדבי העמוט
תה בסיוע הגננות והסייעות ,הסבירו לילדים כיצד מחזיקים נכון את
הגורים ,איך מטפלים ומדוע אין סיבה לפחד .לדברי אורטנר מדובר
בערכים חינוכיים שהמבוגרים מעבירים לדור הבא ויש לכך חשיבות
עצומה.
המעוניינים לאמץ חבר ,להוות משפחת אומנה ,להתנדב או לתרום
מוזמנים לפנות לעמותה דרך עמוד הפייסבוק "אילת אנימלס".

ליטל שמואלי

לפגוש בנגישות
כל יום בעבודה הוא יום חשוב ,יש ימים חשובים קצת יותר מאט
חרים ויש פגישות שהן באמת
הכי חשובות .אני רוצה לספר
בגאווה על אחת שכזו ,של פוט
רום נגישות במועצה – הפוט
רום ,שאחראי לקדם את הנושא
החשוב והמורכב של נגישות
במועצה ,נפגש במועדונית
לילדים עם צרכים מיוחדים
בחווה בגרופית .את המפגש
ליוותה רחלי רגב ,יועצת נגיט
שות מטעם "נגישות ישראל"
במועצה.
במפגש סיפרו המנהלים  -ובט
עיקר יעקב מנשה ,הממונה על
הנגישות במועצה  -על ההשקעה הרבה
שנעשתה עד כה וההשקעה המתוכננת.
הבנו שהנושא מורכב ,יש חוק ותקנה לכל
דבר ,יש תקציבים (שאף פעם לא באמת
מספיקים) ובעיקר הבנו שרק בעזרת מחט
שבה ויצירתיות ניתן להנגיש .יחד ,גם
הבנו עד כמה התחום הזה פוגש כל אחת
ואחד מאיתנו ,אבל בעיקר התכנסנו לשתי
סיבות עיקריות:
הראשונה לאכול את הפחזניות המופלאות
שדקלה שלום ,האחראית על המועדונית,
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הכינה עבורינו יחד עם ארוחת בוקר מפנקת .השניה  -לשמוע את
התושבים שלנו ,אלה שמוגבלות מהווה עבורם
התמודדות יומיומית ,מספרים על ההתמודדויות
שלהם ,עד כמה חשוב לחיות בקהילה תומכת ,כמה
חשובה עוד יותר משפחה תומכת וכמובן ,כמה
חשובה הנגישות .הגיעו למפגש לספר את סיפוט
רן האישי שרון מודיאנו מנווה חריף ,אדוה יודקין
מקטורה ודקלה שלום מגרופית .כל אחת מהן דיבט
רה בפתיחות ובאומץ רב על האתגרים היומיומיים
איתן היא מתמודדת ,ברמה האישית ,או כהורה.
למדנו שמקובל לחלק את התחום לשניים :נגיט
שות השירות ונגישות פיזית (מטו"ס) .החל מינואר
 2019לא ינתן רישוי עסק ללא אישור נגישות ועד
 20211כל מבני הציבור יהיו מו�נ
גשים .אנחנו נמשיך לעשות את
המאמצים על מנת לעמוד בהנט
חיות ,לתת מעבר ולהספיק הכל,
עוד לפני המועד.
הנושא החשוב הזה קיבל פתאום
משמעות אחרת ...שמענו והתרגט
שנו מהסיפורים .כל תושב שהנוט
שא חשוב לו ויש לו בקשה/הצעה/
רצון לעזור /הערה והארה מוזמן
לפנות ליעקב מנשה ,ממונה הנגיט
שות במועצה.

מירב עפרוני

מהמתרחש בחבל
כבר מסורת

עבדת באור אחר

אירוע יום העצמאות האזורי הביא לפארק תמנע רבים מתושבי חבל
אילות ,רבים מאד ,והשטח היה מלא עד אפס מקום .הילדים הסתערו
על המתנפחים ,ההורים גם הם (בתירוץ של השגחה על הילדים),
בנות סופה המוכשרות הרהיבו והלהיבו על גבי משטח מיוחד שהוכן
והונח בין המושבים לבמה וכל זה עוד לפני רדת החשיכה .טקס
המשואות ,שכבר מתחיל להתקבע כמסורת ,נתן את הבמה הראויה
לוותיקי היישובים ,שהתרגשו מאד והעבירו את התרגשותם לקהל
המפרגן.
אחרי כל הכישרונות המקומיים והמייסדים ,קשה היה להרשים את
התושבים ,אבל אביב גפן שעלה לבמה ,עשה עבודה לא רעה.

זה לא בדיוק מתרחש בחבל ,אלא קצת ליד ,בעבדת שעל כביש ,40
שם תתקיים פעילות מיוחדת במינה של רשות הטבע והגנים ביום
ראשון ,9.6 ,בחג השבועות – בשעות הערב המוקדמות ,כשמזג
האוויר נהיה נעים יותר ,בין שש לשמונה בערב ,ייצא סיור מודט
רך ממערת האחסון שבאתר לוילה הרומית ,שם אפשר יהיה ליהנות
ממוזיקה חיה ,יין מקומי וכמובן – השקיעה.
ההשתתפות בסיור ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר ,חינם
למנויים.

צילום :יוסי לוי

צילום :דורון ניסים

הטובים לחקלאות
חודש אפריל היה עמוס במיוחד בחבל אילות ובין כל הטקסים והכט
נסים ,היה גם יום מרוכז בנושא חקלאות ,ששם דגש על חקלאות
וחינוך וצעירים בחקלאות .הרצאות קצרות ופאנלים של אנשי שטח
ומקצוע ,הבהירו שהנושא בדמנו ,יושבי הערבה הדרומית וכי איש
אינו שוקט על השמרים ,יושב בצל התמרים ומצפה לידיים עובדות
של הדור הבא .במעלה-שחרות משולבת החקלאות בחממה ,בימי
העבודה ,בכתיבת עבודות גמר ותחומי לימוד שונים ,בתחום העמלט
נות ובשנה הבאה יתחילו ללמד את הנושא בבית הספר היסודי.
עוד דובר על שילוב שני התחומים – חקלאות וחינוך וכיצד ניתן לעט
שות זאת ,בסיוע חקלאים וותיקים מהאזור והמו"פ החקלאי.
החלק השני של המפגש דן בסוגיית הצעירים בחקלאות וכיצד ניתן
למשוך אותם לעיסוק בתחום .אחת הטענות היתה ,שהצעירים בחבל
דווקא רוצים לחוות חקלאות ולהתנסות ,אך לא להישאר .לכן ,האתגר
הוא לא רק למשוך אותם ,אלא גם לגרום להם להמשיך .עוד דובר
על הצורך בחשיפה של הנושא ,בעיקר לדור הנוכחי ,או כמו שתיאר
זאת יפה אחד ממשתתפי הפאנל – אנחנו חושבים מזמרות ,והצעירים
בטלפון.

בסיכום היום ,הגיעו הנוכחים לכמה וכמה תובנות חשובות וגם יצאו
עם משימות כמו ארגון יום חקלאות מורחב ,פרויקטים קהילתיים
במו"פ ,חידוש פורום צעירים ושילוב חלקות ניסוי מו"פ בקיבוצים.
על אף ההשתתפות הערה של הנוכחים ,דל היה מספרם וחבל .גם המט
פגש הבא – כמו זה – יהיה פתוח לקהל הרחב וכדאי מאד להגיע – גם
כדי לשמוע ,אבל בעיקר כדי להשמיע דעות נוספות ולהיות שותפים.

גל נקדימון

זורבה הבודהה
חופשת הפסח הממושכת הביאה עמה מגוון של אירועים וביניהם,
כמו בכל שנה – פסטיבל זורבה הבודהה ,המתקיים באשרם שבשיט
טים במשך חמישה ימים.
כמו תמיד ,הציע לוח הזמנים העשיר סדנאות ,מופעים ופעילויות
וכל הטוב הזה הביא לאשרם כ –  1,500אישה ,ואיש והרבה ילדים,
שכן הפסטיבל מתאים (מאד) למשפחות.
בן לילה צצו להם שדה של מכוניות ויער של אוהלים ,מהם הגיחו

מאות שכבר היו ונהנו ועוד כמה שזו להם הפעם הראשונה .אלה
ואלה התפזרו בין הסדנאות וההרצאות בנושאים כמו יוגה ,מדיטט
ציה ,בריאות ,משפחה ,מיניות ,תנועה ,תרפיה ועוד.
גם הילדים לא נותרו מקופחים (ואולי אף היו המורווחים ביותר)
ומשמונה בבוקר ,עד שמונה בערב ,התנסו ביוגה לילדים ,יצירה,
תיאטרון ,נגינה ומשחקים .ניפגש בזורבה הבא ,סוכות .2019
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ברכת הבית

 /גל נקדימון

לכאורה – טקס .כאלה יש הרבה ,אבל גם אלה שמקרוב באו וגם אלה שמרחוק ,אחזה בהם התרגשות עם
ההכרזה הרשמית על מיזם הבנייה הגדול בתולדות חבל אילות

ניר מאיר יוצק את אבן הפינה באילות

כשלורה אינגלס ויילדר הוציאה לאור את ספרה המפורסם "בית קטן
בערבה" ,בשנ ת  ,1935היא בוודאי לא חשבה ששם הספר יהפוך ל�מ
טבע לשון ועוד כזה שנעשה בו שימוש לתיאור מיזם בנייה ענק בחבל
אילות .אחרי הכל ,הערבה הדרומית של מדינת ישראל ,היא לא בדיוק
קנזס .אבל זה מה שקרה .בבוקר יום רביעי 3 ,באפריל ,החל החלק
הראשון של טקס נודד ,שהכריז באופן רשמי על המיזם "בית קטן
בערבה" בחבל אילות .למה נודד? כי האירוע החל בבוקר בקיבוץ
אילות ,המשיך בצהרים בלובי-גלריה והסתיים מאוחר יותר בקטורה.
נתחיל עם קצת מספרים:
יגיעו ,סך הכל 117 ,בתים .שטחם  70-100מ"ר .עלות הפרויקט – 94
מיליון  .₪מספר תושבי המועצה האזורית חבל אילות ,נכון להיום,
כ –  .5,000היעד שהציב חנן גינת –  11,000עד שנת .2030
חלוקת הבתים בקיבוצי חבל אילות:
10
אליפז
22
אילות
4
יטבתה
8
סמר
25
קטורה
8
גרופית
3
יהל
4
לוטן
נאות סמדר 23
נווה חריף 10
בחזרה לטקס(ים) .ידוע שילדים גונבים את ההצגה ולכן אולי נכון היה
לשמור את ההתחלה לסוף ,אבל כבר בדקות הראשונות של הטקס
שהתקיים בקיבוץ אילות ,בשטח הטרשי המיועד לבתים החדשים,
הגיעו ילדי הגן ולא סתם גנבו את ההצגה ,אלא שדדו אותה לאור
יום .הם עמלו על "בניית בית" לצלילי שיר ועסקו בעבודתם בכזו
רצינות ,שפלא היה זה שלא עמדה שכונה מוכנה למגורים בסוף השיר.
לכל הנכבדות והנכבדים שנשאו דברים אחר כך ,מעניינים ככל שהיו
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נאומיהם ,לא היה סיכוי להתחרות בפתיחה הזו.
עם תום הנאומים והשירים ,פנו הנאספים להנחת אבן הפינה ,ואחד
אחת הראו שהם יודעים לא רק לדבר ,אלא גם לצקת בטון .עוד לא
שטפו ידיים וכבר התבקשו לעלות לרכבים ולהגיע לאולם התרבות,
לטקס נוסף שהתקיים בלובי-גלריה.

חנן קלקל את השורה
החלק הזה של היום היה מעונב מעט יותר ,בין השאר בגלל שעבר
מהשטח לאולם המהודר (ולמזגן )...וכלל נאומים של חנן גינת ,ראש
מטה הדיור הלאומי ,זאב בילסקי (לשעבר ראש עיריית רעננה) ,מזכ"ל
התק"צ ,ניר מאיר ,סגן מנהל מרחב דרום בחטיבה להתיישבות ,יהודה
אבני ,שלומית שפיגל ,נציגת משרד השיכון ,רונן מורי מבנק לאומי
וח"כ איתן ברושי ,ידיד וותיק של חבל אילות.

עם תום הנאומים והשירים ,פנו הנאספים להנחת
אבן הפינה ,ואחד אחת הראו שהם יודעים לא רק
לדבר ,אלא גם לצקת בטון
כולם ,ייאמר לזכותם ,דיברו מאד בקצרה ,אך היה זה זאב בילסקי שגם
גרף צחוק מהנוכחים ,כשטען שחנן גינת "קלקל את השורה" והסביר
ש"ניסיוני לימד אותי שתמיד בא ראש רשות חדש ואומר שהוא 'צריך
לתקן ולשקם את הנזקים שעשה קודמי' והנה בא חנן ומודה לקודמו
בתפקיד – אודי .אז חנן – אתה מקלקל את השורה ".הודיע בילסקי
בהנאה והוסיף שהתבקש למסור ברכה משר האוצר ושאיפה לתנאים
שיאפשרו הוספה של עוד  100בתים .את דבריו סיים בילסקי בפנייה
נרגשת לגדעון אפרתי ,שנכח בטקס יחד עם חברי "רנות" ושאל אם
יש לו סיכוי לעבור אצלו אודישן...

קמ"ע להצלחה

ילדי אילות בונים!

ניר מאיר התייחס לשטחים הנרחבים של האזור וציין שמה שכאן
נחשב לפרויקט ענק של דיור ואכלוס – כ 120-בתים ,במקום אחר
ממלא בקושי שלושה רחובות ,אבל כדי לאכלס אותם כאן ,צריך אנט
שים מיוחדים "כמו אודי וחנן .אפשר להשיג הרבה מטרות נשגבות,
אבל בלי משוגע לדבר זה לא ילך ומזל שיש משוגעים בערבה ,כי אם
כולם היו נורמאליים ,הייתם נשארים מעטים מאד".
עוד מישהי שכולם הקפידו לציין את שמה ,לפרגן ולהחמיא לה ,היא
פלורנסיה פליסציוק מקטורה ,שהיתה זו שהובילה ,דחפה ו"התאבדה"
על הפרויקט .רונן מורי מבנק לאומי ,אף הגדיל לעשות והודיע שבט
עקבות העבודה המשותפת עמה ,הוא מבקש להביא אותה כעובדת
לבנק ...בחבל אילות ,מן הסתם ,סירבו לוותר עליה.

מעבר להיקף הפרויקט ,ייחודו טמון גם בשיתופי
הפעולה ובמודל החדשני שהציבו השותפים  -מיט
מון משותף ,אשר לטובתו התאחדו עשרת קיבוצי
החבל  -אילות ,סמר ,אליפז ,גרופית ,יהל ,יטבתה,
נאות סמדר ,נווה חריף ,לוטן וקטורה  -בהגשת קול
קורא משותף .גורמים רבים חברו להצלחת המיזם,
אבל זכות מיוחדת שמורה לקרן קמ"ע של התנועה
הקיבוצית ,שערבה להלוואה שלקחו הקיבוצים מבנק
לאומי ,על סך של  50מיליון .₪
עוד סייעו לקדם את המיזם החטיבה להתיישבות,
משרד השיכון ,משרד האוצר ,קק"ל ,JNF ,משקי
הנגב ,ניהול ואחזקות ערדום ורשות ניקוז ונחלים
ערבה.
באותו יום חם בתחילת אפריל ,אחרי שיצק את הבט
טון ,הדגיש ניר מאיר (שהגיע לכאן יחד עם ראש אגף
כלכלה ומנכ"ל קמ"ע דגן לוין ,הגזבר גלעד בכרך
ויו"ר דירקטוריון קמ"ע אודי פלד) את ערבותה של
התנועה הקיבוצית לחבל אילות – לאו דווקא מהט
בחינה הפיננסית ,כי אם מהבחינה האידיאולוגית-ערכית ושם דגש
על פעילותה של התנועה לעידוד הצמיחה הדמוגרפית באזור ,אשר
– כמו חנן גינת – גם הוא מוצא אותה חיונית להמשך קיום וחיזוק
ההתיישבות.

"סיכמתי עם חנן שתוך שנתיים נעשה מפגש עם
כל  120המשפחות החדשות  -חובת ההוכחה עליו"
(ניר מאיר)
חלק זה של הטקס השתבח גם בשירים של "רנות" ושל ארבע בנות
גרופית  -עלמה ,אגם ,תאיר ,אביגיל ,שהודיעו "נולדתי לשלום" וריט
גשו את הנוכחים בשירתן .אקורד הסיום כלל חתימה של הנכבדים על
ההכרזה על הפרויקט ותמונה קבוצתית על הבמה.
חלקו האחרון של האירוע הארוך היה הפחות רשמי והתקיים בקטורה,
באולם קטן השוכן במבנה משרדי מכון ערבה ,שם נהנו האורחים מאט
רוחה ותודות באווירה לא פורמאלית ושופעת חיוכים .האורחים נסעו
והעבודה ממשיכה.

כלת השמחה  -פלורנסיה פליסציוק

"התנועה הקיבוצית פועלת למען הצמיחה הדמוגרפית בקיבוצי העט
רבה ,וערבות קמ"ע לפרויקט 'בית קטן בערבה' היא חלק בכך ".אמר
מאיר בנאומו" .הציונות החדשה בארץ ישראל ,ולאחר מכן במדינת
ישראל ,שאפה ליישב כמה שפחות אנשים על כמה שיותר שטח -
זה היה צורך לאומי-ציוני .היום ,המצב התהפך והשלטון רוצה כמה
שיותר אנשים על כמה שפחות שטח .זה קורה בכל מקום בארץ מלבד
בערבה".
בהמשך הבטיח כי "נעשה כמיטב יכולתנו לאפשר לכמה שיותר אנט
שים שרוצים בכך ,לבנות את ביתם השיתופי בקיבוצי הערבה הדרוט
מית ...סיכמתי עם חנן שתוך שנתיים נעשה מפגש עם כ ל  120המ�ש
פחות החדשות  -חובת ההוכחה עליו ".סיים והעביר את הכדור אלינו.
הדס שפירא ,מנכ"לית המועצה ,נשאה דברים בחלקו הראשון של
היום ותחת שמש אפריל חמה ,אמרה בהתרגשות שהיא "מלאת גאווה
באנשי חבל אילות -על השיתופיות ,על הערבות ההדדית ,על האמונה
ועל התושייה ,בדרכנו אל המטרה הנעלה -שתיחתם היום על דף ואבן
וכבר בקיץ הקרוב תהיה בדמות בתי מגורים ,עבור משפחות צעירות
שיגשימו עמנו את החזון".
חנן ,בדבריו (כמו בכל התקופה בה הוא מכהן כראש מועצה) ,הדגיש
את נושא הצמיחה הדמוגרפית ,שהיא כנר לרגליו ואמר ש" :ברור כי
ללא משפחות צעירות שיגיעו לחיות באזור  -עתיד חבל אילות בסט
כנה .כראש המועצה וכחבר קיבוץ סמר אני נרגש מהפרויקט הציוני
וההיסטורי 'בית קטן בערבה' ומאמין כי בהוצאתו אל הפועל אנו משט
מרים את חזון הפרחת המדבר של דוד בן גוריון!"
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השלום הוא השקעה טובה

 /גל נקדימון

"תנועת נשים עושות שלום קמה בקיץ  ,2014לאחר מבצע צוק איתן .התנועה איננה מפלגתית וחברות בה
נשים ממגוון הקהילות בחברה הישראלית .אנחנו יודעות שסכסוכים מסתיימים בהסכם ויודעות שזה יכול
להיות אפשרי גם בסכסוך הישראלי פלשתיני"( .מתוך אתר התנועה)

לפני שנים אחדות ,עליזה מאיו מלוטן התחילה לעמוד לבד בצומת
קטורה עם שלט .פעם אחת מימי סגל מקטורה רכבה על האופניים,
ראתה אותה והצטרפה .בסמר – סיגל ומרשה התחילו גם לעמוד
בכביש הגישה לקיבוץ .היום נשות יטבתה נוסעות לכניסה לסמר
ונשות (וגברי) קטורה עומדות ועומדים – גם בכניסה לקיבוץ וגם
בצומת קטורה ,יחד עם חברות לוטן.
אם להאמין למספרים ,כעשירית מתושבי חבל אילות חברים בתט
נועת "נשים עושות שלום" ,שכן רשומים בה כ –  450אישה ואיש
מהאזור .התנועה אומנם נקראת "נשים עושות שלום" והסיבות לכך
ראויות וטובות ,אבל מקומם של הגברים לא נפקד ממנה ואלה שלוט
קחים חלק בפעילויות מספיק בטוחים בגבריות שלהם ,בשביל שלא
להיות מוטרדים מהכותרת .נפגשתי עם ארבעה מהפעילים ,כדי להט
בין למה הם עושים את זה ואיך הם מרגישים אחרי  9באפריל ?2019
הראשונה לפגוש אותי ,היתה שרה כהן מקטורה ,הרבה של הקיבוץ
ואשה נמרצת באופן כללי .שרה הגיעה ל"נשים עושות שלום" בעט
קבות "צוק איתן" ,שמאד השפיע עליה ,יותר מאשר אירועים ביטט
חוניים אחרים ,על אף שחוותה כמה ממלחמות ישראל ,מאז עלתה
לארץ בשנת .1986
למה דווקא אחרי "צוק איתן" ,שפה בקושי הרגשנו אותו?
"באותה תקופה ,ילדים של חברות וחברים שלי היו בעזה ובמקביל
ניהלתי את העבודה המועדפת בקיבוץ ,וכל הצעירים שעבדו אז,
הכירו חבר'ה שהיו בעזה ,או היו שם בעצמם .למעשה ,אחד מחברי
הקבוצה שהה שם מהיום הראשון של המבצע ועד היום האחרון.
אז כל זה השפיע עליי ,כמעט כמו שזה השפיע עליהם ,רק בדרך
אחרת".
איך הגעת ל"נשים עושות שלום"?
״מאז הקמת התנועה ,עקבתי אחרי ההתרחשויות והפעילויות שלה,
כמו ׳צום איתן׳ שהתקיים באוהל בירושלים במשך חמישים יום.
רציתי גם אני לעלות לירושלים ,אבל זה לא התאפשר ואז שמעתי
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ממישהי אחרת בקטורה ,שיש קבוצה של התנועה באילת .הצטרפנו
לקבוצת הווטסאפ ואז גם לפעילויות".
מה המשמעות ,מבחינתך?
"הדבר זה הקסים אותי ,כי הוא אפשר לנו להרגיש שאנחנו חלק מהט
מדינה ,שאנחנו יכולות לתרום ,למרות המרחק ,מה גם שקצת אחר
כך גילינו שקיימת קבוצה של התנועה גם בערבה התיכונה .פתאום
הרגשנו שאנחנו לא לבד – לא רק כחלק מתנועה ארצית ,אלא גם
כחלק מפעילות אזורית ,שהיא לא רק של חבל אילות .זה לא קורה
פה הרבה וזו הרגשה טובה".
היית פעילה בתנועות עם מסרים דומים?
"הייתי בהרבה הפגנות ,למשל ,באינתיפאדה הראשונה ארגנו הפגנה
לאורך הכביש ,אבל לא הייתי מאד פעילה; מדי פעם עליתי לאיזו
הפגנה במרכז הארץ ,או השתתפתי אם היו דברים באזור".
מה המסר של "נשים עושות שלום"?
"זו תנועה לא מפלגתית ,ואנחנו מנסות שלא לדבר את השפה של
השמאל ,כי אנחנו מאד רוצות לעשות את הדברים בצורה אחרת
ולהגיד שהשלום שייך לכולם והסכם מדיני הוא הכרחי למדינת ישט
ראל .הרגשנו שחייבים להביא למנהיגים שלנו – לא משנה מאיזו
מפלגה  -אמירה חזקה ,חדה וברורה ,שיבינו שהם חייבים הסכם
מדיני ,שאנחנו לא מוכנות לחיות תמיד בסכסוך; וכדי לעשות את
זה ,אי אפשר תמיד לפעול רק ממקום אחד על המפה הפוליטית".

1325
מסתבר שמחקרים מוכיחים שכשנשים מעורבות בקבלת החלטות
באזורי סכסוך – הדרך לפיתרון קצרה ויעילה יותר .בין השנים
 ,2000-2013קיבל האו"ם סדרת החלטות ,שכותרתן – "נשים ,שלום
וביטחון" ,על מנת להדגיש את מצבן הייחודי של נשים באזורי מלט
חמה .החלטה  1325מתייחסת ,בין השאר ,לצורך בהגנה על נשים
ונערות מפני פשעי מלחמה מגדריים ,כמו אונס וניצול מיני ,אך

כוללת גם דרישה לשיתוף נשים בתהליכים של מניעת ויישוב סכט
סוכים .ההחלטה הזו גם מכירה בקשר בין אי-שוויון מגדרי ,למשכם
של הסכסוכים ...מדינת ישראל חתומה גם היא על החלטה .1325

"אנחנו מעבירות מסר שהסכם מדיני הוא אפשרי,
שזה לא בשמיים ,הוא בר השגה .אנחנו לא מדברות
בשפה של 'לא' ,אלא בשפה של 'כן' .אנחנו באנו
לעשות שלום ,לא מלחמה" (שרה כהן)
"אנחנו דורשות יישום של ההחלטה הזו ורוצות שיערבו נשים בקט
בלת החלטות מדיניות" ,אומרת שרה" .בבחירות המוניציפאליות
שהתקיימו לאחרונה נכנסו נשים להרבה מקומות מפתח ,אבל
בבחירות הארציות יש פחות ממה שהיינו רוצות לראות.
אפשר ללמוד מהתנהלות התנועה  -קבלת ההחלטות היא מאד דמוט
קרטית וההיררכיה לא בולטת ,אבל הארגון כן .שיטת קבלת ההחט
לטות מאד מסודרת וזה רק מחזק את ההנחה שנשים צריכות לנהל
את העולם".
הכל טוב ויפה ,אבל בכל זאת  -למה רק נשים?
"לכל אחת יש תשובה אחרת לשאלה הזו .אני חושבת שצריכים
לנסות משהו אחר – עד עכשיו הגברים לא ממש הצליחו .יש משהו
משותף בין נשים ,יש כוח ל׳סיסטרהוד׳ ...אני חושבת שאמירה הפט
שוטה – די למלחמה ,די למוות וכן לחיים – יש בה כוח אחר כשהוא
בא מנשים ,שאחד הדברים שאנחנו עושות בעולם ,זה להביא חיים.
אני חושבת שיש לנו משהו אחר להוסיף לשיח ולעשייה .עם כל זאת
– כמובן שגברים מוזמנים ויש גם לא מעט חברים ופעילים בתנועה
הארצית ובחבל אילות".
יש בקבוצה האזורית חברות מהצד הימני של המפה הפוליטית?
"לפי דעתי לא ,אבל אני לא בטוחה שכולן היו מזדהות כשמאל ,או
מזהות את עצמן ככאלה".
זה קצת עצוב ,שהמילה שלום מזוהה רק ,או בעיקר ,עם השמאל.
"נכון ,אבל אחד הדברים שאני מאד מתחברת אליהם ,זו השפה
החיובית – אנחנו מעבירות מסר שהסכם מדיני הוא אפשרי ,שזה
לא בשמיים ,הוא בר השגה .אנחנו לא מדברות בשפה של 'לא' ,אלא
בשפה של 'כן' .אנחנו באנו לעשות שלום ,לא מלחמה".

אופי הפעילות ,כי אין בכלל שאלה אם ממשיכים .יותר שאלות כמו
 איך אנחנו מגיבות? מה אנחנו עושות? איך אנחנו מגבשות אתהתנועה בעקבות הבחירות?"
במפגשים שהיו בחבל אילות עם מיקי חיימוביץ ובוגי קיימתם את
הפעילות של סיירת הבחירות?
"כשמיקי חיימוביץ הגיעה לקטורה ,היו במפגש כ –  90איש ואנחנו
באנו עם הלבוש והצבעים הייצוגיים של התנועה .היא נכנסה ,ראתה
אותנו ואמרה – רואים אתכן בכל מקום! וזה היה 'וואו' מבחינתנו,
העובדה שהיא מייד זיהתה".
למה היא התכוונה כשאמרה שרואים אתכן בכל מקום?
"כשהכנסת פעילה ,בכל יום שני בשבוע מגיעה לכנסת קבוצה של
'נשים עושות שלום' (בד"כ אוטובוס מלא) שנפגשות עם ח"כים ומט
גיעות לדיונים .בדיונים רבים בכנסת ,מי שעלה על הדוכן – מכל צד
פוליטי  -אומר משהו על נשים עושות שלום .אסור להכניס שלטים
לכנסת ,אבל בזכות הלבוש מזהים אותנו ואני מרגישה שחלק גדול
מחברי הכנסת מבינים שיש תנועה גדולה בארץ ,שסיום הסכסוך
באופן מדיני הוא על השולחן שלה יום יום .אני לא אומרת שבכל
ישראל יודעים מה זו התנועה ,אבל יש נראות".

לגרש את השטן
תנועת "נשים עושות שלום" מקיימת – בכנסים ומפגשים – הקרנה
של הסרט התיעודי ( Pray the Devil Back to Hellגרשו את השטן
חזרה לגיהנום) ,המספר על מאבקן של נשות ליבריה להפסקת מלט
חמת האזרחים שנמשכה ארבע שנים ,עד  .2003פעילותן של הנשים
 מוסלמיות ונוצריות שחברו לשיתוף פעולה – הביאה לסיומה שלמלחמת האזרחים העקובה מדם ,שגבתה את חייהם של מאות אלפי
אנשים ,ביניהם ילדים רבים .הנשים הנחושות והאמיצות הללו חסמו
 בגופן ממש  -את הלוחמים משני הצדדים ובמהלך שיחות שלוםהתבצרו עד להשגת הסכם .בפעולותיהן המדהימות ,הביאו לסיומה
של המלחמה ולבחירתה של נשיאה ראשונה בתולדות ליבריה.
"מפיקות הסרט נתנו את זכויות ההקרנה בישראל לתנועה ,שקיימה
הקרנות בקטורה ,אילת ובמקומות נוספים באזור ",מספרת שרה,
"והוא מהווה דוגמא מצוינת ליכולת של אקטיביזם חברתי לשנות
את המציאות לטובה".

"אני מצטרפת לכל תנועה שמנסה להזיז דברים
לכיוון שאני חושבת שצריך להזיז אותם .אני יושבת
פה ,רחוק ממרכז הארץ ,אבל לא באתי לפה בשביל
להתנתק" (לאה קיימן)

תוצאות הבחירות לא ריפו את ידייך?
"אותי אישית לא ,בגלל ׳נשים עושות שלום׳  -זה שיש קבוצה
שעדיין פעילה ,עדיין עובדת ,שאנחנו עדיין אומרות את מה שאט
מרנו כל הזמן ,זה מאד מחזק .גם העובדה שזו תנועה מאד דינמית
– מחליטים על משהו וגם עושים אותו .תמיד יש המון נחישות ואני
לא מאמינה שזה יתפרק .לקראת הבחירות היינו מאד פעילות – היה
אוהל בכיכר רבין ולכל יום היה לו"ז של פעילות ומפגשים באוהל.
היתה גם סיירת בחירות – נשים פעילות שנרשמו להגיע למקומות
בהם דיברו מועמדים לכנסת – קודם כל בשביל הנראות של התנועה
(חולצה לבנה עם אביזר בצבע טורקיז ,כמו צעיף ,או כובע) .בעט
קבות תוצאות הבחירות ,יש הרבה תהיות לגבי ההמשך ,אבל לגבי

את מאמינה שהתנועה יכולה לגרום ל"אפקט ליבריה" גם בארץ?
שלפעילות והפעילים בו יכול להיות כוח דומה?
"אני מאמינה באנשים ,בחברה שלנו ,בכוח שלנו לעשות שינוי .זה
מה שמוביל אותי בתור חברת קיבוץ ובתור רבה ובכלל בחיים –
שיש לאנשים את הכוח לעשות שינוי ולתקן את העולם .יש הרבה
יותר כוח כשיש קבוצה של נשים מדהימות – התנועה הארצית שחט
ברות בה נשים מאד מקצועיות ,מאד נחושות .כשאת מיואשת ,זה
מאד עוזר לקרוא את המיילים ואת כל ההודעות; ברגעים של ייאוש
זה מעצים – לראות קבוצת נשים עומדת בצומת".
אז את חווה ייאוש לפעמים?
"ייאוש זה חלק מלרצות שלום במזרח התיכון ,אבל הוא לא עוזר,
הוא לא מביא שלום .מה שהתנועה עושה זה להגיד – לא הכל וורוד.
יש הרבה ייאוש ,אבל אנחנו עושות משהו".
איך הגעת להיות רכזת שטח של חבל אילות?
"סיגל מלכין מסמר התקשרה אליי וביקשה ממני .באותו זמן הייתי
בלימודים ואמרתי שלא אוכל ,אבל כשאסיים ללמוד אעשה את זה,
אם אף אחת אחרת לא תהיה מעוניינת ,וכך היה".
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המשך מעמוד קודם
מה זה אומר – להיות רכזת השטח?
"אני אמורה להעביר הודעות על פעילות ארצית ,ליזום ולתמוך בפט
עילות מקומית .אני רוצה שיהיה נציג/ה בכל יישוב  -גם אם זה
אומר שהיא רק תתלה פתק על לוח המודעות ,או תודיע באופן אחר
לאנשי ונשות היישוב .אם אצליח לעשות את זה אז יהיה לנו צוות
היגוי אזורי ויהיה יותר קל לקבל החלטות ולהרים פעילויות .היום
יש לנו נציגות בסמר ,יטבתה ,לוטן ,קטורה ושחרות.
בנוסף ,יש קבוצת ווטסאפ של רכזות שטח ויש קבוצה של אילת ויש
קבוצה של חבל אילות ,קבוצה של קטורה ,קבוצה של צוות ה100-
שזו המנהיגות הפעילה ,שהצטרפתי אליה לא מזמן .רק לקבל את
כל ההודעות מכל הקבוצות זה המון עבודה"...

למה הצטרפת ל"נשים עושות שלום"?
"אני מצטרפת לכל תנועה שמנסה להזיז דברים לכיוון שאני חושבת
שצריך להזיז אותם .אני יושבת פה ,רחוק ממרכז הארץ ,אבל לא
באתי לפה בשביל להתנתק".
איזה חלק את לוקחת בפעילות?
"הפעילות הראשונה שהגעתי אליה ,היתה המצעד שהתקיים ליד
הגבול יחד עם פלשתינאיות ,בקאסר אל-יהוד .הייתי גם כמה פעט
מים בכנסת בימי שני ואני מגיעה לצומת קטורה כשיש שם פעיט
לות".
את חושבת שלתנועה יש סיכוי להזיז משהו מעשי בתהליך השלום,
לאור תוצאות הבחירות האחרונות?
"כל כך הרבה פעמים התאכזבתי אחרי הבחירות...יכול להיות שהעם
הזה פשוט מחולק חצי-חצי ולצערי – אנחנו אשמים – בן-גוריון
וגולדה מאיר וכל מי שנתן כל כך הרבה כוח למפלגות החרדיות.
בשורה התחתונה – אני לא יודעת".

"זו צריכה להיות קריאה לדור הצעיר יותר להתעורר
ולהבין שהזמן עובר ,הילדים גדלים מהר וזה הזמן
לנסות ולשנות ,כי אחר כך יהיה מאוחר מדי" (סיגל
מלכין)

אילו תגובות אתן מקבלות כשאתן עומדות עם השלטים בצמתים
ובכניסות ליישובים?
"כשעמדנו לפני הבחירות ,קיבלנו תגובות מאד מעודדות (לא רק
מאנשי האזור) .פעם אחת רכב עצר בצומת קטורה ,ובני המשפט
חה יצאו מהרכב ,כדי לדבר איתנו ,לשאול מי אנחנו (הם היו בדרך
לאילת) .לרוב ,אנשים ,בדרך לנופש באילת יצעקו משהו מהחלון,
אבל לא יעצרו.
יש ,כמובן ,גם תגובות פחות נחמדות  -לי הכי קשה אישית ,היה
כששמעתי שמישהו עבר וצעק מהאוטו – 'שלום? חס ושלום!' וזה
הכי הפריע לי – לא לשאוף לשלום? לא לרצות שלום? באזור שלנו
לא היו אירועים אלימים ,עד כמה שידוע לי – גם לא באילת ,אבל
במקומות אחרים כן .יש קריאות כמו 'תמימות' ,ולקראת הבחירות
הרבה 'רק ביבי'".
בימים אלה מגבשים את המשך הפעילות לאור תוצאות הבחירות
הקודמות ולקראת הבחירות הנוספות ,במקביל לפעילות השוטפת.
פה באזור ,יש לנו דף פייסבוק של 'נשים עושות שלום חבל אילות',
מבחינת פעילות החלטנו גם להביא הרצאות בנושאים כמו שלום
וביטחון ואולי גם לקיים כנס והקרנה נוספת של הסרט על נשות
ליבריה" .
לאה קיימן מקטורה משדרת קצת פחות אופטימיות ,מצד אחד ,אבל
לא פחות נחישות ,מהצד השני .היא די מדוכאת מתוצאות הבחירות,
אבל לא מתכוונת להפסיק את הפעילות בתנועה ואומרת שצריך
להמשיך את המאבק ,אבל אולי להגדיר מחדש את היעדים" :יכול
להיות שצריך להרים ידיים מהתקווה לשתי מדינות לשני עמים...
יכול להיות שאנחנו צריכים לקרוא לילד בשמו ושכולם יהיו אזרחי
מדינת ישראל ולא יהיה לנו רוב יהודי; נהיה מדינה כמו כל המדיט
נות .אני לא אומרת שזה מה שאני רוצה ,אבל להשתלט על עם אחר,
לדכא אותו ,שלא יהיו לו זכויות? אני לא רוצה להמשיך ככה .אולי
זה צריך להיות המאבק שלנו עכשיו  -מהלכים אחרים"...
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איך את מרגישה עם הפעילות עכשיו?
"מבחינתי השאלה היא – האם אנחנו עזרנו ,או לא? יכול היות שאט
נשים עברו בכביש וראו כמה משוגעים עומדים שם ואמרו לעצמם
– על מה הן מדברות? אבל עובדה היא שכשאנחנו עומדות שם יש
אנשים שמעודדים וצופרים .האם עדיף היה לא להיות שם ,כדי לא
להרגיז? כנראה שלא".
את ממשיכה עם הפעילות אחרי הבחירות?
"כן ,לא איבדתי את התקווה ,במיוחד כשאני שומעת ורואה חברות
נוספות מהתנועה .מכיוון שהתנועה היא א-מפלגתית ,היא מאחדת
נשים מכל מיני גישות ,יש גם נשים מיהודה ושומרון שמעורבות
בתנועה ,שלא מתכוונות לעזוב את הבית שלהם ,אבל כן רוצות
הידברות עם השכנים".

גברים אוהבים נשים שעושות שלום
סיגל והראל מלכין ,חברי קיבוץ ותיקים מסמר ,מתראיינים יחד וגם
פעילים יחד בתנועה" :קצת אחרי 'צוק איתן' הופיעה התנועה באחד
המיילים שקיבלנו וזה ישר תפס את עינינו .יצרנו קשר ונרשמנו ואז
גם התברר לנו שיש קבוצה מאד פעילה באילת ויצרנו קשר .מרשה
וגיורא רדנוביץ' הצטרפו אלינו לפגישות באילת עם כמה נשים
ואחרי כמה זמן הבאנו את דינה ורבקה מאילת לסמר ,כדי לספר על
התנועה ואיך היא קמה".
למה הצטרפתם?
"בעקבות מצוקה שחוינו כשהחל 'צוק איתן'  -הבן שלנו היה בקוט
רס מפקדים בתותחנים (וכך נמנע מאתנו העונג המפוקפק של ילד
בעזה ,)...אבל כל יום קמתי בוכה ,וזה כשהילד שלי אפילו לא היה
בפנים ומסביבי נשים שהילדים שלהן כן היו שם ".נזכרת סיגל
בכאב" .כשעברנו את זה והגיע המייל של 'נשים עושות שלום',
הנשים שכתבו על התנועה תיארו בצורה כל כך קולעת את המקום
הרגשי שבו הן היו במהלך המבצע ,שהחיבור שלי לתחושות הללו
היה מיידי .אמרתי להראל – כמו שעד שאין לך ילדים אתה לא יודע
מה זה ,ככה גם עד שאין לך ילד בצבא אתה לא יכול לדמיין מה זה".
אז רק מי שיש להם ילד בצבא יכולים להזדהות?
"זה לא אמור להיות ככה וזה לא צריך להיות ככה .אנחנו רואים
הרבה אנשים צעירים עם ילדים קטנים ,שזה עוד לא בוער בהם ,כי
הם עוד לא שם ,אבל זו צריכה להיות קריאה לדור הצעיר יותר להט
תעורר ולהבין שהזמן עובר ,הילדים גדלים מהר וזה הזמן לנסות ולט
שנות ,כי אחר כך יהיה מאוחר מדי .לא הייתי מאחלת לאף אחד את
הסוג הזה של רגשות אשם שמתלווים לידיעה שיכולנו ולא עשינו".

אתם חושבים שזה אפשרי?
"לדעתי ,רוב האנשים ,אם היו יודעים שאפשר לחיות בשלום ובכיף,
אם היתה מובטחת להם האפשרות של קיום בשלום ובשלווה  -לא
היו רוצים להמשיך להילחם .מהבחינה הזו ,אין שום הבדל בינינו
לבין הערבים ,המנהיגים רק מנצלים את זה שיהיה לנו יותר נוח לא
לראות את הצד השני .אבל לא רק שאני מאמין שזה אפשרי;" חורץ
הראל" ,זה מה שיהיה בסוף".
מנין ,לדעתכם ,מגיעה היכולת שלא לראות את הצד השני? איך הג־
ענו למצב הזה?
"זה בכל כך הרבה מישורים ",טוענת סיגל ונותנת דוגמאות – "נתט
קלים בזה בכל מקום – בבית הספר ,כשמתעמקים בשואה ומקט
בעים את הילדים במצב של קורבן .ההתעסקות בעבר ,של 'עשו
לנו' 'פגעו בנו' ,היא זו שמאפשרת את זה .כשאנחנו למדנו בביה"ס,
תמיד הקפידו להגיד שזה לא 'מה עשו ליהודים' ,אלא שהמצב היה
כזה שהצד השני פשוט לא מעניין אותך וזה קורה בכל פעם שאתה
מרשה לעצמך להתעלם".
יש פיתרון?
"לצאת מהאדישות ,להתעורר .מי שחבר בתנועה לא מדבר על השיט
טה ,אלא על הכוונה – רק לא להילחם .גם לא משנה מי יעשה את
זה (מבחינה פוליטית) ,אבל שלא תהיה מציאות שבה לא נבדק הכל,
עשרים פעם ,לפני שנכנסים לעוד מבצע צבאי ".אומר הראל" .היום
מאד קשה להגיד אפילו את הדבר
הזה – אל תלחמו ,מה שמעיד על חוט
מרת המצב' .נשים עושות שלום' זו
תנועה שבאה לקרוא לנו לנטוש את
האלימות ביחסים הבינ"ל ,בסכסוך
עם הערבים .תצטרפו לזה!"
זו לא שאיפה נאיבית?
"זה נאיבי ",מודה סיגל" ,אבל בסט
רטון שהתנועה הוציאה ,היו חברי
כנסת מכל המפלגות כמעט ,שדיברו
על חוק חלופה מדינית .בגלל שלא
מדברים בתנועה על הכיבוש ,או על
סוג ההסדר ,אז זה מביא אנשים .מדט
ברים על המחיר שאנשים משלמים
בגלל הסכסוך  -זה נורא מחוכם וגם
יפה בעיניי".
מצעד התנועה בירושלים
מה הייתם עושים אחרת?
"הבעיה היא שכל מה שאתה עושה ,ירחיק מישהו "...מפרש הראל,
אבל מוסיף באופטימיות" :הייתי קורא יותר לאי-אלימות ,אבל נורא
קל לשבש את זה .אחד הדברים שכי מפריעים לי  -כשאני רואה
שבארץ מראיינים מישהו משדרות והוא מספר כמה הם סובלים  -זה
שאין שום אזכור לסבל של הצד השני .בכלל ,היום זה ממש אסור –
אם אתה יהודי ,אסור לך בכלל להתייחס לסבל של הצד הערבי ואם
אתה ערבי אתה צריך לשמוח לסבל של הצד היהודי ואני חושב שאת
זה צריך לשנות .אני חושב שכדאי שהצד הנשי בכולנו יגבר ,אנחנו
רוצים הרמוניה ולא סכסוך".
איך גורמים לזה לקרות?
"אני מאמין שהסיכוי הוא שמי שיעשה את השלום אלה הנשים ,או
לפחות המחשבה הנשית ,הצד הנשי .אנשים צריכים להבין ששלום
הוא השקעה טובה ואני מקווה שהשיא עוד לפנינו .אבל הבעיה של
התנועה היא ,שמי שימני מאד קשה לו לקבל את החשיבות של
הסדר מדיני".
"אחד הדברים היפים בתנועה ,הוא ההקשבה וזה מדבר גם לאנט
שים מהצד הימני של המפה הפוליטית" .מספרת סיגל" .שנה אחרי
'צוק איתן' ,היה מיזם שקראו לו 'צום איתן' ,במהלכו צמו לסירוגין
חלק מהמשתתפים והתקיימו מעגלי שיח .אני זוכרת שבא איש אחד
משילה וסיפר שהבן שלו נהרג במהלך חדירה לעתניאל (אחרי השיט
רות הצבאי שלו) ,אבל כשהם רק הגיעו לשילה ,הם חיו בשלום עם
הערבים בכפרים מסביב .מישהי שאלה – מה באמת השתנה והוא

אמר שמה שהשתנה זה המנהיגים .מישהי אחרת התקיפה אותו בהט
מון שאלות ויעל אדמי ,ממובילות התנועה ,אמרה שבמשך שלושים
שנה במרצ לא הצליחו לקדם כלום ,הרבה בגלל הגישה הלוחמנית,
התוקפנית ושלהבדיל אנחנו ,בתנועה הזו ,לא מדברים ככה ,מאד
מקשיבים .אני זוכרת שזה מאד חידד לי שאופן השיח מזמין כל
כך הרבה אנשים .למעשה ,יש לא מעט מתנחלים שאומרים שהם
מוכנים להיות אזרחים ברשות הפלשתינאית".
נשמע כמו חוויה חזקה...
"מאד! אולי החוויה הכי חזקה בשבילי עד היום ,בפעילות  -לפגוש
כל כך הרבה אנשים ,קשת של דעות ,ובייחוד זה שכולם ישבו ודיט
ברו בצורה כל יפה ומכבדת והקשיבו אחד לשני".
אז למה העברת את ריכוז התנועה באזור לשרה?
"הרגשתי שאני לא מספיק יוזמת ,מספיק פעילה ואמרתי שאולי
שרה תצליח יותר להניע אנשים באזור .אני עדיין יוצאת לצומת כל
חודש; אבל אצלנו לא יוצאים הרבה אנשים ,בדרך כלל מרשה ואני
ומגיעות עוד שתיים-שלוש מיטבתה .בהתחלה שלחנו המון תזכוט
רות לאנשים ,אבל ראינו שזה לא עובד .יש ישנוניות באזור הזה"...
"זה הייאוש" קובע הראל" .אנשים מיואשים ,אבל אני לא מבין איך
אמהות צעירות לא עושות משהו"...
"כשהילדים קטנים ,אז יותר עסוקים בבית "...מהרהרת סיגל בקול,
"אבל עדיין ,זה רק פעם בחודש"...

"אם אתה יהודי ,אסור לך בכלל להתייחס לסבל
של הצד הערבי ואם אתה ערבי אתה צריך לשמוח
לסבל של הצד היהודי ואני חושב שאת זה צריך
לשנות" (הראל מלכין)
אז אנחנו חוזרים לעניין השלב בחיים ,ולכך שלהורים לחיילים יותר
קל ,אולי ,להתחבר למסרים?
"אני מרגישה שאנחנו לא במקום שאנחנו יכולים להרשות לעצמט
נו להתייאש ,אבל גם הורים לילדים קטנים ,צריכים להבין שמגיע
השלב שבו הילד שלכם מתגייס ופתאום קולטים שכלום לא השתנה
מהימים שאתם הייתם בצבא .כשקולטים את זה – זה נורא!"
"אני חוזר ואומר – אנשים חייבים להתעורר!" קובע הראל" .מבוגט
רים וצעירים ,הורים לילדים קטנים וגדולים ,נשים וגברים".
גברים יגיעו?
"גם עכשיו יש גברים פעילים באזור ,כמוני וכמו צבי מקטורה ונוט
ספים .אני שוקל להכין חולצה עם הכיתוב 'גברים אוהבים נשים
שעושות שלום '.נראה לי שמה שקורה ,זה שאנשים מיואשים מהשט
לום ,מיואשים מהאפשרות להבין את הצד השני ,זה כבר לא מעניין
אותם בכלל; ואת זה צריך לשנות ".קובע הראל" .וזו המטרה של
'נשים עושות שלום'  -להחזיר את האמונה באפשרות הזו".
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חינוך מחדש

 /מרווה קובי

"חשוב שיידעו שבבאר אורה קורים דברים נפלאים ,שהילדים והנוער רוצים ,באים ונרתמים לעשייה .אני
מאמינה שמערכת חינוך צומחת מהקהילה והקהילה צומחת מתוך מערכת החינוך ובבאר אורה
ממש רואים ומרגישים את זה בהתהוות!" (ענבר טובול)

בית קפה קהילתי בארגון הילדים

יש מי שתופסים את באר אורה כ'הבן החורג' של חבל אילות -
היישוב ,שהוקם לפני  13שנה ,נראה לעתים חריג בנוף הקיבוצי ,לא
רק בשל המראה השונה של בתיו ,אלא גם נוכח התמהיל האנושי,
שכולל מגוון אנשים מרקעים ועיסוקים שונים .הפאזל המורכב הזה
העמיד בפני היישוב אתגרים רבים ואחד מהם היה ביסוס מערכת
חינוך בלתי פורמאלית ,שתענה על כלל צרכי התושבים .נפגשתי
עם ענבר טובול ,מנהלת החינוך הבלתי פורמאלי בשנתיים וחצי
האחרונות ,ועם עומר ארמוזה ,תושב היישוב מזה חמש שנים ונציג
וועדת הילדים והנוער ,כדי לשמוע על התהליך ,הקשיים ,ההצלחות
והעתיד.
עומר הגיע ליישוב לאחר שנים של מגורים באילת .לדבריו ,ההגעה
ליישוב הייתה מתוך זיקה למושג קהילתיות ובזכות החשיבה על מה
שהוא מכנה 'חוויית היציאה מהבית' לטבע ,לשקט ,למרחבים  -דבר
שלא היה באילת.
כתושב חדש ביישוב  -איך התוודעת למורכבות הסוגיה החינוכית
ביישוב?
"לא הייתי מודע לרגישות של הנושא החינוכי" ,מספר עומר" .וכט
שגרתי באילת שמעתי שיש בבאר אורה פעילות בלתי פורמאלית
ענפה .בפועל ,בתקופה שבה הגעתי ליישוב ,לא הייתה כמעט שום
פעילות חינוכית .באיזשהו שלב הזמינו אותי להצטרף לוועדת חיט
נוך של הגיל הרך .בשלב הזה היישוב והוועדה עדיין ניהלו את הגיל
הרך ,אבל הוויכוח היה בשיאו".
על מה היה הוויכוח?
"אני הגעתי לכאן בזמן שהיה משבר גדול סביב נושא החינוך,
הניהול שלו וסביב השאלה  -מי צריך לקחת אחריות ולהפעיל את
החינוך הבלתי פורמאלי ביישוב? כולם היו בעד חינוך בלתי פורט
מאלי (שבו נכללה גם מסגרת הפעוטון) ,אבל לגבי דרכי הפעולה
לא הייתה הסכמה .הוועד ,בין השאר ,גם שכר בית ביישוב והעסיק
גננות .במקביל ,צוות הפעוטון קיבל ליווי חינוכי מטעם המועצה".
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אנשים בבאר אורה החזיקו בשתי גישות עיקריות :גישה אחת אמרה
שאלו הילדים שלנו ולכן אנחנו צריכים לנהל את זה .הגישה השנייה
אמרה שאנחנו לא בעלי ידע מקצועי ,וכיאה ליישוב מתפתח ,הבנו
שהמועצה והמתנ"ס צריכים לקחת על עצמם את הניהול.
באיזו גישה אתה החזקת בנושא?
"לקח לי זמן לגבש דעה  -בתחילה היה לי חשוב לנסות לעשות
את זה בניהול שלנו .עם הזמן ראיתי שנכון יותר שהיישוב ינהל את
החינוך הבלתי פורמאלי של הילדים והנוער ,אבל לא את הפעוטון,
לפחות בנקודת הזמן ההיא .היינו עסוקים כל הזמן בכיבוי שריפות
ולא עסקנו בכלל בעשייה חינוכית בתוך הפעוטון .הייתי יושב ביט
שיבות בעבודה ומקבל טלפונים לגבי מטפלת חולה ושצריך למצוא
מישהו שיעבוד במקומה .מהטעמים הללו ונוספים ,בסוף השנה כבר
חשבתי שכדאי להעביר את הפעוטון לניהול מקצועי .בסוף אותה
שנה עבר הפעוטון לניהול המתנ"ס ושאר החינוך הבלתי פורמאלי
נשאר בניהול של היישוב".

"עד אז השתמשו במושגים של הקיבוצים ,אבל
עם הזמן הבנו שאנחנו לא קיבוץ ,אך גם לא עיר
ושההמשגה מאד חשובה" (עומר ארמוזה)
התקיימה פעילות חינוכית באותה התקופה?
"ברמת העשייה לא היה כמעט כלום ,חוץ מפעילויות ויוזמות ספוט
ראדיות שעלו מעת לעת .התעקשנו לשמור על הפעילות של מחט
נות העולים ,כי היא הייתה מעין עוגן של פעילות בלתי פורמאלית
ביישוב ,אפילו שהתנועה בתקופה ההיא הייתה קטנה ומעט ילדים
הלכו לפעילות באופן קבוע .היום התנועה מאד משמעותית בעט
שייה החינוכית ביישוב ויש נוכחות רבה של ילדים ונוער בפעילויות
השונות שלה".
אז איך הוקמה מחדש ועדת ילדים ונוער?

לילה לבן במועדון הנוער

"ב 2014 -התקיים ערב של שולחנות עגולים בנושא חינוך והוחלט
לפתוח מחדש את ועדת החינוך ,או ועדת ילדים ונוער .השיח היה
מאד אמוציונאלי ,אבל הייתה לזה חשיבות רבה ,כי זה איפשר לשט
חרר קיטור .המסקנה הכי ברורה שלי מהערב הזה הייתה שלכולם
מאד איכפת; ראיתי אנשים עם המון להט ,אבל בלי הסכמה על
הדרך".
אז איך מתחילים משהו ממצב כל כך טעון?
"יצרנו ועדת חינוך  -זו הייתה קבוצת אנשים שהתכנסה ונפגשה
באופן קבוע  -והתחלנו שני תהליכים :הראשון היה לדבר על ערכים
ולהבין שכולנו מחזיקים בערכים דומים ,במטרה להבין שיש הסכמה
בסיסית ושהוויכוח הוא לא ערכי .זה איפשר לנו להגיע להסכמות
בהמשך על עוד דברים .התהליך השני היה לבסס מודל שיתופי של
קבלת החלטות וניהול הוועדה  -החלטנו שלא יהיה יושב ראש,
אלא שנפעל במודל של תתי צוותים :גיל רך ,יסודי ,נוער ,תקציב.
במקביל ,בכל שיחה שהתעוררה ביישוב בנושא חינוך הזמנו אנשים
להצטרף ולהביע את דעתם .המודל איפשר את זה ,הייתה הרבה
פתיחות של הוועדה וזה היה הדבר החשוב מבחינתנו .כל תת-צוות
נפגש פעם בשבועיים לפחות ,ואחת לשבועיים הייתה פגישה של
הוועדה כולה .בנוסף ,היה צוות מתאם שחיבר בין הוועד של היישוב
לוועדת החינוך".
כמה זמן ואנרגיה דרושים בשביל פעילות כזו?
"בשנתיים הראשונות זו הייתה המון עבודה  -עסקנו בזה שלושה
ארבעה ערבים בשבוע ועדיין לא נגענו בעשייה חינוכית ,אלא רק
בהקמת התשתית .בשלב מסוים הבנו שאנחנו צריכים ליווי מקט
צועי; המתנ"ס  -שמלווה ומסבסד באופן חלקי את הפורום הבלתי
פורמאלי האזורי  -תיווך בינינו ובין דני שטיינר ,שעוסק בליווי
של צוותים חינוכיים בלתי פורמאליים מטעם מכון פירם .דני ליווה
בזמנו מערכות חינוך נוספות בחבל והוא עשה איתנו עבודה סופר
משמעותית ובעיקר עזר לנו להגדיר מושגים ומטרות".
כמו למשל?
"עד אז השתמשו במושגים של הקיבוצים ,אבל עם הזמן הבנו שאט
נחנו לא קיבוץ ,אך גם לא עיר ושההמשגה מאד חשובה .רכז חינוך
בקיבוץ ,למשל ,זה תפקיד ייחודי  -הוא עובד מול בתי הספר ,מול
ההורים ,מול וועדות שונות ובעצם אחראי על החינוך של ילדים
(כוללות ,הדרכה וכ"ו) .פה זה לא המקרה .שינינו את השם של 'וועט
דת חינוך' ל'וועדת ילדים ונוער' ו'רכז החינוך' הפך ל'מנהל החינוך
הבלתי פורמאלי' ואת ה'כוללת' החלפנו ב'מרכזון'".
למה המושגים כל כך חשובים?
"כי זה הפחית התנגדויות .יש משהו בשם ועדת חינוך שמייצר התט
נגדות  -מי אני שאחנך או אהיה אחראי לחינוך של הילד של מישהו

אחר? חוץ מזה ,זה גם עזר לנו להבין ולדייק את התפקיד שלנו .דבר
נוסף שעשינו היה להגדיר אילו פעילויות אנחנו רוצים לקיים וזה
עזר לנו להבין אילו בעלי תפקידים אנחנו צריכים לשם כך".
שיניתם  -גם הגדרות וגם תפקידים?
"זה היה הכרחי .למשל  -בתחילת הדרך הוועד תקצב משרה וחצי
לחינוך הבלתי פורמאלי .בתהליך עם דני הבנו שאנחנו צריכים
מנהל במשרה מלאה ,שייקח על עצמו לנהל את המערכת כולה,
לעבוד מול ההורים ,מחנות העולים ,המכינה ,הקיבוצים ולהסתכל
על הכל במבט על .בזמנו ,זה נשמע מופרך לחשוב שייעדנו את
מרבית התקציב למנהל ,אבל בדיעבד זו הייתה החלטה נכונה .הבנו
שעל מנת שנוכל למצות את כל הפוטנציאל הקיים בישוב ובאזור,
כמו גם לגדול ולהפוך למערכת משמעותית ,נהיה חייבים ניהול
מקצועי למערכת שלנו .כחלק מהתהליך הגדרנו את דרישות התפט
קיד והן יצרו מסגרת שלא אפשרה לנו להתפשר או לזוז מהדרישות
יותר מדי ,אז חיכינו לאדם הנכון ,מה שהתברר כהחלטה נכונה ,כי
בספטמבר  2015הגיעה רחלי רוזט".

ואז קרה הקסם
"איך שרחלי הגיעה ,התחיל קסם ".מפרגן עומר בהנאה" .פתאום
כל התהליך הארוך שעברנו קיבל אישור והבנו שעשינו משהו נכון.
עברנו ממצב של ריק לעשייה משמעותית ורצינית  -העבודה של
רחלי בחינוך הייתה כל כך משמעותית ,שהוועד הציע לה לגשת
למכרז של מנהלת הקהילה ,וכעבור שלושה חודשים היא נכנסה
לתפקיד".
מתחילת  2016ועד ספטמבר באותה שנה כיהנה רחלי גם כמנהלת
קהילה וגם כמנהלת החינוך ביישוב .מה זה עשה לתהליך החשוב
שהתחיל?
"כמנהלת קהילה רחלי שמרה על מה שכבר נעשה ובמקביל המשכנו
לחפש מנהל לחינוך הבלתי פורמאלי ,מבלי להתפשר על הדרישות
שלנו .עברו כמה מועמדים רציניים והקפדנו לעבוד לאור הדרישות
של התפקיד ולא לפי אינטואיציה .ואז הגיעה ענבר טובול ומיד
העשייה תפסה תאוצה נוספת".
ענבר עבדה כרכזת גיל בוגר בגרופית במשך שלוש שנים ובמסגרת
עבודתה הכירה את רחלי ,עד שנכנסה לנעליה ,בספטמבר .2016
"פגשתי לא מעט רכזים שהגיעו לבאר אורה ועזבו כעבור כמה
חודשים ".היא מספרת" ,אבל כשרחלי הגיעה הדברים השתנו וכט
ששמעתי שמחפשים מנהל חדש לחינוך בבאר-אורה ,רציתי לעבוד
איתה והבנתי את הצורך ואת החשיבות של יצירת מערכת חינוך
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המשך מעמוד קודם
בלתי פורמאלית יציבה ביישוב".
ידעת לקראת מה את הולכת?
"היו לי לא מעט חששות  -אולי אני מקובעת מדי אחרי העבודה
במערכת הקיבוצית ,אולי יהיה קשה להתחבר לאוכלוסייה ,היישוב
גדול ...היו גם מי שניסו להפחיד אותי ,כי מבחוץ תחום החינוך
נראה מאד לא מהודק וזה היה מאד רחוק ממה שהייתי מורגלת בו.
בדיעבד ,אני גאה בתהליך שעברנו כאן".
איך המשיכה העשייה מהשלב הזה?
"עם הזמן ,הבנו שצריך לתגבר את הצוות הבלתי פורמאלי ,בגלל
שכמות הילדים גדלה משמעותית ".ממשיך עומר" .הוועד גיבה
אותנו באופן מלא וזה היה חשוב מאד .השיח היה מוצלח וככל שהט
באנו טיעונים הגיוניים  -ככה גם קיבלנו תמיכה וגיבוי .אם בתחילה
ערכנו פעילויות מעורבות לכיתות א'-ג' ,הרי שעם הזמן הבנו שצט
ריך להכין תכניות חדשות לפי כיתות ,לפי שעות ,בחלוקה למועדון
פתוח או פעילות מודרכת".
וענבר מוסיפה" :כשנכנסתי לתפקיד היו מרכזון שפעל באופן לא
אופטימאלי ומועדון נוער .המדריכים ואני התחלנו להפעיל את המט
סגרות בצורה מסודרת ,שינינו את השעות של מועדון הנוער ויצרנו
לו"ז שבועי ברור .מחנה הבאר שכבר פעל ,המשיך וגדל ובמקביל
התחלנו להפעיל את מועדון הילדים ,עם חלוקה ברורה לפעילויות
ושכבות".

"הרצון שהילדים והנוער שלנו יהיו פעילים בקהילה
מביא אותנו לשים דגש על שותפות של הילדים
והנוער בפעילויות קהילתיות ,עידוד יוזמות ועידודם
להדרכה" (ענבר טובול)
והילדים והנוער באמת הגיעו לפעילויות?
"בתחילה הייתה מעט היענות" ,מודה ענבר" ,אבל בהמשך השנה זה
הלך ותפס תאוצה .אני זוכרת שכעבור שלושה חודשים איתי הודיע
לי שיש כמות גדולה של ילדים ושהוא חייב עוד מדריך ,אז הוספנו
עוד כוח אדם .במהלך השנה הילדים והנוער הצביעו ברגליים ,המט
בנה נהיה ברור יותר והמערכת ,כפי שאנחנו מכירים כיום ,התעצבה
והתייצבה".
האם הרגשתם השפעה ,בפועל ,של החינוך הבלתי פורמאלי שהחל
להתפתח בתקופה ההיא?
"כשאני הגעתי ליישוב לפני חמש שנים היה המון נוער משוטט ,ונט
דליזם ,תחושה של שעמום  -כל ערב היו עושים מדורות מול הבית
שלנו ".נזכר עומר ,ולא בגעגועים" .מיד כשהחלה הפעילות הבלתי
פורמאלית הבנו כמה צמא היה לפעילות כזו .כל התופעות האלו
הופסקו וראינו את הנוער עסוק בעשייה משמעותית".
העוסקים במלאכה ראו כי טוב ,והמשיכו לחשוב קדימה ,לשאול
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את עצמם לאן הם רוצים להגיע ומה המטרות .עם הזמן עלו סוגיות
של תמיכה במדריכים ,יצירת גבולות בין הוועדה למדריכים וראייה
עתידית של החינוך ביישוב.
"הבנו שאנחנו צריכים לעבור שינוי חשיבתי  -ממצב של כיבוי
שריפות למצב של לתת למערכת לעבוד ולהפעיל את עצמה".
מתאר עומר את השלבים שעברו המשתתפים ,והוא ביניהם" .במלים
אחרות ,למדנו לשחרר את המערכת ומנהלת החינוך לפעול באופן
עצמאי ,להוציא לפועל את מה שאנחנו חולמים עליו ,כשאנחנו נוט
תנים גב ותומכים מהצד".
יש בבאר אורה הרכב אנושי מאד מגוון .איך זה בא לידי ביטוי בחי־
נוך ובעשייה הבלתי פורמאלית?
עומר" :זה חלק מהתהליך שעברנו  -להבין שאנחנו לא קיבוץ ושאט
נחנו צריכים מערכת שתתאים לנו ,כמו העובדה שמועדון הילדים
פועל לפי שכבות (ולא קבוצה רב גילאית) .המרכזון שלנו פועל לא
למטרות רווח ,אבל מממן את עצמו ונרשמים אליו רק מי שצריך
ורוצה".

״אנחנו צריכים עוד אנשים שיירתמו לחשוב ביחד
איך פועלים עם הגדילה של היישוב .הצרכים גדלים
ומשתנים והמשאבים עומדים על כנם" (עומר
ארמוזה)
"זה לא שונה מהרבה מקומות אחרים ,מה שכן שונה זה גודל האוכט
לוסייה .בכל מקום שומעים מגוון דעות ומגוון קולות .זה לא זר לי,
לא הרתיע אותי ואני מאד משתדלת  -בכל השנים שאני עוסקת
בחינוך  -להבין כל אחד ולשאול את עצמי מאין הוא בא ומה מניע
אותו ".חולקת ענבר את חוויותיה במערכת ,ומוסיפה" :אני משתט
דלת להקשיב לכל הקולות ולמצוא את שביל האמצע ,את מה שמט
תאים יותר למקום ,לאוכלוסיה וכמובן ,ליכולות שלנו כמערכת".
איך המועצה השתלבה בתהליך הזה?
"המועצה תמכה ותומכת בנו ,אבל מאד השתדלנו שהתהליך יהיה
פנימי ושייך ליישוב .מחנן גינת והמועצה קיבלנו הרבה עידוד ורוח
גבית וכשביקשנו מבנים חדשים ,מליאת המועצה (שכנינו בקיבוט
צים) התגייסה נוכח הצורך והגידול באוכלוסייה ונענינו בחיוב ,אבל
זה לוקח זמן ,מן הסתם".

להכיל ,להתארגן ,לתת מענה
כיום ,יש מנהל תחום חינוך לא פורמאלי במשרה מלאה וארבעה
מדריכים (לעומת תקן של משרה וחצי כשהחלה הפעילות) .זה
מלמד על ההתקדמות של התחום ביישוב ובעיקר על ההיענות הגט
בוהה – למעלה -מ 90%-היענות לפעילויות השונות ,בנוסף לח�ו

גים והמסגרות הנוספות
שילדים בישוב חבט
רים בהן .בשעות אחר
הצהריים מרכז היישוב
שוקק חיים ויש נוכחות
של ילדים רבים.
"ההצלחה של המערכת
מבחינתי ,היא אישור
לזה שאכן נעשה תהליך
נכון ,שרואה את כולם
ומעניק מקום לכולם".
אומר עומר בסיפוק.
"המרכזון למשל הוא
פיתרון שמצליח להט
כיל את כולם ולתת
מענה גם לקצב הגדילה
ולהטרוגניות של התוט
שבים".
ומשתפט
"ממשיכים
רים ".מודיעה ענבר.
בהתארגנות
"אנחנו
לקיץ ולשנה הבאה
וגם חושבים על הרלט
וונטיות שלנו לילדים
ולנוער ביישוב .אנחנו
מתמודדים כל הזמן עם הכנת חליליות במועדון הילדים
המתח בין הרצוי למצוי
– כמו הרצון להוסיף מדריכים למרות הקושי התקציבי ,כמות הילט
דים הגדלה והיענות מבחינת כוח אדם ומבנים.
במקביל ,הרצון שהילדים והנוער שלנו יהיו פעילים בקהילה מביא
אותנו לשים דגש על שותפות שלהם בפעילויות קהילתיות ,עידוד
יוזמות ועידודם להדרכה  -ממש בימים אלה אנחנו נמצאים בשיח
עם שכבה ט' על קורס מד"צים וקורס שבילים (מדריכי קהילה) שיט
שתלבו בהדרכת ילדי היישוב בשנה הבאה".
בסוף אוגוסט ענבר מסיימת את תפקידה .מה צפוי לקרות?
עומר" :המערכת חזקה ויציבה .ענבר ורחלי השכילו לבנות יחד מעט
רכת טובה ,אבל באותה נשימה אנחנו מבינים שהיא צריכה להיות
מנוהלת .יש בבאר-אורה למעלה -מ 350-ילדים בכיתות א'-יב' .א�נ
חנו ,כמובן ,נשמור על מה שקיים והעובדה שהמערכת יציבה מאפט
שרת לנו לשמר את זה .במקביל ,אנחנו יודעים מה היישוב צריך וזה
מאד חשוב בבחירה של מנהל לחינוך הבלתי פורמלי".
ענבר :אין לי ספק שאני משאירה מערכת יציבה עם בסיס איתן,
שהקהילה תדאג לשמר ולשפר .הועד בחיפושים אחרי מחליף/ה
שאני מקווה שימשיך להוביל ולהצעיד את המערכת הלאה .אני
מסיימת את תפקידי בתחושות מעורבות (זה תמיד ככה ,לא?) וברור
לי שאתגעגע לקהילה ולילדים .יש כאן קהילה שאוהבת את העשייה
שלנו ואני מאמינה שלא יוותרו על מה שעשינו עד עכשיו וידרשו
להמשיך לדחוף קדימה".
מה חסר כרגע ,כדי להמשיך ולהעצים את החינוך הבלתי פורמאלי
ביישוב?
"במילה אחת – צוות!" קובע עומר" .אנחנו צריכים עוד אנשים
שיירתמו לחשוב ביחד איך פועלים עם הגדילה של היישוב .הצרט
כים גדלים ומשתנים והמשאבים עומדים על כנם .זה אומר שמעט
אנשים אחראיים על העשייה ,בשביל הרבה אנשים ,אז ככל שתהיה
יותר היענות מהתושבים כך נוכל להשקיע יותר בחינוך הבלתי פוט
רמלי .ברמה הפיזית  -אנחנו צריכים עוד מבנים כדי לקיים את כל
הפעילויות שאנחנו רוצים להוציא לפועל.
ענבר מסכימה עם דבריו של עומר ומחזקת אותם באומרה ש" :מעוט
רבות הורים וקהילה חשובה מאד .לצערי ,ההורים לא מספיק שוט

תפים באירועים הקהילתיים ,בעיקר אלה שבארגונם של הילדים.
כמו כן ,החוסר במדריכים ובמבני חינוך (מועדונים ומחנה לתנועת
הנוער) מורגשים מאוד בשטח ,בעיקר כי אין אפשרות ליצור מרחב
מספק לפעילות".
איך באה לידי ביטוי מעורבות הורים ומעורבות התושבים בכלל
בתהליך שעבר החינוך הבלתי פורמאלי ביישוב?
עומר" :במקומות מאד משמעותיים הרגשנו שאנחנו לא זוכים
להיענות כמו שרצינו ,או כמו שציפינו ,כמו למשל בנושא ההסעות.
בסופו של דבר ,בעשייה הקבועה אנחנו מזמינים את כולם להירתם
ולעשות בהתחשב באילוצים ,בנסיבות ובחיים עצמם ,אבל עדיין
הייתי שמח אם הורים יירתמו לא רק בנושאים שנוגעים לילד הפרטי
שלהם".
"בשנה הראשונה שלנו זה היה מורכב ,כי לא לכולם היה ברור מה
המקום שלנו ולמה בכלל צריך מערכת חינוך ביישוב .לא היו גבוט
לות ברורים ,היינו צריכים לבסס אופן התנהלות ולהסביר למה חשוב
להגיע או להירשם בזמן לפעילויות .זו הייתה שנה קשה של למידה
והסתגלות" מודה ענבר" ,ולא פעם שאלתי את עצמי למה הכנסט
תי את עצמי .בהמשך ,מקומה ונחיצותה של המערכת נהיו ברורים
יותר ,בנינו מערכת של יחסי אמון עם הילדים ,ההורים והקהילה
ודברים התחילו להתייצב ולזרום".
"הייתי רוצה שיידעו שמתרחשת פה עשייה משמעותית ,איכותית
ורחבה ושתהליכים לוקחים זמן ,אבל אם עושים אותם נכון התוצאה
היא ברת קיימא ".מסכם עומר ,וענבר מוסיפה" :לי חשוב לספר
שעובד ביישוב צוות מדריכים מדהים ,ובכלל  -כל מי שעבד פה
בשנים האחרונות עשה עבודה מדהימה ונתן מעצמ ו  110אחוז .ה�צ
וות רואה מול עיניו את הילדים וכל אחד מהם חשוב לו .גם רחלי,
הוועד של היישוב וועדת ילדים ונוער  -מספקים מערכת תמיכה
שעובדת מצוין .חשוב שיידעו שבבאר אורה קורים דברים נפלאים,
שהילדים והנוער רוצים ,באים ונרתמים לעשייה .אני מאמינה שמט
ערכת חינוך צומחת מהקהילה והקהילה צומחת מתוך מערכת החיט
נוך ,ובבאר אורה ממש רואים ומרגישים את זה בהתהוות! רואים
שהיישוב עובר שינוי מדהים .אני רואה את זה ומתמלאת גאווה!"
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עוברת כל גבול

 /גל נקדימון

 15ביוני  ,1981דאלאס ,טקסס .לאוויר העולם מגיחה תינוקת המקבלת את השם רינה אביגיל קדם.
 37שנים אחר כך היא עומדת בבית הנשיא ריבלין בירושלים ומקבלת מידיו מלגת הצטיינות.
בדרך ,היא עשתה כמה דברים...

רינה בשדות Tamera

השנה  .1962 -אמא פולה (כן ,בדיוק על שם מי שאתם חושבים) ,בת
למשפחה יהודית מסורתית מחלב ,ברחה מסוריה לישראל ,ובמהט
לך טיול באירופה הכירה את אבא ביל ,שבכלל הגיע מלואיזיאנה.
ביל התגייר ,השניים התחתנו ,עברו לטקסס וכעבור כמה שנים נולד
אריאל ושנה וחצי לאחר מכן – רינה .המשפחה נדדה מדאלאס לסיט
נגפור ומשם לישראל ,כשאמא פולה עובדת כמתרגמת ומורה לעט
רבית ,ובעקבות גירושים אבא ביל חזר לארה"ב ורינה ביקרה אותו
לתקופות ארוכות .כתוצאה ,רינה דוברת עברית ,אנגלית ,ערבית
ו ...ספרדית.
תוך כדי קו ישראל-ארה"ב ,סיימה רינה לימודים במגמת ביולוגיה
ותקשורת ב"אשל הנשיא" ,שנת שירות בכפר הנוער "קדמה" ושיט
רות צבאי כמדריכת מורן .בשנים שלאחר מכן העסיקה את עצמה
בהדרכה מטעם הסוכנות היהודית במחנה "טוונגה" שביוסמיטי
(קליפורניה) ,סימון שבילים בארץ ("העבודה הכי טובה שעשיתי
בימיי!!!" היא מודיעה נחרצות) ואיך לא – טיול בהודו .עד כאן,
שגרתי למדי .מכאן ,הסיפור פונה דרומה ,לחבל אילות.
כשאני הייתי בת  ,21השאיפה הכי רצינית שלי היתה לחסוך מספיק
טיפים ממלצרות ,כדי שאוכל לקנות רכב .רינה ,כשהיתה בת ,21
חלמה להקים כפר אקולוגי ישראלי-פלשתיני ,מה שיכול להסביר
איך הספיקה ,לפני גיל  ,40לצבור קורות חיים שאבא-אבן ושמעון
פרס זצ"ל היו גומרים עליהם את ההלל.
במהלך השנים בהן עבדה חמישה חודשים בשנה במחנה בקליפורט
ניה ,היא טיילה וביקרה בקהילות אקולוגיות ברחבי העולם .באותו
טיול ראשון להודו ,היא החליטה מה היא רוצה לעשות כשתהיה
גדולה וההחלטה הזו הביאה אותה למכון ערבה ללימודי הסביבה.
"הידיעה הזו נחתה עליי כרעם ביום בהיר ,באמצע כנס בינלאומי
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ענקי במומביי בהודו ".היא מתרגשת מהזיכרון ,כאילו רק אתמול
חזרה מהכנס המדובר" .בין ההדרכות במחנה גם עשיתי וופינג
( – WWOOFהתנדבות בעבודה חקלאית ,בד"כ בחוות אורגניות,
תמורת מגורים וכלכלה .ג.נ) באוסטרליה ,ניו-זילנד ,ארגנטינה וכט
מובן הודו ובשנת  – 2006אחרי כשנתיים וחצי בהן לא הייתי בכלל
בישראל וגם לא הייתי בטוחה שאני רוצה להיות – חזרתי לכאן ,כי
היה לי חזון וידעתי שהמקום היחידי שעוסק בתחומים שמעניינים
אותי ויכולים לקדם אותי להגשמת החזון ,זה מכון ערבה".

"היה לי חזון וידעתי שהמקום היחידי שעוסק
בתחומים שמעניינים אותי ויכולים לקדם אותי
להגשמת החזון ,זה מכון ערבה".
איך הגעת למכון ערבה?
"שמעתי על המקום מסטודנטית לערבית של אמא שלי ,אילנה מוט
עלם ,שלמדה במכון .שלחתי מכתב ובו כתבתי שאני הולכת לבט
נות כפר אקולוגי יהודי-פלשתיני והתחלתי ללמוד בסמסטר אביב
 .2006תוך פחות משנה התאהבתי בערבה הדרומית וביאיר ואלה (בן
משק יטבתה) ,אותו פגשתי לראשונה בטורניר פיני ושוב בהדרכת
סמינר סביבתי ומאז אנחנו ביחד ".היום רינה ויאיר הם חברי קיבוץ
לוטן והורים לנבו ונאורין ,אבל עד שהתמקמו ,נדדו כזוג בארץ ובט
עולם ,בעקבות החזון ,התרשמו ממיזמים דומים של חולמים אחרים,
הגשימו כמה חלומות משלהם והשאירו חותם.
במכון ערבה אי אפשר היה ללמוד לתואר ראשון ,בשנת  .2006איך
הגעת מכמה חודשי לימוד ,לדוקטורנטית מצטיינת?
"במשך זמן מה ,תכננתי ללמוד ביולוגיה ימית ,אפילו נרשמתי

פעמיים ללימודי תואר ראשון במכמורת ,אבל פשוט לא הצלחתי
לעזוב את הערבה הדרומית .תוך כדי הלימודים במכון ערבה השט
תכנעתי שאני צריכה תואר ראשון ,אז עשיתי תואר 'בהרכבה עצט
מית' בפרסקוט קולג' ,אריזונה ,בלימודי סביבה ופיתוח קהילות .את
התואר השני כבר למדתי באוניברסיטה העברית ,בפיתוח קהילות
בינלאומי  ,global community development -ואת התואר
השלישי אני עושה במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה ,גם באוניברסיטה
העברית ,בנושא 'שת"פ סביבתי בתנאי פוסט-קונפליקט ,בישראל
ובבלקנים'".

"המרכז נועד להיות אזור מחיה רב-תרבותי ,בו
אפשר יהיה לחלוק ולחקור ידע וחוויות בנושאי
סביבה וקיימות .בין השאר ,רצינו גם ליצור המשכיות
לחוויה של מכון ערבה ,במקום בו פלשתינים
וישראלים יכולים לשהות באופן חופשי".
לפני ששילבה ברזומה תארים אקדמיים ,שקדה רינה על קידום שיט
תופי הפעולה האקולוגיים בחלקת האלוהים הפרועה שלנו ,המכונה
"המזרח התיכון" .כחלק מלימודיה במכון ערבה ,בקורס שהעביר
חנן גינת (הוא ולא אחר) היא חברה לפעילות "נתיבים משותפים",
של מעלה-שחרות ועין-מאהל ,במסגרתה יזמה פרויקט מחקר
שכלל שלושה ימי סמינר סביבתי בהשתתפות  110בני-נוער יהודים
וערבים.
"זו היתה עבודה משותפת של כמה אנשים וכמה גורמים – בית
הספר התיכון (בהובלת איילי אשחר ,בזמנו) קרן ספיר ,חנן גינת,
היחידה הסביבתית ,מכון ערבה ,מחלקת הנוער (ואז גם יאיר –
שהיה מדריך נעורים  -נכנס לתמונה) .גייסתי גרעין מוביל של נוער
ממעלה-שחרות ,שעיצב והדריך יחד איתנו את הסמינר ".הסמינר
היה רעיון כל כך מוצלח ,שהוא הוסיף להתקיים במשך שנתיים נוט
ספות  -כאשר גם בוגרי המכון לוקחים בו חלק  -במהלכן נשארה
רינה במכון כמתמחה ולאחר מכן כחברת צוות .היא היתה בעיצומם
של תהליכי הקמה של מחלקה ליוזמות נוער סביבתיות במכון ,עם
גיבוי מלא של כל המעורבים ,אבל החלום לא הניח לה והיא החליט
טה לעבור מהלכה למעשה ונסעה לכפר בפורטוגל.
מה איבדת בפורטוגל???
"קהילה בינלאומית בשם 'תמרה' ( )TAMERAהקימה שם כפר
אקולוגי-הוליסטי ,שמטרתו להחזיר את האמון בין בני האדם ובין
בני אדם לטבע ,בכל דרך אפשרית – פוליטיקה ,אקולוגיה ,חקר
מיניות וזוגיות ,חינוך ועוד .הם יצרו שם דרכי תקשורת מאד בריאות
של שקיפות .במקביל ,הקהילה גם החלה לעבוד על 'כפר חקר לשט
לום במזרח התיכון' שמאד עניין אותי".
מצאת שם את מה שחיפשת?
"מצד אחד ,אני חוקרת קהילות אקולוגיות כבר כמה שנים ומבחינת
ידע חברתי – מה שפגשתי שם היה הכי מתקדם ,מהרבה בחינות.
מצד שני ,כשהיינו שם גילינו שהכפר המדובר לחקר שלום ,עוד לא
היה מגובש מספיק".

המחלקה להגשמת חלומות
עם שובם לארץ ,חברו רינה ויאיר לכמה בוגרים של מכון ערבה ויחד
החליטו שהגיע הזמן – הם יקימו כפר ישראלי-פלשתיני ,בשטח
 ,Cבצפון ים-המלח .בדצמבר  2011עלה לשטח  – EcoMeמרכז
למפגשים וסדנאות בנושאי סביבה וקהילה ,בין יהודים ,פלשתינים
ומתעניינים מרחבי העולם .שמונה שנים פעל המרכז ,במהלכן עברו
בו אלפי ,אם לא עשרות אלפי אנשים שמאמינים שאפשר אחרת.
במציאות צינית ואפילו אכזרית לעתים ,מהר מאד התברר שיש ביט
קוש לפעילות שהציע המקום וארבעה חודשים מהרגע שנפתח ,כבר
עברו דרכו למעלה מ –  2,000איש.
מה היתה מטרת המרכז?
"המרכז נועד להיות אזור מחיה רב-תרבותי ,בו אפשר יהיה לחלוק

ולחקור ידע וחוויות בנושאי סביבה וקיימות .בין השאר ,רצינו גם
ליצור המשכיות לחוויה של מכון ערבה ,במקום בו פלשתינים וישט
ראלים יכולים לשהות באופן חופשי".
איך עושים את זה???
"חיפשנו שטח שנוכל לשכור ,באזור שיאפשר גישה גם ליהודים וגם
לפלשתינים ולכן כיוונו לשטח  Cשל הרשות .אחרי הרבה שיטוטים,
שיחות ושמועות ,מצאנו את השטח המתאים ,בצומת אלמוג .בעזט
רת מנטורים מהמזרח התיכון ,ארצות הברית ופורטוגל כתבנו תיק
פרויקט ובגיוס השקעה ראשונית של חמישה מאיתנו ,שהיוו את
השותפות הראשונית – יצאנו לדרך".
איך התנהלו החיים ב – ?EcoMe
"הקמנו מתחם הארחה בדומה לאלה שקיימים בסיני וגם אנחנו עצט
מנו גרנו באוהלים .המיקום היה בעייתי מבחינת מחייה ומגורים,
אבל אטרקטיבי מבחינת אורחים .אירחנו קבוצות שעשו קורסים
שונים בתקשורת מקרבת ,סביבה ,קהילה ותקשורת וכך המרכז קיים
את עצמו .עם השנים נולד לנו נבו( ( ,)2012אבל עוד לפני כן הת�ח
לתי את התואר השני בירושלים ,ואנחנו עברנו להתגורר במשך חצי
שנה בסכנין ,כחלק מדרישות התזה שלי .כמובן ,במקביל ,המשכנו,
ללוות את המרכז בים המלח".
איך מצאתם את עצמכם בחזרה בערבה הדרומית?
"בשלב בו היינו צריכים להחליט אם אנחנו נשארים באזור הגליל,
חוזרים לחבל אילות ,או לים המלח ,יאיר קיבל הצעה לעבודה בחי-
בר יטבתה .באותו זמן ,אני כבר עבדתי במרכז מדע ים-המלח והעט
רבה ,וכך יצא שבשנת  2013החלטנו לחזור לערבה ,לקיבוץ לוטן".
מה את עושה במרכז המדע?
"אני בעצם ממשיכה את דרכו של חנן גינת בהובלת שיתופי פעולה
עם ירדן .המשימה העיקרית היא למצוא נושאים משותפים ,בהם
יש צורך ועניין  -גם לירדנים וגם לישראלים . .היוזמות הן בתחומי
חקלאות ,תיירות סביבתית ,חינוך סביבתי ,יזמות נשים ,מנהיגות
ועוד ,תמיד במטרה לקדם את הקהילות המקומיות ולשמר את הסט
ביבה".
מי מחליט מה יהיו היוזמות שיקודמו?
"בסופו של דבר ,מה שקובע את הנושא של היוזמה ,זה הרצון של
הקהילות השותפות (בעיקר אלה היושבות לאורך הבקע ,משני צידי
הגבול ,אבל עם הזמן נוצרו שיתופי פעולה גם עם פלשתינים מיט
ריחו) .אנחנו מגייסים את הקהילות ומהשטח עולים הנושאים ,אבל
הגענו לשלב בו כבר פונים אלינו עם רעיונות .יש מיזמים שמהווים
חלק ממשהו גדול יותר ,שנבחרים בתהליך של (PBL:Problem
 ,(Based Learningבו מיפינו יחד את הבעיות והצרכים של
הקהילות ,לצד החוזקות והנכסים האנושיים שלהן ותכננו פרויקט
שגם יוכל לצאת לפועל".
איך מתנהלת העבודה?
"בהובלה משותפת ,מההתחלה ועד הסוף  -עם סולימאן הלאסה מיט
רדן (מחברת  )I-GREENSוסמי עואד מארגון ( HLT Holy Land
 )Trustשבבית-לחם .חלק ממה שמייחד את העבודה ,זה שיתוף
הפעולה ההדוק הזה והעובדה שלכל הפרויקטים צביון של פיתוח
קהילתי".
אילו פרויקטים יצאו לפועל במסגרת שיתופי הפעולה הללו?
"הפרויקט הכי גדול שהובלנו בשלוש השנים האחרונות נקרא Water
 – Mattersהשתתפו בו כמאתיים איש – נוער ומבוגרים  -מאגן ים
המלח והים האדום .מטרת הפרויקט היא לקדם את הקיימות האנוט
שית ,הכלכלית והסביבתית של האזור ,דרך לימוד משותף בנושאי
סביבה ,תקשורת ,קונפליקטים והובלת פרויקטים קהילתיים .דרך
הפרויקט נולדו  14יוזמות קהילתיות ,חלקן חוצות גבולות וחלקן
מתקיימות בכל קהילה בנפרד .העברנו הכשרה של ניהול פרויקט
והצמדנו מנטור לכל מיזם".
במסגרת  Water Mattersנולדו כמה מיזמים ,בתחומי תיירות,
סביבה ,קהילה ועוד" :ביריחו ,לדוגמא ,הקימו מאהל בדואי ,בקצה
וואדי קלט ,במטרה לארח קבוצות של ישראלים ופלשתינים -
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המשך מעמוד קודם
ללינה וארוחות .לפני חודש וחצי הגיעה הקבוצה הראשונה ומאז
המקום פועל.
בירדן ,לעומת זאת ,בחרו בבעיה סביבתית שקיימת בעונת הגז,
בגלל השלכת צמר כבשים לרחובות ,שגורם לזיהום מקורות מים
ולזיהום סביבתי .אספו את הצמר ,עיבדו אותו ,טוו ,צבעו והכינו
ממנו שטיחים.
מה קורה באזור שלנו?
"בישראל התמקדו בפרויקטים חוצי גבולות ,כמו הקמת רשת
תיירות ,שמטרתה לפתח ולספק חוויות תיירות חוצות גבולות בישט
ראל ,ירדן ויריחו ולמכור חבילות תיירות לקהל יעד – נכון לעכשיו
בעיקר קהל בינלאומי – שמחפש תיירות קהילתית ,סביבתית-מדט
ברית .הרשת מנוהלת על ידי אנשי הקהילה שלנו ,כמו ענת שאול
מנאות סמדר ,יעל שחם מקטורה ,מרק נווה מלוטן ונוספים .זה אחד
הפרויקטים הכי מרגשים שזכיתי לקדם בשנים האחרונות" ,מתלהט
בת רינה ,וממליצה" :כדאי לבקר באתר האינטרנט שהוקם במסגרת
הפרויקט ".desert-matters.com -
פרויקט מרגש נוסף כולל יזמות נשים ומלאכות מסורתיות עם 40
נשים מערבה תיכונה וג'ור סאפי (דרום ים המלח וירדן) .במסגרת
הפרויקט הנשים לימדו אחת את השניייה מלאכות עתיקות וחדשות
והן עמלות על מוצרים משותפים ,שחלקם נעשה בישראל וחלקם
בירדן (כמו צעיף מלבד שמעובד מהצמר של הפרויקט המצוין קודם,
בישראל והדפסה על הצעיף תתבצע בירדן) .הנשים עובדות יחד
על הקמת עסק  -קואופרטיב ירדני-ישראלי ראשון מסוגו ,לשיווק
ופיתוח מוצרים כאלו.
איך היית מתארת את הפעילות בחבל אילות?
"יש בי הודיה עצומה לאנשי הקהילה שלנו ,שלקחו חלק בפרויקט!
העבודה המשותפת אתם היתה חוויה עילאית – נוצרו קשרים עמוט
קים וכנים ,עברנו יחד דברים לא פשוטים ,וזו היתה ממש חוויה
משנת חיים מבחינתי .גם הנוער וגם המבוגרים הם אלה שהפיחו
חיים בפרויקטים השונים והם כולם עוררו בי השראה!
חשוב לזכור שאלה תהליכים מאד לא פשוטים ,בעיקר כשהם מתט
בצעים בתוך הקהילה שבה האנשים חיים – יש ביקורת ,יש בעיות,
תחלופה של אנשי צוות ,קיצוצי תקציב ,אירועים ביטחוניים ,ולט
מרות הכל  -נותרה קבוצה מחויבת ,מסורה ,שהובילה פרויקטים
משמעותיים מאד ואני מודה לכולם ממעמקי הלב".

"הפרויקט הכי גדול שהובלנו בשלוש השנים
האחרונות נקרא  – Water Mattersהשתתפו בו
כמאתיים איש – נוער ומבוגרים  -מאגן ים המלח
והים האדום".
מה את עושה בימים אלה?
״אני ממשיכה לפתח את תחום השת"פ עם ירדן מטעם החברה הכט
לכלית -עם דגש על קידום ותמיכה ביוזמות של ארגונים וקהילות
מהאזור שלנו ,וממשיכה לרכז את המחלקה שלי במרכז מדע ובשוט
תפות עם מכון ערבה ,שיש בה מוטיב חדש וייחודי .זו תהיה המחט
לקה הראשונה במכון שמנוהלת על ידי ירדני וישראלית  -בהובלה
משותפת של סולימאן ושלי ,והיא תמשיך לקדם מחקר ועשייה
משותפת בין ירדן וישראל".

מלגת נשיא המדינה
את ההודעה על זכייתה במלגה היוקרתית ,קיבלה רינה – באורח
סמלי ביותר – בזמן ששהתה במפגש מסכם של צוו ת �Water Mat
 ,tersבמסעדה בבית ג'אלה .הטלפון צילצל ועל הקו מנכ"ל בית
הנשיא ,שהתקשר לבשר ולברך על זכייתה במלגה" .הייתי בטוחה
שזו טעות" ,היא נזכרת בגיחוך" .עשיתי גוגל למספר שממנו התקט
בלה השיחה ,כדי לוודא שלא עובדים עליי."...
כמו סטודנטים רבים ,גם רינה הגישה מועמדות למלגות לימודים,
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נשים בירדן טוות צמר כבשים שהושלך בעונת הגז לרחובות

אבל בזו של הנשיא למצויינות וחדשנות מדעית זוכים ר ק  12ד�ו
קטורנטים מצטיינים ,הנבחרים על ידי הנשיא עצמו וחברי וועדת
העיזבונות ,והיא הגישה את מועמדותה ,בעיקר בגלל הנושא שהציג
הנשיא השנה 70" :שנות עצמאות :תודעת ריבונות ,חזון השלום -
תהליכי בנייה מדיניים ,ביטחוניים ,כלכליים של המדינה והחברה
בישראל".

אחת הסיבות העיקריות שהתחלתי את המסלול
האקדמי ,היתה שהבנתי שחלק מהתפקיד שלי
בעולם זה לגשר בין תרבויות מיינסטרים לתרבויות
פחות מוכרות ,ואני צריכה את הכישורים ואת הידע
שיש באקדמיה
במהלך הטקס המרגש ,אמר הנשיא ריבלין כי" :ההכרה במושג הריט
בונות כמושג מפתח ,העניקה למדינות את השקט הדרוש כדי להט
תרכז בגיבוש ובפיתוח עצמי .מדינת ישראל אומנם רק בת  ,70אבל
כבר מגיע לנו שתהיה לנו לא רק ריבונות מובטחת ,אלא גם תודעת
ריבונות .המחקרים החשובים שלכם ,כלות וחתני הפרס ,מלמדים
שהגענו לרגע כזה".
"זה היה מעמד מביך ומרגש ,ועד הרגע האחרון לא האמנתי שזה
קורה ".מודה רינה" .הגענו לבית הנשיא לחזרה גנרלית ,שבה היינו
צריכים לתרגל ולקבל פידבק על הקראת הפסקה שלנו ולהתאמן על
קבלת התעודה ,המיקום שלנו בטקס ,תמונות משותפות וכן הלאה".
מתוך דבריה של רינה בטקס:
״שמי רינה קדם ,אני גרה בקיבוץ לוטן בערבה הדרומית אשר נמצא
כ 50-ק"מ מאילת וכ 50-מטרים מהגבול עם ירדן.
מחקרי עוסק בשיתוף פעולה סביבתי במצבי פוסט קונפליקט ותט
פיסות קהילות הגבול והקהילה האפיסטמית את השיתוף פעולה.
המחקר מתמקד בירדן וישראל ובבלקנים .זהו תחום מחקר צעיר
וחדשני בעולם ,אשר בוחן בין היתר את התרומה של שת"פ סביבתי
ליציבות פוליטית ושיתוף פעולה מדיני .המחקר מתייחס להסכם
השלום בין ישראל וירדן ,אשר כלל פרקים סביבתיים כדוגמא יוצאת
דופן בעולם ובוחן את מידת ההשפעה של קיום נושאים סביבתיים
בהסכם ,על שיתוף הפעולה הסביבתי הלכה למעשה .המחקר שלי
ותאריי הקודמים מלווים ומחזקים את עבודתי המקצועית בתחום
זה ,אשר בו אני עוסקת מזה כשש עשרה שנים .אני מקווה שמחקר
יישומי זה יתרום למקבלי החלטות וקובעי מדיניות בניתוב מאמט
צים ,משאבים וסדרי עדיפויות .כמו כן ,אני מקווה שהמחקר יתרום
לפיתוח חזון של יציבות אזורית במזרח התיכון.״
מה חשבת על נאומו של הנשיא?
"זה היה נאום מאד מרשים ,שבו הוא נגע במורכבות של החברה
הישראלית פנימה והחוצה .לדעתי ,מהות הנאום היתה – הריבונות
שלנו מבוססת ,עכשיו אפשר להיות ביקורתיים כלפי עצמנו.

נשיא המדינה ,רובי ריבלין ,מעניק לרינה את המלגה בה זכתה

הדברים האלה ריגשו אותי ,גם כי סוף סוף אני רואה הכרה בחשיבות
הנושאים הללו ובמיוחד זה שאני עוסקת בו".
איך את מרגישה ,לאחר המעמד המכובד?
"מבחינתי ,זו סגירת מעגל ,כי אחת הסיבות העיקריות שהתחלתי
את המסלול האקדמי ,היתה שהבנתי שחלק מהתפקיד שלי בעולם
זה לגשר בין תרבויות מיינסטרים לתרבויות פחות מוכרות ,ואני
צריכה את הכישורים ואת הידע שיש באקדמיה ,כדי לממש את
הייעוד שלי .במעמד הזה ,ראיתי שזה באמת קורה ,במיוחד כתושבת
הפריפריה של הפריפריה".
ומה עכשיו?
"עכשיו אין לי תירוץ לא לקדם את הדוקטורט ולא רק שעליי לקדם
אותו ,אלא שעליי לעשות עבודה מאד טובה .יש לי אחריות רבה,
עכשיו .בימים אלה אני גם עוסקת בדיוק הנחיצות של הפרויקטים,
הבנת הנחיצות של הפרויקטים לקהילה שלנו ומאד אשמח לשמוע
דעות והצעות של אנשים ולשם כך ,מתקיים יום עיון ב – ,29.5
באנרגיה מתחדשת ,לאנשים המעוניינים לקחת חלק ולהוביל
פרויקטים עם ירדן .זו בעצם העבודה שלי במועצה  -אני הכתובת
לאנשים שרוצים להוביל פרויקטים עם ירדן .אני מרכזת את התחום,
את הפניות ,ומלווה את הפעילים הללו".
אם גם אתם ,כמוני ,הגעתם לסוף הראיון הזה עם המחשבה שאין
כאלה אנשים מוצלחים בעולם האמיתי ,באו כמה עדי אופי מקומיים
והבהירו שדווקא יש .ביקשתי מחנן גינת ,בנג'י גרובר ויעל שחם,
שיספרו קצת על החוויות וההתרשמות שלהם מהעבודה וההיכרות
עם רינה ומהפרויקט המרכזי של  ,Water Mattersוזה מה שהיה
להם לומר:
"זכיתי להיות המורה שלה!" מכריז חנן בגאווה (משפט שחזר עליו
כמה פעמים במהלך הראיון ,אבל נכתב כאן רק פעם אחת)" .הכרתי
את רינה במכון ערבה בשנ ת  2006ומהרגע הראשון היא מאד ה�ר
שימה אותי ,גם מבחינת היכולת הקוגניטיבית ,גם מבחינת היכולת
החברתית ,היזמות ושמחת החיים .בהמשך ,היא נשארה כמתרגלת
בקורס חינוך סביבתי וההתרשמות שלי רק התחזקה".
מה מייחד את רינה?
"אני עובד עם הרבה מאד אנשים ורינה בולטת ,בין השאר ,בתט
מורה שמקבלים ממנה ,באימפקט של העבודה איתה ,שממש מעט

שיר אותך .כשהיא אמרה שהיא מעוניינת בלימודים אקדמיים ,אבל
שהיא חושבת שצריך ללמוד תוך כדי עבודה ,זה מאד התיישב לי עם
מה שכבר ידעתי עליה  -היא צריכה לעבוד כל הזמן".
בין משתתפי המיזם  ,Water Mattersהיו גם בנג'י גרובר ויעל שחם.
"נפלה בחלקי הזכות להשתתף בתוכנית  ".Water Mattersמספרת
יעל" .הגעתי לתוכנית בעקבות בתי ,שהצטרפה לתוכנית הנוער.
במסגרת התוכנית ,נסעתי לירדן ,בית צחור ומצפה רמון ביחד עם
משתתפים ישראלים ,ירדנים ופלשתינים והמפגש היה מרתק ,עוצט
מתי ומדורג לפי מה שהמשתתפים יכלו להכיל".
"זכיתי להיות שותף יחד עם יאיר הבן שלי" ,מוסיף בנג'י" .העובט
דה שיחד ,שני דורות ,פגשנו ירדנים ופלסטינים שגם להם יש תקווה
 הביאה לנו אור קטן שילך ויגדל בקצה המנהרה שלעיתים נדמיתכחשוכה ,אך בעצם ,במהלך הפרויקט הזה ,עשינו צעדים משמעותיים
לעבר האור".
איך הייתם מסכמים את החוויה?
"ההשתתפות בפרויקט בהחלט שינתה את ההסתכלות שלי על שיתוף
הפעולה בין האנשים ,קירבה בינינו על בסיס אנושי ולימדה אותי
הרבה על ההתמודדות של הירדנים והפלשתינים וגם על עצמי ".חולט
קת יעל את רשמיה ותחושותיה" .גם כיום ,כאשר התוכנית הסתיימה,
אנחנו מנסים ליצור שיתופי פעולה ולהמשיך את מה שהחל בתוכנית.
אין ספק שזו היתה עבורי חוויה משנת חיים".
"יש לי המון דברים יפים וטובים לומר על הפרויקט .אלו היו רגעים
רבים של חסד .והיו גם משברים ,אבל מעל הכל ,הדבר המשמעוט
תי ביותר עבורי ,היתה התקווה ".חותם בנג'י בנימה אופטימית וחנן
קובע .״לא בכדי רינה קיבלה את מלגת הנשיא; ברור לי שרינה צריט
כה להיות גם באקדמיה ובמקביל להמשיך להיות גורם מרכזי וחשוב
בחבל אילות".
גילוי נאות לסיום – כשרק התחלתי לעבוד על הכתבה ,ביקשה ממני
רינה שהמוקד יהיה הפרויקטים המשותפים ולא היא עצמה .אמרתי
"בסדר" ,אבל זה לא ממש יצא ככה .כשמישהי אומרת לי שמה שהיא
הכי אוהבת לעשות ,זה להפוך בעיות לפרויקטים ,אז זה גורם לי לעט
שות את אחד הדברים שאני הכי אוהבת – להפוך אנשים מעניינים
לכתבה.
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קארמה חיובית

 /רותם ג'קסון

אחרי שנים של התחככות עם הסצנה התל אביבית ,בתחום האופנה ,המסעדנות וההפקות ,מחליטים קארמה
ואייל סמוראי ,לארוז את הילד ,הקשרים והסטייל ולעבור לגור בבאר אורה .ארבע שנים אחרי ,הם מודים
שההתאקלמות לא הייתה מהירה אבל הסבלנות השתלמה!
עד לפני ארבע שנים ,קארמה ( )39עוד הייתה מאפרת ומעצבת
שיער מצליחה ,בעלת סטודיו פרטי בנווה צדק ,שהתערבבה עם הסט
לבס המקומיים והייתה צמודה לגיא זוארץ בהישרדות בפיליפינים.
זה ,בזמן שאייל סמוראי ( )47עוד עשה עסקים עם אייל שני בתחום
הקולינריה והפיק את המופע של מדונה בארץ.
"חיינו את תל אביב במאת האחוזים" ,מספר אייל " -אוכל ,בילויים,
תרבות ,חברה ,האנשים הנכונים .קארמה איפרה את גיא זוארץ
בשתי עונות של הישרדות ,עבדה עם קרולינה ,דושי לייטסדורף,
יערה בנבנישתי ועוד...
אני עשיתי הפקות לאנשי העשירון העליון ,לחברות היי-טק ,ועבדט
תי במשך תקופה ארוכה עם אייל שני בתחום האירועים ,כמו גם עם
השפים אביב משה ,וגולן גורפינקל .הלך לנו באמת מצוין ולמרות
הכל ,אחרי שנולד לנו הבן הבכור ,הרגשנו שאנחנו רודפים אחרי
הזנב של עצמנו .שאפנו לתא משפחתי יותר רגוע".
איך עוזבים את כל הזוהר הזה ועוברים לקצה המדבר?
"זו לא הייתה החלטה קלה" ,נזכרת קארמה" ,בשלב הראשון ,הודינו
בפני עצמנו שאנחנו רוצים להאט את קצב החיים וקיבלנו החלטה
לעזוב את תל אביב .לא חשבנו שנרחיק עד כדי כך  -חיפשנו מושט
בים קרובים לתל אביב ,אבל ברגע האחרון התחרטנו".
"באותו השבוע של החיפושים ,שלא היה קל ,אמרנו שנתפנק
ונרד לסוף-שבוע במלון באילת ,כדי לצאת קצת מאווירת הלחץ".
ממשיך אייל" .במהלך אותו סוף השבוע ,באנו לארוחת ערב אצל
חברים בבאר אורה ואז משהו קרה לנו שם  -איך שנכנסנו בשער של
הישוב ,הסתכלנו אחד על השני ואמרנו שכזה מקום אנחנו רוצים.
משהו הדליק אותנו בשקט ,במדבריות ובזה שיש לנו חברים שם.״

"בתל אביב הייתי מחובר  24/7לכל אתר אינפורמטיבי
חדשותי שהיה קיים ,זה היה ברמת האובססיה והיום
אין לי מושג מה קורה מחוץ לבועת חבל אילות .אני
חי בשקט ובתחושת בטחון" (אייל סמוראי)
יחד עם זאת ,עלו בשניים חששות  -מה יעשו פה ואיך יעזבו את
העסקים שלהם? עם המחשבה הזאת חזרו לתל אביב ואז ,באופן
מפתיע ,התקשר לאייל החבר מבאר אורה וסיפר לו על יזם אילט
תי שמעוניין לפתוח עסק חדש בתחום הקולינרי" :נפגשנו באילת
והמיזם שלו מאוד הדליק אותי .חזרתי הביתה ואמרתי לקארמה
שאני אעשה את הפרויקט מרחוק ,אבל קארמה אמרה שלא ,שאנחנו
נעבור לאזור ,לשנה ניסיון".
"היה ברור לי שזאת ההזדמנות ,כי אחרת אייל לעולם לא יצא מתל
אביב .בינינו ,אני הייתי זו שיותר רצתה לעזוב ,אז כשאייל קיבל
את הצעת העבודה הזו ,אמרתי לו שנעשה רילוקיישן ,אבל שאני
לא רוצה לגור ממש בעיר ,אז אם כבר עוברים זה יהיה לבאר אורה.
החלטנו להיות אמיצים ולנסות ".מוסיפה קארמה.
איך התאקלמתם?
"אני התאהבתי מיד באזור ,במדבר ,באנשים ".מודיעה קארמה" .אם
היו שואלים אותי לפני ארבע שנים  -לא היה סיכוי שהייתי עוזבת
את נווה צדק בפרט ואת תל אביב בכלל ,אבל יש משהו בשקט הזה,
שהוא ממכר.
לאייל היה יותר קשה ,בהתחלה הוא לא התחבר לכלום .ביום
שההובלה הגיעה הוא רצה לחזור במשאית לתל אביב .הוא ישב על
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המדרגות מחוץ לבית ובכה".
"חזרתי מהעבודה והשער נסגר אחריי ואמרתי  -מה עשיתי לעצט
מי?" נזכר אייל.

שינויים
ואתם עדיין כאן...
קארמה" :אחרי כמה חודשים ,החלפנו תפקידים – אייל היה עסוק
עם המיזם הקולינרי וזה עשה לו טוב ואני קצת שקעתי כי לא מצאתי
את עצמי בתחום שלי .הקהל פה שונה ,העלויות והתמחור שונים,
יש פה פחות אופנה ומודעות ואז גם גיליתי שאני בהריון ,שהיה
הריון קשה ,יחסית.
אז החלטתי לקחת את זה באיזי ,להמשיך לעבוד בתחום שלי בהיקף
מצומצם ובמקביל להיות על הקו לתל אביב .היה לי קשה להתנתק
מהעבודה ולמזלי לא הפסיקו להגיע הזמנות עבודה מהמרכז ,למרות
המעבר .בתקופה ההיא הייתי עולה עם ילד בן שנה ,כשאני בהריון,
שלוש-ארבע פעמים בשבוע להפקות וכלות .בהתחלה זה עוד היה
בסדר ואפילו קצת מרענן ,כי הרגשתי שכל פעם שאני חוזרת הביתה
אני באה לחופש ,אבל עם הזמן זה שחק אותי והבנתי שזה לא יכול
להמשך ככה לאורך זמן".
"אחרי חצי שנה הבנתי שהפרויקט הספציפי שלמענו עברנו ,הוא לא
בשבילי ,אבל מכיוון שייתכן וזה היה בכלל הטריגר שגרם לנו לעזוב
את תל אביב ,אז אני לא מתלונן ".אומר אייל בהשלמה" .עשיתי עוד
שני מיזמים באילת בתחום הקולינריה ואחרי המיזם השני החלטתי
לחזור לעבוד בתל אביב ולהיות על הקו ,וכך היה במשך שנתיים
ויצא ששוב קארמה ואני החלפנו תפקידים".
עם כל השינויים והנסיעות ,לא עלתה המחשבה לעזוב הכל ולחזור
חזרה לתל אביב?
"כל הזמן זה עולה ,אבל משהו פה בכל זאת משאיר אותנו ".אומרת
קארמה.
"בהתחלה ,ההחלטה לעבוד בתל אביב ולגור פה עשתה לי טוב".
אומר אייל" .ככה היה לי גם את תל אביב וגם את המדבר באותו יום;
גם את הרעש שהייתי צריך ובמקביל גם את השקט שהייתי צריך".
"אבל זה לא עשה טוב לזוגיות ".מודה קארמה" .היה כל הזמן את
הלחץ הזה  -מה אנחנו עושים ואיפה אנחנו נמצאים .פה ,או שם?!"
מה הכריע את הכף לטובת המדבר?
"בכל פעם שחשבנו על עזיבה ,ראינו איך הילדים שלנו גדלים,
לעומת הילדים של החברים שלנו והבנו שאנחנו צריכים להישאר
פה .היום אנחנו יודעים בוודאות שזה המקום הכי מושלם לגדל בו
ילדים ".קובע אייל" .יש פה חופש ,אין דאגות לגבי איפה שהילד
מסתובב ,עם מי ואם הוא חצה את הכביש .הילד שלנו בן ארבע והוא
עצמאי כמו ילד בבית ספר.
גילינו מה זו קהילתיות ,החברים הקרובים והשבתות המשותפות
בישוב אפילו השכיחו מאיתנו את המרחק מהמשפחה .בכלל ,רוב
התושבים רחוקים מהמשפחות שלהם ,אז נוצרות עזרה הדדית ותט
חושת שותפות".
זה נכון לגבי כל היישובים בחבל אילות .מה מייחד את באר-אורה,
מבחינתכם?
"מצד אחד ,יש לישוב אופי עירוני ,כי רוב התושבים הגיעו מהערים
ומצד שני הוא מאוד קהילתי ,אבל לא קהילתי מעיק מדי .אתה לא
סגור כל היום עם אותם אנשים ,כולם בעלי מקצועות חופשיים וזה
מייצר עניין .אתה יכול ליהנות פה מכל העולמות .לנו ,סגנון החיים

קארמה ואייל סמוראי ,באר-אורה

הזה ממש מתאים והתברר כמאוד נכון עבורנו".
החיבור שלכם לתל-אביב ולהוויה שלה עדיין קיים?
"אם אנחנו מרגישים שחסר לנו משהו ,אנחנו תוך שעה בתל אביב.
אם בא לנו הופעה ,או מסיבה ,או אפילו סתם להתאוורר  -אנחנו
לוקחים טיסה ,או עולים על האוטו ".אומרת קארמה.
"גילינו שהמרחק לא כל כך מגביל ושזה גם לא באמת כזה רחוק".
מוסיף אייל" .בזכות הטיסות הכל נהיה פשוט .זה אפילו הגיע לרמה
שהיינו עושים טייקאווי מתל אביב"....
איך זה קורה?
קארמה" :בהריון שלי עם דילן ,הייתה לי תשוקה מטורפת לסוט
פגניות ספציפיות מתל אביב ,אז אייל הפתיע אותי ועשה משלוח
לשדה התעופה ומשם שלחו לנו את זה בטיסה ,באותו היום".
אייל" :באחד האירועים שעשיתי באילת ,גיליתי בבוקר האירוע
שאין את הדגים שהזמנתי .הרמתי טלפון לספק שלי בתל אביב ותוך
שעתיים היו לי פה דגים .אגב ,בדיוק בגלל הדברים האלה ,ההתנתט
קות הצפויה משדה דב קצת מלחיצה אותנו".

לחשב מסלול מחדש
שנתיים חלפו ,דילן גדל וקארמה מצאה את הזמן לחשוב גם על
עצמה ,להבין רצונות ולבחון מחדש שאיפות מקצועיות ותחומי עיט
סוק" :אחרי שילדתי את דילן והייתי קצת בבית ,היה לי זמן לחשוב
מה בא לי לעשות והבנתי שיש לי הזדמנות לחזור לתחום שרציתי
לעסוק בו לפני שהתחלתי עם תחום האיפור  -חינוך ועבודה עם ילט
דים .בתור ניסיון התחלתי לעבוד כמורה מחליפה בבית ספר 'מעלה
שחרות' ,מאוד נהניתי וקבלתי פידבקים שחיזקו לי את ההבנה שאני
גם טובה בזה .משם עברתי לעבוד בגן הילדים בישוב ובמקביל התט
חלתי לימודים של חינוך אנתרופוסופי וקורס בחינוך לגיל הרך.
במקביל ,אני ממשיכה לעסוק גם באיפור ושיער ,במינון נמוך".
ומה עם חיי קהילה?
"לצד העשייה האישית והמשפחתית ,הצטרפתי לועדת תרבות של
הישוב ולסיירת הורים .גיליתי שאני מאוד קהילתית וחיי הקהילה
חשובים לי ומפרים אותי".
אייל ,מצידו ,מודה שהוא לא ממש טיפוס קהילתי ,אבל כן איש
של אנשים ,שמתחבר לאנשים בישוב ברמה חברית" .אחרי שנט
תיים של גיחות כמעט יומיות לתל אביב התחלתי להתעייף ובשלב
מסוים ,בהחלטה משותפת ,החלטנו שאני מפנה את כל האנרגיה
שלי לאזור .התכנון הראשוני היה להקים מסעדה ,אבל לחיים יש
כוח משלהם והדברים התגלגלו לזה שבסופו של דבר לקחתי תפקיד
ניהולי באחד העסקים המצליחים של העיר ולמען האמת נפתחה לי
הצ'אקרה האמיתית למקום .היום אני מרגיש הרבה יותר מחובר לפה

ולאזור בכלל ונמצא פחות ופחות בתל אביב .אני יכול לומר בלב
שלם שההתאקלמות לא הייתה מהירה ,אבל הסבלנות השתלמה!"

"לצד העשייה האישית והמשפחתית ,הצטרפתי
לועדת תרבות של הישוב ולסיירת הורים .גיליתי
שאני מאוד קהילתית וחיי הקהילה חשובים לי
ומפרים אותי( ".קארמה סמוראי)
איך הגיבו המשפחה והחברים?
קארמה מחייכת ועונה" :הם עדיין לא מאמינים שבאמת עשינו את
זה; שני התל-אביבים שמגיל  18חיים בשכירות בתל-אביב ,קמו
ועזבו ביום בהיר אחד לקצה השני של המדינה ,ואנחנו גם לא מתכט
וונים לחזור ,נכון לעכשיו.
אבל מצד שני ,כשהם באים לבקר ,הם רוצים גם לעבור! הם מתט
להבים מהאזור ,מהישוב ומזה שהם רואים את הרוגע עלינו ,רואים
שיצאנו מהלחץ התל-אביבי ,גם הנפשי וגם הכלכלי .המרחק עשה
לנו טוב".
אז אין יותר מחשבות על חזרה לתל-אביב?
קארמה" :אין שבוע שלא עולה המחשבה הזו ,אבל אני חושבת שזה
גם היה הפוך ,אם היינו נשארים במרכז ,או חוזרים למרכז .אני כן
יכולה לומר שהיום הגענו לאיזה מקום שיש בו יותר נחת מבחינת
תעסוקה ואנחנו כן רואים את עצמנו ממשיכים פה .יש דברים שחט
סרים לנו ,אבל לא בגללם נעזוב".
"כל ההוויה שלנו השתנתה ".קובע אייל ומסביר" :אם קודם היה
חשוב לי לנהוג ברכבי יוקרה ,כי זו החברה שהסתובבנו בה ,אז עכט
שיו אין לי את הצורך הזה .יש לנו רכב סטיישן משפחתי ממוצע
ואנחנו נהנים מכל רגע איתו במדבר".
הפרנסה לא הושפעה ,או נפגעה מהמעבר?
"השקל שלנו שווה פה הרבה יותר ,במיוחד שהוא מגיע מתל אביב;
זה גם בזכות הפטור מהמע"מ וגם עלות המחייה פה יותר שפויה
מאשר בתל-אביב .לא ירדנו מרמת החיים ומאיכות החיים שאנחנו
רגילים אליהן".
"אנחנו לא מרגישים תקועים באמצע המדבר ,כי השקט פה זה
הדבר ".מסכם אייל בסיפוק רב" .בתל אביב הייתי מחובר  24/7לכל
אתר אינפורמטיבי חדשותי שהיה קיים ,זה היה ברמת האובססיה
והיום אין לי מושג מה קורה מחוץ לבועת חבל אילות .אני חי בשקט
ובתחושת בטחון ולראות את הילדים שלי קמים כל בוקר באנרט
גיה טובה ובשמחה ,או לשמוע את הילד מבקש ממני לעשות טיול
במדבר אחרי הגן ,במקום לבקש לשחק במחשב – זה שווה הכל.
מבחינתי ,קניתי את העולם שלי".
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סירי לידה

 /מרווה קובי

בעולם מנוכר ,שבו המפגש בין אנשים מתקיים בעיקר דרך פלטפורמות אינטרנטיות ,מיזמים כמו "סירי
לידה" שצצים ברחבי הארץ כפטריות אחרי הגשם ,בניסיון לענות על צורך חזק  -לייצר תחושת קהילתיות
סביב נשים יולדות  -בולטים לחיוב
הבשורה של "סירי לידה" ,שהחלה לפני כארבע שנים בפייסבוק,
הגיעה במהלך השנה האחרונה לבאר-אורה ,שם הרימה את המיזם
תושבת היישוב  -דפנה פיינגולד .לדבריה ,בפרויקט יש הרבה מעבר
לאוכל והוא מלמד על הצורך ועל היכולת לייצר את מה שהיא מכנה
"קהילתיות גמישה".
דפנה ומשפחתה הגיעו לבאר אורה מאנגליה ,לפני כארבע שנים.
היא נשואה לטובי ואימא לשלושה :אורי בן שמונה ,אמנון בן ארבע
ונעמי בת השנתיים וחצי .כיום היא מרכזת תחום מדע ,מחקר ואקדט
מיה בחבל אילות וגם חברה פעילה בועדת ילדים ונוער של היישוב.
מה זה בעצם סירי לידה?
"קבוצה של נשים מתוך היישוב מתנדבת לבשל ליולדת לתקופה
של שבועיים-שלושה לאחר הלידה ".מסבירה דפנה" .כל אחת מקט
בלת יום ובו היא מכינה מה שמתחשק לה ומפנקת את היולדת ואת
המשפחה .אם יש הגבלות או דרישות מיוחדת  -משתפים אותנו
ואנחנו משתדלות להתאים את הבישול".
איך נולד הרעיון?
"כשאני ילדתי את בני הבכור ,לא היה משהו דומה ביישוב ,אבל
בשתי הלידות האחרונות שלי קבוצת חברות בישלו והביאו לנו
אוכל וזה היה מאד כיף ונוח ,במיוחד כשאין לנו (כמו לרבים אחרים)
משפחה באזור ,שאפשר להיעזר בה.
לפני שנה בערך ,דיברתי עם עוד כמה אמהות על הנושא של אוכל
וסיוע ליולדות; את המושג 'סירי לידה' לא הכרתי אז ולא ידעתי
שזה קיים בכל הארץ .כששמעתי על המיזם ,החלטתי לנסות להרים
משהו דומה בבאר-אורה ופרסמתי באחת הקבוצות של היישוב ,כדי
לראות אם יש בכלל היענות".
אילו תגובות קיבלת?
"וואוו! ההיענות הייתה מהירה ועצומה ומיד פתחנו קבוצה נפרדת,
ייעודית ל'סירי לידה' .פתאום פנו אליי נשים שהיו בהיריון כשעברו
להתגורר ביישוב והן סיפרו שזה בדיוק מה שהיה חסר להן .יחד
עם זה ,עלה הנושא של הקליטה ביישוב בתקופה כל כך רגישה
(של הריון) והצורך לקבל עזרה כשאין לך ממי לבקש וכשמרגישים
רחוקים מהמשפחה".
אז אני מבינה שלא מדובר רק באוכל...
"לא .בעקבות השיח שהתעורר ,עלה צורך חברתי שהיה מאד חזק
ביישוב ו'סירי לידה' מצליח ,באיזשהו מקום ,לענות עליו .זה הפך
להיות מיזם חברתי שמייצר תמיכה מבחינה אישית לנשים בתקופה
הכל-כך רגישה שאחרי לידה .זה מזכיר לי את המיזם החדש 'מתט
חברות' שגם הוא נותן עוד מענה לנשים בתקופה המורכבת הזאת".
למה הכוונה?
"חופשת לידה יכולה להיות משהו מאד מבלבל  -מצד אחד ,את
מתחברת לתינוק ואת באיזושהי הפסקה מהשגרה ,אבל זו גם יכולה
להיות תקופה שבה את מאד בודדה ,אז רק האינטראקציה הביט
נאישית והידיעה שחושבים עלייך ועושים למענך  -מרגשות בפני
עצמן .אני מקבלת פידבקים מאד ברורים לכך שהמפעל הזה יצר
פלטפורמה לאנשים להתחבר ,כי יוצא שמבשלים לא רק למי שמט
כירים ,אלא לכל אחת".
זה השפיע ,לדעתך ,על תחושת הקהילתיות ביישוב?
"בוודאי .אני בן אדם שמאד מחובר למושג קהילתיות ומרגישה את
החשיבות של 'סירי לידה' ברמה הקהילתית .אני גם חושבת שהמפט
על מאד מתאים לבאר-אורה ולאופי המיוחד של היישוב".
הסבירי...
"באר-אורה היא לא קיבוץ וזו לא קהילה שיתופית שבה כולם חיים
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ארבל ,האח הגדול של רימון ,נהנה מהאוכל שבישלו והביאו

ביחד .כל אחד חי את חייו בבית שלו עם המשפחה שלו והחיבורים
מאד גמישים ולא מוחלטים .מצד שני ,זו לא עיר וכן יש את תחושת
הקהילתיות' .סירי לידה' זה בדיוק זה  -כל אחד בוחר היכן ואיך להתט
חבר וכל אחת מחליטה מתי ואיך להירתם לפרויקט .עצם ההשתייכות
לקבוצה לא מחייבת אף אחת וכל אחת יכולה להחליט אם מתחשק לה
לבשל או לא .יש מספיק חברות בקבוצה ,כך שזה מתאזן אוטומטית
ותמיד יש מספיק מבשלות .אפשר להגיד שזה מתחבר לקהילתיות
שמתקיימת בבאר-אורה שהיא לא מחויבת באופן אבסולוטי וזה הופך
אותה לגמישה הרבה יותר".

"אפשר להגיד שזה מתחבר לקהילתיות שמתקיימת
בבאר-אורה שהיא לא מחויבת באופן אבסולוטי וזה
הופך אותה לגמישה הרבה יותר( ".דפנה פיינגולד)
כמה נשים חברות בקבוצה?
"בקבוצה חברות  26נשים .החלטנו לבשל לתקופה של שבועיים
מהיום שהיולדת מגיעה הביתה ,וכדי לא להעמיס ,הוחלט על שלוש
פעמים בשבוע .בפועל ,ההיענות כל כך גדולה שיוצא שהבישולים
נמשכים קרוב לחודש"...
כמה נשים נהנו מהמפעל הזה עד כה?
"עד עכשיו בישלנו לארבע נשים והיד עוד נטויה לקראת הלידות
שבדרך".
תוכלי לספר על תגובות מרגשות במיוחד שהגיעו מיולדות?
"היו כמה כאלה  -הייתה מישהי שצילמה את הבן הבכור אוכל כל
מנה ובסוף היא הכינה קולאז' שהורכב מכל המנות של האוכל .מישהי
אחרת ,שעברה לידה קצת מורכבת מבחינה פיזית והבישולים באמת
עזרו לה להתאושש ,הכינה לכל אחת מכתב תודה ושי קטן .זה היה
מקסים והדגיש את החיבורים שנוצרו בעקבות 'סירי לידה'".

המשך בעמוד הבא

מכתבים מרגשים מבנות הקבוצה של ״סירי לידה״:
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שירה" :בנות יקרות! רימון הקטנה בת 3
שבועות ונגמרו  3שבועות של פינוקים ואוכל
טעים .רצינו להגיד לכן תודה רבה ,תודה
על היוזמה המדהימה ,תודה שבישלתן,
תודה שאפיתן ,תודה שהכנתן וחשבתן
עלינו! עזרתן לי מאוד ,אין לכם מושג כמה
זה הקל על י (רק אתן תבינו) .אוהבת
ומחכה להחזיר בשמחות".

יורדים מהגדר
›› יוצאים אל העתיד
››

תוכנית יתד ›› לצעירים וצעירות בגילאי 18-25
אשר רוצים לתכנן את עתידם ,להשיג מטרות ולהתפתח
התוכנית תפורה בשבילכם וכוללת:
ליווי אישי קשוב ותומך ● עזרה במציאת עבודה ● הכוונה ללימודים והכשרה מקצועית
התנהלות כלכלית נכונה ● מיומנויות אישיות ● ועוד...
לפרטים :איריס בר-רכזת תוכנית מרחב לקידום תעסוקה
המחלקה לשירותים חברתיים

irisb@eilot.org.il | 052-3442303

התוכנית
בחינם!
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באנו ,ראינו ,למדנו

 /ענת משלי

מעוניינים ומתעניינים בדרכי חינוך בחבל יצאו לסיור בבתי ספר בארץ ,שמטרתו חשיפה לדרכי הוראה,
למידה וחינוך במקומות אחרים .ענת משלי חזרה מתרשמת ורושמת
מורים בשיח עם תלמידים ,ביקרנו בחדרי למידה בנושאים שונים ,ובט
חדרי מנוחה רב גילאיים .פגשנו באמצעי למידה מגוונים ושמענו מן
התלמידים על חוקים וגבולות ובעיקר על אחריות אישית .לבסוף ,נפט
גשנו עם אדם יקר שהתקשה להגדיר את תפקידו כמנהל ,אך הודה כי
הסמכות מול משרד החינוך-בידיו היא .שמענו מפיו על תקוות חינוכיות
גדולות ,על תהליך ה'אזרוח' של המסגרת וההשתייכות לגורמי המדינה,
ועל אמונה ביכולתו של התלמיד ללמוד מתוך רצון והנעה פנימית.

למדנו שמורים ותלמידים זקוקים כאחד למענה די־
פרנציאלי ,למדנו שקיים קשר בין פתיחות ,גמישות,
ועשייה ברוכה .למדנו שהפריה הדדית בין תלמידים
בכל הגילאים מייצרת שיח פורה ומשרה אווירת
למידה מתוך רצון
עם שחר ,בבוקרו של יום חדש ,נאספה קבוצת אנשים חדורי אמונה ומוט
טיבציה לקיים חינוך טוב יותר לילדיהם .רסיסי טל בוקר מהולים בקורי
שינה עדינים עטפו את עיניהם ,אך לא עיוורו אותן ,מלאים באמונה
ומתרגשים עלו לאוטובוס משותף והרחיקו בנסיעה למחוזות אחרים.
הורים ,מורים ,רכזים ,כולם אנשי חינוך .חלקם צעירים ,חלקם מבוגרים
וכולם חולקים תקווה משותפת.
הגענו לתל אביב  ...עיר האפשרויות הפתוחות ...עיכוב קל בתנועה לא
הסיח דעתנו .התקבלנו בברכה בבית ספר "כוכב הצפון" על ידי המנהל
וצוותו הצעיר .פגשנו בית ספר צומח ברוח עשייתו .שמענו מן הצוות
על המבנה הארגוני המלווה את העשייה ,חזינו בקבוצות מעורבות של
תלמידים נפגשים וממשבים את עשייתם .האזנו לתפיסות המלוות את
העשייה .ולמדנו .למדנו שמורים ותלמידים זקוקים כאחד למענה דיפרט
נציאלי ,למדנו שקיים קשר בין פתיחות ,גמישות ,ועשייה ברוכה .למדנו
שהפריה הדדית בין תלמידים בכל הגילאים מייצרת שיח פורה ומשרה
אווירת למידה מתוך רצון .למדנו שמשוב לתלמידים  -אשר ניתן בדרך
מעצבת ובונה  -מעודד הנעה ללמידה ,ושמענו שהורים יכולים לקחת
חלק בעשייה הבית-ספרית ,מתוך תחושת גאווה ותמיכה בילדים ובצט
וות .כמובן שגם שקשקנו במצלמותינו כאשר מצאנו ריהוט מעורר עניין,
לוח מעורר סקרנות או מרחב מעורר השראה.
התעניינו  ,חקרנו ושאלנו איך ,וכמה ,ומתי ולמה ....נשמנו אויר ואוירה
מעוררים והמשכנו בדרכנו ,מעט צפונה ,לכפר-סבא.

תקוות גדולות
טיפות גשם קלות החלו לטפוח על ראשינו והתקבלו בחדווה יתרה.
אנשי ערבה שחונה אנו ,וכצמח המצפה לרוויה ,כך אנו שמחים עם בואו
של גשם ברכה.
התקבלנו במרחב פתוח ,כיאה לבית ספר דמוקרטי .התכנסנו לשמוע
על המבנה הארגוני בחדר הכינוסים האותנטי ,בו מתקבלות החלטות
המשפיעות על העשייה במרחב הדמוקרטי .שמענו מי הם המחליטים
ומה הם נושאי ההחלטות ,למדנו על מבנה המערכת ומחויבות התלמיט
דים בתוכה ,למדנו על הקשר בין מורה לתלמיד ,על סדר היום המייחד
את המרחב והבנו כי כל בקשה היא הזדמנות לשיח משותף ,וכי שיח
משותף הוא ההתנהגות המקובלת ביותר בעשייה הבית-ספרית ,אשר
דרכה פותרים כל קושי/צורך/בעיה .יצאנו לסייר בהדרכת תלמידים,
אשר  -ככל תלמיד בגילם ,בכל בית ספר בעולם  -שמחו לארח אותנו
על חשבון שיעור.
התפעלנו מן הפתיחות של התלמידים ומן המיומנות להדריך ולהוביל,
ומן הרגישות להאזנה ,תוך יצירת קשר בלתי אמצעי עם האחר .ראינו
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הבנו שהשיח המלווה את העשייה בבית הספר מצמיח בוגרים ברי דעת,
בעלי יכולות למידה עצמית ,חופש חשיבה ועצמאות בחירה ,אשר מסוט
גלים לקחת אחריות על בחירותיהם .חלקנו תהה על ההזנחה הסביבתית
במתחם וחלקנו קיבל את הסביבה כחלק מבחירה.
עוד שמענו על תכניות העתיד להקים במקום מתחם אלטרנטיבי מאוגד.
יצאנו מלאים במראה עיניים ,משמע אוזניים ,ומוצפים במחשבות מתט
גלגלות ...בשלב זה בטננו חשה מוזנחת מעט ואת היום סיכמנו ב"מקום
בלב" ,שם הזנו את גופנו מחדש והבנו כי פנינו לשמיים ,רוח מזינה
עוטפת את נפשנו ...עוד נכון לנו מסע המשך....

טיפ וטרינרי

 /ד"ר ריק עדן ,וטרינר

לשים לב לישבן
"הכלב גורר את הישבן על הקרקע .האם יש לו תולעים?"
אולי ,אבל כנראה שקיימת בעיה עם הבלוטות האנאליות .שתי
בלוטות אלה נמצאות משני צידי פי הטבעת של הכלב .הן
מפיצות נוזל ריחני ,שומני ,המשמש מן "תעודת זהות" ,סמן
טריטוריה וגם מעניק סיכה לתהליך הפרשת הצרכים .בעת
שיבושים בבלוטות ,הן עלולות להיסתם ,לפתח דלקת ,ואם לא
יטופלו  -עלולות לפתח מורסה.
השמנה ,חוסר פעילות גופנית ומזונות באיכות ירודה יגדיט
לו את הסיכון למחלות בבלוטות .אם הכלב גורר את הישט
בן ,מלקק ,או נושך את החלק האחורי שלו ,מפריש ריח רע,
סובל מעצירות או כאב בעת הוצאות צואה ,אז בלוטות אלו
צריכות טיפול.
הווטרינר שלך יכול להראות לך כיצד לבצע את הטיפול הדט
רוש ,אבל רוב הבעלים יעדיפו כי הווטרינר יבצע את התהליך.
אם הבעיה חמורה או חוזרת ,טיפול ווטרינרי עשוי להיות נחוץ
בכל מקרה.

תמיד שמאלני

 /דובי גולדמן

זכות לחוד ויכולת לחוד
לא בטוח שזה מה שהיה לתיאודור בראש ,כשעמד על המרפסת ,אבל דובי גולדמן ,כרגיל ,נותן לנו חומר
למחשבה .והפעם – למה הכלניות צריכות להיות הפרח הלאומי

בארץ ישראל קם העם היהודי ,בה עוצבה דמותו הרוחנית ,הדתית
והמדינית ,בה חי חיי קוממיות ממלכתית ,בה יצר נכסי תרבות
לאומיים וכלל אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי
– "חסמבה בציפורני פלורנט והקיקלופים".
בשנת תרנ"ז ( )1897נתכנס הקונגרס הציוני לקול קריאתו של הוגה
חזון המדינה היהודית תאודור הרצל ,והכריז על זכות העם היהודי
לתקומה לאומית בארצו .בשנת תשע"ט התכנס מרכז הליכוד והכריז
על זכותו לשלטון ולכסא מכאן ועד עולם.
זכויות אלה הוכרו בהצהרת בלפור מיום ב' בנוט
במבר  1917ומציוציו של י .נתניהו ,הבן השני
למשפחת המלוכה ויורש העצר ,מיום ג׳ באפריל
.2019
השואה שנתחוללה על עם ישראל ,בה הוכרעו
לטבח מליונים יהודים באירופה ,הוכיחה מחדש
בעליל את ההכרח בפתרון בעית העם היהודי ואת
העובדה שכל האירופאים אנטישמים ,כפי שראינו
בטקס השירה של האומות האירופאיות שנתכנס
זה לא מכבר ,בעיר העברית שצמחה לה מן החוט
לות.
ב 29-בנובמבר  1947קיבלה עצרת האומות
המאוחדות החלטה המחיבת הקמת מדינה יהודית
בארץ-ישראל .החלטות צריך לקיים ,אך טעויות דורשות תיקונן.
זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם ,העומד
ברשות עצמו במדינתו הריבונית .אך נאמר – זכות לחוד ויכולת
לחוד .במשך שבעה עשורים ועוד שנה אחת הוכחנו ,לעיני העולם
כולו ,שניהול עניניה של מדינה ריבונית אינו הצד החזק שלנו.
לפיכך נתכנסנו ,אנו שארית הפליטה של מדינת ישראל ,נציגי
הישוב ורסיסי התנועה הציונית ,בתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית
ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על
השבת המנדט הבריטי לארץ ישראל ,היא מדינת ישראל (לשעבר).

אנו קובעים שהחל מרגע השבת המנדט ועד לפירוקם הסופי של
מוסדות המדינה ,נמשיך לנהל בחירות כלליות כל שלושה חודשים.
עד להקמתה של מנהלת העם מחדש תהווה ממשלת המעבר כגוף
המוסמך ,אך אינו מצליח ,לנהל את עניני המדינה .אף כי מוסדות
השלטון של המדינה עומדים להתבטל ,חוקת ישראל לא תבוטל,
היות ומעולם לא חוקקה.
ארץ ישראל תהיה פתוחה לעליה יהודית וקיבוץ גלויות ,כל עוד
יהיה מי שירצה לעשות את השטות הזאת; תשקוד על פיתוח הארץ
לטובת (הפתעה! הפתעה!) כל תושביה; תהא
מושתתה על יסודות החרות הצדק והשלום לאור
חזונם של נביאי ישראל (עם דגש על הנביא
עמוס .עוז) .תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני
גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת ,גזע וחוק לאום.
ארץ ישרלאל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המ�ו
סדות והנציגים של האומות המאוחדות ותפעל
להקמת אחדות כלכלית מהים עד הנהר .באשר
לעמדתנו בשאלת הברקזיט – נבקש ארכה לגיט
בוש דעה.
אנו קוראםים לאומות המאוחדות להקיא את מד�י
נת ישראל ממשפחת העמים ולהשיבנו לחיקו
החמים של הכתר הבריטי.
אנו קוראים – גם בתוך התקפת הדמים הנערכת זה חודש ימים-
לבני העם הערבי תושבי ארץ ישראל ,ולבני כל אומות העולם ,לשט
מור על שלום הדיון ולהכיר בעובדה שהשם ארצ'י לבנו של הנסיך
הוא הגיוני לגמרי.
אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב הישוב
ולעמוד לימיננו ,בשעה שאנו מבקשים דרכונים של מדינות העולם.
מתוך חוסר בטחון מלא בצור ישראל הננו חותמים בחתימת ידנו
לעדות על הכרזה זאת .ניסינו .באמת שניסינו .לא הצלחנו.
אלוהים ,נצור את המלכה.
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ִמ ְד ַ ּב ִריא

 /ד״ר אלעד ויזל

"ואף על פי כן נוע תנוע"  -הזדמנות לבריאות

צילום :יניב כהן

גלילאו גליליי עמד בבית המשפט של האינקוויזיציה לפני כ400-
שנה והתעקש שכדור הארץ סובב סביב השמש ,בניגוד לכל התפיט
סות המסורתיות שהיו קיימות .יתכן וגלילאו החכם לא ידע אז ,עד
כמה משמעותית האמירה הזאת לגבי תנועה באופן כללי ,ועד כמה
תנועה היא מרכיב מרכזי בחיי האדם ובריאותו.
גם בתורות הריפוי שהגיעו מהמזרח הרחוק ,התנועה משחקת תפקיד
מרכזי בבריאות האדם .הסינים מתארים אנרגיה הנקראת צ'י ,הזוט
רמת ונעה בגוף ,ומדגישים את החשיבות של התנועה של אותו צ'י,
כאשר תקיעות שלו מובילה לחולי .הסינים מעודדים תנועה במשך
כל השנה ובמיוחד בעונת האביב .עוד נחזור לסינים בהמשך...
ההודים מעודדים זרימת אנרגיה בין מרכזי האנרגיה בגוף הנקראים
צ'קרות ,ואף מקדישים זמן רב כל יום לתרגולי יוגה ומדיטציה ולהט
נעת אנרגיה בגוף.

בשנים האחרונות נמצא כי כושר גופני ירוד הינו גורם
סיכון משמעותי לתמותה מכלל סיבות ,וממחלות
לב וכלי דם במיוחד
גם במערב ,יותר ויותר מחקרים מדגימים את חשיבות התנועה והפט
עילות הגופנית .כמעט בכל מחלה כרונית ,ניתן לראות כי פעיט
לות גופנית הינה בעלת אפקט מיטיב  -הן לגבי הפחתת הסיכון
להופעת המחלה והן כחלק מהטיפול בה .בשנים האחרונות נמצא כי
כושר גופני ירוד הינו גורם סיכון משמעותי לתמותה מכלל סיבות,
וממחלות לב וכלי דם במיוחד .בהנחיות משרד הבריאות מופיעה
רשימה של  23מצבי מחלה ,אשר ניתן להימנע מהם על-ידי ביצוע
פעילות גופנית סדירה ,והרשימה הולכת ומתארכת עם התקדמות
המחקרים.
אם אתם סובלים מאחד מהמצבים הבאים ,פעילות גופנית עשויה
לעזור ואף לטפל בכל אחד מהמצבים האלו .אם שפר מזלכם עד
כה ואתם לא סובלים מאחד מהמצבים הנ"ל ,פעילות גופנית עשויה
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לעזור למנוע את הופעתם:
יתר לחץ דם ,מחלות לב וטרשת עורקים ,אירועים מוחיים ,טרום
סוכרת ,סוכרת ,כולסטרול גבוה ,שומנים גבוהים ,עודף משקל ,מתח
נפשי ,חרדה ,דיכאון ,הפרעות שינה ,כאבי גב ,מחלות מפרקים ,יריט
דה בצפיפות העצם ,סוגי סרטן שונים ,ירידה קוגניטיבית ,דמנציה
ואלצהיימר ,הפרעת קשב וריכוז ,הפרעות אכילה ,התמכרויות ,מחט
לות נפש כולל סכיזופרניה ,החלמה אחרי ניתוחים ,פציעות ופגיעות
בשרירים וגידים ועוד ועוד...
למרות היתרונות המרובים של פעילות גופנית ,אחוז הפעילים גו־
פנית באוכלוסיה באופן סדיר הוא נמוך .נשאלת השאלה  -מדוע?
יוצא לי לדבר עם רבים מכם על פעילות גופנית ואני שומע מכם את
הסיבות הרבות לכך שלא מצליחים להכניס את הפעילות הגופנית
לסדר היום ,ואני בהחלט מזדהה  -היום שלנו מלא; עבודה ,משפחה,
ילדים ,זוגיות ,חברים ,מחויבויות נוספות  ...איפה נכניס עוד?
אנחנו מודעים ליתרונותיה הרבים והמשמעותיים של הפעילות הגוט
פנית ואפילו זוכרים את ההרגשה שהיתה לנו ,אז כשהיינו בכושר...
איך הרגשנו אנרגטיים ,חזקים ומהירים ,רעננים וחיוניים .והיום?
אנחנו נשתה יותר כוסות קפה ביום ונאכל יותר מתוקים כדי להט
עלות את רמת האנרגיה הנמוכה והעייפות .איך נביא לשינוי? איך
נצא ממעגל העייפות והיושבנות? (כן ,כן יש מילה כזאת ...שהיא,
למעשה ,ההפך מפעילות גופנית).
בחבל אילות התקיים מרוץ תמנע הראשון .זהו מרוץ שנולד בדיוק
מהמקום הזה – יציאה מהיושבנות וחזרה לתנועה .לא מדובר במרוץ
של טרי-אתלטיים ,או מרתוני סטים ,או אנשי ברזל כאלו ואחרים
(אולי היו שם גם כמה כאלו .)...מדובר במרוץ שלנו ,אנחנו ,האנשים
שמאוד רוצים להיות בכושר ,מבינים את השפעת התנועה והפעילות
הגופנית על גופם ונפשם ,אך לא מצליחים להכניס את הספורט
לשגרת חייהם .כל מה שבעצם היה חסר לנו  -זו מסגרת .והנה היא
הגיעה.
בחודשים האחרונים ,בשעות הבוקר המוקדמות ,התעטפנו במחממי
צוואר ,התלבשנו במכנסי ספורט שנקנו במיוחד לטובת הריצה ,נעט

צילום :יניב כהן

לנו נעלי ספורט ויצאנו לרוץ .מדובר ,למעשה ,בקבוצות קטנות של
נשים וגברים ,שהבינו שכניסה למסגרת היא זאת שתאפשר להם
להתחיל לבצע פעילות גופנית וגם לשמור על ההרגל הזה .אלה
אנשים שאינם עוסקים בספורט ומעוניינים לעשות צעדים ראשונים
ולהיכנס לכושר .מתחילים בהליכה ומסיימים -לאחר  13שבועות-
בריצה של  10קילומטרים.

תעביר את זה הלאה
אז איך עושים את זה? היוזמה הנהדרת הזאת התחילה אצל אישה
אחת  -טל הולצמן .אז ראיינתי אותה:
אז מה ,פשוט קמת בבוקר והתחלת לרוץ?
טל " :המצב הגופני שלי היה על הפנים ,לא הזזתי את עצמי ולא
עשיתי ספורט ,שקלתי א ז  20קילו יותר .הרגשתי שאני לא מכ�י
רה את עצמי – לא יכול להיות שזאת אני .התחלתי להמציא כל
מיני תירוצים למה לא לצאת לטיולים שהיו לי מאוד קשים ואמט
רתי למשפחה ולחברים שיצאו לטייל בלעדי .התחילו אצלי בעיות
בריאותיות ,אורטופדיות ואחרות ,הייתי נטולת חיוניות ,וראיתי איך
דברים הולכים ומתדרדרים.
ואז נסענו ,כל המשפחה ,לשנת שבתון בקנדה.

"מדובר בסולם מאמצים מאוד הדרגתי  -הליכה
וריצה לסירוגין בזמנים שמתארכים ומותאמים
אישית לכל משתתף .זוהי מסגרת קבוצתית ,אך
גם אישית במידה מסוימת .הבנתי שמסגרת יכולה
לעשות שינוי בהרגלים ובחיי אנשים" (טל הולצמן)
הייתי חייבת לעשות משהו עם עצמי והתחלתי באירובי של נשים
מבוגרות .באחד מהשיעורים ראיתי פרסום' :ב 13-שבועות להצליח
לרוץ  10קילומטר' .זה נראה לי בהתחלה לא הגיוני בעליל ,אבל
החלטתי להצטרף ולנסות ,מקסימום לא ילך .התחלתי את התהליך
וראיתי שאני חווה גם 'הנעה' וגם 'הנאה' ואז הבנתי שהדרך היחיט
דה שלי להניע את עצמי ,היא ליהנות מזה .התחלתי לרדת במשקל
ולהרגיש יותר טוב עם הגוף שלי והבנתי שאת הדבר המדבק הזה
אני חייבת להעביר הלאה ,ואיפה יש מקום יותר טוב לעשות את זה,
מאשר הבית ,כאן בחבל אילות?! להגיע לתחושה כזאת בגילי (,)43
מבחינתי זה הישג גדול ורציתי שעוד אנשים מהחבל ידבקו בזה
ויעבירו את ההרגשה הזאת הלאה".
איך התחלת להניע את התהליך בחבל?

"פשוט רצתי ,וזה היה סוג של
גלגל  -מישהו עושה ונהנה ואחט
רים נדבקים בזה ורוצים גם .התט
חילו להצטרף אלי חברות והבנתי
שזאת תופעה שכדאי להרחיב לעוד
אנשים ועוד ישובים בחבל .המודל
הזה ,שלמדתי בקנדה ,מאוד התאים
לחבל אילות .מדובר בסולם מאמט
צים מאוד הדרגתי  -הליכה וריצה
לסירוגין בזמנים שמתארכים ומוט
תאמים אישית לכל משתתף .זוהי
מסגרת קבוצתית ,אך גם אישית
במידה מסוימת .הבנתי שמסגרת
יכולה לעשות שינוי בהרגלים ובט
חיי אנשים ,אז סיפרתי להדס שפיט
רא על הרעיון ,היא מאוד התלהבה
ועזרה לי לקחת את זה כמה צעדים
קדימה .קיבלנו המון תמיכה מהחט
ברה הכלכלית ,המעבדה לחדשנות,
סמרתון ,פארק תמנע ומועצת חבל
אילות ,כמובן".
ואכן ,טל הינה כוח מניע רענן וחיוני בתנועה של החבל ובחודשים
האחרונים קמו קבוצות ריצה בבאר-אורה ,יוטבתה ,אליפז ,שחרות,
סמר ואילות .קיימים כוחות מניעים נוספים לעידוד תנועה ובריאות
בחבל ובמקביל קמו גם קבוצות ריצה עצמאיות בגרופית וביהל והן
עדיין פעילות ובועטות.
וכך ,בבוקר אביבי בהיר התמלא פארק תמנע בתושבי החבל ,לבוט
שים בחולצות כתומות .היה שם מגוון רחב של גילאים -הצעיר בן
 7והמבוגר בן  .71היו שלושה מסלולים;  2קילומטרים 5 ,ו ,8-וכל
אחד בחר את מסלולו .היתה התרגשות של ראשוניות באוויר ,של
משהו נכון ובריא שקורה בחבל .חנן גינת הזניק ,זמנים לא נמדדו,
לא רצנו כדי לשבור שיא ,רצנו בשביל לרוץ ,בשביל הבריאות ,בשט
ביל התנועה והתנופה.
לפני סיום ,נחזור לסינים – ברפואה הסינית ,האביב היא העונה של
התנועה .הסינים מתארים את עונת האביב כעונה של 'פריצה' .בעוט
נה זאת הניצן פורח' ,הילד נולד' ,הרעיון הופך למציאות .דרושה
הרבה מאוד אנרגייה לניצן קטנטן ,על מנת לפרוץ ולהפוך לפרח
רענן וצבעוני ,אך הוא מצליח לעשות זאת בזכות אנרגיית הפריצה
של האביב .זה הזמן שלכם לקחת רעיון ולהפוך אותו למציאות.
השתמשו באנרגיה הזו וקחו צעד קדימה עם חייכם .תתחילו הליכה
או ריצה ,שחייה ,אופניים ,יוגה ,פילאטיס ,טאי-צ'י ,או פעילות לבט
ניית עצם – העיקר תנועה.
נפגש במירוץ תמנע השני ,או לפני כן ,בריצה בשבילי המדבר,
ושתהיה לכם תנועה נעימה!
אלעד

הפעילות המומלצת לכלל האוכלוסייה הבוגרת
לצורך שמירה ושיפור המצב הבריאותי
ולהפחתת הסיכון לתמותה:

שילוב פעילות גופנית רבה ככל הניתן במסגרת חיי היום-יום:
לעלות במדרגות ולא במעלית
לטייל עם הכלב ,לנסוע לעבודה באופניים
להחנות את הרכב במרחק  10דקות הליכה ממקום העבודה
לצאת עם הילדים לשחק בחצר או בפארק וכדומה.
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משולחנו של חנן /

חנן גינת

ראש המועצה האזורית חבל אילות וד"ר לגיאולוגיה

אתגרי תחבורה בחבל אילות
חבל אילות היא המועצה האזורית השניה בגודלה בארץ ,ומשתרעת על שטח של  13%משטח מדינת ישראל.
אנחנו חיים באזור הפריפריאלי והמרוחק ביותר ממרכז ישראל .התחבורה בתוך החבל עצמו והתחבורה
אלינו היא מהאתגרים החשובים ביותר .מטרת כתבה זו היא עדכונים על אמצעי התחבורה
היבשתית והאווירית בחבל אילות ,נכון לאביב 2019

התחבורה היבשתית

התחבורה האווירית

כבישים
כבי ש  – 90עד אביב  2020תושלם הרחבת כביש  90עד צומת קט�ו
רה .בשיתוף עם עיריית אילת ומועצה אזורית ערבה תיכונה ,נפעל
בכל כוחנו להגדלת התקציב להמשך הרחבת הכביש.
לצערנו הרב ,כביש  90הוא כביש דמים ,ולאורכו בערבה ,באזור
ים-המלח ובבקעת הירדן נהרגו כ 20-איש במהלך השנה האחרונה.
בקטע הכביש בין יטבתה ואילת היו מספר תאונות ומספר נפגעים
קטן מאוד בהשוואה לקטעי הכביש האחרים .הסדרת אמצעי הבטיט
חות בכביש זה ולאחר מכן הרחבתו  -חשובים ביותר.
כביש  – 40תוואי הכביש שופץ לפני מספר שנים ובסך הכל מרבית
התנועה של כלי הרכב הפרטיים לכיוון באר-שבע מתנהלת בתוואי
זה .אנו פועלים מול הצבא לצמצם את מספר השעות שבו הכביש
נחסם לתנועה .במהלך השנה הקרובה נצא לדרך בתכנון מחדש של
הצומת בנאות-סמדר ,במימון החטיבה להתיישבות.
תחבורה ציבורית בחבל אילות
ב 21.6.19 -אנו יוצאים לדרך עם שלושה קווים החדשים בחבל
אילות –  .22,23,24אלו יחליפו את קו  ,20הקיים למעלה משלושה
עשורים .מערך התחבורה החדש ישפר משמעותית את תדירות הקט
ווים לישובים בחבל אילות ,ויקצר את משך הנסיעה.
לקראת סוף שנת  2019יפתח ביה"ס היסודי החדש שליד המועצה
ולכך תהיה השפעה רבה על שעות ואופן ההסעה של התלמידים.
תהיה הפרדה כמעט מוחלטת בין התחבורה הציבורית להסעות התט
למידים.
לקראת תחילת פעילותם של הקווים החדשים נוציא הסבר מפורט
על פעילותם .במקביל ,אנו מתקדמים עם פיתוח אפליקציה שתאפט
שר קבלת מידע און-ליין על תנועת האוטובוסים וזמן הגעתם.
רכבת לאילת
קרוב להשלמה התכנון המפורט של תוואי הרכבת לאילת .בשנת
 2012התקבלה החלטת ממשלה לסלילת תוואי הרכבת .מדובר
ברכבת נוסעים מהירה ,שמשך נסיעתה מתל-אביב לאילת ייארך
שעתיים וחצי .מתוכננות שתי תחנות בחבל אילות  -בנמל התעוט
פה רמון ובאזור המועצה .ואולם ,לטובת ביצוע הפרויקט יש צורך
בגיוס תקציב של  25מיליארד שקל לפחות וכן יש להתקדם בפתרון
סוגיות שונות  -הן בחבל-אילות והן בערבה תיכונה וברמת-נגב.
בין השאר ,סוגיות מרכזיות הקשורות במעבר הרכבת באזור המכתט
שים וכן באופן הכניסה של הרכבת לאילת.

בחודש מרץ החל בפעילות מלאה נמל התעופה רמון .נמל תעופה
זה מחליף את שדות התעופה שהיו באילת ובעובדה .היקף תנוט
עת הנוסעים בשדות אלו ,בשנת  ,2018הגיע ל  1.6מליון נוחתים
וממריאים ,מתוכם קרוב ל 300,000-בעובדה ,חלקם הגדול תיירים
מחו"ל בטיסות מוזלות .לקראת פתיחת נמל התעופה הורחבו כיט
כרות הכניסה לאילת ,על מנת להקל על התנועה .כמו כן ,הוסדרה
הסעת נוסעים בשאטלים  -הן מהעיר אילת והן מחבל אילות .אנו
מקווים שבמהלך החודשים הקרובים נסדיר את תחנת האוטובוס
בסמוך לצומת היציאה מנמל התעופה .חשוב להזכיר שעם תחילת
הקמתו נקרא נמל התעופה – "תמנע" .על פי החלטת שר התחבורה
שונה השם לנמל תעופה "רמון" .אנו בקשנו לקרוא לנמל התעופה:
"תמנע-אילת על שם אילן ואסף רמון" ,אך לצערי בקשתנו לא התט
קבלה .בכל אופן ,הקוד של נמל התעופה הוא ( ETMכלומר אילת-
תמנע) .היקף התנועה המרבית בנמל התעופה ,הוא  4.5מליון איש.
אנו מאוד מקווים שבשנת  2020יגדל מספר התיירים המגיעים לנמל
התעופה ותנועת הנוסעים תגיע בשנה זו לשני מליון איש.
נמל התעופה רמון שייך לעירית אילת ובעצם הוא אי של אילת
בחבל אילות .אנו ,המועצה ,זכאים לקבל  30%מהארנונה השנתית,
בסך  4.5מליון .₪
במהלך חודש מרץ פעלנו רבות ביחד עם עיריית אילת לדחיית סגיט
רת שדה-דב .בהמלצת נשיא המדינה וועדת הפנים של הכנסת ,יש
לפעול לדחיית סגירת השדה ,עד מתן פתרון הולם לקשיים שייווצרו
עם סגירתו.
באזור שדה התעופה בעובדה מתוכנן לקום  -כנראה בחודשים הקט
רובים  -האיירפארק .האיירפארק הינו מתחם תעופתי שמטרתו שיט
מור ,שדרוג ,השבחה ואחסנה של כלי טייס מסחריים .בשלב ראשון,
מדובר על אחסון של  250מטוסים וצוות הפעלה של למעלה מ100-
איש ,שיגורו בחבל אילות ובעיר אילת.
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לסיכום
אנו ,במועצה ,פועלים מול כל הגופים האחראים על פיתוח נכון של
אמצעי התחבורה היבשתית והאווירית בחבל אילות .הסדרת הכביט
שים ,הסדרת התחבורה הציבורית והמשך קידום נכון של התעופה
בחבל אילות יסייעו מאוד בשיפור איכות החיים שלנו ובקידום מנוט
עי הצמיחה.

המדור לשירותכם /

שרי ניצן

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

בונים רצף של מענים
משרד הרווחה מציע מגוון תוכניות לגילאים השונים ,מלידה ועד
זקנה .עם גידול האוכלוסייה בחבל אילות והצרכים העולים בהתאם,
המחלקה לשירותים חברתיים נרתמה לשלב כמה מן התוכניות הללו
בתפריט השירותים שאנחנו מציעים לתושבים.
המגמה היא להרחיב את רצף השירותים שאנחנו מציעים לכל פלחי
האוכלוסייה ,וכאשר מתאים ואפשר  -להפעיל אותם יחד עם מחלט
קה נוספת במועצה ,לצורך העשרת המענה ואיגום משאבים.
החודש בחרתי לתת סקירה של התוכניות היעודיות המופעלות
בחבל אילות  -מלידה ועד גיל  ,26שהמחלקה לשירותים חברתיים
שותפה להן:
לפני חמש שנים ,חבל אילות נכנס לתוכנית הלאומית ","360
יחד עם עיריית אילת .לתוכנית הלאומית שותפים חמישה משרט
די ממשלה  -משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,משרד החינוך,
המשרד לביטחון פנים ,משרד הבריאות ,והמשרד לקליטת עליה.
סקר נרחב שבוצע בחבל אילות ,העלה צרכים של ילדים מלידה
ועד גיל  .18צוותים מקצועיים  -בעיקר מתחום החינוך והשירותים
החברתיים  -בחרו בתוכניות מתאימות לצרכים ולתקציב ,והיום
אנחנו מפעילים ארבע תוכניות – דלת פתוחה וסדנאות הורים לגיל
הרך ,תוכנית טיפול באומנויות לגיל יסודי ,ורכיבה טיפולית לילדי
החטיבה .בקרוב ,נתחיל מיפוי חדש ונשקול שינויים .באפשרותנו
לבחור ממאגר תוכניות מוצעות ,וכל תוכנית מלווה על ידי אחד

צמח החודש

 /בני שלמון

המשרדים .האחריות על ריכוז התחום בחבל אילות היא של המחלט
קה לשירותים חברתיים.
לפני כחודש קלטנו במחלקה עובדת סוציאלית חדשה  -נטע טבת,
לתוכנית חדשה בשם "להב"ה – למען הנוער בסיכון במרחב הכפט
רי" ,אשר ,בהפעלת רכז ממחלקת חינוך ונטע מהמחלקה לשירותים
חברתיים ,תציע תוכניות לנוער בגילא י  ,13-18דרך החינוך הב�ל
תי פורמאלי .התוכנית תופעל ברמה המערכתית והפרטנית .ברמה
המערכתית ,היא תציע ליווי למדריכי הנוער ,וברמה הפרטנית היא
תאפשר ליווי ותמיכה טיפולית לבני הנוער ,על פי הצורך.
כדי להשלים את השירות החשוב של ליווי המערכות הבלתי פורט
מאלית בישובים גם לגיל היסודי ,אנחנו מגבשים בימים אלו  -יחד
עם מחלקת חינוך  -תוכנית אזורית במימון מפעל הפיס.
צעירים בגילאי  ,18-26שסיימו כיתה י"ב ,יכולים לקבל שירות
מתוכנית ית"ד ,המופעלת בחבל אילות כ"מרחב התעסוקה" ,על ידי
עו"ס איריס בר .התוכנית מציעה ליווי פרטני בהתלבטות והכשרה
לעולם העבודה ,כולל כלים כדי להגיע למטרות .איריס בונה שיתוט
פיות יחד עם מחלקת צעירים ,עם ההאב האזורי ,ובימים אלו מבצעת
מיפוי תעסוקה כדי לבדוק צרכים אזוריים למבוגרים מכל הגילאים,
ומשאבים קיימים ופוטנציאליים .תוצאות המיפוי יגיעו לשולחן
ראש המועצה ,לצורך קבלת החלטות על פיתוח מענים בהמשך.

יוני
הילל מקומט
צמח רב-שנתי צנוע ונדיר ,אך יפה להפליא ,כמו
כוכב נוגה בבוקר..." :איך נפלת משמים הילל בן
שחר( "..ישעיהו י"ד .)12
שם המין נובע מצורת פריו הנפוח והמקומט .ההיט
לל הוא ממשפחת הזיפניים ,אך הצמח שעיר ורך
למגע.
מקורו במרכז אסיה (אירנו-טורני) ,ובארץ ,מתוך
ארבעת המינים בסוג – שניים מצויים רק בחרמון.
הוא פורח באביב המאוחר (מרץ-אפריל) ,והפרח
משנה את צבעו מארגמן לכחול ,כאיתות למאביט
קים .הפרי מדהים בצורתו .נדיר ,אך שווה להתכוט
פף ולהסתכל מקרוב בפרח ובפירות .נצפה בבקעות
הגבוהות ,במישר ,בהר הנגב ובבקעת ים המלח.
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יוזמה ליצירת אירועי מוזיקה ויצירה בדגש
על תרבות צעירה ומתחדשת בערבה הדרומית

מופע פתיחת קיץ כפול!

40

שרי אשחר

₪
ברכישה מוקדמת באתר

50

₪
בקופה בערב המופע

 7.6שישי
בשעה20:30 :
תצפית גרופית

פתיחת שערים20:30 :
הופעה שהפכה לתופעה בסצינת הגלובל גרוב בארץ.
מופע לייב אלקטרו אקוסטי אנרגטי ובועט שכולו
מסיבה מטורפת .הרכב של חיות במה שמרימים לכם
חגיגת קצב מכל העולם עם שילובים אקזוטיים מבלקני
למרוקאי קולומביאני ועד ברזיל לג׳אמייקה דרך יוון ותימן
כאשר הכל עטוף בביטים אלקטרונים שורפים.

זמרת-יוצרת בת לקהילה האתיופית ,משם היא
שואבת השראה ומייצרת אינטרקציה מעניינת
בין גרוב אפריקאי -אתני מקפיץ וסול אמיתי
שחודר ללב .אבבה מופיעה על במות בארץ
ובחו"ל ,מייצרת שיתופי פעולה מעניינים
עם מוזיקאים ישראלים ונמצאת לפני
הוצאת אלבום חדש!

טרנטה גרוב מאשין
צילום :עמית ארד

לפרטים  -שרון ארובס ,רכז צעירים:
klita@eilot.org.il | 052-7411081

אבבה דסה

בשיתוף מחלקת צעירים
ומתנ"ס חבל אילות

