שער של הרגע האחרון.
אחרי שכל העיתון מוכן והחדשות
כבר לא חדשות ולא הכל רלוונטי
שער עצוב.
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הנוסעים האחרונים משדה-דב ,מתבקשים לכבות את האור

הטקסט באדיבות ״אתר הבית״  -אתר המגורים בכפר

 – 1961עיריית תל אביב מבקשת לראשונה להעביר את שדה דב למקום אחר ,בין השאר לאור גידול הפעילות
בשדה וצמיחתה של שכונת רמת אביב .מתקבלת החלטה לסגור את השדה ולהחליפו בכביש מהיר מתל אביב לנתב"ג.
 – 19655מתגבר קצב העבודות להקמת חלופה לשדה דב במסגרת נמל התעופה בן גוריון .המדינה מוכרת את ק�ר
קעות השדה ליזמים פרטיים.
 – 1967וועדת השרים לענייני כלכלה דנה בפינוי שדה דב .סיבה נוספת שמצטרפת לשיקולים :הרחבת תחנת הכוח
רידינג .שר התחבורה קובע כי שדה דב ייסגר ב 1-לספטמבר .1967
 – 1969הרוח משתנה .מתחילים דיונים הפוכים שמדברים על פיתוח שדה דב והרחבתו.
 – 2002משרד האדריכלים "אלרוד אדריכלים" מציע תוכנית להעברת שדה דב לפעילות על אי מלאכותי בים.
 – 2007המדינה חותמת על הסכם מול בעלי השטח בשדה דב ,לפיו היא מתחייבת לפנות את השדה.
 – 2010מוצגת תוכנית "מנהטן על הים" במסגרתה שר התחבורה ושר השיכון מתחילים לפעול בהקדם לסגירתו של
שדה דב לטובת בניית כ 12,000-יחידות דיור בתל אביב .חברות התעופה מתנגדות לתוכנית.
 – 2012התוכנית לפינוי מאושרת על ידי הממשלה ונקבע כי צו רשות שדות התעופה לגבי שדה דב לא יוארך מעבר
למועד פקיעתו ביוני  .2016נקבע כי הפינוי של שדה דב יושלם עד שנת  .2018בג"צ מחליט להאריך את מועד פקיעת
הצו לאפריל  .2017נקבע כי פעילותם של המטוסים הקלים המשתמשים בשדה דב תועבר למנחת מטוסים חדש בעין
שמר ,ומטוסי החברות המסחריות יפעלו מנמל התעופה בן גוריון.
 – 2016מועלית לדיון הצעת חוק פרטית למניעת פינוי שדה דב ומתקבלת בכנסת ברוב של יותר מ 80-ח"כים מרוב
סיעות הבית .ועדת השרים לענייני חקיקה דוחה את ההחלטה לגבי הנושא בשלושה שבועות ,ומספר ימים לאחר מכן
מפורסמת פשרה של שר האוצר לפיה השדה האזרחי יפונה בשנת  2017כמתוכנן ,ולאחר הפינוי הקרקע תופשר ויבנו
עליה כ 4,000-יחידות דיור .נקבע כי הפעילות האזרחית משדה התעופה לאילת תמשיך לפעול שנתיים נוספות מתוך
"השדה הצבאי" ,וזאת עד לשנת  .2019נקבע כי לאחר סגירתו של החלק הצבאי ,יבנו במקומו כ 12,000-יחידות דיור.
 – 2017המדינה מגישה בהסכמת עיריית תל אביב בקשה להארכת השימוש בחלק הצבאי של שדה דב עד אוקטובר
 ,20177ולדחות את הפינוי שתוכנן לאפריל באותה השנה .בעלי הקרקעות עותרים לבג"צ כנגד הבקשה .עתירתם מ�ת
קבלת ונקבע כי הפינוי צריך להתבצע באפריל .עוד לפני פסיקת בג"צ ,הכנסת שבה להליך החקיקה של הצעת החוק
הפרטית מקיץ  2016וזו מאושרת סופית במרץ  .2017לפי החלטה זו ,נקבע כי הפינוי של הבסיס הצבאי בשדה דב לא
יעשה לפני תחילת שנת .2019
 – 2017שר האוצר מחליט כי עלות הפעלת הפעילות האזרחית מהשדה הצבאי ,על ידי מבנים זמניים ,תדרוש
הוצאה של כ 50-מיליון שקלים .אי לכך ,הוא מחליט להאריך פעם נוספת את פעילות השדה האזרחי .הפעם ,עד יולי
 .2018בשלב מאוחר יותר יקבע כי יש להתאים את הפינוי של השדה האזרחי לפינוי השדה הצבאי .קרי ,לא לפני
ינואר .2019
 – 2018משרד הביטחון מבקש לדחות את פינוי השדה הצבאי עד יולי  2019ובקשתו מאושרת .ראש עיריית תל
אביב מציע להקים טרמינל חדש בשדה דב ,בסמוך למסלול הקיים ,ולצמצם בכך את שטח השדה הכולל .זאת ,תוך
שמירה על פעילות השדה כנמל תעופה אזרחי .לפי תוכנית זו ,יוקמו בתל אביב כ 8,000-יחידות דיור חדשות ,במקום
כ 16,000-יחידות דיור .התוכנית "זוכה" להתנגדות נחרצת מצד בעלי הקרקעות וכן מצד מהנדס העירייה ,רמ"י וה�מדינה .אולם חרף ההתנגדות היא מאושרת להפקדה בועדה המקומית לתכנון ובנייה בתל אביב (וזאת למרות שהתוכנית
לפינוי של השדה כולו נדונה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ,ואושרה להפקדה כחודש לאחר מכן).
 – 2018הכנסת מאשרת החלטה של וועדת הפנים לפיה תהיה לשר הביטחון הסמכות לבחון מחדש את ההשלכות
הנוגעות לפינוי השדה הצבאי בשדה דב.
 – 2019רשות שדות התעופה מודיעה כי שדה דב ייסגר כפי שתוכנן ביולי  ,2019ומורה במקביל לחברות התעופה
אשר פועלות בו להיערך עם פתרונות בשדות תעופה חלופיים .זאת במקביל לסמכותו של שר הביטחון להורות על
דחייתו של הפינוי ו/או שינוי המתווה לסגירה הכוללת.
 1.7.2019שדה-דב נסגר.
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השדה של שרדינגר
בשעת הכנת הגיליון שאתם אוחזים כעת
בידיכם ,עדיין לא נפל הפור ולא ידוע האם
שדה-דב יחיה כדי לראות עוד נוסעים ,או
לא .זה מזכיר לי את החתול של שרדינגר
– אותו פיזיקאי אוסטרי שהגה ניסוי שמש
טרתו להמחיש את ההתנהגות של מכניקת
הקוונטים .כל הנושא מאד מורכב וכל מה
שאני יודעת מושתת על הסבר שנתן לי
סטודנט לפיזיקה אי-אז בשנות העשרים
לחיי .אותו סטודנט הבין עם מי יש לו עסק
ופישט את הסיפור עד כמה שאפשר :מכניש
סים חתול לארגז עם חורים ,מפציצים את
הארגז בחלקיקים רדיואקטיביים ,שעוברים
רק דרך החורים .ומה קורה לחתול??? שאש
לתי באימה ...או ,אז זה העניין – עד שפותש
חים את הארגז ,לא יודעים אם החתול חי ,או
מת ,כי היו לו  50%סיכויים לכאן ולכאן ,כך
שעד שפותחים את הארגז – הוא גם חי וגם
מת באותו הזמן .ממש כך ,שדה-דב ב – 1.7
מבחינתי ברגעים אלה ,נכון ל– 23.6.19-
גם פתוח וגם סגור( .במילים אחרות – אין לי

מושג על מה אני מדברת ,זו נראית לי אנש
לוגיה נכונה ,אבל יכול להיות שעשיתי בלגן
שלם מתיאוריה מכובדת ובסך הכל רציתי
כותרת מוצלחת לטור).
זה חשוב מאד לגיליון יולי  ,2019כי לא רק
סיקור המאבק מופיע בו ,אלא גם התייחסות
לנושא מצד חלק מהכותבים והיה עליי להש
חליט האם להכניס את החומר הכתוב שעבדו
עליו לא מעט ,מבלי לדעת אם יהיה רלוונטי
כשיגיע העיתון אליכם ,הקוראים.
החלטתי להשאיר את הרשימות ,גם כי אחת
מהן היא של דובי גולדמן ,שיכול לכתוב גם
על תקופת האבן ועדיין להישמע רלוונטי,
אבל גם כי אסור לנו להיות שאננים – היה
ויקרה נס ויישאר השדה פתוח – החרב לא
הוסרה ,רק זזה מעט הצידה והיא תשוב
לרחף מעל ראשנו .בתקופת החסד שתינתן
לנו – אם תינתן – יהיה עלינו לתבוע הקמת
חלופה ריאלית לשדה-דב ,עד מועד סגירש
תו .הנושא חייב להישאר על השולחן – של
הממשלה ושלנו.

תקליט מקולקל

ואפילו זה לא עזר.
חנן גינת נואם בהפגנה מול בית ראש
הממשלה בירושלים

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

רק בגיליון הקודם תהיתי איפה היו כולם
בהפגנה ברחבת מוזיאון ת"א .טוב ,נגיד
שהנושא לא דיבר אליכם .אבל שדה-דב???
להפגנה בירושלים הגיעו פחות -מ 40-תו�ש
בי החבל ,מחציתם עובדי מועצה.
יום לפני ההפגנה נכנסתי לכית ה  Xבת�י
כון ,כדי לספר על המתוכנן למחר ולנסות
לשכנע את התלמידים להצטרף .שאלתי מי
מהנוכחים טס ,אי-פעם ,דרך שדה דב ולאש
חר שכמעט כולם הרימו יד ,הנחתי שהבעיה
ברורה .ואז" :מה הבעיה?" שאל אותי אחד
התלמידים ברצינות – "אז נתפוס טרמפים".
אוקיי ,נעזוב לרגע את תלמידי התיכון ,המש
סוגלים בהחלטה של רגע לעמוד -ב 45-מ�ע
לות בצל על כביש  90ולהתנייד בטרמפים
לחברים בצפון .אנחנו ,המבוגרים יותר ,המש
נוסים יותר ,החורקים יותר ,מבינים את הבש

כתובת המערכת :מ.א .חבל אילות88820 .

nakdimon@eilot.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
משתתפים :שרון ארובס ,דורית בנט,
דובי גולדמן ,חנן גינת ,רותם ג'קסון,
אלעד ויזל ,שרי ניצן ,נדב סטרק,
מרווה קובי ,בני שלמון ,ליטל שמואלי
מזהים את עצמכם? לא.
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עיה .מודעים לה ,חרדים ממנה .כל כך הרבה
תלוי בשדה הקטן הזה; כל כך הרבה טירחה,
עוגמת נפש ,זמן יקר ,איכות חיים ובריאות
תלויים בשדה הקטן הזה; וכולם שלנו.
כשהלין בפניי אחד מוותיקי היישוב ,על כך
שיש להקריב יום שלם על מנת לעלות ליש
רושלים להפגנה ,השבתי כי אם יקדם היום
הזה את המאבק ,הרי זה שווה ,כי הוא יחסוך
לנו הרבה ימים אבודים ועוד" .יהיה בסדר",
הניף ההוא ידו בביטול" .לא יסגרו" .באותו
רגע ,הצלחתי גם לרצות שהשדה ייסגר ,כדי
שנלמד את הלקח וגם ,כמובן ,לא לרצות
שייסגר ,כי ,נו ...זה יהיה רע .ושוב חזרתי
לאנלוגיית החתול של שרדינגר .ממש מקש
ווה שהבנתי את הרעיון...

שלכם ,גל נקדימון

מה קורה לאחד האתרים המרכזיים
בחבל אילות

פוסעים בשביל ישראל+
לזכרו של אלעד דן
טיול מס׳  9אוקטובר 2019

 3ימים באזור
מישור החוף
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מיועד לתלמידי ח’ עד בוגרים בני 70
תלמידי כתה ז' בליווי בוגר

ים בשב

פו
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מכתבים

ש ראל

אלעדדןדן
שלאלעד
לזכרו של
לזכרו

יום חמישי – 24.10

יציאה מהערבה בשעות הבוקר המוקדמות .נסיעה לתחילת
המסלול בתחנת הרכבת בחדרה – משם נלך מזרחה
לפארק השרון עד לנחל אלכסנדר ונסיים בחוף בית ינאי.
האוטובוסים יאספו אותנו לפארק המים בשפיים ,שם נלון
בשני הלילות .במקום שירותים ומקלחות (כ 10-ק"מ).
קודם כל הקדמה קטנה  -ולא בגלל שאני חבר יטבתה.
"יטבתה ארץ נחלי מים" .אינני יודע אם הפיסקה הנ"ל המופיעה
אי-שם בתנ"ך היא אכן אמיתית והאם היא באמת מתכוונת לאותו
אזור הנמצא בקרבתנו (קיבוץ יטבתה) ,אבל אי אפשר להתכחש למה
שרואים בו .קודם כל ,המטע הערבי  -נווה מדבר גדול יחסית ,וודאי
הגדול ביותר בחבל אילות .אחריו ,שרידיהם של הרבה מערכות
השקיה (פוגרות) עתיקות ,כל מכלול המשטרה התורכית  -שבכלל
אומרים שאינה תורכית אלא תחנת ממסר בריטית של טלגרף -
המצודה שעליה ניצב המבנה הנ"ל ,שרידיו של בית המרחץ הנמצא
בצמוד ,שרידי המצודה הנמצאים על גבעה מעל יטבתה ושרידיו
של חאן ערבי עתיק הנמצא בצמוד למתחם ביה"ס החדש ההולך
ומוקם בקרבת מבני המועצה .ולבסוף  -צפיפות עצי השיטה וגודלם
הפזורים בשטח מעידים/רומזים על משהו טוב שנמצא מתחת לפני
השטח .כל הדברים הללו מעידים שהמקום היה אתר מרכזי בערבה,
לאורך כל הדורות.
אינני מחשיב את עצמי להידרולוג ,או גיאולוג ,המבין בתחומים
הללו ,אבל מה שרואים על פני השטח מעיד על עצמו ואולי הפיסקה
שבה פתחתי  -יש בה משהו.
ועכשיו לעניין עצמו שבגללו נכתבת רשימה זו .לאחרונה ,באחת
מנסיעותיי מאילת הביתה ,בעוברי מול אותו "מטע ערבי" שמתי
לב שעצי התמר (ציגי ידידי ,הרב-מומחה לעניניי תמרים ,אומר
שלא כולם) באותה נאת מדבר  -כפותיהם התחתונות הצהיבו ,תוש
פעה שעד כמה שזכור לי (מעל  60שנה) לא נצפתה מעולם .סיירנו
בשטח ואכן ,רוב העצים  -כולל עצים המרוחקים ממרכז המטע
 סובלים מאותה תופעה והדבר נראה מדאיג .לכל מי שהתוודעלדבר ,נראה שהתופעה קשורה למים ,אבל על מנת לשלול אפשרות
של מחלה או מזיק הוזמנה גם בדיקה אנטמולוגית.
ולבסוף ,אני חושב שנאת מדבר זו  -יש לה מקום של כבוד במערך
הנופי של חבל אילות ולמרות שרובנו חולפים על פניה ואיננו שמים
אליה לב כי היא חלק מהנוף  -חשוב שהיא תתקיים ולא תאבד לנו.
ולכן ,אני פונה למועצה שתיקח על עצמה את הטיפול בנושא ותשש
מור על פנינת נוף זו ,גם לדורות הבאים.
תודה על תשומת הלב.

יום שישי – 25.10
הקפצה חזרה לבית ינאי ,נמשיך לאורך החוף עד "חוף
העונות" בנתניה ,נעלה לטיילת של העיר .לאחר עקיפת
"בית גולדמינץ" נרד עם השביל בפארק האירוסים ,ל"חוף
הירוק" .מדרום למכון וינגייט נעלה על המצוק עד קיבוץ
געש .נלך לאורך המצוק עד לפארק המים בשפיים
(כ 20-ק"מ).

יום שבת – 26.10

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

המחיר כולל נסיעות ,לינה ,הדרכה ,אוכל ולוגיסטיקה
ביטול השתתפות ללא חיוב :עד  3ימים לפני היציאה
ההרשמה נסגרת ביום שני ה21.10.19-

פרטים לגבי ההרשמות יפורסמו בהמשך.
לפרטים נוספים:
חניתה שוובר 052-4769711 -

בית ספר משותף בערבה

המשרד להגנת הסביבה

החברה הכלכלית
לפיתוח חבל אילות

Dead Sea & Arava
Science Center
Under the auspices of Ben-Gurion University of the Negev

פיץ ,יטבתה
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מהמתרחש בחבל
מקום קטן  -יתרון גדול
את הילדים שלי ובעיקר מה חשוב ומה פחות חשוב .זה עזר לי להבין
מאין הילדים באים בהתאם לתהליך ההתפתחותי שהם עוברים .זה
פשוט נותן כלים להקל על הגדילה של כולם".
ויש תכניות להמשך?
"אנחנו רוצים לפתוח מחזור נוסף ,אם יהיו מספיק מתעניינים".
השיחה עם פאולה שיקפה לי עד כמה החיים בחבל אילות מאפשרים
לנו ,התושבים ,ליצור ולעצב את עולמנו מתוך חזון אישי .נראה שזה
היתרון הבולט של חיים במקום קטן  -החופש להמציא ,ליזום ולסש
חוף אחריך אנשים.

בחצי שנה האחרונה התרחש ,אחת לשבוע ,בבאר-אורה ,לא פחות
מקסם מקומי  -ביוזמה אישית של תושבת באר-אורה פאולה ארמוש
זה ,נפתח סמינר ללימודי אנתרופוסופיה ,שבו לקחו חלק עשר נשים
מבאר-אורה ,לוטן ואילת.
בסיוע של ניר מצרי ,מורה בבית ספר ולדורף בספיר שבערבה התיש
כונה ,הצליחה ארמוזה לפתוח חצי סמינר שהתקיים פעם בשבוע,
בחודשים נובמבר  – 2018יוני  .2019הלימודים התבססו על משנתו
של רודולף שטיינר ,אבי החינוך האנתרופוסופי.
נפגשתי עם פאולה כדי לשמוע על התהליך ,הלימודים והתובנות:
מי הנשים שהשתתפו בקורס? האם ואיך הן קשורות לחינוך?
"לא כולן קשורות לתחום החינוך; הרוב היו אימהות טריות או ותיש
קות .היו כאלה שלא הכירו כלל את התחום ,לעומת
אחרות שהכירו דרך הילדים שהתחנכו בגנים אנתרופוש
סופיים ,או מכיוונים אחרים .פשוט התחלנו בלימודים
וכל אחת קיבלה מה שהיא צריכה".
מה כללו הלימודים?
"עסקנו בחינוך ובחינוך עצמי ,חינוך לגיל הרך בהנחיה
של אבישג מקיבוץ סמר ,בדגש על דרך פנימית ,מתוך
תפיסה שרואה בלימוד העצמי ובהתפתחות דבר שנעש
שה לכל אורך החיים .הגישה האנתרופוסופית מתבססת
על ערכים של אהבה וכבוד ,מה שהורגש לכל אורך
הסמינר.
לצד הלימוד על התהליך הפנימי והחינוך עברנו  -פעם
בחודש  -שיעור מלאכה עם רויטל שיר ,שמלמדת
מלאכה ומוזיקה בבית ספר ולדורף בספיר וזה היה מאד
עוצמתי .ארבע שעות של עבודה בשקט ויצירה ,כל
אחת עם עצמה .בסיום הסמינר ערכנו תערוכה עם כל
היצירות ,מה שהיה מאד מרגש".
עם מה את יוצאת מכל התהליך הזה?
"אני יוצאת עם צמא לעוד .אני ממשיכה ללמוד ואולי
קצת יותר יודעת איך לנהל את הבית שלי ואיך לחנך בובות וציורים מתוך תערוכת הסמינר האנתרופוסופי

מרווה קובי

דברים שקורים בHUB-

מבצע ליטני
ב 25/06/19זכינו ,תושבי מועצה אזורית חבל אילות ,להרצאה מ�ר
תקת עם מבט לעתיד של קרן ליטני ,החוקרת את השפעות הטכנוש
לוגיה על עולם העבודה העתידי .ההרצאה היא חלק מסדרת הרצאות
העוסקות בתחום הצעירים ומובאות לקהל הרחב ע"י מחלקת צעיש
רים וצמיחה דמוגרפית.

שרון ארובס

ב 25-ליוני נפתח ב HUB-חבל אילות קורס בסיסי בן ארבעה
מפגשים ללימוד אקסל .הקורס מועבר בשיתוף עם "מעוף" ,מערך
השטח של הסוכנות לעסקים קטנים ,וזכה לעניין והרשמה מכובדת.
הקורס אורגן במענה לצורך שהועלה על ידי מרכזי ומרכזות ענפים
ובעלי עסקים קטנים בחבל.
הקורס הבא שיפתח בהאב בסוף יולי ובשיתוף עם "מעוף" הינו קורס
שיווק דיגיטאלי ,בדגש על שיווק באמצעות פייסבוק ואינסטגרם.
בנוסף ,צוות ה HUB-ישמח לשמוע אם אתם מעוניינים בהכשרה
או בקורס מקצועי ולארגן אותו.
ההרצאה בלובי-גלריה
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נדב סטרק

תרבות מהמרפסת

טיפ וטרינרי

 /ד"ר ריק עדן ,וטרינר

השמנת יתר אצל חיות מחמד
הבלקונה  -עכשיו דמיינו שזה מלא בצעירים

בבוקר יום ראשון  ,16.6 ,התאספו רבים לקחת חלק בטקס חנוכת "ה�ב
לקונה"  -מרפסת ים-תיכונית באווירה מדברית.
המבנה הוקם על גג המקלט הסמוך לבניין המועצה ולאולם האזורי
והוא כולל במה ,פרגולה ענקית וגבוהה במיוחד וחדרון שיכול לשמש
כמשרד.
"הבלקונה" תיתן מענה ,בראש ובראשונה ,לתרבות נוער וצעירים במוש
עצה ,והיא תאפשר מפגשים קהילתיים עם אופי קצת אחר .בכך ,היא
מתווספת למתחם התרבות האזורי המפואר ומתחברת לתפישה המרש
חבית ,לפיה המועצה מהווה נקודת מפגש בין אנשים ,חוויות ,תרבות,
מוזיקה ועוד ועוד...
עכשיו אנחנו מתחילים בעבודה האמיתית :לחלום ,לדמיין ,ליצור
ולהוציא לפועל ומזמינים אתכם ,תושבי חבל אילות ,לחלום יחד איתנו!
תודה לחנן גינת ,איילת קסיס ,דורון קרן ,למחלקת ההנדסה ,למשש
רד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל ולכל מי שלקח חלק בהקמת
ה"בלקונה".

השמנת יתר היא האיום הבריאותי מספר אחת לחיות מחמד!
ההגדרה של השמנת יתר היא  30%מעל משקל גוף אידיאלי.
מחקרים מדעיים מראים כי מעל מחצית מחיות המחמד (כלש
בים וחתולים) סובלים מהפרעה רפואית-וטרינרית נפוצה
זו .באופן כללי ,השמנת יתר מקשה על פעילויות שגרתיות,
הופכת מחלות אחרות לקשות יותר ,ומסבכת או אפילו מוש
נעת התאוששות .היא גם מפחיתה את תוחלת החיים ואיכות
החיים! ספציפית ,משקל יתר עלול לגרום לדלקת פרקים על
ידי הגברת הלחץ על המפרקים .לחץ זה מזיק לסחוס והרצוש
עות; צליעה וחולשה של הרגליים האחוריות הן סיבות נפוש
צות לביקור אצל הווטרינר .מחלות לב ,לחץ דם גבוה ,בעיות
נשימה ,וסוכרת  -קשורים כולם להשמנת יתר .הווטרינר יכול
לספק תרופות ,אך הרזיה מסייעת בצורה משמעותית ואחת
ההחלטות המסייעות והחשובות היא מה וכמה להאכיל את
בעל החיים .סיבות אלה ואחרות הן מספיק טובות להירתם
ל"שמירת החזית" בחברים הכי טובים שלנו ,חיות המחמד של
המשפחה.

שרון ארובס
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מליאה באזור ריק

 /גל נקדימון

המועצה האזורית חבל אילות בת  55וזו סיבה מצוינת לנבור בארכיון ולדלות ממנו ציטוטים מרתקים על
ההתחלה ,ללמוד מה היה כאן לפנינו וגם לשאול את חנן גינת אם היה רוצה להיות שם ,אז
בחודש שעבר מלאו  55שנים לישיבת המועצה הראשונה .הודות
לנורית גורן ולארכיון הצופן בחובו מיני הפתעות מן העבר ,אפשר
לעיין בפרוטוקול אותה ישיבה ,ולגלות שכבר אז זיהו את החורף
באזור כפוטנציאל תיירותי ,שכבר אז חילקו את המדינה לשניים –

העיר וההתיישבות וליו"ר הראשון של המועצה אפשר היה – כבר
בישיבה הראשונה – לקרוא פינקי וגם להכניס את זה לפרוטוקול.

להלן קטעים מתוך הפרוטוקול:

ישיבת פתיחה של המועצה האזורית מס 1׳
תאריך14.6.64 :

נוכחים :חברי המועצה :עידו אלוני ,גד סואן ,אבינועם פינקלמן ,יהודה יבנה ,דב הלמן ,יו"ר מ.סילברסטון ,המנהל הכללי של
משרד הפנים ,י .ורדינון ,הממונה על המחוז ומוזמנים רבים.
אורחים נוספים :נציג העיר אילת .בנימין וינגרט ,ראש מ.א בני-שמעון .מרדכי גובר ,ראש מ.א לכיש .מר בן-יהודה ממפעל תמנע.
יהודה אלמוג ,ראש מ.א תמר .גבירץ ,מנהל המחלקה למועצות אזוריות במשרד הפנים.
מר סילברסטון :חברי המועצה שנתמנו על ידי שר הפנים הם עידו אלוני ,גד סואן ,יהודה יבנה ,דב הלמן ,אמציה שוחט ,אבינועם
פינקלמן.
מבקש הצעות ליושב ראש.
עידו אלוני :מציע את אבינועם פינקלמן
אבינועם פינלקמן נבחר ליו"ר המועצה
אבינועם פינלקמן :מודה על האמון שתלו בו בבחירתו לראש המועצה .מברך את הנוכחים לבואם להשתתף בשמחה .בישיבת
הפתיחה יש משום ראש פרק לתקופה חדשה בתולדות האזור .היום נוסף לתמיכה המוסרית ולהטיית השכם של המוסדות ,נוצרת
נציגות מוסכמת של האזור שיהיה בידה לקדם את האינטרסים של האזור.
יטבתה הוקמה כיישוב חקלאי לפני שבע שנים ונושאת את עצמה .אילות – יישוב הקורם עור וגידים ,אך כבר נושא את עצמו .גרור
פית – האחזות נח"ל .תמנע – מפעל חשוב באזור ובאר-אורה – חוות הגדנ"ע .יישובים אלה תורמים כולם להתפתחות האזור .מספר
היישובים והתושבים קטן ,אך משקלם הסגולי גבוה לאין ערוך .אזור זה יש בו ברכות מספר – אקלימו החם שהוא כחממה לגידול
ירקות בעונות מתות ,אילת עיר העתיד שפיתוחה ישפיע הרבה על פיתוח האזור .האקלים בחורף כגורם מסייע לחקלאות ,הוא גם
גורם מסייע לתיירות וזאת בנוסף לעיר אילת ,אתרים היסטוריים ,ים-סוף ,כל אלה מהווים נקודת משיכה לתיירים מהארץ ומחו"ל.
אחד מתפקידי המועצה יהיה לשבת וליזום ,לחשב ולנתח .להביא את האזור לשגשוג .המעשה יבוא לאחר המחשבה.
מאחל למועצה עבודה פורייה.
מר סילברסטון... :בשנת  1948היו בארץ שלוש ועצות אזוריות בלבד .היום יש כ –  50מועצות ...מאורע זה של כינון המועצה
מהווה דרך להחזיר את עטרת האזור ליושנה כבימים עברו .המשימה הראשונה המוטלת על היישובים והסביבה היא שמירת הגר
בולות באזור זה .משימה חשובה נוספת – יישוב השממה והפרחתה...
לאזור שני מיליון דונם שהמדינה מצווה על היישובים להפריחה וליישבה.
הקמת המועצה מהווה סעד חלוצי במסגרת המעשה .היא מאפשרת ביטוי לשאיפותיו וצרכיו של האזור .באמצעות המועצה יפותח
האזור ,יסללו כבישים ,יבנו בתי-ספר וכו' .הממשלה תעמוד לימינכם ותסייע בעזרה למימוש התקציב והתוכניות הנעלות .עיני
המדינה נשואות היום בהקמת המועצה .עלו והצליחו.
ברכת נציג העיר אילת
ברכת המועצות האזוריות
מרדכי גובר ,ראש מ.א לכיש :העיר וההתיישבות – יש הבדל גדול בין שני החלקים .בעיר נטייה להתבוללות .בכפר – עומדים
בפני התפתחות חברתית ואנושית .הכפר מאז ומתמיד הציל את העם .מודיעין כנגד ירושלים .הערבה שימשה תמיד מקור לרוח
ישראל .מברך את המועצה :השרו מרוחכם על העיר אילת ועל הארץ.
עידו אלוני בשם קיבוץ יטבתה מודה לכל ה נוכחים השותפים במעמד .מאשר שחבלי הלידה של המועצה לא היו קלים .הרעיון
עלה מדי פעם ומסיבות שונות לא יצא את הפועל ,בעיקר משום החשש שאנו מעט צעירים .מברך את פינקי לקבלת התפקיד הרם,
מקווה שייצג את האזור במוסדות הגבוהים בהצלחה .מקווה לזכות לחגי ה –  5וה –  10בעם רב יותר.
ברכת מפעל תמנע
ברכת ראש מ.א תמר
גבירץ ,משרד הפנים :בשעת חיזוריי אחר המועצה ,טענו שאין אדם מתאים לתפקיד היו"ר .שמח שפינקי נבחר לתפקיד .מעיקה
עליו הצרות בין גבולות ישראל והסביבה .התרשם מאורכה של מועצה זו .חסרות החוליות המקשרות :היישובים ,העצים והגדרות.
מאחל למועצה לחיות בהרגשת הצפיפות של השרון.
א.פינקלמן – מודה בשם המועצה ובשמו לכל אלה שברכו היום.
הישיבה תמה
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לאות מהווה למעלה -מ 50%-מהכנסות האזור וגם האנרגיה המת�ח
דשת היא ענף כלכלי חשוב .אנשים ניצלו את משאבי המים ,השטח
והשמש ,כדי להקים ולקיים פה חקלאות ,שהיא הבסיס הכלכלי של
כל קיבוצי חבל אילות.
פארק תמנע הוכשר למבקרים ב –  ,1980הוקמו מתחמי אירוח
ביישובים רבים ,נעשה פה פיתוח תיירותי והיום התחום נמצא בחש
זית העשייה בחבל".

"המשימה הראשונה המוטלת על היישובים והסביבה
היא שמירת הגבולות באזור זה .משימה חשובה
נוספת – יישוב השממה והפרחתה( "...סילברסטון,
משרד הפנים)

מבנה המועצה בבנייה

אז ועכשיו
מחברי המועצה הראשונה והנוכחים באותה ישיבה עדיין נמצאים
באזור שניים – עידו אלוני ודובי הלמן – שניהם גם כיהנו כראשי
מועצה ,השאר התפזרו ועזבו .לקחתי את ראש המועצה השביעי ,חנן
גינת ,למסע קצרצר אל העבר ,עם כמה שאלות המתייחסות לאותה
ישיבה ראשונה ולתפיסתם של קברניטי החבל דאז – את האזור.

"אחד מתפקידי המועצה יהיה לשבת וליזום ,לחשב
ולנתח .להביא את האזור לשגשוג .המעשה יבוא
לאחר המחשבה" (אבינועם פינקלמן)
היו"ר הראשון הגדיר את אחד מתפקידי המועצה" :לשבת ,ליזום,
לחשב ולנתח .להביא את האזור לשגשוג ".תגדיר את תפקידי המומ
עצה מבחינתך?
"אני חושב שצריך לחלק את זה לשתי רמות – מתפקידי המועצה
זה להיות מי שמובילים צמיחה והתחדשות בכל מרחב חבל אילות.
ותחת זה נכנס מתן שירות הולם ומתאים לכל יישובי ותושבי החבל".
מנכ"ל משרד הפנים דאז אמר ש" :הממשלה תעמוד לימינכם ותסייע
בעזרה למימוש התקציב והתוכניות הנעלות" .האם אכן עמדה לימימ
ננו? האם יכולה היתה לעשות יותר? מה ,למשל?
"משרד הפנים עומד לצידנו ,אבל התמיכה שאנחנו מקבלים היא לא
התמיכה המלאה והנדרשת
בעיניי".
מה אפשר היום לעשות יותר?
"אפשר להבין יותר את המש
שמעות של פריפריה ,חלוש
ציות ,התיישבות ,והדגש
צריך להיות על כל אלה ולא
על הרגולציה".
לפי הפרוטוקול הראשון ,חבל
אילות משתרע על שני מיליון
דונם – האומנם?
"כשאני נכנסתי לתפקיד ,היו
למועצה  2.2מיליון דונם,
ששודרגו ,בלי שהיה גידול,
ל –  .2.63השטח לא השתנה
כמעט בכלום ,רק יכולת המש
דידה השתפרה ".מסביר חנן
אבינועם פינקלמן
ומוסיף בצחוק – "ב – 1964
לא ספרו אחרי הנקודה"...
אם כבר לפני  55שנה זיהו את החורף כפוטנציאל תיירותי ,האם
מדובר על  55שנים בהן אפשר היה לעשות יותר?
"כן ,אפשר היה ,אבל עסקו ועוסקים בדברים אחרים .הדגש ניתן
לשני דברים חשובים ומשמעותיים יותר לשנים הללו – חקלאות
ואנרגיה מתחדשת.
זו ממש אמירה לא נכונה – שאפשר היה לעשות יותר .עדיין ,החקש

גבירץ ממשרד הפנים איחל למועצה "לחיות בהרגשת הצפיפות של
השרון" ...איך אתה היית מנסח את זה?
"אני מאחל למועצה לממש ולפתח את החלום ההתיישבותי החלוצי
(מתוך תוכנית האב שפורסמה ב –  ,2011והוכנה על ידי אנשים
רבים) .אנחנו צריכים לחזק פה את ההתיישבות ,לצד השמירה הנש
כונה על השטחים הפתוחים .אגב ,לדובי הלמן היה 'חזון המיליון'
כשהוא היה ראש מועצה".

הודעות מועצה מתוך העיתונות

מה נראה לך יותר מעניין – להיות ראש המועצה הראשון ,לפני 55
שנה ,או עכשיו?
"לא ניתן להשוות ".מתחמק חנן" .אלה שני דברים שונים לגמרי,
זה אזור אחר לגמרי ,זו מדינה אחרת לגמרי  -שזה רכיב מאד חשוב
בתמונה  -ולכן לכל תקופה יש את האתגרים שלה .אבל ,אני אשמח
להיפגש עם אבינועם פינקלמן ולדבר איתו".
היית רוצה להיות ראש המועצה הראשון? לבנות את זה מאפס?
"לא יודע ....כן .גם".

בית התרבות באר-אורה
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חנית? הטענת!

 /דורית בנט

עמדות טעינה לרכבים חשמליים ,כבישים חשמליים אלחוטיים ,מיזם טרמפים ועוד – חבל אילות ממשיך
להיות קרן אור (תרתי משמע) בתחומי האנרגיה המתחדשת ומדינת ישראל ,גם היא ,מצטרפת למאמצים
לצמצם את הזיהום ולהגביר את השימוש באנרגיות חלופיות
כנראה שלא נצליח לפתור היום את הסכסוך האיראני-אמריקאי
(ועוד אי אילו סכסוכים בעולם) ,אבל אולי בעוד עשר שנים ,כשהש
דלק יהיה לא רלוונטי ,יש להניח שלא נראה יותר את מלחמת מיש
כליות הנפט במפרץ עומאן .סנונית ראשונה לעידן שאחרי הדלק,
מגיעה עם זכייתן של אילת וחבל אילות במימון של עשרים עמדות
טעינה כפולות (משמע  -שני שקעים על כל עמוד) ,איטיות ,לרכבים
חשמליים בחניות ציבוריות.
שבע עמדות כפולות יפוזרו בחזית המתנ"ס ,המועצה ,המרפאה
ומרכז מחקר/אנרגיה .HUB/שלוש-עשרה נוספות יפוזרו ברחבי
העיר אילת (בעמדת חניה חשמלית בה יטעין רכב ,החניה תהיה
ללא תשלום).
בימים אלה אנו מחכים גם לתוצאות המכרז למימון תחנות טעינה
מהירות (ע ד  10דקות) ,שימוקמו בחניון יוטבתה ובחניון הקטן ש�ב
כניסה לקיבוץ יהל .אלה יהיו חלק מ 2500-עמדות טעינה ,שיהיו
פרוסות מדן ועד אילת.
במקביל ,התחייבה החברה הכלכלית  -כחלק מהמכרז  -להעמיד
רכב חשמלי שיתופי לעובדי המרכז האזורי .ההנחה היא ,שבהמשך,
כשיתחילו תנועה וטעינה של רכבים חשמליים ,חברות עסקיות ורש
שויות יתקינו על חשבונן את עמדות הטעינה ,מה שיהפוך את העסק
לרווחי.

פחות זה יותר
הדלק המזין את התחבורה כיום ,הינו המקור העיקרי לזיהום האוויר
במרכזי הערים ובריכוזי האוכלוסין ,וכמובן שגם פולט גזי חממה
רבים לאטמוספירה .מדי שנה ,תחנות הניטור של המשרד להגנת
הסביבה בישראל מודדות עשרות חריגות מתקני איכות האוויר.

הריכוזים הגבוהים של מזהמי האוויר התחבורתיים מובילים להגדש
לת שיעורי התחלואה והתמותה בקרב האוכלוסייה.
כחלק מהמאמץ העולמי ,גם ישראל נכנסה להליך תכנון תחבורש
תי מקיים (ללא דלקים) ובימים אלה מגבשים צוותי עבודה תוכנית
אסטרטגית ל.2050 -
שתי בעיות משמעותית ביותר קיימות בישראל ביחס לשאר המדיש
נות המפותחות:
 .1גידול האוכלוסייה הגבוה ביותר במדינות המפותחות
 .2פער עצום בתשתיות תחבורה ציבורית במטרופולינים הגדולים,
מה שמוביל לצפיפות תחבורתית בכביש ,הגבוהה פי שלושה משאר
מדינות ה.OECD -
היעדים הנמצאים כיום בדיונים הם:
• רכבים חשמליים – השאיפה להגיע למצב בו  100%מהרכבים יהיו
מאופסי פליטה מצינור הפליטה של הרכב.
• הפחתת  25%מהנסיעות ברכב פרטי.
• הפחתת נסועת משאיות ורכבים כבדים של  25%יחסית לתרחיש
״עסקים כרגיל״.
• הגדלה של  60%באמצעים מקיימים (תחבורה ציבורית ,רכבים
חשמליים ונסיעה שיתופית).
• אפשרות ש ל  100%אוכלוסייה ,שיכולה להגיע למרכז המטרופ�ו
לין הקרוב ב 45-דקות.
• סך כלי הרכב הפרטיים בישראל ,יגיע לחמישה מיליון רכבים.
שר האנרגיה (עדיין) ,הד"ר יובל שטייניץ ,מכריז מעל כל במה,
שהחל משנת  2030ייכנסו לארץ רכבים חשמליים בלבד ,כך שלשם
שינוי מתחילים להתארגן מראש ?..די מרשים.
לשמחתנו ,שלושה מיזמים התומכים במדיניות תחבורה מקיימת
כבר קיימים ונולדו באזור שלנו:
 .1מיזם הטרמפים של יניב גולן על גבי תחנות האוטובוס האזוריות.
 .2חברת אלקטראון ,שנולדה בחממת הון הטבע ומפתחת כבישים
חשמליים אלחוטיים לתחבורה ציבורית ,שכבר זכתה במכרז הקמת
כביש פיילוט בשוודיה ,פיילוט בת"א ובנוסף מתקיימים דיונים
בדבר הקמת כביש אלחוטי מנמל התעופה רמון לאילת.
 .3חברת טראקנט – היושבת באילת ופיתחה תוכנה למיקסום נס�ו
עות במשאיות ורכבים כבדים ומפעילה פיילוט ראשון בצרפת ,עם
 5,000משאיות.
בינתיים ,שיהיה קיץ בטוח בכבישים.
כמה שניסע פחות  -נרוויח יותר.
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"ואם למישהו יש משהו להגיד – שיקום"*

 /מרווה קובי

מבט אחר על שיקום – חמישה אנשי מקצוע מהאזור מסבירים מה קיים בחבל אילות ולמה כל אחד ואחת
מאיתנו צריכים לדעת את הדברים הללו .ושלא נצטרך...
הכתבה שלפניכם בנויה כמארג של אנשי צוות ,בדיוק כפי
ששיקום אמור להתבצע – כעבודת צוות הכוללת עבודה במקביל
ובשיתוף.
שיקום הוא תהליך הנדרש לאחר אירוע רפואי משמעותי ,הכולל
אשפוז ו/או ניתוח.
אחרי החששות הכרוכים בכך ,ואחרי בחירת הטיפול הנכון עבור
המטופל ואפילו לאחר ימי ההתאוששות והאשפוז המתלווה אל
אירוע זה ,מגיע השחרור מבית החולים .מה עושים אז?
לצעירים ,ההחלמה בדרך כלל מהירה ,אך לרוב בכל זאת דורש
שת הליך של שיקום וחיזוק .במבוגרים ,עקב מצבם העדין יותר,
לעיתים יידרש תהליך שיקום משמעותי יותר ,הכולל טיפול רב-
תחומי (מולטי-דיסציפלינרי).
תהליך שיקום שכזה ,טבעי שיתחיל במרכז רפואי ייעודי לכך,
שם יקבל הערכה של צוות רב-תחומי וטיפול צמוד ואינטנסיבי.
עם זאת ,מרכזים כאלו קיימים רק במרכז וצפון הארץ ולנתק
מטופל מבוגר (וגם צעיר) מאזור מגוריו ומשפחתו לתקופת זמן
ארוכה ,יכול להיות מאתגר ביותר לוגיסטית וגם מנטלית.
מעבר לכך ,ישנה חשיבות גדולה של שיקום דווקא בסביבה הטש
בעית של המטופלים  -בבית ,עם החברים והמשפחה .הסביבה
מאפשרת חזרה מוקדמת ככל האפשר לעבודה ולתפקוד הרגיל.
לכן ,המושג של טיפול ושיקום בית הופכים להיות יותר ויותר
נפוצים ומקובלים ברחבי הארץ ,עד כדי כך שיש חברות שמתמש
חות בשיקום בית .אצלנו בערבה ,בגלל המרחק הרב ,מה שאפשר
לעשות כאן מבלי לנסוע הוא מומלץ ומבורך .יצאנו לחקור ולש
בדוק מהן אפשרויות הטיפול לשיקום בחבל אילות והבאנו כאן
כמה מהמטפלים הטובים שלנו (יש עוד )...שיספרו על עבודש
תם בשיטות טיפול ובמצבים רפואיים שונים הדורשים שיקום.
קיימים כלי שיקום רבים ,ביניהם :פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק,
קלינאות תקשורת ,תמיכה רגשית ופסיכולוגית ועוד.
יש ,כמובן ,עוד עבודה כדי למסד ולארגן את התחום( ,זה בתכנון)
אבל בהחלט יצאנו אופטימיים.
ד"ר אלעד ויזל

רו פגיעה מוחית נרכשת עקב אירוע מוחי ,תאונה ,חבלת ראש .זה
אירוע פתאומי שממנו מתחיל תהליך ארוך ,שבו אנחנו מנסים לשש
חזר יכולות קודמות .המטרה היא לשקם את התפקודים שהיו קיימים
במטופל לפני האירוע".
יובו (פיזיותרפיסט) מדגיש את ההיבט התפקודי" :שיקום ,בהגדרתו,
הוא חזרה מיטבית לתפקוד בקהילה ובתחביבים שמערבים דרישה
פיזית ברמה כזו או אחרת .זה אומר פעילות גופנית ,ציור וכדומה".
יעל (מרפאה בעיסוק) ממשיכה ומסבירה שהיא תמיד מסתכלת על
הפן התפקודי ורוצה לדעת מה מתקשה המטופל לבצע ,בעקבות
קושי מוטורי-תפקודי ,או קושי קוגניטיבי" .מה הפער בין היכולות
ובין הדרישות של מה שהוא רוצה לבצע; זה יכול להיות בתפקודים
יומיומיים כמו אכילה ,או בתפקודים מורכבים יותר כמו עבודה,
התנדבות ,או תחביבים .המטרה היא לשפר מיומנויות ,לשמר יכוש
לות ולבצע התאמה לסביבה בעזרת אביזרים וטכניקות שונות".

על ארבעה מטפלים דיברה התורה
יובו (יואב) אלוני ,מיטבתה ,פיזיותרפיסט .אפרת ארזיל ,מיהל ,עוש
בדת סוציאלית ועוסקת בטיפול רגשי .מעיין שטרק ,גם היא מיהל,
קלינאית תקשורת ,ויעל שחם ,מיטבתה ,מרפאה בעיסוק – הארבעה
נפגשו עימי לענות על הרבה שאלות ,ועם הרבה סבלנות ,שבוודאי
גם באה לידי ביטוי בעבודתם ,הסבירו מה מייחד את התחום באש
זורנו המרוחק ואיך – בכל זאת – אפשר למצוא פתרונות (כמעט)
לכל דבר.
לא מעט אנשים נרתעים מהמילה "שיקום" .על סמך הניסיון שלכם,
מה זה בעצם "שיקום"?
"שיקום הוא ניסיון להתמודד עם משבר מסוים" ,מסבירה אפרת
(עו"ס)" .זה יכול להיות על רקע בריאותי ,אבל לא רק  -כל משבר
שדורש התמודדות והבנה מחודשת של איך ממשיכים מכאן .שיקום,
זה בעצם הניסיון ללמוד איך לחיות עם המצב הקיים ,להיטיב עם
המציאות".
מעיין (קלינאית תקשורת) מוסיפה ששיקום הוא תהליך ארוך והדש
רגתי" .באוכלוסייה שאני עובדת איתה מדובר על אנשים שעבש
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יובו אלוני

"אני מנסה להציב מטרות פונקציונאליות למטופל,
לעתים על חשבון האסתטיקה ,כדי שהאדם יצליח
לתפקד ולממש את הפוטנציאל שלו" (יובו אלוני,
פיזיותרפיסט)
ובעבודה שלכם?
"בעבודה שלי אני מנסה  -מהשלבים הראשונים  -לעבוד בכמה
אסטרטגיות" .מספרת מעין" :גם שחזור יכולות קיימות וגם פיצוי.
כלומר ,אם אדם לא מדבר  -ננסה להחזיר לו את יכולת הדיבור,
אבל נעשה שימוש גם באסטרטגיות אחרות ,כדי לעבוד עם מה שיש
ולהעצים את היכולות הקיימות .לפעמים יש פגיעה בכמה תפקודים
במּובנּות
ַ
ואז נדרשת עבודה משולבת .אלה יכולות להיות הפרעות
*"אף אחד לא קם" ,מלים :יוסי בנאי

הדיבור ,הבליעה ,השפה ,היכולת להבין והיכולת להביע את עצמך".
יעל מתארת את תהליך העבודה כתכנית התערבות" :כשאדם מגיע
למרפאה עם קושי תפקודי הוא מופנה להערכה אצלי ואנחנו בונים
תכנית התערבות ,לאור המטרות שלו .מה שעומד לנגד עיניי זה
השתלבות במארג החיים בתוך המצב החדש ועם המחלה ,כשהמטש
רה היא הרווחה של המטופל (".)Well Being
"התחום שלי הוא התחום המאפשר ,התומך" מוסיפה אפרת" .משבר
לא מגיע מתוך וואקום – בדרך כלל יש סימנים מטרימים וכשהמש
שבר קורה ,זה לרוב מתוך מציאות שצריכה להשתנות ,אחרת לא
תתאפשר הסתגלות למצב הקיים .שיקום ,במהותו ,הוא יותר תפקוש
די ואני רואה את העבודה שלי כטיפול רגשי בבית המטופל".
אז ,בעצם ,זה לא ריפוי שבו אנחנו שואפים להחזיר דברים למצב
הקודם?...
"אני חושבת שזו אשליה ואני לא מוכרת אשליות ...מאחר שאני
מתייחסת לפן הרגשי ,אני מתייחסת למצב החדש .נקודת ההתחלה
היא להבין שזה סופו של העולם שהכרנו וזה מאבק ".מבהירה אפרת
ומתארת את תהליך העבודה" :בעבודה שלי אני מקיימת הרבה שיש
חות בעבודה מובנית על התפר בין ייעוץ לטיפול ,כשהשיחה יותר
אקטיבית מכיווני .אני משתמשת בטכניקות מתאימות ,כמו שיטת
התיקוף ,שמתאימה בעיקר לחולי אלצהיימר .זה אומר שאם התסכול
הוא מזה שאני לא יכול להביע את עצמי ,אז התיקוף עוזר להבין
מה רצה המטופל להגיד ולעזור לו לתווך את זה .אני משתמשת
במוזיקה ,מיינדפולנס ,ציור וכל דבר שיכול לשחרר התנגדויות.
אני ,אמנם ,לא מרפאה במוזיקה ,אבל אני משתמשת בכלים האלה
כדי לעזור לאנשים להביע את עצמם .העבודה היא ,לפעמים ,דרך
ההתנגדויות".
"הדגש בעבודה שלי כפיזיותרפיסט" מסביר יובו" ,הוא על הפונקש
ציונאליות  -אני מנסה להציב מטרות פונקציונאליות למטופל ,לעש
תים על חשבון האסתטיקה ,כדי שהאדם יצליח לתפקד ולממש את
הפוטנציאל שלו .זה אומר שאם הוא מחזיק מכחול ומצליח לצייר,
זה יכול להיות על חשבון המראה האסתטי של ההחזקה .עם זאת,
לפעמים יש דגש גם על האסתטיקה ,כי צליעה ,למשל ,היא לא רק
לא אסתטית ,אלא גם גוררת בעיה תפקודית בהמשך.
בטווח הקרוב אנחנו מציבים לעצמנו מטרות כמו הורדת כאב ,נפיש
חות והחזרה של טווח התנועה ובטווח הרחוק  -אצל אנשים מבוש
גרים  -אנחנו מתמקדים בהליכה וביציבה ,כדי לאפשר לאנשים
לצאת מהבית ולחוות הטבה בתחומים נוספים".
"אחרי ההערכה התפקודית ובניית המטרות ,אנחנו עושים כל מה
שצריך בשביל התפקוד עצמו ".מסבירה יעל" :אם זה ,למשל ,ביש
שול ,אז עובדים על סדר הפעולות ,ארגון וכדומה .זה יכול להיות גם
אימון קוגניטיבי עם תוכנות זיכרון או עט ונייר .אם זו מטרת פנאי -
נמצא את המסגרת או החוג המתאימים ,לפי היכולות של המטופל".
איך זה מתבצע בפועל?
יובו עובד כמטפל פרטי בחדר הפיזיותרפיה במרפאה ומקבל מבוטש
חים מכל קופות החולים" .זה חלק מהמטרות שלנו" ,הוא מסביר –
"להוציא את האנשים מהבית ולהגיע לטיפול בעצמם ,לחכות בחדר
ההמתנה כמו כל אחד אחר .יש מקרים שבהם אנחנו עושים ביקוש
רי בית ,בעיקר במפגשים הראשונים לאחר ניתוחים קרדיולוגיים
ואורטופדיים .המטרה של ביקורי הבית היא לעבוד בסביבה הביתית
ולעזור למטופל ללמוד תפקודים ביתיים מחדש .לאחר מכן ,אנחנו
עובדים במרפאה – שוב ,כחלק מהניסיון לעודד יציאה מהבית ולהש
תערות בקהילה .כיוון שפיזיותרפיה נחשבת לחלק משמעותי בשיש
קום הקונבנציונאלי ,קופת החולים מסבסדת את הטיפולים".
אפרת עובדת באופן פרטי והרבה מטופלים מופנים אליה מהקיבוש
צים או מהמרפאה האזורית.
מעיין מוסיפה שכרגע היא עובדת באופן פרטי ,אבל נעשים ניסיונות
להגיע להסדר עם המועצה והדברים בהתהוות .המטרה ,לדבריה,
היא להנגיש את השירות של טיפול על ידי קלינאית תקשורת" .אנש
חנו מקיימים בינינו התייעצויות והחלפת מידע כדי לסייע למטוש
פלים בצורה טובה יותר" היא אומרת" ,וקיימת תקשורת רצופה עם

הרופאים בקהילה".
יעל עובדת בבית המטופלים ,כחלק מההבנה ששם הוא מרגיש הכי
בנוח וזה גם מאפשר לה לראות את התפקוד שלהם בבית בצורה הכי
אותנטית .למעשה ,זה מקצר את התהליך.

בערבה הופכים לוינטאג'
בערבה ,כמו בערבה ,הכל קורה אחרת -מה מיוחד בתהליכי השימ
קום אצלנו בחבל?
יובו סבור שההיכרות והאינטימיות עם אנשי החבל  -אין דומה
לה בשום מקום .לדבריו" ,לפעמים זה מקשה ולפעמים זה מקל על
העבודה ,אבל בגדול  -זה מאפיין ייחודי שלנו".
אפרת צוחקת ואומרת שבערבה לא מזדקנים ,אלא הופכים לווינש
טג'" .השוני הוא באופי העבודה ,בעיקר משום שאנשים בערבה
רגילים לעבוד עד גיל מבוגר מאד ,יחסית".
יעל מסבירה שהמרחק דורש התארגנות אחרת של המטופלים מבש
חינת בדיקות וכדומה .בנוסף ,כל נושא הזקנה נמצא עדיין בלמידה.
העבודה עד גיל מבוגר ,היא יתרון או חיסרון?
"זה יתרון גדול מאד ,עד שמגיע משבר שפוגע באופן שבו אני רואה
את עצמי .היכולת להבין שאני לא יכול להתמודד לבד ושאני צריך
ויכול לקבל עזרה ,היא לא ממש חלק מהתרבות פה ...זה אומר
שלפעמים קשה לאוכלוסייה להיעזר .כעובדת סוציאלית אני לוקש
חת בחשבון גם את התרבות ,הקשרים בקהילה ,הקשרים במשפחה.
בהרכב האוכלוסייה פה בערבה זה אומר ,הרבה פעמים ,להסתכל
על הקיבוץ כולו כעל יחידה משפחתית אחת גדולה .אין את זה
בשום מקום בארץ.

אפרת ארזיל

"היכולת להבין שאני לא יכול להתמודד לבד
ושאני צריך ויכול לקבל עזרה ,היא לא ממש
חלק מהתרבות פה ...זה אומר שלפעמים קשה
לאוכלוסייה להיעזר" (אפרת ארזיל ,עו"ס)
מה החשיבות של שיקום בקהילה ,לעומת שיקום במוסד ייעודי?
אפרת רואה הבדל משמעותי בין שיקום במחלקה ובין שיקום בבית
– "במחלקה השיקום אינטנסיבי ויש דגש על מיקסום התהליך .אני
לא יודעת להגיד כמה מענה רגשי יש בשיקום מהסוג הזה .השיש
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המשך מעמוד קודם
קום בבית הוא אחרי שממצים את השיקום המוסדי ,מפני שאחרי
השיקום המוסדי עלולה להיות נסיגה עם החזרה לאזור הנוחות .עם
זאת ,השיקום בבית הוא לא אינטנסיבי וזה עלול לגרום לאנשים
לשקיעה מסוימת .הטיפול הרגשי מהווה חלק מהמעבר מהשיקום
המוסדי הביתה".
מעיין רואה הבדלים רבים" :שיקום בקהילה הוא פחות אינטנסיש
בי ותלוי בעיקר במה שסל השיקום נותן ,ברצון ובמטרות שהציב
לעצמו המטופל ובגישה של הקלינאית .לעומת זאת ,בנושא של
הדרכת משפחות והקהילה יש יותר דגש בקהילה לעומת האשפוז.
היבט אחר של העבודה בקהילה" ,מוסיפה מעין" ,הוא יכולת
ההכללה מחוצה לו – בטיפול ,לפעמים ,מגיעים להישגים מול
הקלינאית בסביבה המכילה והסטרילית של חדר הטיפולים ,אבל
במפגש החוצה יש לעתים נטייה להסתגר .העבודה בקהילה מאש
פשרת להבין את האינטראקציה עם הסביבה ,וכך ,עם סימולציות,
אפשר להדריך את המשפחה ואת הסביבה הקרובה .חשוב לזכור
שמדובר באנשים שמעוניינים לחזור לעבודה והטיפול נעשה לאור
הצרכים והמטרות של האדם .במחלקות השיקום ,העבודה מאד
שיטתית ומתמקדת בשחזור ובפיצוי בכל התחומים ,כדי לאפשר
לאדם לחזור לתפקוד מיטבי".
יעל רואה חשיבות רבה בשיקום המוסדי בשלבים הראשונים ,בעיש
קר בגלל האינטנסיביות והאופי הכוללני של השיקום" .לאחר מכן,
יש יתרון בהתאמה בבית וכאן נכנסים שיתופי הפעולה עם גורמים
נוספים כמו רופאים ,אחיות ,רווחה ,מועדון הגיל השלישי .חשוב
להבין שהטיפול מתקיים פעם בשבוע ,אבל המטרה היא שהשיקום
ייעשה כחלק משגרת החיים בקהילה".

לעבוד בצוות עם עוד מטפלים .בהמשך ,זה פחות אפקטיבי ,כי זה
לא מאפשר לאדם להתמודד עם האתגרים הייחודיים שיש בבית.
זה כולל את המבט של הסביבה ,וגם היבטים פיזיים כמו צורת
המדרגות בבית או גובה המעקה".
לדבריו ,שיקום פונקציונאלי צריך להיות כמה שיותר קרוב למש
ציאות" .נכון שגם פה יש עבודת צוות ,אבל הכל אצלנו יותר רחוק
ויש מי שזקוק ליותר יד מכוונת ולכן יתאים לו יותר שיקום מוסדי,
לעומת מישהו אחר שיפיק יותר משיקום בבית .מצד שני" ,הוא
מוסיף" ,יש גם את החשיבות של השגרה של האדם בהיבט הפש
סיכולוגי ,שמשמעותי ותורם לא מעט ליכולת להשתקם .לעניות
דעתי ,שיקום מוסדי צריך להיות בשבועיים הראשונים ולאחר מכן
לשאוף לחזור הביתה כמה שיותר מהר".
ומבחינה מערכתית?
מעין מספרת שבמסגרת השיקומית ,הצוות עובד ביחד ויש יותר
חשיבה מערכתית .בקהילה ,לעומת זאת ,המטפל צריך ליצור קשר
עם גורמים כמו רופא המשפחה שמנהל את המקרה ויש יותר אחש
ריות לייצר את העבודה המערכתית.
אפרת מדגישה את העבודה עם הקהילה ועם המשפחה" :בעבודה
שלי יש הרבה עבודה מערכתית עם המשפחה ,מטפלות נוספות
ורופא המשפחה ,עם הדרכה למשפחה ולקהילה .אני עובדת עם
מה שמכונה 'מטפלים עיקריים'  -זה כולל ילדים ,בני זוג וסביבה
קרובה .זה חלק משמעותי בתהליך השיקום והרבה פעמים הוא
לא זוכה להתייחסות מספקת .יש המון שחיקה אצל בני המשפחה
ולעתים הטיפול בהם חשוב ,אפילו יותר מהטיפול במטופל.״
״חשוב לזכור" ,היא מסבירה" ,שגם בני המשפחה  -בעיקר בני-
זוג  -חווים שינוי .יש אנשים שעולמם חרב עליהם והם נאלצים
להתמודד עם מציאות מורכבת .זה קורה כשבן הזוג מתקשה לטפל
בבת הזוג ברמה היומיומית ,פשוט כי הוא לא רגיל לזה ,או להיפך
 כשבת הזוג נדרשת לטפל פתאום בנושאים שבן הזוג נהג לעסוקבהם .זה דורש הסתגלות לכניסה של עובד זר הביתה ,למשל ,או
שינוי בדינאמיקה הזוגית כחלק מהתהליך ,משקעים רגשיים ועוד.
הקשר לקהילה חשוב ,בעיקר משום שבמקרים שבהם אין היענות
מסתכלים על המשפחה כעל יחידה אחת פונקציונאלית ,שצריכה
להירתם לקושי שחווה אחד הפרטים בה".
יעל מדגישה את העבודה עם גורמים נוספים כחלק בלתי נפרד
מהעבודה השיקומית שלה" :נניח שאדם מעוניין להיכנס למעגל
העבודה  -הקשר עם גורמים נוספים עוזר לי להביא אותו למטרה.
כמרפאה בעיסוק ,אני מבינה מה היכולות ואילו התאמות הוא צריך
כדי להצליח ,ושיתופי הפעולה מבטיחים הגעה למטרות בקלות
רבה יותר .לשמחתי ,היו כמה וכמה ישיבות עם מטפלים ,רופאים,
עובדות סוציאליות ואיתי ,שבהן ניסינו – יחד  -להבין מה המש
טופל צריך".

להביא לשינוי

מעיין שטרק

"העבודה בקהילה מאפשרת להבין את האינטרא־
קציה עם הסביבה ,וכך ,עם סימולציות ,אפשר לה־
דריך את המשפחה ואת הסביבה הקרובה" (מעיין
שטרק ,קלינאית תקשורת)
יובו מסכם ומסביר שמרכזי שיקום מציעים רמה גבוהה יומיומית
ומאד אינטנסיבית ,עם הסתכלות צמודה ומובנית על התפקוד של
המטופל" :בהתחלה ,זה חשוב מאד ונותן יתרון משמעותי  -בעיקר
בזכות היכולת לבחון את ההתקדמות בכל רגע וגם בזכות היכולת
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מה נעשה בתחום של הגיל השלישי באזורנו?
אפרת מספרת שיש קיבוצים שהחלו לבנות מערך לגיל השלישי,
עם תכנית סיעוד מרשימה וחשיבה על ההיבט הקהילתי ,יחד עם
ההבנה שצריך אנשי מקצוע משלימים שייתנו מהידע שלהם" .ביש
טבתה ,למשל ,קיים מערך שלם של תמיכה של הקיבוץ ,שכולל
מרפאה בעיסוק ,עובדת שטח מטעם הקיבוץ שנותנת מענים מתוך
הקהילה ויש מועדון לגיל השלישי  -בנוסף למועדון של המועש
צה".
יובו מוסיף שבשנים האחרונות האוכלוסייה גדלה וההרכב השתנה
– "יש יותר מגוון ,יותר מודעות לפעילות גופנית של האוכלוסייה
המבוגרת וזה מצוין .במקביל ,ניתן לראות התבגרות של האוכלוש
סייה בחבל".
יעל חברה בפורום האזורי של הגיל השלישי וגם בפורום של יטבש
תה ,ולדבריה" "הנושא נלמד יחד עם המחלקה לשירותים חברתיים
ונעשה ניסיון נרחב ללמוד מקהילות דומות בכל רחבי הארץ .אני
חושבת שאצלנו בחבל  -בגלל הפריפריאליות  -מאד חשוב לעבוד

ביחד".
אפרת מסכמת ואומרת שיש פה אנשים עם יכולות וזכויות רבות
מאד ,שעדיין מתקשים לקבל את ההבנה שטיפול רגשי הוא דבר
נחוץ וחשוב" .בנוסף ,הרבה דברים קורים פה בפעם הראשונה .אז
בתחום של השיקום הרגשי המערכת עצמה עדיין לומדת כל הזמן
מה הצרכים ואילו מענים יש".
המפגש עם מחלות ומצבים מורכבים בגיל השלישי עשוי להיות
מורכב .איך  -כמטפלים  -מתמודדים עם זה?
אפרת מתארת תחושה של סיפוק במגוון היבטים" :זה קורה כשאני
מרגישה שראיתי התקדמות ,גם איטית וסמויה ,או כשאני רואה
שבן-אדם שינה משהו בחשיבה שלו ,או שיש שינוי באופן שבו
הסביבה מתייחסת אליו .לפעמים אני משקפת את זה בפני המטופל
ורואה בעיניים שלו את ההכרה וזה מאד מרגש .אני פוגשת אנשים
מרגשים ,שלפעמים לא יודעים עד כמה הם מרגשים ואני רואה
שאני מצליחה להביא שינוי לחיים שלהם ".היא מסבירה גם שמצב
כרוני יכול להיות מאד מייאש ,אבל לדבריה ,היא מאמינה שאנשים
הם יצורים סתגלניים ויכולים ללמוד לחיות עם אתגרים ועם שיש
נויים" .אני קוראת הרבה חומר מקצועי ,עוברת הדרכה ומתייעצת
עם עמיתים שלי .בעיקר ,אני עוסקת במהות ומתמקדת בכוחות
ובהצלחות .זה נותן פרספקטיבה .אני בדרך כלל משתדלת לראות
את חצי הכוס המלאה ,אבל בסך הכל ,אני אדם מאד ריאלי".
מעיין ,מצידה ,מדגישה את ההיבט של ההתמדה בעבודה שלה:
"העבודה שלי מלמדת הרבה על התמדה והיא מכניסה לפרופוש
רציות ומצד שני מעוררת לא מעט חששות ומעמתת אותי עם
פחדים .מגיל צעיר ידעתי שאני רוצה לעזור לאנשים וכשהכרתי
את תחום קלינאות התקשורת ראיתי שאפשר ,באמצעותו ,לשפר
ולהקל וזה הביא אותי להכרה שאני רוצה לעסוק בשיקום .אני
נהנית מהעבודה ,למרות שהיא מאד קשה".
היא מציינת גם שהעבודה מלמדת אותה להעריך את הדברים
הקטנים" :עשיתי הדרכה לאדם שלא דיבר אחרי שבץ ,ופתאום
הודיעו לי שהצליחו לתקשר איתו בעזרת האייפד .כמה שזה נשמע
קטן ,זה מאד משמעותי ומרגש!"
יעל רואה בעבודתה זכות" .אני אוהבת סיפורי חיים" היא אומרת.
"ומרגישה שאני כל הזמן לומדת מהמטופלים שלי .יש הרבה סיש
פוק ,וההצלחה המשותפת לייצר רווחה אצל המטופל ,עם ניתוח
נכון של המצב והסביבה ,היא משמעותית מאד".
יובו מציג את הדברים כך" :זה עניין של נטייה  -אנשי שיקום
נוירולוגים רואים סיפוק בטווח הרחוק יותר ,כי ההתקדמות היא
איטית יותר .זה מגביר את התסכול ,אבל אני מאמין שמי שצריך
לראות הישגים כאן ועכשיו לא יעבוד בשיקום מהסוג הזה ,אלא
יעבוד עם ספורטאים .אני ממוקם בעבודה שלי איפשהו באמצע
וחווה הצלחות קטנות בטווחים קטנים .אני אוהב אהבת נפש את
המקום ואת האנשים ואני שמח על הזכות לעזור ,ולו במעט .הסיש
פוק הוא מהאמונה בדרך .קחי למשל מישהי שמצליחה לסגור את
החזיה ,דבר שלא הצליחה לעשות לפני חצי שנה .זה נשמע אולי
קטן ,אבל בשבילי ,בעבודה ,זה בעל ערך עצום".
הרבה מדובר על המחסור בתחומים שונים בחבל .מה חסר אצלנו
בתחום השיקום?
יובו סבור שצריך לשפר את העבודה האינטר-דיסיפלינארית .לדש
בריו ,הקשר עם הרופאים מצוין אבל אין פה עדיין תרבות שרואה
את המטופל כיחידה אחת כוללת .הוא מסביר שזה דורש זמן ומש
שאבים .הוא מסכם ואומר ש"הכי חשוב להיות בתנועה ולתת לגוף
לעשות עבודה ,במידת האפשר .בהקשר של האוכלוסייה המתבגש
רת  -יש מקום להדגיש את השמירה על הכושר הגופני ועל שגרה
פעילה".
אפרת מוסיפה שחשוב לחזק בעיקר את ההבנה ,שמענה רגשי משש
מעותי גם במקרה של הזדקנות של האוכלוסייה" .עם זאת ,יש
המון רצון טוב מצד המערכות ואנשי מקצוע מאד רוצים להוסיף
ידע ושירותים וזה יתרון עצום באזורנו".
יעל מדגישה את הניסיון לעשות את הטוב ביותר עם המשאבים

הקיימים ,ועם זאת ,מציינת את הנגישות הנמוכה להרבה שירותים
ואת התורים הארוכים .לצד זה היא מרגישה את המחסור בהשתלש
מויות ואת היעדר הנוכחות של רופא גריאטרי.
מה החשיבות של הטיפול הרגשי בתהליך השיקום?
אפרת מאמינה שגוף ונפש מאד קשורים אחד לשני .לדבריה,
מצבים רפואיים נגרמים ,הרבה פעמים ,בגלל סטרס שלא מנוהל
ויש הרבה דברים שאפשר למנוע אם מטפלים בנפש .מעבר לכך,
הטיפול הרגשי מגביר את ההיענות של המטופלים" .ידוע שאחד
הגורמים שמעכבים שיקום הוא ייאוש ,אובדן משמעות ,דיכאון.
מאד קשה להשתקם בלי מטרה וזה לעתים מצמית .מה שמשלים
את השיקום הפיזי הוא העבודה הרגשית עם גורמים סוציאליים,
משפחתיים וקהילתיים ".היא מסכמת.
יובו מוסיף על כך" :אני מאמין בקשר הבינאישי עם המטופלים
ובהסתכלות על התמונה הרחבה ,כי אני מבין שזה חשוב לתהליך
הריפוי .גם אם אני מגיע למסקנה שהטיפול הסתיים מבלי שהש
צלחנו להשיג מטרות ,אני תמיד מנסה לנחם ,לתת אוזן קשבת
ולהפנות לאופציות טיפול אחרות שאולי יעזרו .וזה גם סוג של
סיפוק מהעבודה".

יעל שחם

אני אוהבת סיפורי חיים ומרגישה שאני כל הזמן לו־
מדת מהמטופלים שלי .יש הרבה סיפוק ,וההצלחה
המשותפת לייצר רווחה אצל המטופל ,עם ניתוח
נכון של המצב והסביבה ,היא משמעותית מאד"
(יעל שחם ,מרפאה בעיסוק)
"שיקום הוא חלק בלתי נפרד מהטיפול ".מסכם ד"ר אלעד ויזל.
"והוא משמעותי במיוחד בגיל המבוגר .ללא שיקום קשה מאוד
לחזור לתפקוד ,ויכולה אף להיות התדרדרות בלתי הפיכה במצב.
רצוי שהשיקום יהיה רב-תחומי ובעבודת צוות .יש לנו עוד דרך
לעבור כדי להגיע למצב בו יש קשר הדוק בין אנשי הצוות ועש
בודה כגוף אחד ,יש צורך למסד את תהליך השיקום כאן בחבל
ולהפוך אותו למובנה ויעיל .יש לנו אנשי טיפול מצוינים וכל מה
שצריך כדי לגרום לזה לקרות".
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הקיבוץ – מותג ישראלי חזק

 /גל נקדימון

מזכיר התנועה הקיבוצית ניר מאיר נפגש איתי במרכז תל-אביב ,אבל מדבר במונחים קיבוציים .מגיע מתחום
הכלכלה ,אבל חושב על השדות .גר בשפלה ,אבל חולם על המדבר .איש מעניין ,בתפקיד מעניין

ניר מאיר יוצק אבן פינה בטקס ״הבית קטן בערבה״ בקיבוץ אילות

"למזכירות התנועה הקיבוצית ולמטה התנועה הפועל מטעמה – תפמ
קיד כפול :מחד – עלינו לזהות את האיומים וההזדמנויות העומדים
בפני הקיבוצים ולרכז טיפול מרכזי כנגד התפתחויות רגולטוריות
המסכנות את יכולת הקיבוץ להתקיים .מאידך – תפקידנו לבחון את
אתגרי החברה הישראלית ולזהות אם וכיצד יוכלו הקיבוצים וחבמ
ריהם לשמור על תפקידם המסורתי כנושאי הדגל של הציונות המעמ
שית( ".מתוך ה"אני מאמין" של ניר מאיר ,אתר התק"צ)
מזכ"ל התק"צ ,ניר מאיר ,יכול להיות מטעה ומתעתע .הגבר גדול
הממדים ,בעל המוח הכלכלי המחושב ,הופך בשניות לשק של סנש
טימנטים ,כשמדבר על אהבתו למדבר .הוא דן באריכות על חשיבות
מעשה ההתיישבות ,על קואופרטיב ,על כללים וכלכלה ,אבל עובר
לפרוזה ענוגה כשנזכר בתיאטרון "אלעד" ,במכון ערבה ובנופי חבל
אילות.
מה הפלא ,אם כן ,שאחרי כשעה של ניסיון להישאר ממוקדת בשאש
לות שהכנתי ,אני לא מתאפקת ותוהה בקול :אז למה לא עברת לגור
במדבר?
מאיר ,חבר קבוצת שילר ,מודה בהכנעה שדווקא היה שלב בחייו
הצעירים שכבר היה בדרכו לקיבוץ אלמוג (צפון ים-המלח) "כשהש
קיבוץ שלי זיהה שהוא עומד לאבד אותי ,הטיל עליי שורה של מטש
לות ואתגרים ומדבר לדבר – נשארתי".
המשנה שלו בכל הנושאים – כבדים כקלים – סדורה ,אבל מורכבת.
מהבּרוך הכלכלי
ְ
הוא נכנס לתפקיד מתוך כוונה לחלץ את התנועה
והחליט שיישאר כדי להמשיך ולעמוד מול הפקידות העוינת ולטפל
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נקודתית בקיבוצים במשבר ובתנועה כולה ,מבלי להזניח את חבל
אילות המרוחק.
"התק"צ היא תנועה מאד מפוזרת ויש בתוכה שונות רבה ,אבל אין
בכלל ספק ,שמבחינתנו חבל אילות זה הדובדבן שבקצפת".

"התועלת הכי גדולה שהביאה החקלאות הישראלית
למדינת ישראל ,היא בכלל לא כלכלית; היא
טריטוריאלית"
במציאות של היום ,האם יש לקיבוצים – בעיקר אלה שעוברים תהמ
ליך של הפרטה  -זכות קיום כדרך התיישבות?
"המותג הכי בולט בעולם של ישראל ,זה קיבוץ .יצא לי לארח חמש
או שש משלחות מסין  -ברגע שהם מגיעים לארץ הם רוצים לראות
קיבוץ .זה מותג מוביל.
התהליך הזה ,שבו הקיבוץ משתנה ,נתפס על ידי שומרי החומות
כהתפרקות הכל ,אבל התזה שלי ,שקיימת הרבה לפני שהייתי מזכיר
התנועה ,היא שמעשה ההתיישבות הוא מעשה מתמשך ,ואני קיבוש
צניק מספיק שנים בשביל לדעת שלדרך החיים הזו יש גם מגבלות,
אבל זה לא אחד ואפס  -זה נע על הקוטב שבין אפס לאחד ועוצר
באיזו שהיא נקודה באמצע .אגב ,קיבוצי חבל אילות נמצאים ביחס
הפוך לתנועה  -בתק"צ י ש  220קיבוצים מתחדשים ,ו– 47שית�ו
פיים .בחבל אילות יש ארבעה מתחדשים ,והרוב שיתופיים".

מתוך סיכום קדנציה ראשונה

מה
הבטחנו ?

ומה עשינו ?

אתה מאמין שזה יישאר כך לאורך זמן?
"אני מעריך שלאורך השנים ,עוד קיבוצים בחבל אילות יעברו תהש
ליך של שינוי ויהפכו למתחדשים .אני לא חושב שצריך לזרז את
התהליך הזה ,אבל אני חושב שהוא יקרה .אני חושב שהדבר לא
צריך לפגוע ברוח הקיבוצית ,והראשונים לעבור את התהליך באש
זור ,כמו יהל ,יכולים לבנות את המודל ולהראות שהמחיר לא צריך
להיות מחיר הקהילה".
ומה עם החקלאות המסורתית – שלא מעט קיבוצים מתפרנסים
ממנה באופן חלקי ,או מלא  -כהצדקה כלכלית?
"הציונות בכלל היא פרויקט לא כלכלי ,אבל השיח בחברה הישש
ראלית נהיה הזוי ,מתנכר ליסודות ,ומתעלם ממי ומה שאנחנו וזאת
הבעיה של החקלאות הישראלית  -אנחנו לא מצליחים להסביר למה
היא חשובה כל כך .יש בכלכלה מושג מאד רחב ,שקוראים לו השש
פעות חיצוניות; משמעות המושג הזה ,היא להכיל ולהוון את התועש
לות הלא ישירות של פעילות עסקית  -התועלת הכי גדולה שהביאה
החקלאות הישראלית למדינת ישראל ,היא בכלל לא כלכלית; היא
טריטוריאלית.
לכן ,כשמדינת ישראל עצרה את יישוב הערבה כי זה יקר מדי ,בעיש
ניי זו התנהלות אנטי-ציונית .אני ציוני מהסוג הישן וכשאני מזהה
את הציונות במיטבה ,אני עושה הכל כדי לקדם ולעזור .אגב ,זו
בדיוק הסיבה שכשמתחילים להתייחס אל החקלאות הישראלית כמו
אל ביזנס ,זה מרתיח אותי".

כלכלית שוטפת
ניר דובר כלכלית שוטפת ,שפה שאני לא בקיאה בה במיוחד ,אבל
כשהוא מביא דוגמאות מקומיות ,קל יותר להתחבר ולהבין לאן
הוא חותר" :במסגרת מיזם שנקרא "נחלצים קדימה" ,שיצא לפועל
ב ,1999-2000-כשהייתי מרכז וועדת משק בתנועה ,בדקנו באילו
קיבוצים – בשנות המשבר הקשות – התרחש ההיפך ממה שקרה
בכל השאר .מצאנו  15כאלה ,מתוכם חמישה שקיבלו תרומות ,אז
הוצאנו אותם מהרשימה והלכנו ללמוד מה שונה בעשרה שנותרו.
אחד מהקיבוצים הללו היה קטורה.
נסענו לקיבוץ ,שם נפגשנו עם אד הופלנד ואודי גת וניסינו ללמוד
מה מייחד את קטורה ואד אמר לי כך' :אני לא יודע כלום ,אני
מתנדב מהולנד ,אבל אבא שלי אמר לי – אף פעם אל תוציא יותר
ממה שאתה מרוויח ,וזה מה שעשינו בקטורה '.הם בנו מערכת בקרה
תקציבית שלא תאפשר להוציא את מה שאין.
בסך הכל ,מצאנו שבעה פרמטרים שהיו משותפים לעשרת הקיבוש
צים ועל בסיס השבעה האלה הקמתי אחר כך את ק.מ.ה( .קבוצת
מנהלים הטרוגנית ,שמתמחה בליווי קיבוצים .ג.נ) .הפקנו חוברת
בשם 'הנחלצים קדימה' ובה ריכזנו את כל המסקנות ,הסברנו את
הפרמטרים שמצאנו ,כמו – מנהיגות מקומית שלוקחת אחריות
ולא מאשימה את הקודמים ,כלכלת עבודה ועוד  -ואת המשמעות
שלהם"

ראית שיפור בעקבות המיזם?
"בשנת  66 ,2002קיבוצים לא יכלו לעמוד בחובות שלהם .המצב
היום הוא הרבה יותר טוב ממה שמישהו העז לחלום ,ויש לי זכויות
בנס הזה .לא רק בכוחנו ובעצם ידינו חוללנו את הפלא הזה ,אלא
בעיקר הסדר הקיבוצים  -ההסדר התלת-שלבי שבו ממשלת ישראל
מחקה את החובות האלה".
אבל ההסדר אמור היה להסתיים בשנת ?...2013
"לא רק זה ,אלא שבשנ ת  ,2012הזדמנתי לאגף התקציבים ,שם פ�ג
שתי מישהו שהודיע לי' :חכו חכו ,רק תיגמר  ,2013נגיש לכם את
כל החשבון' .חזרתי למשרד ושאלתי את עצמי  -מה הם יכולים לעש
שות לנו? הכנתי רשימה של חמישה איומים שהערכתי שיפלו עלינו
ורצתי איתה לוולוולה ,שלא הבין על מה אני מדבר .ברגע שברושי
נבחר ,באתי עם זה אליו ואמרתי לו שמוכרחים להתכונן להגנה על
ההישגים של התנועה .לא הצלחתי לבטל את האיומים האלה ,אבל
בגלל שהיינו מוכנים ונערכנו אליהם ,ספגנו את כל החמישה ,בצורה
שלא הסיטה אותנו מהמגמה וזה ממש לא מובן מאליו .הגרפים שלנו
המשיכו לעלות – גם הדמוגרפי וגם הכלכלי ,למרות שהכוונה של
אגף התקציבים היתה הפוכה".
מה היו חמשת האיומים הללו?
"הכוונה היתה להפוך את הקיבוצניקים לאזרחים רגילים :לבטל את
הנחות המס ,לבטל את זכויות היתר בקרקע ,לבטל את החינוך הקיש
בוצי ,לאחד מועצות אזוריות ולמהול את הייחוד האזורי ,יחד עם
איום על החקלאות הישראלית .הפקידות היא פקידות עוינת ,שרוצה
לשחוק את ההישגים של הקיבוצים.
הביטוי של האיומים היה לחנוק את הקיבוצים כך שלא יוכלו לקבל
חברים חדשים .אף אחד מהם לא הוסר לגמרי מהשולחן ולא בוטל,
אבל ייצרנו הסכמות כאלה ,שהודות להן הגרפים של התנועה
ממשיכים לצמוח .אוכלוסיית חברי הקיבוצים גדלה בשנים האחרוש
נות ב .15%-20%-אני ציפיתי לעשרה אחוז"...

"צריך לתמוך בערבה  -לא בגלל המסה הכמותית
שלה ,אלא בגלל העיקרון שאותו היא מייצגת – אם
אנחנו בונים פה בית לדורי דורות לעם היהודי ,אז
כל הרזרבות של הקרקע נמצאות בנגב"
ב  –  ,2015אחרי שנבחרת ,אמרת שנתקלת בציפיות לשינוי מש�מ
עותי בתנועה .אתה מרגיש שבזמן שחלף מאז – חלו שינויים כאלה?
"אחד הדברים שמאפיינים קמפיינים ,זה הבטחות .אני לא הבטחתי
כלום .באתי כי זיהיתי איום קיומי על התנועה הקיבוצית .אנשים
חשבו שאני אבוא ובבת אחת הכל ישתנה וזה מאד הפתיע אותי.
בדיעבד ,כל מה שציפיתי מעצמי וכל מה שהבטחתי לחברי הקיבוש
צים במהלך הקדנציה – עשיתי".
מה נראה לך שצפוי בקדנציה הבאה שלך?
"כל מה שרציתי להשיג בקדנציה הראשונה  -השגתי ,ואז הבנתי
שאני אולי חושב שיצאתי מהמדבר ,אבל המדבר רודף אחריי ,כי
הגירעון הממשלתי הוא כזה ,שהם יחזרו לקיבוצים לעוד סיבוב ,כך
שהמאבק לא נגמר והוא אפילו עומד להחריף ,ולכן החלטתי להתש
מודד שוב .הסיכונים שעומדים בפני התנועה הקיבוצית לא פחתו –
להיפך .צריך להמשיך ולהגן בנחישות על ההישגים שלנו .הפקידים
רוצים שנהיה כמו כולם ,אז אם חשוב לנו לשמר את הייחוד שלנו
– מדובר במאבק אין-סופי".

ועכשיו אנחנו
לניר מאיר אחוזים רבים גם בפרויקט הדגל של חבל אילות – בית
קטן בערבה ,הלא הוא פרויקט המגורים הגדול ביותר שאי-פעם היה
כאן .קרן קמ"ע שבבעלות התנועה הקיבוצית ,חתומה על ערבות
לסכום העצום שלוו קיבוצי החבל מהבנק.
מה החשיבות שאתה רואה להתיישבות של הקיבוצים בערבה?
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תושבי חבל אילות
מוזמנים למפגש שיתוף ציבור:

החלופות לפיתוח המלון
במבואת פארק תמנע

יום חמישי ה11.7-
בשעה 17:00
במבואת פארק תמנע
החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ ,הפועלת בשם ומטעם משרד התיירות ובשיתוף
פעולה עם המועצה האזורית חבל אילות והחברה הכלכלית שלה ,מקדמת את הכנת התכנית
להקמת המלון במבואת פארק תמנע (בצמוד למבנה הכניסה לפארק).
על פי החלטות מוסדות התכנון ,לכשתאושר התכנית ,היא תהווה תחליף לתכנית למלונאות
בעמק ססגון ותאפשר את הפיכתו לשמורת טבע.
במפגש הקרוב ,יציגו המתכננים עדכון על הדיונים שנערכו בנושא במועצה הארצית לתכנון
ולבניה ובועדה המחוזית ,את עקרונות התכנון של המלון ואת החלופות המוצעות לבינוי שלו.
נקיים שיח ציבורי להשמעת דעות ,רעיונות והצעות

בואו להשמיע ולהשפיע!

גרסה חדשה
צבע בריק
פאנטון 484
֞© כל הזכויות שמורות
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המשך מעמוד 15

ניר מאיר ,ראשון משמאל ,בארוע בלובי-גלריה באולם האזורי

"צריך לתמוך בערבה  -לא בגלל המסה הכמותית שלה ,אלא בגלל
העיקרון שאותו היא מייצגת – אם אנחנו בונים פה בית לדורי דוש
רות לעם היהודי ,אז כל הרזרבות של הקרקע נמצאות בנגב וכדי
לשמר את התשתית הזו ,היא חייבת לשמור על קשר עין ,אי אפשר
שתתקיים אצלכם מערכת ציבורית של עולם שלישי .יואב גלנט
הגדיר את האזור כ'אזור דוחה אכלוס' (הגדרה כלכלית) ובדיוק
בגלל זה ובמקום הזה המדינה צריכה להתערב .אני עשיתי את זה
מהשיקולים הכי יסודיים של הציונות והגמשתי כללים נוקשים כדי
שהדבר הזה ייצא לפועל .אם מדברים על מקום שאתה גאה להיות
חלק ממנו ,ושותף להצלחה שלו  -זה חבל אילות".
אז אני מבינה שאותך האזור לא בדיוק "דוחה"?...
"אני התאהבתי באזור כבר ב ,1982-דווקא בעקבות אירוע קשה
מאד .באותה השנה ,בזמן שהייתי בטיול בארה"ב ,הגדוד שלי הסתש
בך בקרב בסולטאן יעקב ,אותו קרב קשה ,בו איבדנו למעלה מעשש
רים חבר'ה( .הקרב לאחריו הוכרזו כנעדרים שלושה חיילים ,גופתו
של אחד מהם – זכריה באומל – הושבה לפני חודשים אחדים .ג.נ).
כדי לשקם את הגדוד ,הוציאו אותנו אחרי כמה חודשים לארבעים
יום מילואים במדבר .אני זוכר את עצמי ביום הראשון מסתכל על
הרי אדום ואומר לעצמי – 'זה הגרנד קניון פה'.
בערבה הדרומית חי זן נדיר של אנשים; רוב תושבי מדינת ישראל
לא בנויים לגור שם (דובי הלמן היה אומר שיש אנשים שלחיות
בספר עושה להם את זה) .אני חושב שהערבה זה המקום הכי דרמטי
ְ
בארץ ,מבחינת נופים".
אתה חושב שנצליח לאכלס את  120הבתים הצפויים להגיע?
"חנן ואני סיכמנו שבעוד שנתיים אני בא לבקר והוא מציג לי 120
משפחות חדשות .מדובר באתגר אמיתי .מה שכן ,אם תונח מסילת
הברזל ואם ייחפר נמל מים עמוקים ,כל פני הערבה ישתנו( ".הראיון
התקיים לפני סגירת שדה-דב .ג.נ).
מה לגבי תעסוקה בחבל אילות?
"מצד אחד ,גם אם יהיו פי שניים דונם של 'גידולי שמש' וגם אם
תהיה אגירה שאובה וכן הלאה  -זה לא באמת מייצר מקומות פרנסה
וגם חקלאות ,אם היא תורחב ,לא תספק עבודה לחברים .אני חושב
שהיתרונות היחסיים של האזור הם בתיירות ,שבכלל לא התחילה
למצות את עצמה.
צריך להמציא את מה שעוד לא המציאו ולכן האתגר התעסוקתי
באזור הוא במקום שלא רואים אותו עכשיו ,בנקודת הזמן הזו ,אבל

כשנמצא אותו ,נגיד – איך לא חשבנו על זה קודם?!"
אילו אתגרים נוספים אתה מזהה ,שייחודיים לקיבוצי חבל אילות?
"מעבר לקשיים הברורים שמביא עימו הריחוק ,המציאות היא שהמש
רכז התפתח מאד מהר והפריפריה זוחלת בכמה תחומים .אחת התוש
צאות היא שבחבל שלכם ,כל צעיר שמשתחרר חייב להיות בצפון,
אחרת איך הוא יידע אם זה מתאים לו? זה אחד האתגרים המיוחדים
של האזור שלכם.

"ההערכה שלי ושל חנן ,היא שגם הקיבוצים יגדלו,
ואני חושב שהאתגר שהמועצה האזורית צריכה
להתמודד איתו ,זה לספק מענה לכולם  -מצד אחד
צריך לשמר את הייחוד ומצד שני לטפח את היחד.
מהביקורים האחרונים שלי באזור נשארתי עם רשמים מיוחדים מאד
וחיוביים מאד ,כמו ההצגה "'ירמה לאור ירח' .בכלל ,תיאטרון אלעד
הוא מסוג הרעיונות שצריך להמציא אותם ו'ירמה' זו חוויה יוצאת
דופן ,שכל אדם חייב לחוות ועד שלא חווית  -אתה לא יודע את
זה .זה כל כך שונה וכל כך מיוחד ולכן זה יצליח .זה בדיוק מסוג
הדברים שקורים כאן ,אם אתה מביא אנשים משוגעים עם רעיונות
משוגעים וזו דוגמא קלאסית למה שקורה כשחושבים אחרת.
גם מקטורה יש לי חוויה חזקה והיא בכלל לא התרחשה בקטורה,
אלא במקום אחר ,בזמן אחר  -בשנת  ,2013נסענו לסיור ברוואבי
(עיר פלשתינית של המעמד הבינוני ,שנבנתה מצפון מערב לרמאש
ללה) .אירחה אותנו אדריכלית שהסבירה מה אנחנו הולכים לראות.
היא דיברה עברית רהוטה ואמרה שהעברית שלה ממכון ערבה.
עדות כזו ,היא תמיד הכי חזקה שיש".
לנוכח הצמיחה הדמוגרפית של באר-אורה  -איך אפשר לשמר את
ההוויה הקיבוצית-כפרית-חקלאית בחבל אילות?
"ההערכה שלי ושל חנן ,היא שגם הקיבוצים יגדלו ,ואני חושב
שהאתגר שהמועצה האזורית צריכה להתמודד איתו ,זה לספק מענה
לכולם  -מצד אחד צריך לשמר את הייחוד ומצד שני לטפח את
היחד .זה קל להגיד ,אבל אם אתה מגדיר נכון את המעשים ,אתה גם
תעמוד בהם .זה אזור שיש בו מאד ייחוד ,יש לו רוח מיוחדת ולדעתי
התושבים יישאבו לקסם הזה .שלא כמוני ,הם כבר שם .כולם ייצאו
נשכרים מזה ,בוודאות".
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השיבה הביתה

 /רותם ג׳קסון

שנה אחרי שעברו ליטבתה ,מדברים דרור ועינת קפון על הקשיים ,הדילמות ,החלומות שאת חלקם הם
עדיין מחזיקים במגירה ועל ההחלטה ששינתה את חייהם ,למרות החום!

עינת ודרור קפון חוגגים יחד ארבעים בסוג של הגשמת חלום  -חיים
בקהילה ,קרובים לסבא וסבתא ,הילדים רוכבים על אופניים ברחבי
הקיבוץ ,פעילויות משותפות ,ערבות הדדית ותחושה של “ביחדש
נס’” ,כמו שהם קוראים לזה .שני ילדיהם ,יובל ( )6ואופיר ( )3נולדו
כל אחד במקום אחר בארץ ,עת היו עסוקים בחיפוש אחר המקום
הנכון להקים בו את ביתם.
הם עברו מעיר לישוב ,לכפר ,למושב ושוב חזרה לעיר .הבעיה
הייתה שבכל מקום אליו הגיעו משהו היה חסר ,היום הם מבינים
בוודאות שהחלק החסר היה המשפחתיות.
הסיפור של דרור הוא כמו הסיפור של האלכימאי ,אחרי שהקיף את
העולם בחיפושים הוא מצא את זה בסוף בבית ,במקום בו הכל התש
חיל מבחינתו  -קיבוץ יטבתה .עכשיו הוא סוגר מעגל וחוזר לכאן
כבוגר ,עם אישה ושני ילדים.
“אחרי הצבא ואחרי סיבוב קצר בחו”ל היה ברור לי שאני רוצה
לצאת מהקיבוץ ולחוות קצת את החיים שבחוץ ,אבל הייתי צריך
לעשות את זה בהדרגה ”.מספר דרור“ .אילת הייתה בזמנו אופציה
טובה בשבילי  -גרתי שם שבע שנים ,עבדתי ברדיו ,בטיולי ג’יפים
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ובחוות דגים .בגיל  27הרגשתי מספיק בשל לעזוב את האזור ,כי
אילת  -בסופו של דבר  -היא גם כמו קיבוץ ,בועה כזאת שעוטפת
אותך ,אז הלכתי על זה עד הסוף ועברתי לגור בעיר הגדולה ,תל
אביב .עבדתי שם בתחום המזון ושם גם הכרתי את עינת דרך חברים
משותפים שהיו ביטבתה בגרעין נח”ל .מאז ,למעשה ,כל החיים שלי
השתנו”.

“כשעברנו ,הבנתי את האג’נדה הקהילתית של ‘בואי
תראי איפה את יכולה לתת לקיבוץ מעבר למה
שהקיבוץ נותן לך’ וגם הבנתי שזה חלק בלתי נפרד
מהחיים בקהילה” (עינת)
עינת נולדה במושב אוגדה שבפתחת רפיח וכשהייתה בת שלש,
עברה משפחתה (או נכון יותר – התפנתה) מימית שהיתה בצפון
מזרח סיני ,לעומר שליד באר-שבע “ .אחרי שהתבגרתי ויצאתי מהש
בית ,גרתי בבאר-שבע .למדתי עבודה סוציאלית ותואר שני ובארבע
עשרה השנים האחרונות עבדתי בפנימיות נוער של משרד הרווחה,

לנערים עם הפרעות נפשיות וקשיים רגשיים .אחרי שהכרתי את
דרור ,גרנו בתל אביב ,משם עברנו למושב ‘סיטריה’ ואז לרחובות”.
מסכמת עינת בקצרה שני עשורים.
איך הגעתם ליטבתה?
דרור“ :אני בטוח שמשבר גיל הארבעים היה חלק מזה  -עשינו
חשבון נפש עם עצמנו ,מי אנחנו ,איפה אנחנו ,ואיפה אנחנו רוצים
לגדל את הילדים שלנו .מאוד רצינו לשנות את אורח החיים ,כי
שנינו עבדנו מאוד קשה ורצינו לחזק את התא המשפחתי ולהיות
יותר ביחד .לפני שנולדו הילדים ,אמרנו שאנחנו לא רוצים לגדל
אותם בעיר; שנינו באים מישובים קהילתיים קטנים והיה ביניש
נו הרבה שיח על כך שאנחנו רוצים לתת את אותה ילדות לילדים
שלנו .מצאנו את עצמנו שנתיים וחצי בעיר ,לא מרוצים מהרבה
דברים וכל הזמן חשבנו איך אפשר לשנות  -גם בשבילנו כאנשים
בוגרים וגם בשביל המשפחה ובשביל העתיד של הילדים”.

מ-וטו ל-נטו
“בהתחלה היה וטו מבחינתנו על התרחקות מהמרכז ,שם התנהלו
החיים המקצועיים של עינת ,אבל ברגע שהיא נפתחה לאפשרות,
התחלנו לדבר על מעבר מהעיר והיה ברור שאם עוברים ,אז ליטבש
תה ”.משתף דרור ועינת מרחיבה ומספרת :עצם העובדה שהתחלנו
לדבר על אופציה לעזוב את המרכז ואת החברים שלנו  -כבר תרמה
להחלטה .מכיוון שההורים של דרור ביטבתה ,באנו לבקר כאן לעש
תים קרובות ,הכרנו אנשים ויצרנו קשרים .היה קל לבחור במקום
הזה ,מה גם שהוא נותן לנו מענה בהרבה מובנים  -קהילתיות ,חינוך
לילדים ,אורח החיים ששונה לגמרי מאיך שחיינו עד כה ,וכמוש
בן סבא וסבתא לילדים .ניהלנו שיחות עם חברים ועם ההורים של
דרור ,דיברנו על זה הרבה ,אבל בסופו של דבר זה היה כרוך בעיקר
בלמצוא ולהגדיר את עצמנו כמשפחה .מהרגע שהבנו שזה מה שאש
נחנו רוצים ,הכל קרה מהר”.
קבלתם הקלות בקליטה בתור בן חוזר?
“ממש לא” .אומר דרור“ .יש ישור קו מאוד ברור לגבי נקלטים -
כולם עוברים את אותו תהליך קליטה שאורך כשנתיים ואנחנו כרגע
על תקן נקלטים .לפני ההגעה לפה יש תהליך של שלושה-ארבעה
שלבים שצריך לעבור כדי להיכנס לתהליך הקליטה  -מבחנים פסיש
כוטכניים ,שאלונים ,פגישות עם פסיכולוג ,ביקור של סוף שבוע
רצוף בפגישות ואחרי כל זה  -אם לשני הצדדים זה נראה  -עובש
רים”.
הצלחתם למצוא את עצמכם מבחינה מקצועית?
“יש תמיד רצון ונכונות למצוא התאמה ליכולות שלך ולמקצוע
שלך ,אבל בשורה התחתונה  -צורכי המערכת מנצחים בסוף”.
אומרת עינת בהשלמה“ .אני עובדת כיום בכוללות בחינוך ,שזה לא
ממש קשור למה שעשיתי עד עתה .אמנם ,לפני  15שנה הדרכתי
בפנימייה ,אבל מאז עשיתי עוד הרבה דברים .בכל מקרה ,התחייבתי
לשנתיים ולקחתי על עצמי את ההובלה של הכוללת .זה נוח לי ,כי
זה פותח לי את העיניים לגבי אופן התנהלות הדברים וזה חלון די
טוב לקיבוץ ,להורים ולילדים ,כי באים במגע עם המון אנשים ובאש
מת ,מהר מאוד הכרתי את רוב האנשים באמצעות העבודה בחינוך.
כרגע ,אני בודקת את הקיבוץ ,לא פחות ממה שהוא בודק אותי ,אז
יש לזה יתרונות .אני מניחה שאני אחזור לעסוק במקצוע שלי כעוש
בדת סוציאלית כשהתזמון יהיה נכון ,אבל זה לחלוטין הטריד אותי
בכל הנוגע למעבר”.
נשמע שהבנת את הרעיון שמאחורי ההתנהלות
“כשעברנו ,הבנתי את האג’נדה הקהילתית של ‘בואי תראי איפה את
יכולה לתת לקיבוץ מעבר למה שהקיבוץ נותן לך’ וגם הבנתי שזה
חלק בלתי נפרד מהחיים בקהילה ,כמו להשתלב במשרות שהקיבוץ
צריך לאייש ולראות איפה אני יכולה לתרום .העבודה גם נותנת לי
הפסקה מהמקצוע שלי אחרי  14שנה וזה נחמד להתגעגע”.
“אצלי זה היה פחות מסובך ,מבחינה תעסוקתית לא הייתי מוטרד
והמזנון היה המקום הכי טוב שיכולתי להשתלב בו עם הניסיון המוש
קדם שלי בתחום המזון והמשקאות ובהתחשב בניסיון המוקדם שלי

עם שאר ענפי הקיבוץ ”.מודיע דרור“ .אני באתי לפה מראש בגישה
שעבודה זה לא הכל בחיים .כל מקום שאני נכנס אליו אני לומד מה
העבודה ועושה אותה על הצד הטוב ביותר ואם יש גם צוות נחמד
מסביבי ,אז מה טוב .הבחירה לחזור לפה הייתה משפחתית נטו .זו
גם הסיבה שעזבתי את העיר; אני לא מתחבר לכל התחרות הזאת
שיש שם בחוץ”.
עכשיו ,כעבור שנה ,אתם מרגישים שבחרתם נכון?
עינת“ :לרוב כן .אני חושבת שאנחנו עוד מסתגלים .גם הילדים
עדיין מסתגלים ומדי פעם אפשר לשמוע אותם מקטרים על החום
ושואלים מתי חוזרים לרחובות .בשבילי ,באופן אישי זה מעבר לא
פשוט  -אני צריכה להסתגל למרחק מהמרכז ,מהמשפחה ומהחש
ברים .אני מתגעגעת אליהם וזה טבעי ,לכן אני משתדלת לעלות
לבקר אחת לחודש-חודשיים ,לפגוש אנשים ולעשות דברים במרכז,
כדי לא להרגיש מנותקת מהעולם.
במקביל ,יש גם המון דברים ותחביבים שנחשפתי אליהם מאז שאני
פה ולצערי עוד לא הגעתי אליהם ,מחוסר זמן .יש פה אינטנסיביות
אחרת ולכן אני עדיין צריכה לארגן לי את הזמן .בנוסף ,יש לנו
ילדים קטנים ויש תורניות בקיבוץ ובחגים  -כל הזמן יש מה לעשות
וזה ממלא את היום ואת החיים .מה שבטוח ,אני מרגישה שאנחנו
יותר פנויים לילדים בשעות אחר הצהריים ,בשבתות ,בפעילויות
משותפות ,והפניות היא לאו דווקא פיסית ,אלא יותר רגשית.

חובת ההוכחה
“גם לבן חוזר זה סוג של שוק ,המעבר הזה ”.מודה דרור ,מזווית
אחרת לחלוטין“ :לא הרגשתי בבית מההתחלה .זה שונה להגיע לכאן
כבוגר בעל משפחה ,עשרים שנה אחרי .בראש ,אתה עדיין זוכר את
נקודת המבט שלך בתור ילד והרבה פעמים זה יותר מבלבל ואפילו
יותר קשה מאשר לבוא כלוח חלק מבחוץ .לבנים חוזרים יש חובת
הוכחה גדולה יותר ובצדק  -כי אחרי שהם בחרו לקום ולעזוב בשביל
לגלות את העולם ,חלה עליהם חובת ההוכחה כשהם חוזרים.״

“זה שונה להגיע לכאן כבוגר בעל משפחה ,עשרים
שנה אחרי .בראש ,אתה עדיין זוכר את נקודת
המבט שלך בתור ילד והרבה פעמים זה יותר מבלבל
ואפילו יותר קשה מאשר לבוא כלוח חלק מבחוץ”
(דרור)
איך הילדים משתלבים בחיי הקיבוץ?
“הם השתלבו מאוד מהר במסגרות  -יובל השתלב מאוד מהר חבש
רתית בגן וזה לא מובן מאליו להיכנס לחבורה של ילדים שגדלו
ביחד מגיל אפס .תוך שבועיים הוא היה אחד מהם ,כאילו הוא נולד
פה ”.אומרת עינת“ .לאופיר קצת יותר קשה ,אבל היא קונה את
דרכה בזכות המתיקות שלה .שבוע וחצי אחרי שהגענו לפה יובל
כבר ביקש ללכת לבד לסבא וסבתא והוא באמת הלך לבד וגם הגיע.
התחושה שהוא יכול לקחת את האופניים ולנסוע לסבא וסבתא או
לחבר בכוחות עצמו ,מאוד מחזקת אותו .הוא התפתח ונהיה עצמאי
מאוד מהר ,מה שלא יכול היה לקרות במקום אחר בשלב הזה”.
למי שמחפשים – כמוכם – שינוי באורח החיים ,הייתם ממליצים
לעבור לפה?
דרור“ :כן ולו רק בשביל הניסיון .במידה והמהלך יצליח ,זה יהיה
מדהים לחיות במקום כזה  -חופשי ופתוח .ובמידה ולא ,זו תהיה
חוויה מאוד מחזקת ובונה .זה גורם לך לגלות על עצמך הרבה דבש
רים שלא ידעת לפני כן”.
ועינת מסכמת“ :אני חושבת שיש פה מקום מאוד חם ומקבל
בקהילה .קיבלו אותנו בזרועות פתוחות ,הליווי מאוד טוב ויש תחוש
שה שלקהילה מאוד איכפת ,שיש מישהו שעוטף ומסייע בכל התהש
ליך ,שאנחנו לא לבד .יש ‘ביחדנס’ כזה.
אם יש לי יום לא טוב ,אני יכולה לעבור בשביל ומישהו יעבור מולי
וישאל באכפתיות אמיתית מה שלומי .זה לא משהו שקורה בעיר”.
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ִמ ְד ַ ּב ִריא

 /ד״ר אלעד ויזל

חשיפה לדרום
כשדוקטור ג'ואל פליישמן ,רופא יהודי צעיר ,נשלח לעבוד כרופא
משפחה באלאסקה ,הוא הבין מהר מאוד שלא מדובר בניו יורק -
זאת לא העיר הגדולה מרובת האמצעים ,בה הכל נגיש ,זמין ומהיר.
אם הייתי יכול ,הייתי משמיע לכם את שיר הפתיחה של הסדרה
האמריקאית הנהדרת ,משנות ה ,90-שאולי מתנגן לחלקיכם כעת
בראש – "חשיפה לצפון" .ג'ואל ,הרופא החביב אך הנרגן (בצוש
רה מאוד חיננית) ,נשלח בעל כורחו לעיירה מרוחקת באלאסקה,
על מנת להחזיר את חובו למדינת אלאסקה ,שמימנה את לימוש
די הרפואה שלו .לצערו ,נשלח לעיירה נידחת במקום לבית חולים
מרכזי .פליישמן נאלץ להשלים עם רוע הגזרה ולמד ,עם הזמן ,כי
דווקא במקום הזה הוא עשוי להביא לשינוי הגדול ביותר .דווקא
במקום הנידח והמרוחק ,שאין בו אף רופא אחר חוץ ממנו ,הוא
עשוי להיות משמעותי ביותר .הוא פיתח קשרים אמיצים עם תושבי
העיירה והצליח להיות דמות מרכזית ומשמעותית בחייהם .האזורים
הנידחים באלסקה מזכירים לי במידה מסוימת את הערבה.
אותי לא הכריחו להגיע לערבה .אני בחרתי .בחרתי להיות חלק
מהאזור הכפרי המופלא הזה ,אחד מכם  -אנשי המדבר וההרים
ואחד משני רופאי הכפר בחבל אילות .מה שלא לקחתי בחשבון זה
כמה אנחנו לבד כאן .נחשפתי לדרום .או יותר נכון  -הדרום נחשף
בפני.
לא ,זאת לא כתבת התבכיינות .זאת כתבת התפכחות .אחרי ארבע
שנים כרופא באזור ,מתוכן כשנה וחצי כרופא משפחה בחבל אילות
 למדתי כמה דברים .למדתי שכנראה ש"אם אין אנחנו לנו  -מילנו?!" למדתי ששירותי הרפואה כאן מוגבלים בהחלט .למדתי
שבית חולים יוספטל מלא באנשים מקצועיים עם כוונות טובות ,אך
הוא לא מקבל מספיק סיוע מהמדינה ,הצוות הרפואי בו הוא מצוש
מצם ולא קבוע ,חלק מרופאי המיון הם רופאים צעירים המתחלפים
כל שנתיים שלוש ,הרופאים המומחים בתחומיהם השונים הם ספוש
רים ואין מענה מספק לתחומים מרכזיים וחשובים .למדתי שחלק
גדול מהאוכלוסייה בחבל כבר לא צעירה ,שאותם חלוצים שהקימו
את קיבוצי האזור כבר לא בני  20ו 30-מופשלי שרוולים ,בריאים
וחסונים ושהאוכלוסייה מזדקנת .השנים עוברות והצרכים גדלים.
למעשה ,החבל מתמודד עם עומס רפואי הולך וגדל.
אתם בוודאי מרגישים את זה  -זמני ההמתנה לתורים לרופאים ארוש
כים ,האחיות עובדות קשה ומאוד עסוקות ,צוות המזכירות המשופש
שף עושה שמיניות באוויר על מנת למצוא פתרונות יצירתיים במוש
רכבות הרפואית המדברית המרוחקת .כבר התרגלתם לכך שהעיכוב
בכניסה לחדר הרופא מתמשך ,זאת כי הרופא עסוק  -לא רק במתן
רפואה יסודית ומעמיקה ,אלא גם בפתרונות רפואיים מותאמים לאש
זור המבודד בו אנו חיים .קיימים לא מעט תחומים שלא ניתן לתת
מענה עבורם כאן ויש צורך לנסוע למרכז הארץ בכדי לקבל מענה.
אנחנו במרפאה מבינים היטב ,כי עקב הנסיבות האלו מוטלת על
כתפינו אחריות כבדה לגבי הרפואה באזור .לקבוע מה תהיה רמת
הרפואה באזור .אנחנו עושים את המרב על מנת לחסוך לכם נסיש
עות והתייעצויות רפואיות רחוקות מביתכם ,משתדלים מאוד לספק
לכם את הטיפול הרפואי הטוב ביותר ומהמעלה הראשונה .המרחק
משירותי רפואה נוספים הופך את שירותי הרפואה כאן מאתגר גם
עבורנו; תחושת הבידוד היא גדולה והאחריות הרפואית עוד יותר.
ואם כל זה לא הספיק לנו ,בקיץ הקרוב ,ככל הנראה ,ייסגר העורק
הראשי למרכז הארץ –שדה דב .שדה תעופה זה הוא הדרך להקל
ולקצר את הזמני הנסיעה הארוכים והמתישים בחום הגדול .הרי,
כשאנחנו מפנים אתכם למרכז הארץ ,זה בדרך כלל אחרי שכבר
עשינו כל שביכולתנו לחסוך את הטרטור הזה .השתמשנו במגוון
הכלים האבחוניים והטיפוליים הקיימים אצלנו ,ווידאנו ששירותי
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הרפואה האזוריים אינם מתאימים ,או לא מסוגלים לענות על הצש
רכים הרפואיים ,התייעצנו מרחוק עם מומחים מתחומים שונים ורק
אז ,הפנינו אתכם צפונה .ומה עכשיו?
עכשיו צריך לחשב מסלול מחדש; עלייה צפונה תהיה מורכבת
יותר .כדי לסבר את האוזן  -מידי יום ממריאים מאילת לשדה דב
כ 120-חולים .רוב חולים אלו ,המשויכים לקופת חולים כללית,
מקבלים טיפולים בבתי החולים של הכללית :בילינסון ,מאיר ,קפלן.
אלו שהתייאשו מהטיסות מעדיפים פשוט לעלות על האוטו ולנסוע
כשלוש שעות לסורוקה .מסיבות מובנות ,הקופה מעדיפה לבצע
בדיקות וטיפולים בבתי החולים שלה .על פי חישוב זמני הגעה של
ערו ץ " ,12מדלת לדלת" ,כלומר מנמל התעופה "רמון" לבית הח�ו
לים "תל השומר"  -זמני ההגעה הם ,למעשה ,לטובת נתב"ג דווקא.
עם זאת ,רוב מטופלי הכללית ,כאמור ,לא מטופלים שם ,אלא בבתי
חולים של הכללית .יתכן שעקב כך גם שיקול זה יאלץ להיכנס
למערכת השיקולים של הקופה.
שיקולים נוספים שלא נלקחים בחשבון הם ההליכה עד היציאה מהש
שדה  -שהיא משמעותית עבור חלק מהמטופלים .בשדה-דב תחנת
המוניות היא ממש בפתח של הטרמינל הקטן ,ואילו בנתב"ג נדש
רשת הליכה ארוכה עד שמגיעים לתחנת המוניות המיוחלת .אני
יכול לחשוב על לא מעט מטופלים שחלק זה של המסע יהיה עבורם
מאתגר ביותר .כמו כן ,מעט היועצים שכן מגיעים לאזור מהמרכז,
כבר החלו להודיע כי אם ייסגר שדה-דב ,יצטרכו לשקול מחדש את
הגעתם.

אז מה היה לנו ?
רופא נרגן מאלאסקה שמצא את עצמו מחדש ,שני רופאי כפר נלהש
בים וחדורי מוטיבציה ,צוות אחיות מסור וצוות משרד משופשף,
בית חולים קטן אחד עם אנשים טובים אך מעט מידי יכולת ,שדה-
תעופה קטן ותל-אביבי שהינו מרכזי ומשמעותי עבורנו ,וכ3,000 -
מטופלים שמתרגלים כל יום מחדש לכך שזאת המציאות שלנו כאן.
למרות הכל ,נוכחתי לדעת שיש כאן – באילת ובערבה  -אנשי
טיפול טובים ואיכותיים ,אנשים שעבודתם באה מהלב וגם מניסיון,
ממקצועיות ומאכפתיות .אז נכון ,מהרבה בחינות זה לא המרכז.
זה לא תל אביב וגם לא חיפה ,זה גם לא באר שבע .אבל ,כוחנו
בכוונותינו ובשיתוף הפעולה בינינו .אנחנו עובדים באופן ישיר עם
הגורמים הרפואיים ביוספטל ושיתוף פעולה זה תורם מאד לטיפול
הרפואי .גם בכתבה על שיקום בחבל ,המופיעה בגיליון זה ,יש כמה
דוגמאות לאפשרויות אלו .בכתבה מתואר כיצד ניתן לבצע אפילו
שיקום  -שהוא הליך רפואי מורכב  -כאן אצלנו ,בזכות מטפלים
טובים ועבודת צוות .לאכפתיות וניסיון יש משקל רב ,גם בתנאים
הקיימים.
ובנימה אופטימית זו  -אני בהחלט מאמין בכוונות טובות ועבודת
צוות .זה קיים בכל התחומים וגם בתחום הרפואה .בזכות עבודת
צוות כולנו מנצחים ,גם המטפלים וגם המטופלים .מניסיוני במרכז
הארץ  -במיוחד במוסדות הרפואיים הגדולים  -יש הרבה יכולות,
אך מעט מידי עבודת צוות .היתרון אצלנו הוא ,שאין לנו אלא את
עצמינו .אין לנו ברירה ,אלא לעבוד ביחד ולשלב כוחות בכל התש
חומים .ואם שדה דב יישאר פתוח זה לא יזיק.

שלכם ,אלעד ויזל

תמיד שמאלני

 /דובי גולדמן

כשדובי גמר עם ביבי
תודו שלא ידעתם שאת מערת המכפלה אפשר להחזיר לאיראנים ,או שאין בעיה להחריב את גוש דן – רק
לא את בית החולים בילינסון ,ומה עם הקשר בין סיידוף לשדה-דב? דובי גולדמן כאן ,להסביר לנו את האי-
גיון
 אני עם ביבי גמרתי .זהו. אתה רציני?FREE
 רציני כמו יאיר לפיד לפני ארון הקושדש .לא רק ביבי .אני עם הליכוד גמרתי.
 תראה גם אני לא סובל את מה ששרהעושה ,אבל...
 של נעליך מעל רגליך! אף מילה עלשרה .עוד לא היתה לנו גברת ראשונה
כזאת .מי  -סוניה? פולה? לא מגיעות
לעקב של הנעל שהיא זרקה על העוזרת.
 כן אבל...לזרוק נעל זה לא בדיוק... לא בדיוק מה? אז היה לה יום קשה.היא בטח חזרה מהעבודה שלה כפסיכוש
לוגית בשירות הציבורי .אתה מכיר את
זה .משרה ממשלתית .שעות ארוכות,
משכורת נמוכה .אז היה רגע של תסש
כול...
 ואללה צודק .תכלס ,זה לא שבעלהבהיי-טק – גם כן כולה פקיד ממשלה.
אני מתפלא שהם גומרים את החודש .אז
יצא לה ...צודק .אני חוזר בי .אז למה
אתה כועס עליו? זה בגלל הסיגרים? גם
אני חושב ש....
 מה יש לך מהסיגרים מה? מה יש לך פה על השולחן? קופסת מרשלבורו .זה בסדר וסיגר לא? כולה יותר ארוך ויותר עבה ,מה ההבדל?
 לא זה לא זה ...זה שהוא קיבל את הסיגרים ממילצ'ן. תגיד ,אכפת לך? אפשר? תודה! יש לך אש? תודה! הופה הופההופה! נתת לי סיגריה! שוטר! בוא תעצור אותו על שוחד!
 הבנתי! וואללה צודק .כולה סיגרים .אז הבנאדם נהנה קצת ...מהקרה? אבל הקטע עם אתר וואלה זה כבר...
 תגיד אתה דפוק? מה הבעיה עם וואלה? אז ערך להם קצת תכנים.ביג דיל .מה היה קודם?? שיעמומון ,זה מה! מי קרא אותם בכלל?
שיגידו תודה שמישהו כמוהו עוד עורך להם תכנים .ובחינם!
 צודק .אני הייתי רק  YNETפעם עד שביבי נכנס .צודק ,וואללהצודק .קלטת את הבדיחה? וואללה צודק! אם רק לא היה הסיפור עם
הצוללות אז הוא.....
 אז הוא מה? מה? מה רוצים ממנו מהצוללות תגיד לי? אז קנהחמש .סו פאקינג ווט? חבל שרק חמש .זה ביטחון זה .אי אפשר
לחסוך בביטחון!
 כן ...אבל ...תודה שזה לא לעניין שהוא שותף בחברה שקשורהבעסקה וכל החברים שלו מעור...
 מה? מה? אתה יודע שחברה שביבי מעורב בה יכולה למכור צושללות למי שהיא רק רוצה! הוא נותנים לו כבוד .זה פוטין וטראמפ
אוכלים אצלו מהידיים .היא צריכה את הכאב ראש הזה של ישראל?
זה הפוך לגמרי .ביבי ,שידע כמה הצוללות שלהם טובות ,התעקש
שימכרו לישראל .ומה? כל הסמולנים אומרים שהוא מרוויח מזה.
היה יכול למכור לסורינאם בפי שלוש כסף תאמין לי.
 שמע....פששש...לא חשבתי על זה .באמת....אנחנו חייבים לוהרבה .אין אין על ביבי .רגע...אז למה אתה לא מצביע לו?
 -בגלל שדה דב .דפק אותנו האילתים עד העצם.

 דפק דפק. אין .מה נעשה בלי שדה דב? תראה אתחמותי – צריכה לנסוע לבילינסון פעמיים
בחודש .מה תעשה? ומה עם התיירים? ומה
עם הפקקים? מה? הוא לא מבין שבשבילנו
שדה דב זה כמו עזרא סיידוף בשביל שרה -
אי אפשר בלי זה.
 צודק צודק...בשבילנו שדה דב זה כמו אויר.בלי שדה דב אין אילת .אפשר לסגור את העיר.
 לא...אני הולך הפעם עם העבודה .רק זה עזרלנו .נו ...איך קוראים לו ...ההוא ש ...אתה
יודע ...ההוא ש ...רק הוא נלחם בשבילנו.
 כן שמואלי .לא .שמילי .משהו כזה .ההואש...
 כן כן .איציק שמולי .רק הוא באמת נלחםבשבילנו .וביבי מה ביבי? כל היום איראן זה
איראן שם איראן פה...תגיד לי .מה אכפת לנו
באילת מאיראן?
 צודק .כאילו  -לא שאני מאחל להם אבלמקסימום מה איראן יעשו? יפגיזו את תל
אביב? אז שיפגיזו – זה לא בדיוק יפגע בנו.
אבל שדה דב זה...

עזוב בלינסון .מה יהיה עם שדה דב? מה? יפגיזו את
תל אביב לא יהיה שדה דב!!? לאן נטוס? בשבילנו
שדה דב זה כמו אוויר .זה כמו גלידת פיסטוק בשביל
יאיר .זה כמו עצם בשביל קאיה!
 בדיוק! פעם אחת שהם ידאגו לעצמם ואנחנו נדאג לעצמנו. ואללה! שתחרב תל אביב מצידי אני רק.... רגע רגע רגע...מה אמרת? יפגיזו את תל אביב? כן ומה עם בילינסון? יגיעו לבילינסון? מה יקרה לבילינסון? חמותיצריכה לנסוע לבילינסון!
 לא יודע .אני מניח שלא יהיה בילינסון אבל... עזוב בלינסון .מה יהיה עם שדה דב? מה? יפגיזו את תל אביב לאיהיה שדה דב!!? לאן נטוס? בשבילנו שדה דב זה כמו אוויר .זה כמו
גלידת פיסטוק בשביל יאיר .זה כמו עצם בשביל קאיה!
 וואו וואו – לא יהיה שדה דב ולא יהיה בילינסון... כן האיראנים האלה יפגיזו הכל אבל... אין .לא אבל ולא חבל .חייבים לעצור את האיראנים .זה הכיחשוב! יש איראן אין שדה דב!
 כן ...שמילי הזה חייב להתעסק גם בזה.. מה שמילי מה שמולי? מה הוא מבין באיראן .הוא מוכן להחזיר אתמערת המכפלה לאיראנים הסמולני הזה .הוא הרי ...אתה יודע ...לא
חביבי .איראן זה רק ביבי .עזוב ,בשביל להציל את שדה דב חייבים
להצביע רק ביבי .רק ביבי.
 -וואללה – רק ביבי.
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משולחנו של חנן /

חנן גינת

ראש המועצה האזורית חבל אילות וד"ר לגיאולוגיה

חבל אילות 2048
בשנת  100 ,2048שנה להקמת מדינת ישראל ,צפויה אוכלוסיית המדינה להגיע ל 17-מליון נפש (לעומת
 9מליון היום)! בשנת  ,2019מונה אוכלוסיית חבל אילות  5,000תושבים .בשנת  2030נהיה  9,000ובשנת
היעד –  14,000 - 2048נפש
על מנת לאפשר קיום ופיתוח ,בכוונת המדינה שאוכלוסיית הנגב
תמנה  1.6מליון איש ,שהם  10%מכלל האוכלוסייה של ישראל.
(מתוך אתר "ישראל  2048עתיד משותף").
הצמיחה הדמוגרפית חייבת להיות מלווה בצמיחה כלכלית ובחיזוק
הקהילות בחבל אילות.
בעוד אוכלוסיית המדינה תגדל פי שניים ,עבורנו נכון ומתאים יותר
חזון של צמיחה פי שלושה .במספרים מוחלטים זה אומנם לא הרבה,
אבל עבור האזור בו חיים כיום רק  5,000איש על שטח שהוא 13%
ממדינת ישראל  -זהו חזון אפשרי!

התיישבות ואוכלוסיה
כיום ,בחבל אילות ,עשרה קיבוצים ,מהם שישה שיתופיים וארבש
עה מתחדשים .בתנועה הקיבוצית ישנו תהליך של מעבר לקיבוצים
מתחדשים ואנחנו מקווים שתהיה יכולת חברתית וכלכלית לקיבוש
צים השיתופיים לצמוח ולהתפתח .כיום חיים בהם
כ 4,000-איש והיעד  -נכון שיהיה כ 7,000-איש
ב .2048-עיקר הצמיחה הדמוגרפית תתקיים
על ידי פיתוח ישובים קהילתיים :באר-אורה,
שיכפיל את מספר התושבים (מונה כיום אלף
איש) וישוב קהילתי נוסף שיקום בחבל .לכך יש
לבחור מקום מתאים מהאתרים שסומנו בתוכש
נית האב ולהקים אגודה קהילתית ושיתופית.
במקביל ,עלינו להיערך לאוכלוסיה המתבגש
רת ולאפשר מתן תנאים נאותים לכאלף אנשים
שיהיו בגיל פנסיה ויחד עם זאת להוות אזור המוש
שך משפחות צעירות.

פיתוח כלכלי
על מנת לאפשר המשך קיום וביסוס של ההתיישבות החקש
לאית ,יש צורך בהסדרת כמות מים מספיקה לחקלאות .על-פי הפש
רוגרמה החקלאית ישנם שטחים בגודל מתאים והסדרת משק המים
לחקלאות אפשרית על ידי התפלת מים ממי מפרץ אילת  -זאת
אפשרות יקרה אך מציאותית.
גידולים חדשים שיהיו חלק מהביסוס הכלכלי כוללים קנאביס,
האמפ ,חוחובה וגם ירקות .ענף החקלאות הימית ביבשה יהפוך
להיות ענף מרכזי בכלכלת האזור על ידי יזמים שיגיעו מישובי
האזור ומחוצה לו.
פיתוח התיירות באזור יאפשר קליטת מליון איש בשנה בפארק
תמנע והוספת מקומות אירוח ל 5,000-איש (כיום יש רק  240חדרי
אירוח!); התיירות תהפוך בהדרגה לענף המרכזי באזור החבל.
 100%%מהאנרגיה של היום והלילה תגיע מ-אנרגיה מתחדשת ,ב�א
מצעות השמש של חבל אילות ואילת .האנרגיה שתיוצר על ידי פאש
נלים סולאריים תשלח  -הן לירדן לעקבה והן לערי הנגב (דימונה,
ירוחם ,מצפה רמון).
לצד החקלאות והתיירות ,יש לפתח תעשיה ובעיקר תעשיה קלה
וחכמה של מוצרים חקלאיים ושל היי-טק בתחומי תיירות .תעש
שיה בנפחים גדולים יותר תתפתח בסמוך לנמל התעופה .כמו כן,
בהתאמה למחירי הנחושת בעולם ,תחודש כריית הנחושת בתמנע.
פיתוח משמעותי בכל תחומי הכלכלה בחבל אילות יתאפשר הודות
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לחידושים וחדשנות ,שיאפשרו התפרנסות בפריפריה הרחוקה ביש
שראל.

תחבורה
התנאי לפיתוח והכפלת האוכלוסיה פי  3תוך  30שנה ,הוא הסדרת
התחבורה היבשתית והאווירית:
 .1יבשתית – הרחבת כביש  90עד צומת הערבה והרחבת כביש 40
לארבעה מסלולים.
 .2מסילת רכבת מהירה לאילת שעליה ייסעו כ 40-רכבות נוסעים
ומשא בכל יום.
 .3הרחבת נמל התעופה רמון ,על מנת לאפשר קליטה של  4.5מליון
נוסעים בשנה (פי  3מהיום).
 .4הסדרת שדה תעופה בגוש-דן שיאפשר קשר מתאים ,קצר ונכון
עם אילת – אילות.

אומנויות
פיתוח תיאטרון אלעד ,כך שיהיה התיאטרון המוש
ביל בחלק הדרומי של ישראל .התיאטרון יעלה
הצגות לקהל מגוון – הן של קהילת אילת ואילות
והן של התיירות הישראלית והתיירות הנכנסת.
בתיאטרון יעבדו כ 250-איש והוא יפעל בקיבוץ
אילות.
לצד התיאטרון תתפתח אומנות המוזיקה המקוש
מית  -הן לצרכים מקומיים והן לתיירות .מרכז
המוזיקה ושלום בקיבוץ סמר יהיה רכיב חשוב,
שירכז פעילות זו.

חיזוק הקשר עם העיר אילת
על מנת להצליח בצמיחה ,יש צורך לחזק את הקשרים עם השכש
נים .ניהול משותף של פרויקטים גדולים כמו רשת חשמל עצמאית
לפריפריה הרחוקה ,פיתוח משותף של ענפי כלכלה כגון חקלאות
ימית וחיזוק משותף בתחומי התיירות – יקדמו וישפרו את הקשרים
הקיימים כיום.

חיזוק הקשר עם שכנים נוספים
על מנת להתפתח ,יש צורך בבניית מערכת קשרים תומכת  -הן עם
המועצות האזוריות הסמוכות בערבה תיכונה וברמת נגב והן עם
השכנים בירדן (עקבה והערבה הירדנית).
המפתח להצלחה הוא חשיבה נכונה לטווחים ארוכים .החזון ארוך
הטווח חייב להיות בנוי מאבני דרך של חמש ,עשר ועשרים שנה.
בכל שלב יש להגדיר את ההיבט הדמוגרפי והכלכלי.
על מנת לאפשר השגת היעד ,תידרש תמיכה מאוד משמעותית של
המדינה בקידום הפריפריה הרחוקה בתחומי הכלכלה השונים ,אפש
שרויות הבנייה ותשתיות לאומיות.
נעשה את מה שנחוץ ,נשאף למה שאפשרי ואז נגלה שאנחנו עושים
את הבלתי אפשרי! זה המשפט המלווה אותנו כיום בבניית חבל
אילות וימשיך להוביל אותנו להמשך פיתוח ,צמיחה והתחדשות
בחבל!

המדור לשירותכם /

שרי ניצן

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

ילדים בסיכוי
בחודש שעבר הוזמנתי להשתתף באחד המפגשים של קבוצת הורים,
שמתקיימים בחסות המחלקה לשירותים חברתיים .הקבוצה מיועדת
להורים לילדים עם צרכים מיוחדים מכל הסוגים ,חלקם משולבים
בבית הספר "מעלה שחרות" וחלק לומדים במסגרות לחינוך המיוחד
באילת .במהלך עשרה מפגשים ההורים מקבלים הזדמנות להעלות
נושאים משותפים בקבוצה ,המלווה על ידי אשת מקצוע .התייחסות
לילדיהם עם צרכים מיוחדים כילדים בסיכוי ולא בסיכון ,עלתה
מאוד ברור במפגשי הקבוצה.
במפגש בו נכחתי ,ההורים ביקשו לספר על נושאים הקשורים
להורות המורכבת לילד עם צרכים מיוחדים ,שילוב הילדים בקהילה
ובדיקת אפשרויות לבניית מענים דרך המחלקה .הקבוצה מבקשת
לשנות את יעד הקבוצה לקבוצה יוזמת פעילות חברתית למען ילש
דים עם מוגבלויות .בכוונת ההורים להרחיב את השתתפות בקבוצה.
דלתנו במחלקה לשירותים חברתיים ,כמובן ,פתוחה ליוזמות מבוש
רכות מסוג זה.
בתכנון ,לבקשת הקבוצה ובהמשך לפעילות הקיימת ,הקמת שולחן
עגול ,בשיתוף השירותים החברתיים ,החינוך הפורמאלי והבלתי פוש
רמאלי ,וההורים  -כדי לדון ולבחור סוגיות מתאימות לקידום בחבל
אילות .אחת הסוגיות היא תפיסה קהילתית של ילדים מיוחדים ,כדי

לאפשר יותר שילוב בפעילות חברתית ולהנגיש פעילות כמו חוגים
לילדים אלו.
בנוסף ,עלה הרצון להמשיך את סדרת ההרצאות "המיוחדות
שבהורות" .בשנת פעילו ת  ,2018-19הבאנו לחבל אילות חמש ה�ר
צאות על נושאים שונים הקשורים לצרכים מיוחדים .השנה אירחנו
שתי מרצות  -אחת שסיפרה על מיצוי זכויות עבור אנשים עם מגש
בלויות ,ואחת שהביאה את הסיפור של משפחתה ,המתמודדת עם
המחלה הקשה של אב המשפחה .שילוב מפגשי קבוצת הורים עם
המשך ההרצאות עלה כצורך .בנוסף ,הקמת מענים קבוצתים ופרש
טנים לאחים של ילדים עם צרכים מיוחדים עלתה ,גם היא ,כנושא
חשוב לשולחן העגול.
פגישה דומה תתקיים בקרוב עם מנהלת מחלקת חינוך  -כאן המקום
לציין ,שמשרד החינוך אחראי על מענים עבור ילדים בחינוך חובה
(גיל  3עד  ,18במשך שעות בית ספר) ,ומשרד הרווחה אחראי על
מענים עבור ילדים מלידה ועד גיל  ,3ופעילות אחרי שעות חינוך
חובה.
נפרסם ,יחד עם החינוך ,את המועדים לפעילויות ,לקראת בניית
תוכנית עבור שנת פעילות  .2019-2020המעוניינים להיות חלק
מהתהליך מוזמנים לשלוח מייל אליshari@eilot.org.il :

צמח החודש

 /בני שלמון

יולי
ימלוח פגום
הימלוח הוא שיח שולט בשולי מליחות בערבה.
שם המין-מקורו ממראה העלה ,הנראה כאילו נגסו בו ,והוא
תוצאת איחוי לא שלם של שני עלעלים (משפחת הזוגש
ניים) .הפרי ,המבשיל בתחילת הקיץ ,הוא ענבה אכילה ,עסיש
סית ואדומה ,המושכת ציפורים אוכלות פירות כטריסטרמית
ובולבול וגם את צבאי הנגב .הזרע יוצא בלשלשת וכך הצמח
מופץ .צבאי נגב אוכלים עלי הימלוח אך מעדיפים עלי שיטה.
אפר מעלי ימלוח משמש את הבדואים כסבון לרחצה וכביסה.
בגזעים פסים לבנים-שחורים ,וטוביה נאור יוצר מהם פסלים.

מפסליו של טוביה נאור

פירות הימלוח
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חברים ומאיר

תושבי החבל שרים ומנגנים מאיר אריאל
וכולכם מוזמנים למפגש חברים
במתחם הצריף על הדשא בקיבוץ אילות
יום חמישי ,18.7 ,בשעה 20:30
כניסה חופשית
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מזון ומשקאות בתשלום
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