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ירחון המועצה האזורית חבל אילות.
מופץ חינם בישובי האזור
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עונת המלפפונים
ַ לַ
קּופה  .2זְ ַמן ָקבּוע �
עֹונָ ה  – ֶּ .1פ ֶרק זְ ַמןְּ ,ת ָ
ֲע ִׂשּיָ ה ְמסֻ ּיֶ ֶמת.
יצי,
ְמ ָל ְפפֹון ִ .1 -קשּׁוּא ַהגִּ נָּ הֶ ,צ ַמח גִּ נָּ ה ֵק ֵ
לּועיִּ יםִ .פּ ְריֹו ֲה ָמ ֳא ָר
ְמט ֵַפּס ִמ ִמּ ְשׁפַּ ַחת ַה ִדּ ִ
יסי ְמאֹד ַבּ ַמּיִ ם נֶ ֱא ָכל ַחי אֹו ָמלּוח אֹו
וְ ָה ֲע ִס ִ
ָכּבּושׁ( .מתוך מילון אבן שושן).
"את ימי הקיץ ,מסוף יולי ועד לתחילת
ספטמבר ,מכנים אנשי תקשורת בשם עֹונַ ת
ַה ְּמ ָל ְפפֹונִ ים .עונה זו מתאפיינת בירידה
משמעותית במספר הידיעות החדשותיות
ובאיכותן ,שכן רבים מהארגונים והאישים
שמספקים כותרות בשאר ימות השנה נמי
צאים בפגרה או בחופשה( ".מתוך עיתון
"הארץ")31.8.16 ,
"תקופה ללא התרחשויות מסעירות .הביי
טוי מתאר בדרך-כלל את עונת הקיץ ,שבה
הפעילות במשק ובחברה מופחתת .הביטוי
'עונת המלפפונים' שאול מפולנית ,הולני
דית ,נורבגית ועוד .בחודש א ב  1887הופ�י
עה בעיתון 'הצפירה' בוורשה רשימה ושמה
גּורקען ַציְ יט,
ֶ
'עת האבטיחים' וביידיש:
כלומר :זמן המלפפונים .היועצת הלשונית
של הרשות השנייה ,ראומה יצחקי ,כתבה כי
"כיוון שהביטוי מתאר יפה את הטבע ואת
החיים בקיץ גם בישראל ,הוא נקלט גם אצי
לנו( ".מתוך לקסיקון "העין השביעית")
ביטויים צריך להסביר .החביב עליי ביותר
טוען שחודשי הקיץ כל כך משעממים ,עד
שמה שנשאר לעשות זה להסתכל על המי
לפפונים צומחים" .לא ברור" ,נכתב עוד
בעין השביעית "מדוע נבחר דווקא המלפפון
כדוגמה לירק שמשעמם לצפות בצמיחתו".

כתובת המערכת :מ.א .חבל אילות88820 .

nakdimon@eilot.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
משתתפים :עומרית אביאל ,דובי
גולדמן ,חנן גינת ,דובי הלמן ,אלעד
ויזל ,דנה זנטי ,טוביה נאור ,דפנה
פיינגולד ,רחלי רוזט ,ערן רמלר ,בני
שלמון.
צילום שער:
גל נקדימון
נראה כמו שלנו ,אבל לגמרי חו״ל  -נואיבה ,יולי 2019
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ישנם עוד כמה הסברים ,אבל המתאים
ביותר לחבל אילות ,הוא זה הגורס כי זו
"תקופה שבה רוב האנשים נמצאים בנופש,
לבד ממגדלי המלפפונים ,הנקטפים בקיץ".
אם כך ,אולי עלינו ,תושבי האזור ,לכנות
תקופה זו בשם "עונת התמרים"?
מכל מקום ,תמיד קורה כאן משהו ,תמיד
יש מה לספר ,אבל לא תמיד יש למי ...חלק
מיישובי החבל ,בעיקר הקטנים שבהם,
נראים נטושים בימים אלה .התושבים מני
צלים את החופש הגדול לבלות עם הילי
דים בחו"ל או בצפון והנותרים מסתגרים
במזגנים ומגיחים עם שקיעת החמה .אזורי
החנייה במקומות העבודה מתפנים מרכי
בים והמגיע בבוקר לעבודתו עשוי לחשוב
שטעה והגיע בשבת( ...מבוסס על סיפור
אמיתי ,למרבה המבוכה).
אבל מלפפונים אהובים עליי ,כך גם עבודתי
ומקום מגוריי ,ולא בסדר הזה .לכן ,גיליון
אוגוסט מגיע בדיאטת קיץ קלה ,אבל מגיע
ואני מקווה שגם אינו בגדר "מלפפון עיי
תונאי" ושירענן ויעניין את ימי הקיץ ויחי
כה בתיבה לנוסעים .ומכיוון שהחו"ל שלי
הוא סיני – קרוב יותר מתל-אביב ,חם יותר
מחבל אילות ולא באוגוסט  -אז אותי אפשר
למצוא ,כרגיל ,בביתי שעל ההר .מסתגרת
במזגן ומגיחה עם שקיעת החמה.
בשער :קיילי ,תושבת האזור (ודוגמנית מלי
פפונים סבלנית במיוחד) ,מתענגת על שלוי
שת הדברים האהובים עליה – חבל אילות,
קיץ ומלפפונים.

שמים את הפריפריה במרכז

 /גל נקדימון

*תודה מיוחדת לדוברת עיריית אילת ,דנה זנטי ,על העדכונים ,הנתונים והעזרה

הרחבת כביש  90עד צומת הערבה ,רכבת לאילת ,מכשיר  CTביוספטל וטלא-רפואה במרפאה האזורית חבל
אילות .כל אלה ועוד נדונו בישיבת הממשלה המיוחדת שהתקיימה באילת בתחילת אוגוסט

צילום :דוברות עיריית אילת

ביום ראשון 4 ,באוגוסט  ,2019נפל דבר בישראל – ממשלת ישראל,
על כמה משריה ,טרחה והרחיקה עד אילת ,לישיבה מיוחדת .הסיי
בה – המשבר אליו נקלעה העיר בעקבות סגירת שדה-דב .התוצאה
המקווה – טיפול בתחומים רבים הלוקים בחסר זה שנים רבות ,ולא
רק מאז סגירת השדה .על אף שהכותרות דנו בעיקר בעיר הדרומית,
הרי שמקומו של חבל אילות לא נפקד מהדיון ,בעיקר הודות למאי
מציו של חנן גינת ,שעמד על כך שייקח חלק בדיונים הרלוונטיים
ושתושבי חבל אילות – גם הם – יוכרו כנפגעים מסגירת השדה,
יפוצו בהתאם וייהנו מהתמריצים העתידיים.
סביב השולחן רחב הידיים ישבו לצד ראש הממשלה ,ראש העיר
אילת וראש המועצה האזורית חבל אילות ,גם משה כחלון ,יריב
לוין ,בצלאל סמוטריץ ,אלי כהן ,זאב אלקין ,דוד אמסלם ,אורי
אריאל ,אופיר אקוניס ,יואב גלנט ,חיים כץ ,יובל שטייניץ ,אמיר
אוחנה ,רפי פרץ ,גילה גמליאל ,יפעת שאשא ביטון ,סגני השרים
יעקב ליצמן ומשולם נהרי ,מ״מ מנכ״ל משרד ראש הממשלה ,מזי
כיר הממשלה ,המזכיר הצבאי ,המשנה ליועמ״ש ,ראש המועצה
הלאומית לכלכלה וראש רשות מקרקעי ישראל.
בישיבה המדוברת אושרה תכנית לאומית רב-שנתית לפיתוח העיר
אילת וחבל אילות ,בהיקף של  530מיליון .₪נכון הדבר שחלקו
הארי של הסכום יוקצה לאילת ,אך גם אנו ,תושבי החבל ,נהנה
מפירותיו .למזכירות הממשלה הוגש מסמך ובו פורטו הסעיפים
בהם מבוקש הסיוע התקציבי לחבל אילות ,גם אלה לא יקופחו ,כך
אנו מקווים .המדובר בבריאות ,תיירות ,תעסוקה וסביבה.
התכנית כוללת שלושה עוגנים :שיפור שירותי הבריאות וקידום
מנועי צמיחה  -תיירות ,הנגשת שטחים לציבור ופיתוח חקלאות
ימית ותעשיות מן הים ונגישות תחבורתית למרכז הארץ .מטרת
התכנית לשפר את שירותי הבריאות ואיכות החיים של תושבי אילת
וחבל אילות ,למצות את הפוטנציאל התיירותי וביסוס מעמדה של
אילת כעיר תיירות בינלאומית מובילה ,ביסוס מעמדה של אילת
כמרכז מחקרי ומחקרי-יישומי בינלאומי בתחומי המזון מן הים,
החקלאות הימית והביוטכנולוגיה הימית והגדלה וגיוון של מקורות
התעסוקה בעיר ובחבל אילות.
עוד הצהיר ראש הממשלה ,כי הפטור ממע"מ באילת ימשיך
להישמר.

ראש המועצה ,חנן גינת ,סיפר בישיבה על החזון של חבל אילות,
הציג את מנועי הצמיחה של האזור והדגיש את עובדת היותו האזור
הפריפריאלי ביותר בישראל .התקווה היא ,כי הסיוע התקציבי
יאפשר ,בין השאר ,הרחבת המרפאה האזורית שלנו ,שימוש בטי
לא-רפואה ,רכישת מכשור רפואי ,תגמול רופאים יועצים ועוד .גם
בתחום התעסוקה ובעיקר פיתוח התיירות בחבל ישנם סעיפים ספי
ציפיים להתייחסות ,כמו פארק תמנע וכמובן – המשך הרחבת כביש
 90וקידום תכנית הרכבת לאילת.
ראש העיר אילת – מאיר יצחק הלוי ,אמר כי הוא "רואה בישיבה
זו כפעימה ראשונה מתוך מספר פעימות עתידיות האמורות לקדם
את יישום התוכנית האסטרטגית עליה החליט ראש הממשלה ביי
נואר  2012ואשר תכנונה הסתיים בספטמבר  ".2016בצד התכנית,
ביקש יצחק הלוי משרי הממשלה ,לפעול לסיים את גמר תכנון הרי
כבת לאילת ,לסיים את שדרוג כביש  90עד לצומת הערבה ,לסבסד
טיסות לתושבי אילת ולהמשיך ולהוביל את התכנית האסטרטגית
הכוללת.

למזכירות הממשלה הוגש מסמך ובו פורטו
הסעיפים בהם מבוקש הסיוע התקציבי לחבל
אילות ,גם אלה לא יקופחו ,כך אנו מקווים .המדובר
בבריאות ,תיירות ,תעסוקה וסביבה
ממלא מקום מנכ"ל משרד ראש הממשלה  -רונן פרץ ,שעמד בראש
הצוות הבין-משרדי אשר גיבש את ההמלצות ,הציג בפני השרים
את עיקרי התכנית והמליץ על צעדים נוספים לשיפור איכות החיים
של תושבי האזור ופיתוח מנועי צמיחה בהיקף נוסף של  230מיליון
ש״ח ,שיובאו לאישור הממשלה הבאה.
לגיבוש התוכנית שותפים ,בנוסף למשרד ראש הממשלה  -משרד
האוצר ,משרד הבריאות ,משרד התיירות ,משרד התחבורה והבטיי
חות בדרכים ,משרד החקלאות ,משרד הכלכלה והתעשייה ,המשרד
להגנת הסביבה ומשרד הביטחון .לצורך מעקב אחר יישום ההחי
לטה תוקם ועדת שרים לענייני העיר אילת וחבל אילות בראשות
ראש הממשלה ,וכן תוקם ועדת היגוי בראשות מנכ"ל משרד ראש
הממשלה ,שתקיים מעקב רצוף אחר מימוש החלטת הממשלה ותפי
על להסרת חסמים במידת הצורך.

עיקרי התוכנית
תחבורה
* יוטל על ועדת המחירים הבין-משרדית לבחון שורת הקלות לתוי
שבי אילת וחבל אילות ,ביניהן :מתן פטור למשך שלוש שנים לתוי
שבי האזור הטסים לנתב"ג ,מתשלום על שירותי תחבורה ציבורית
בירושלים או תל אביב .קביעת הסדר נסיעה חופשי תלת-יומי בקו
אילת-ת"א ות"א-אילת ,לרבות נסיעה בתוך טבעות הערים.
* תיבחן הצבתו בסדר עדיפות גבוה של הפרויקט להפיכתו של
כביש  90לכביש דו-נתיבי דו-מסלולי מצומת קטורה ועד לצומת
הערבה ,במסגרת התוכנית הרב שנתית המתגבשת של נתיבי ישי
ראל.
* הממשלה תבחן את האצת התוכניות הקיימות לתכנון תוואי הרי
כבת לאילת.

המשך בעמוד הבא
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המשך מעמוד קודם
* יוקם צוות לבחינת מתן היתר לחברות זרות להפעיל את קו התי
עופה נתב"ג-רמון ,לצורך הגברת תדירות הטיסות .הצוות יבחן,
בנוסף ,חלופות להוזלת כרטיסי הטיסה לתושבי אילת וחבל אילות
בימי חול.
* ישודרג כביש "עוקף אילת" לכביש דו-מסלולי ,לצורך הקלה
משמעותית על עומסי התנועה בעיר.
* תקודם תכנית לארגון מחדש של קווי התחבורה הציבורית באילת.
בריאות
* יוקמו וישודרגו תשתיות רפואה כגון חדרי ניתוח ,מכון דיאליזה,
מכון גסטרו ,חדר אקוטי לנפגעי תקיפה מינית ,מכשיר  CTוחדרי
לידה בבית החולים "יוספטל".
* יוחלט על הצבת מסוק אזרחי בעיר אילת ויוכשר מנחת מסוקים
לשימושו ,לצורך פינוי מוסק זמין ומהיר של חולים.
* יוקצו מענקים מוגדלים לרופאים ולעובדי מקצועות הבריאות
שיעתיקו את מקום מגוריהם לאילת או לחבל אילות ,בסכום של עד
מיליון ש״ח לאדם.
* תוקם תכנית לקיצור תורים ברפואה יועצת בעיר.
* יוקמו שירותי רפואה מתקדמים מרחוק (.)Telemedicine
* יוקם מערך טיפולי בית.
* תיבחן היתכנות ליצירת שירותי תיירות מרפא באילת.
תיירות
* תקודם תכנית מקיפה לחיזוק מעמדה של אילת כעיר תיירות מוי
בילה הכוללת את פיתוח רצועת החוף ,תכנון והקמה של מרכז כני
סים באילת ,פיתוח נופי ,פיתוח פארק "תמנע" והסדרה סטטוטורית
למתקני אכסון מלונאים באזור.
* הממשלה תסייע בקידום ובשיווק של אירועי תיירות בין-לאומיים
באזור ,שימשכו תיירים מחו"ל בעונת החורף.
הנגשת שטחים ופיתוח
* לצורך הנגשת רצועת החוף לציבור ופיתוחה הכלכלי של העיר
אילת באמצעות העברת שטחים ,תקים הממשלה ועדת היגוי בראי
שות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ,שתפעל בתוך שישה חודשים
לגיבוש תכנית מפורטת לפינוי ולהעתקת בסיס חיל הים באילת
(זי"ס) במלואו ,או לחילופין פינויו החלקי והעתקת התכולות מהשי
טח המתפנה לשטח הנותר (כינוס).
* יועברו שטחים שברשות קצא"א לרשות מקרקעי ישראל לצורך
פיתוח עירוני תיירותי והנגשת החוף לציבור.
* תיבחן העברת שטחי אחסנת המכוניות הנמצאים בעורף הנמל
ממערב לכביש  90לשטחים מצפון לאילת.
* יבחנו הרשאות תכנון לכפרי נופש בעיר.
מזון מן הים ,חקלאות ימית וביוטכנולוגיה ימית
* יוקם פארק לתעשיות מזון מן הים ,חקלאות ימית וביוטכנולוגיה
ימית באזור ה"משתלות" ו"עין עברונה".
* הממשלה תפעל להקמתה של קהילת חדשנות וידע בתחום
הביולוגיה והחקלאות הימית ,שתפעל מהעיר אילת ומחבל אילות,
וכן תפעל למשיכת משקיעים זרים ,בדגש על תחומי הביולוגיה
והחקלאות הימית.
* יוחלט על הקמת צוות בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה,
שיפעל לגיבוש תכנית להעצמת המרכז הלאומי לחקלאות ימית
(מלח"י) ,לקידום פרויקט ייצוא דגיגים וביות דגי הטונה.
תעסוקה
* הממשלה תפעל לעידוד ,קידום ופיתוח עסקים קטנים ובינוניים
באילת ותעניק כלי סיוע לעידוד השיווק לחו"ל של תאגידים בעיר.
* הממשלה תקדם תכנית להקמת מבנה להשכרה להיי-טק ולשיי
רותים בתחום ההיי-טק ,ולהקמה והפעלה של מתחם עבודה משותף
( )Hubשישרת יזמים ובעלי עסקים.
עכשיו ,אנחנו צריכים רק לחכות.
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מהמתרחש בחבל
שורשים חזקים
התוכנית "שורשים מוזיקליים" היא מסורת אהובה ומכובדת בבית
הספר "מעלה שחרות" .עם האירוע המסכם שלה ,בסוף שנת הליַ
מודים ,ביקשנו מהאב המייסד ,הלא הוא טוביה נאור ,להזכיר ולספר
על מקור וקורות התוכנית.
לידתה של תכנית זאת היתה בבית ספרנו ,עוד בטרם ניתן לו שמו,
לפני כ 40-שנה.
נתבקשתי על ידי אחת המורות לקשט את מסיבת ה"שורשים"
בשירי עדות .בהיותי תוצר של האידיאולוגיה הציונית -קיבוצית,
גדלתי על התרבות הארצישראלית החדשה ונותקתי מתרבות הגוי
לה .לכן ,העליתי רעיון פשוט  -לשלוח את הילדים לסבתות ולסבים
ולבקש שירים וסיפורים מימי נעוריהם.
כדי להבדיל את העבודה מעבודת "שורשים" רגילה ,קראנו לה
"שורשים מוזיקליים" .השם נשאר עד היום ,למרות אי תקינותו הלי
שונית.
מטרות התכנית:
א .התחברות התלמידים למסורת התרבותית של המשפחה.
ב .חיזוק הקשר בין הדורות במשפחה.
ג .הגברת האינטגרציה והסובלנות בין התלמידים ובקהילה כולה.
ד .הרחבת הידע בתחומים שונים (היסטוריה ,גיאוגרפיה ,לשון,
מסורות ישראל השונות ,תרבויות עמים ומגוון סגנונות מוזיקליים)
והעמקתו ,בעקבות הקשר הרגשי-משפחתי.
ה .החייאת אוצר השירים והנחלתו לדורות הבאים.
התהליך נמשך כשנה .שותפים לו בני המשפחות ,התלמידים ומעי
רכת בית הספר כולה.
בסוף השנה מתקיים מפגש של הכתה עם המשפחות ,להצגה ולשיי
רה משותפת של כל השירים .החוויה המרגשת של מפגש זה נחקקת
בזיכרון האישי והקולקטיבי לדורות.
לפני כ  23 -שנים הועברה התכנית לירושלים ,ובחסות משרד הח�י
נוך הופצה גם למקומות אחרים .עד היום ,לקחו בה חלק לפחות 25
אלף תלמידים ובני משפחותיהם .התכנית זכתה אף בפרס רקנאטי
היוקרתי ובזכותה זכיתי גם אני.
אבל עבורי ,הפרס הגדול מכולם הוא הילדים של תלמידינו  -בעבר
ובהווה  -שהולכים ורבים וממלאים את כיתותינו .כן ירבו.

טוביה נאור

צילום :ליאת לוי

מהמתרחש בחבל
זרעי קיץ
לפני מספר חודשים פנתה אליי עינב ארובס מקיבוץ אילות עם
רעיון ,שהיה חלום שלה  -לקיים ערב לציון עשרים שנה למותו של
מאיר אריאל ,על הדשא באילות; קריצה לרעיון של "הדשא במשמי
רות" ,שם גדל מאיר אריאל וגם עוד זמר אחד ,שלום חנוך.
כחובבת מוזיקה ואחת שמתחילה לקבל מושג על כמות ואיכות
הכישרונות בחבל ,הבנתי  -יחד עם עינב  -שאפשר לעשות אירוע
קהילתי ברמה גבוהה ובאופן שעדיין לא נעשה.
התחלנו לפנות לזמרים ונגנים מהאזור וההיענות הייתה גבוהה בצוי
רה מפתיעה  -מוזיקאים מישובים שונים התחברו ויצרו הרכבים
לטובת האירוע ונוצרו גם הרכבים כמעט בכל ישוב .הם בחרו את
השירים האהובים עליהם והתאמנו עליהם בכל רגע פנוי.
ביום חמישי ,18.7.2019 ,עשרים שנה בדיוק למותו של מאיר אריאל
 התכנסנו בפעם השנייה בלבד לחזרה אחרונה לפני המופע .גדעוןאפרתי  -שעזר גם הוא ביצירת חיבורים קוליים ויצר שני הרכבים
נפלאים  -עשה לזמרים חימום קולי והייתה לכולנו תחושה שאנחנו
יחד יוצרים דבר אחד גדול ומיוחד.
הקהל התחיל להגיע ולמלא את המושבים ובשעה  21.00בדיוק החל
המופע.
בזה אחר זה עלו ההרכבים השונים וביצעו ביצועים מצוינים לשירים
המוכרים .חלקם נשארו נאמנים לעיבוד המקורי ,חלקם נתנו פרשי
נות שונה ויצרו עיבוד ייחודי שלהם וכולם עשו את זה בצורה כל כך
טובה ,שלא ביישה את המקור.
בשיר האחרון – "טוק טוק על דלתות גן עדן"  -תרגום לשיר
" "Knocking on heaven's doorsשל דילן ,עלו ושרו כל ה�מ
שתתפים בביצוע מיוחד ונפלא ,שגרם לכולנו לתחושת ה"ביחד"

ולחיבור החזק שנוצר בזכות המוזיקה והכי חשוב  -בזכות מאיר
אריאל.
תודה לכל מי שהופיע – הייתם לא פחות ממצוינים.
תודה ליוסי לוי ולצוות על ההגברה ,תאורה ותיעוד האירוע .לצוות
המתנ"ס על הקמה ופירוק של הבמות .לנורית גורן על מצגת נפי
לאה .לשרון ארובס ממחלקת צעירים ,על שותפות ,תמיכה והופעה
מעולה.
תודה לעינב ארובס שחלמה ויזמה והייתה שותפה מעולה.
ניפגש באירוע הקהילתי הבא.

עומרית אביאל ,רכזת תרבות

צילום :אילן מור

מישהו כאן יודע את העבודה
להוציא את המיטב מהדבר זה סוג של גאונות.
לפני כשבועיים שמעתי שלהקת הרוק  Electric Zooתופיע במוסך
שבקיבוץ סמר .איזו בחירה מצוינת ,חשבתי לעצמי ומיד סימנתי
את התאריך.
 Electric Zooהם היום הדבר הכי חם בסצנת הרוק בישראל ,לאחר
שהוציאו שני אלבומים נהדרים בשנה הנוכחית והשלישי  -כפי
שהבטיחו בתחילת השנה  -אוטוטו רואה אור.
אז איך מוסך ביום ,הופך לאתר הופעה בלתי נשכחת בלילה? נראה
שהחברה כאן ,לא רק יודעים לעשות את הבחירות המוזיקליות הני
כונות ,יש להם את כל החבילה ,ביג טיים.
מכיוון החנייה ,שני מבנים גבוהים מעוטרים בגופי תאורה הנישאים
מעל עשרות אנשים הכניסו אותי מיד לאווירה ,רק כאשר התקרבתי,
קלטתי שמדובר בשני מנופים המשמשים לתקופת הגדיד.
הסתובבתי קצת בין האנשים  -את חלקם אני מכיר את רובם עדיין
לא .איזה מארג אנושי יפה ,ארבעה דורות ,מקימי הקיבוץ לצד ילדי
הגן ,גדולים כקטנים וקטנים כגדולים ,כולם מחוייכים.
שאלתי איפה קונים איזו בירה והובילו אותי לחבית מי קרח מלאה
בבקבוקים" ,אין מכירה ,פשוט קח לך מה שאתה רוצה" ...איזה כיף,
לא שיש לי בעיה לשלם על בירה ,אבל זה כיף ובטח שלא מובן
מאליו.
נכנסתי אל תוך המוסך ,בירה קרה בידי  -איך אני אוהב שהבמה
בגובה העיניים ,זה תמיד הופך הופעה טובה להופעה טובה מאד
ואולטרה מיוחדת .המוסך נראה מדהים ,כמו מועדון הופעות מכובד
שמיטב המעצבים ניסו להקנות לו  LOOKשל מוסך .הסתובבתי
סביבי ,פששש ...רמקולים מלפנים ,רמקולים מאחור ,מישהו חשב
כאן על סראונד ,מישהו חשב כאן! נקודה.

אורי וייס ,מוזיקאי צעיר ומוכשר מקיבוץ קטורה ,עלה על הבמה,
שר וניגן שני קטעים יפים ומקוריים (כמדומני) .אולי היה זה עיכוב
רוקנרולי טיפוסי בלוח הזמנים אשר מנע מאורי לנגן עוד מספר
קטעים :הוא לגמרי בכיוון הנכון והקהל אוהב אותו.
אז מה בעצם כל האווירה המדהימה ,שאני מתאר כאן ,עושה להרכב
רוקנרול צעיר ושאפתני כמו  ?Electric Zooאיזה אפקט יש למפגש
שלהם עם אנשים כל כך מיוחדים במקום כל כך מיוחד?
כבר בקטע השני קיבלתי תשובה :זה עושה להם טוב ,טוב מאד,
איך אפשר שלא ...ואכן ,זכינו להופעה קסומה ,מוטרפת מהודקת
ומתג'מג'מת כאחד ,חברי הלהקה השפריצו החוצה את כל הכישרון
הענק הגלום בהם והקהל השפריץ עליהם בחזרה אהבה ,והכל בגובה
העיניים.
אני מאמין ומקווה ש Electric Zoo -היא להקה לעוד שלושים
שנים לפחות ,ובטוח שאת ההופעה במוסך של קיבוץ סמר הם לא
ישכחו לעולם.
אין לי מושג מי הגוף המתקצב ובטח שאין לי מושג לגבי המספרים,
אבל מי שזה יהיה ויהיו המספרים אשר יהיו ,החבורה הזו הנקראת:
מחלקת צעירים וצמיחה דמוגרפית במועצה אזורית חבל אילות ,וכל
מי שעוד עסק יחד אתם במלאכה ,יודעים בפרוש מה הם עושים ומן
הראוי שהתקצוב יימשך ועוד יוסיף לצמוח ,ולא רק כי החברה האלה
יודעים איך להוציא את המיטב מהדבר ,אלא גם מאחר וככה קהילה
בריאה מצמיחה עוד אורי וייסים בקרבה.
תודה ענקית על ערב מוזיקלי בלתי נשכח!

ערן רמלר
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המאבק באבק

 /רחלי רוזט

בחודשים האחרונים מסעיר את היישוב באר-אורה מאבק חשוב ,קריטי אפילו ,על איכות חייהם ובריאותם,
לאחר שהוחלט לנער את האבק (תרתע משמע) מתוכנית להקמת מחצבה ,סמוך מאד ליישוב

הפגנת תושבים ופעילים סביבתיים במקביל לסיור שהתקיים ע״י רמ״י .22.5 ,צילום :טל הולצמן

לאחרונה" ,שלפה" רשות מקרקעי ישראל תוכנית שנכתבה לפני
כ 20-שנה ,להקמת מחצבה לחומרי בניין ,במרחק קילומטר אחד
צפונית לביתם של תושבי באר-אורה .התכנית הוכנה לפני קום
היישוב וטרם חקיקת "חוק אוויר נקי" ובטרם תוכנן נמל התעופה
רמון ,המצוי במרחק של  950מטרים מהישוב .דברים אלה מחזקים
את טענת התושבים לפיה "התכנית אינה תואמת עוד את הוראות
הדין ,הדרישות והכלים בתחום הסביבה והבריאות המקובלים ביי
מינו ואת חובותיהן של רשויות המנהל ביחס לשמירה על החיים
והבריאות( ".מתוך כתב העתירה).
תושבי באר-אורה פנו לבית המשפט המחוזי בבאר-שבע ,בבקשה
לעצור לאלתר את הקמת המחצבה ,עד לבחינה מעמיקה של ההשי
לכות על בריאותם וחייהם של מעל ל 1,000-תושבים ,בהתאם
להוראות המחייבות הקבועות בחוק אוויר נקי ,שהתקבל בשנת
 ,2008כשמונה שנים לאחר שאושרה תוכנית המחצבה.
בהודעה שהוגשה במהלך יולי על-ידי המועצה האזורית חבל אילות,
תמכה המועצה בעתירה באופן מלא ,ואף טענה כי ללא עריכתו של
תסקיר מלא של השפעה על הסביבה  -כנדרש בחוק  -אשר ישקי
לל את מכלול התמורות והשינויים שאירעו בשטח ובהוראות החוק
בשנים לאחר אישור התוכנית – לא ניתן לקדם את המכרז לבחירת
זכיין שיפעיל את המחצבה כפי שביקשה רשות מקרקעי ישראל לעי
שות .לצד זאת ,קיבלה בימים האחרונים הוועדה המקומית לתכנון
ובניה במועצה האזורית חבל אילות שורה של הוראות שיקשו על
הקמת המחצבה.
במסגרת עתירת התושבים מובאים דבריה של פרופ' סיגל סדצקי,
ראש שרותי בריאות הציבור במשרד הבריאות ,במכתבה לוועד המי
קומי באר-אורה ,לפיהם היא "מסכימה כי חלף זמן רב מדי מאישור
התוכנית ועד לפרסום המכרז" ,וכי יש לעמדת משרד הבריאות
"מקום לעריכה מחודשת של תסקיר סביבתי ,לשם קבלת החלטה
מושכלת".
עוד מובאות בעתירה שתי חוות דעת מקצועיות – האחת ,של הגב'
ורדינה היבנר ,ראש תחום אוויר נקי ב DHV MED -והשנייה ,של
פרופ' יגאל אראל ,מומחה מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה
העברית .פרופ' אראל כתב בחוות דעתו כי "לאחר קריאת התסקיר
המקורי משנ ת  1999אני מוצא כי יש בו חסרים רבים ביחס ל�ת
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קינה ,הידע הנוכחי והשינויים שחלו באזור .לדעתי ,יש פוטנציאל
גבוה לנזק בריאותי כתוצאה מחשיפה כרונית של תושבי באר-אורה
לאבק שייווצר על ידי פעולות המחצבה ,זאת ,בשל העובדה כי
הרוחות השכיחות באזור הן צפוניות ואבק המחצבה יוסע עם הרוח
לכיוון הישוב".
הגב' היבנר כתבה בחוות דעתה כי "בהתאם למקובל היום בהנחיות
המשרד להגנת הסביבה נדרשת התייחסות גם למקורות פליטה,
שאינם מקור הפליטה המתוכנן ,הקיימים ו/או מתוכננים בסביבת
האזור הנבדק ,קרי מקורות רקע .בתסקיר לא ניתנה התייחסות למי
קורות רקע נוספים ,כדוגמת כביש  .90לגבי נמל התעופה רמון ,ככל
הנראה שבזמן עריכת התסקיר לא היו נתוני תכנון עבור השדה .מצב
דברים זה ,מעמיד את התוכנית במצב בו אינה מתייחסת עוד למצב
הקיים היום ועל כן יש לעדכנה".

כפי שעולה מחוות הדעת ,מסקנותיהם של החוקרים
היא ברורה – יש לערוך תסקיר מחודש כנדרש
בהוראות החוק ולאחריו להכריע האם יש עוד מקום
להקתה של המחצבה כה סמוך לישוב
כפי שעולה מחוות הדעת ,מסקנותיהם של החוקרים היא ברורה –
יש לערוך תסקיר מחודש כנדרש בהוראות החוק ולאחריו להכריע
האם יש להקים מחצבה כה סמוך לישוב.
באמצעות עוה"ד שחר בן עמי ועו"ד רותם ארביב-קופלניקוב ,טענה
המועצה האזורית חבל אילות בתגובתה לבית המשפט כי" :בטרם
המשך הליכי המכרז ,הרי יש לערוך תסקיר השפעה על הסביבה
מעודכן להיום ,באשר להשפעת הפעלת מחצבה כיום ( 20שנים
לאחר אישור התכנית) ,וזאת לאור הקמת והפעלת נמל התעופה
הבינלאומי בתמנע ,הקמת היישוב באר-אורה וכל השפעה סביבתית
קיימת נוספת .לעמדת המועצה ,תסקיר ההשפעה על הסביבה הינו
בבחינת תנאי סף מינימלי להמשך הליכי המכרז ,וכי במסגרת זו
יקבעו התנאים המתנים הוצאת היתרי בנייה בשטח התוכנית בכפוף
להגשת התסקיר".
המועצה הדגישה בתגובתה את הצורך בבדיקות סביבתיות מקיפות

המכרז היא תודיע על כך לביהמ"ש ולעותרים עשרה ימים מראש,
בכדי לאפשר לשוב ולדון בבקשה לצו ביניים .עוד נקבע בהחלטת
בית המשפט כי המשיבים כולם יודיעו על עמדתם ביחס להמשך
ההליכים בעתירה תוך שבעה ימים.
החלטת התושבים לפתוח בהליך משפטי ,אשר בו שולבה המועצה
האזורית ,אפשרה את דחיית המכרז .עמדתה האיתנה של המועצה
האזורית לגבי עריכתו של תסקיר מעודכן בתגובה לעתירה ,יחד עם
תמיכתה הבלתי מסויגת בהגנה על בריאותם של תושביה וסביבתה,
תרמה רבות לדחיית הליכי המכרז בשלב זה .שילוב הכוחות של
התושבים ושל המועצה האזורית ,הוא שהוביל לתוצאת ביניים זו
וקיימת תקווה כי שיתוף הפעולה יוביל ,בסופו של עניין ,לעריכתו
של תסקיר מחודש ,שיהווה בסיס להכרעה מושכלת בנושא.
נכון להיום ,אוגוסט  ,2019מקיימת המדינה התייעצויות בנושא,
כאשר במקביל נדחו הליכי המכרז לנובמבר.
תושבי באר-אורה מביעים את תקוותם שהשהיית המכרז תביא
לבחינת השפעות סביבתיות מקיפות ונטילת אחריות על בריאותם
והבטחת איכות חייהם של תושבי הערבה הדרומית ,אשר באו להי
תיישב באזור פריפריאלי מרוחק ,עם לא מעט אתגרים .על אף זאת,
הם מצליחים להתמודד עם מרבית האתגרים ולראייה  -היישוב גדל
ומושך אליו תושבים רבים מחלקי הארץ .הקמת מחצבה לא תיטיב
עם האזור בכלל והיישוב בפרט ,החל מהבטחת איכות חיים ובריאות,
הבטיחות בכביש  90לאור גידול בתנועה רבה של משאיות ,פיתוח
התיירות האזורית והמשך התיישבות עתידית בערבה הדרומית.
על העצומה

1

2

3

התואמות את התכנון בהווה .כתמיכה לכך ,ביום  24.7.19פרסמה
הוועדה המקומית לתכנון ובניה חבל אילות הודעה בדבר הגשת
תכנית מטעם המועצה עבור שטח התכנית ,אשר במסגרתו נקבי
עו תנאים להוצאת היתרי בנייה ,בכפוף להגשת תסקיר עדכני של
הסביבה ועל השפעתו המקיפה .זאת ,בנוסף לעמידה ביתר התנאים
שתקבע הוועדה המקומית ,למניעת מפגעי הסביבה והשלכותיהם
על בריאות התושבים.
חיתמו על עצומה :׳עוצרים את המחצבה בבאר אורה׳
לאור האמור ,רשות מקרקעי ישראל מסרה לבית המשפט כי היא
לעצירת אתכם
לדרישתנומזמינים
אנו
הקמת המחצבה
תנו לנו גב ,הצטרפו
מבקשת להשהות את הליכי המכרז בחודש .לאור הודעת רשות
לחתום על העצומה,
מקרקעי ישראל ,נדחה הדיון בעתירה .השופטת שרה דברת קבעה
בהחלטתה כי ככל שרשות מקרקעי ישראל תחליט על חידוש הליכי
מצ"ב ברקוד לסריקה.

סירקו לחתימה

ודורשים לעצור לאלתר הקמת מחצבה בכניסה לישובנו!
אנו נלחמים על הבריאות שלנו ועל איכות החיים שלנו

אז לפני שניחנק מהאבק

המרכז למחול ותנועה
קיבוץ יטבתה

מח

ר
יק

די בטן יל
דות
ו

ריקודי שורות
עמים :קבוצת בוקר
לגילאי  60+וקבוצת
ערב לנשים וגברים

רנטק רואיל :םוליצ

החל מכתה א׳

רי

בית למעל מ 1000-תושבים ,וטרם חקיקת ״חוק אויר נקי״.
התוכנית הוכנה לפני קום היישוב באר אורה,
במרחקי בטן נ
ל סובב עול
אחד מביתנו.
להקמתם מחצבה לחומרי בניין
קוד
ק״מ שים
ו
לאחרונה 'שלפה' רשות מקרקעי ישראל תוכנית מלפני  20שנה )!(

מחזק את
השרירים ,משפר
את הכושר ,זרימת
הדם ומצב הרוח

בי
רקי״ ט דא
א  beat danceנס

m

״ש

B e ll y B o o

לאימהות ותינוקות
בחופשת לידה
(מגיל  6שבועות עד שנה)

שיעור קצבי ודינמי
לנשים מהמחול הצועני,
טורקי ,פרסי ,מזרחי,
הודי ובלקני.

למגוון חוגי
הזמן להצטרף
המחול .את תמיכתכם
מבקשים
לסטודיואורה
תושבי באר
זה אנו

054-9799312באבק
המאבק
אביגיל לאו
לפרטים והרשמה:
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סמר ארט
יצירה בערבה
 10בנובמבר 2019
עד ה  30 -ביוני 2020
נוער (מכתה ט') ומבוגרים

מחיר לחודש₪ 350 :
(כולל מע"מ ,חומרי יצירה וכיבוד קל)

קורס  - 1מתחילים  -בהדרכת דגנית שפיר
מיועד לתלמידים ללא ניסיון קודם
יום ראשון 17:00-20:00
קורס  - 2ממשיכים  -בהדרכת דגנית שפיר
מיועד לתלמידים עם ניסיון בסיסי
יום שני 17:00-20:00
קורס  - 3מתקדמים  -בהדרכת דגנית שפיר
מיועד לתלמידים עם ניסיון נרחב
יום שלישי 17:00-20:00

לפרטים והרשמה:
דגנית שפיר
052-8448413
daniel.dganit.shafir@gmail.com
www.samar-art.com
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מפנקסו של פנסיונר

 /דובי הלמן

חשבון נפש ציוני
הגיע הזמן לחשבון הנפש של מי שחושב את עצמו לציוני .הציונות עברה ,או עוברת מן העולם  -לא משום
שהשלימה את השגת יעדיה ,אלא משום שאין לה יותר נושא אנושי .לאמירה "אני ציוני" אין יותר כיסוי
עדיין רלוונטי:
הרהורים בעקבות שיח חברים בערב יום הכיפורים ,תשס"ח
למחרת השיחה במועדון ,הדהד ללא מנוח בראשי סיפורו של חיים
הזז "הדרשה" .לא מצאתי בבית את הסיפור במלואו ,אלא רק קטע
קטן:
 רשות הדיבור לחבר יודקה. יודקה נימלך ועמד ,וטיפות זיעה נתגלגלו ועלו ברקותיו. אהה ,רצית לעשות איזה הודעה, הציץ בו ראש הגנה בדרך עקמומית מן הצד – .דבר ,שומעיםאותך.
 חברי הועדה ,מהם החזירו פניהם לצדדים ,מהם תלו עייניהם בחללו של בית.
 יודקה העביר ידו על גב מצחו ואמר בנעימהקטופה ומרוככת זו שהיא נוהגת באנשי דרוי
מה של רוסיה:
 אני לא באתי הנה לנאום ,רק לומר דברנחוץ ...בעצם ,הייתי צריך לגמרי לשי
תוק ..האם אתם מבינים מה זה לדבר
בשעה שאתה צריך לשתוק?...
החזיר פניו על פני המסובים ושפתיו
נתפוקקו בבת צחוק של ניזוק.
אבל אני מוכרח לדבר! – תלה עיניובחללו של בית ופניו נשתנו להיות
כיום מעונן – .אני לא מבין כלום...
אני חדלתי להבין.
 זה שנים על שנים חדלתי להבין... מה אינך מבין  ?-שאלו ראש ההגנהבנחת כדיין שהוא למוד לסבול את הציבור.
 הכול! -קרא יודקה ברגש  -הכל! אבל זושטות ,נעזוב לעת עתה ,אני רוצה רק לדעת מה
אנחנו עושים כאן?
 היכן? לא סבר לו ראש ההגנה. כאן בבית הזה ,בארץ ישראל ,בכלל.. איני מבין! – הרחיב ראש ההגנה שתי ידיו בתמיהה ושפתיו נתעיוותו בחיוך של לגלוג -גם אני איני מבין...
 זאת אי הבנה אחרת - ,החזיר לו יודקה  -זה אתה בוודאי ככהבשביל להקניט אותי.
 אחד מחברי הועדה הרחיב פיו בבת צחוק וטפח בראשי אצבעותיועל גבי השולחן .יודקה הרגיש בו צוחק ,אלא עשה עצמו כאינו
רואה והשיל את עיניו למטה.
 לעניין! – הכריז ראש ההגנה  -עשה ההודעה שיש לך להודיע ואלתכנס בויכוחים.
 אני רוצה להודיע! – גוער בו יודקה ואומר בקול נמוך - ,שאנימתנגד להיסטוריה היהודית...
 מה? ...החזיר ראש ההגנה עיניו לצדדים. החברים התמיהו אלו אל אלו ,ואילו אותו שחייך בתחילה לאשלט בעצמו ופרץ בצחוק.
 איני מכבד את ההיסטוריה היהודית! חזר יודקה ואמר כתקועלאותו דבר.
" -איני מכבד" זו לא המילה ,אלא כמו שאמרתי :אני מתנגד לה"..
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מדינה של מי שאינם רוצים בה
מאז שגלו היהודים מארצם ,אין להם היסטוריה משלהם ,והם חיים
בתוך ההיסטוריה של עמים אחרים .תמיד דווים ,סחופים ,מתענים.
תמיד קורבן .הם קורבן של אמונתם ,קורבן של המהפכות לשחרור
האדם שחוו עמים אחרים ,קורבן של כל השנאה שיש בעולם כלפי
השונה והאחר .היהודים מאוהבים בהיותם קורבן ,זוהי בחירתם וגם
מה שטבוע בהם עמוק.
ארץ ישראל הפכה להיות ארצם של היהודים בני ישראל ,לאחר
שכבשו אותה ,בהנהגת יהושע ,בעורמה ובמלחמה ,בדם ובכוח,
מתושביה שקדמו להם .מאז שגלו ממנה ,אין הם רוצים יותר
לקחת את גורלם בידיהם .אבד להם הכשרון לשלוט
בהיסטוריה של עצמם ,ומתקיים בהם הרצון להי
משיך ולהיות נסמכים ונספחים לעמים אחרים.
הציונות הייתה והנה תנועת מיעוט בעם
היהודי .רק חלק קטן מהעם היהודי נענה
לאתגר לשנות את ההיסטוריה היהודית.
גם לאחר השואה הגדולה ,וגם לאחר
פתיחת השערים של הכלא הסובייטי,
נמלטו לארץ ישראל רק מי שלא
מצאו להם מקום אחר בעולם לבנות
בו שוב את ביתם בצילם של אחרים.

כל המהלך הציוני נראה
עכשיו כמו מהלך סרק שאיבד
את תכליתו .היהודים אינם
רוצים מדינה משלהם ,וודאי
שאינם רוצים לשלוט בעם אחר
הגיע הזמן לחשבון הנפש של מי שחושב את עצמו
לציוני.
כמו בימי יהושע ,גם התנועה הציונית כבשה את ארץ ישראל ,מידי
התושבים שחיו בה מאות בשנים קודם לכן .ושוב בעורמה ,במלי
חמה ובכסף .הציונות עמדה על הזכות הנקנית לכל אדם בעולם,
לחיות בתוך עמו ,ולכל עם להיות נטוע בארץ שהיא ארצו .האבחון
הציוני היה ,שדווקא בשל ביטול תחומי המושב של היהודים והסרת
האיסור על השתלבותם כאזרחים שווי זכויות בין עמי העולם ,דווקא
בתנאים אלה ,נוצר איום על קיומה של היהדות שתלך ותעלם בדרך
של התבוללות והתמוססות .הציונות לא חזתה את השואה ,ולא באה
לבנות מקלט בטוח ליהודים מפניה .כאשר יהדות אירופה נשלחה
כבר לתאי הגזים ,עסקו היהודים בארץ ישראל בשלהם ,כאילו לא
מדובר במשפחותיהם ובבני עמם .הציונות התיימרה ,לעומת זאת,
לשנות את המורשת של עם גולה ,להיותו עם ריבוני השולט בעצמו,
ועל יומרה זו דרוש עכשיו חשבון הנפש.
היהודים  -שידעו להקים מדינה ,להקים בה צבא ,להקים שלטון
ומערכות אזרחיות  -לא יודעים כיצד לקיים שלטון עצמי זה ,כשלי
טון נבון ונאור ,עם מערכת חקיקה נבונה ,ומערכת משפטית אמינה.
שישים שנה לאחר הקמתה ,לא רוצים היהודים את מדינת ישראל
כמדינה יהודית בכלל .כל המהלך הציוני נראה עכשיו כמו מהלך

סרק שאיבד את תכליתו .היהודים אינם רוצים מדינה משלהם ,וודאי
שאינם רוצים לשלוט בעם אחר .הגנום היהודי חזק מכל ניסיון לשי
נות אותו .המקום הטבעי של היהודים הוא היותם גורם סביל ,שגוי
רלו נמצא תמיד בידי אחרים .ליהודים תמיד הייתה גם ארץ אחרת.
מדינת ישראל אינה יכולה להיות מדינתם של בני ישראל ,של
היהודים ,שאינם רוצים בה .כדי לקיים חיי קהילה או קהילות בעלות
צביון יהודי ,אין צורך במדינה עצמאית וריבונית ,ומי שמבין את
משמעות הויתור של היהודים על מדינה ,חייב ללכת הלאה ,ביושר
ובאחריות .את ארץ ישראל צריך להשיב לאלה שגורשו ממנה .אם
צריך להשתמש בכסף כפיצוי ,צריך לתת אותו דווקא ליהודים שיי
פנו את האדמה שלקחו מן הערבים ,והם ,היהודים ,אינם חפצים
בה יותר .את האדמה הזו ,צריך להחזיר לבעליה הערבים .אם צריך
לפתח את הנגב והגליל ,צריך לעשות זאת בעבור הערבים והבדווים
שהם מרבית התושבים של אזורים אלה .מה הייתה אותה תכנית
לייהוד הגליל? מה פירוש "לייהד חבל ארץ"? מהם הדיבורים הרי
מים על חיזוק הפריפריה? מדוע צריך היה ,או צריך עכשיו  -ליישב
יהודים דווקא במקומות בהם פרושה אוכלוסייה ערבית בנגב ובגי
ליל?
מדינת ישראל צריכה לשנות את שמה ,את דגלה ,את המנונה ,את
שפתה הרשמית ,את חגיה ,מועדיה ,ימי הזיכרון וההנצחה הלאומיים
שלה ,ואת ערכיה .יוכלו לחיות במדינת ישראל מי שנולד בה והתאי
זרח בה ,ומי שתתיר לו המדינה החדשה לקבל את אזרחותה .לא
יהיה עוד חוק השבות ליהודים ,וזכות השיבה לערבים תמוצה.
מרבים אצלנו לדבר על הכיבוש המשחית ,ומתכוונים בכך לשלטון
הצבאי שמשיתים היהודים על תושביהם הערבים של חבלי יהודה,
שומרון ועזה .אלא שהכיבוש היותר מכאיב לערבים ,ויותר מבזה
אותם ,הוא זה שנישל אותם מעריהם ,כפריהם ואדמותיהם שבתחומי
מדינת ישראל .קח מערבי את אדמתו  -ולקחת ממנו את חייו .לכל
אחד דרושים תנאי חיים משופרים ,אבל הערבים מבקשים מעל הכל
את כבודם ,את זהותם ,את מסורתם ,את בתיהם ואדמותיהם .ועל
אדמות אלה  -לא ביש"ע ,אלא במדינת ישראל ,ובבתים אלה  -גרים
היהודים הכובשים.

מוסס הגבול בין ישראל למצרים ,בתקופה שלאחר מלחמת ששת
הימים ,חזרו ושבו אט-אט הבדווים תושבי הערבה ומורדותיה ,אל
הרכסים ואל המעיינות ואל הבקעות שגורשו מהם אי-אז ,בשנת
.1949
עוד לפני שאנחנו מסכינים להבין את משמעות הויתור שלנו ,וכבר
הולכת ונפרמת בהיחבא הזהות העצמית המשותפת והייחודית שלנו.
מרגישים בכך קודם כל אלה העוסקים בחינוך ,או חלקם ,אבל גם
אלה שעוסקים בקליטת חברים חדשים ,אלה השוקדים על קיום חיי
התרבות שלנו ,ואלה המבקשים לרקום מחדש את החזון של יטבתה.
אני סבור שאנחנו בוחרים את דרך חיינו ,וכי יש בידינו יותר אפי
שרויות בחירה מאלה שאנחנו מוכנים לממש אותן .בחירה מחייבת
קבלת אחריות על תוצאותיה ולפעמים גם תשלום מחירים לא קלים.
קל יותר להתעלם ממה שמשתמע ולשגות באשליות שאפשר גם
בלי ולהמשיך לקבל את מה שהיה לנו קודם .מותר וצריך להודות
במשגים  -פרטיים כמו ציבוריים .מותר להפנות עורף למה שנמצא
כלא ראוי ,אבל לעשות זאת באומץ הראוי ,תוך קבלת אחריות על
שינוי זה.
הציונות עברה ,או עוברת מן העולם  -לא משום שהשלימה את
השגת יעדיה ,אלא משום שאין לה יותר נושא אנושי .לאמירה "אני
ציוני" אין יותר כיסוי.
בשולי ההרהורים הלא קלים לי הללו ,יש בי צורך לבקש סליחה.
הרבה אנשים צעירים שילמו מחיר יקר בעבור החלום הציוני .אנחנו
ממשיכים לזכור אותם ,תוך ציון ההקרבה שלהם ,והנכונות שלהם
למסור את חייהם בעבור עתיד טוב יותר לכולנו .אנחנו ממשיכים
לשיר בערגה שירי מלחמה ושירי גבורה.
טוב היה אילו יכולנו להודות בריש גלי בכישלונה של הציונות,
למחוק מן הזיכרון המשותף שלנו את התיעוד השירי והסיפורי של
החלום ההזוי הזה ,ולבקש סליחה  -אנחנו החיים  -מאלה שלא זכו.
קורבנם לא התרצה ,והם היו לקורבנות חינם.

גם לקיבוץ יטבתה ולחבריו יש סיבה לחשבון נפש
קיבוץ יטבתה הוקם מתוקף החזון הציוני להקים מדינה יהודית על
בסיס התיישבותם של היהודים ,במלוא ארץ ישראל האפשרית להם.
משעה שפג תוקף חזון זה ,אין לקיבוץ יטבתה יותר שליחות ,וכל
חייו סובבים סביב היותו מקום מגוריהם של חבריו בלבד .לקראת
חגיגות חמישים שנות יטבתה ,עולה שוב תחושת הגאווה על כי
כבשנו את השממה והקמנו בית לתפארת ,יש מאין ,בתוך שממה זו.
הסביבה שלנו אינה שממה במובנה השגור  -זוהי יצירת פאר של
הטבע ,בה משתרגים זה בזה אוכלוסיות של צמחים ,בעלי חיים ,נופי
מסלע ייחודיים .על כל אלה הנפנו את קורנס הפיתוח ללא רחמים,
הפכנו את העקוב למישור ,ופרשנו את הדיונות הנפלאות של עמק
הערבה למשטחי גידולים חקלאיים .עקרנו עצי שיטה עתיקי יומין,
והמלחנו את מי התהום .ללא הצורך להקים בית לאומי ,האנשים
כפרטים היו יכולים להצטמצם על שטח מזערי ,בערים הגדולות,
ולהשאיר את כל המרחבים הגדולים להיותם כפי שנוצרו בידם הני
עלמה של כוחות הטבע ,באיזון רב ובתבונה כמו אלוהית.

יש בנו גאווה רבה על צורת החיים שלנו .אבל אלה
הם חיינו הפרטיים ,שאין בהם עניין לאף אחד
מלבדנו ,ואין סיבה לחשוב שהאנשים במעונותיהם
החשוכים בתל אביב מחכים לאור שנביא אליהם
יש בנו גאווה רבה על צורת החיים שלנו .אבל אלה הם חיינו
הפרטיים ,שאין בהם עניין לאף אחד מלבדנו ,ואין סיבה לחשוב
שהאנשים במעונותיהם החשוכים בתל אביב מחכים לאור שנביא
אליהם .ואפילו מכאן ,מן הערבה ,גורשו אחרים ,בדווים .כאשר התי
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ִמ ְד ַ ּב ִריא

 /ד״ר אלעד ויזל

אחותי
כנראה שאנחנו לוקחים אותן כמובנות מאליהן.
מובן לנו מאליו שהיא תחייך אלינו בבוקר.
וזה לגמרי מובן מאליו שתתעניין בכאבינו ותהיה מלאת חמלה
ואמפטיה לסבל שלנו.
וזה כמובן מתבקש שתחלק את התרופות ללא טעויות ובצורה מוי
פתית ומדויקת.
וזה מובן מאליו שגם אחרי קבלת  30מטופלים ביום ,גם המטופל
ה 31-יקבל את היחס הסבלני והמקצועי ללא דופי.
וזה לא מפתיע אותנו שבדיקות הדם יתבצעו בזריזות ובעדינות.
ואין ספק שהיא תדע לטפל במגוון רחב של בעיות רפואיות ,כדי
להוריד את העומס מהרופא.
וכמובן שעליה תמיד ניתן לסמוך ,יהיה ניתן לפנות אליה במקרים
הדחופים ביותר והיא זאת שתדע מה הדבר הנכון לעשות.
אנחנו רגילים שהיא תמיד תהיה שם ,מוכנה ומזומנה לעשות את
הדבר הנכון בזמן הנכון.
אז לא .זה לא מובן מאליו .סיעוד הוא כנראה אחד המקצועות הכי
מסורים ,חיוניים ,אנושיים וחשובים .האחות היא יד ימינו של הרוי
פא ,בלעדיה לא יוכל לבצע עבודתו ולתת רפואה טובה למטופליו.
האחות היא מקור ידע עצום ,שטומן בחובו שנים של ניסיון ,הבנה
אנושית ,היכרות עמוקה של המטופלים ,מקצועיות וחמלה.
ואנחנו ,בחבל אילות התברכנו אפילו עוד יותר  -תושבי חבל אילות
התברכו בצוות נהדר של אחיות כפר .מדובר באחיות שחיות בקיבוי
צי החבל ,חיות את חיי הכפר לצדכם.
אחיות הכפר טיפלו בתושבים עוד לפני שהיו כאן רופאים קבועים.
הן נאלצו להתמודד עם רפואה מרוחקת ממרכזים רפואיים וגם מרוי
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פאים .הן התרגלו שבכפר ,כמו בכפר – זה לא עיר ומנצחים עם מה
שיש .בשבילן רופא זה בונוס ,וכשצריך ,הן מתמודדות גם בלי.
האחיות בחבל הן בעלות ידע רב והיכרות עמוקה עם המטופלים .הן
מלוות אתכם בצער ובשמחה ,במוות ובלידה .הן מכירות אתכם ,את
ילדיכם ,את הוריכם ובחלק מהמקרים גם את סבכם וסבתכם.
אבל לא רק אנחנו לוקחים אותן כמובנות מאליהן ...גם המדינה
עושה זאת.
האחיות בבתי החולים ובקהילה נדרשות לטפל ביותר ויותר מטופי
לים ולעמוד בעומסים רפואיים לא סבירים .הן נדרשות לעבוד עם
אפס טעויות  -כי הרי טעות בתחום הזה יכולה לעלות בחיי אדם.
תנאי העבודה אינם ראויים ,אין מספיק תקנים לאחיות ויש מעט מדי
אחיות על יותר מידי מטופלים .התגמול הכספי ממש לא תואם את
החשיבות של העבודה שלהן .כבר אין מה לדבר על חמלה ,כשאי
פילו אין להן זמן ללכת לשירותים .אין מה לדבר על אפס טעויות,
כאשר בבתי חולים ,טעויות בטיפול ופגיעה במטופלים נעשו לעניין
שבשגרה.
אבל למרות הכל ,הן ימשיכו לחייך אליכם .למה? כי זאת האחות.
מעיין של חמלה ורפואה.
אבל נמאס להן להיות מובנות מאליהן ,ולכן הן החליטו לשבות.
הן שבתו ,ובצדק .ואפילו אז נמנעה מהן הזכות הבסיסית הזאת -
שביתה .סגן שר הבריאות טען שמדובר בסבל מיותר לחולים ,כי
עבודתן כל כך חשובה ששביתה יכולה לסכן מטופלים(!) וביקש
להוציא צו מניעה לשביתה .אז אם עבודתן כל כך חשובה ,עד כדי
כך שהן לא יכולות לשבות  -למה היא לא מספיק חשובה כדי לתי
גמל אותן כראוי? למה היא לא מספיק חשובה כדי להוסיף תקנים?
בזמן השביתה ,ד"ר זיו ואני עבי
דנו כרופאים וכאחיות (או אם
תרצו  -כאחים) .כאשר הגיע
מטופל שלא הרגיש טוב ,עזבנו
הכל ,ניסינו לקבל אותו בסבר
פנים יפות ,שמענו את סיפורו,
מדדנו לו לחץ דם ודופק ,ביצי
ענו א.ק.ג ,במטופל אחר נאלצו
לתפור חתך ללא עזרת אחות,
ובעיקר הבנו כמה הן חיוניות
בעבודה היומיומית שלנו.
כשאני מתלבט לגבי מצב מטוי
פל ובחירת הטיפול הנכון בו,
אני מתייעץ עם האחות שמכירה
אותו שנים רבות ,ולרוב מקבל
נקודת מבט חשובה ,שעשויה
להיות חיונית בהבנת מצבו
הכללי ובבחירת הטיפול הנכון
עבורו.
כנראה שככה אנחנו בני האדם -
לוקחים הכל כמובן מאליו ומי
תחילים להרגיש את המשמעות
הרבה ,רק כשזה כבר חסר.
אז בפעם הבאה שאתם נבדקים
על ידי אחות  -תעריכו ,תנו
מילה טובה ,תדעו שבזכותן יש
כאן רפואה .וזה ממש ,אבל ממש
לא מובן מאליו.
שלכם ,אלעד

תמיד שמאלני

 /דובי גולדמן

דֹב הקוטב
הפולסים שהטור ליד שולח לדובי ,החזירו אותו כמעט  30שנה אחורה וכ 10,000-ק"מ צפונה ,למגפי עור
תנין ,לבית הכנסת "אור הצפון" ,ל 5,000-ברווזוני אמבטיה צהובים ולברבי האהובה עליו
שוב הרופא הטוב מהטור לידי עשה את זה .כאילו ,לא מספיק לו
טיפולים שגרתיים כגון חוקן ,דקירת מחטים ישירות לשריר או
בדיקות בתוך צינור מגנטי שצורח עליך באמצע הלילה ואז קובע
שהמח שלך דפוק (באמצע הלילה! המח אמור לישון!) .לא .זה לא
מספיק .עכשיו הוא תוקף אותי בפולסים של נוסטלגיה ,כשהוא מזי
כיר את לא אחר מג'ואל פליישמן ,גיבור הסדרה ״חשיפה לצפון״.
פיסקה קצרה של הסבר ,לטובת מי שעוד לא היה בגיר בתחילת
שנות ה .90-בעצם ,למה שאני אכתוב? הנה מה שכתב כאן ,רק
בחודש שעבר ,הרופא הטוב על הסדרה" :ג'ואל ,הרופא החביב אך
הנרגן (בצורה מאוד חיננית) ,נשלח בעל כורחו לעיירה מרוחקת
באלאסקה ,על מנת להחזיר את חובו למדינת אלאסקה ,שמימנה
את לימודי 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".
זה ,פחות או יותר ,תאור לא רע של הסדרה הנהדרת הזאת ,שלצערי
נעלמה מהמסכים לעולם .רק שבשביל הרופא הטוב היא היוותה
מקור של השראה לקרירה נהדרת ,בתור רופא כפר במחוזות הנידי
חים של חבל אילות .לי ,היא פשוט עלתה המון כסף .אחרי העונה
השלישית לא עמדתי בפיתוי ,ארזתי את רוב רכושי בתיק מוצ'ילה
(כולל את אשתי ,שנקנתה באותה שנה ממש בחופה ,כדת וכדין)
ונסעתי לתור את אלסקה הגדולה.
הרופא הטוב לא טועה .מהרגע שכף רגלי נחתה באלסקה ,לא יכוי
לתי שלא לחוש בדמיון הרב בין קיבוצי הערבה לעיירות הפזורות
במדינה הענקית .ישנם קווים רבים לדמיון הזה ,אבל הם מסתכמים
בשלוש קבוצות עקריות – ישובים קטנים ,מבודדים ומלאים במי
טורפים.
חוויותיי מאותם חודשיים קסומים יכולות למלא ספר עב כרס :שני
הצעירים החביבים במרומי הר האיילים מעל קצ'יקן ,שהתחננו
שנישן בבית שלהם באותו לילה למרות שהם לא יהיו שם ("לא
צריך מפתח – הבית פתוח"); מפגש מפתיע במעבה יער עם הרב
של ג'ונו ,שקיטר על קהילתו הקטנה(  (" "Jew-Noכדבריו); הנ�ו
צריה האדוקה בסיטקה ,שסירבה להאמין שנהר הירדן קצת פחות
מרשים מהפלך שזורם מאחורי ביתה; לילה בביתו של מרצה לספי
רות השואה באוניברסיטה של פיירבנקס; הארוע ההזוי בפיירבנקס
במהלכו כל העיר נעמדת על שתי גדות הנהר ומתבוננת ומעוי
דדת בתחרות צמודה ומרתקת בין  5,000ברווזי אמבטיה צהובים
הממהרים במורד הזרם; שיטוט אינסופי ברחובות אנקורג' בחיפוש
אחר סוחר המכוניות המשומשות בעל מגפי עור התנין  -עוזי לוי,
שהזכיר לנו את כל מה שמגעיל בארץ (אבל נתן לנו אחלה מחיר);
ואיך לא – קבלת שבת בבית הכנסת "אור הצפון" ,בו מצטופפים
חרדים ,אורתודוקסים ,רפורמים ואפיקורסים גמורים וחוזים ברבי
עטוף הטלית פורט בגיטרה ונושא קולו בשיר – "לכה דודי לקראת
כלה – יאללה יאללה יאללה".
אבל כלום לא ישתווה לברבי ,אהובתי ממכון הרישוי של ג'ונו.
בהחלטה תמוהה ,רגע לפני שעזבנו את שרשרת האיים של דרום
מזרח המדינה ,החלטנו לרכוש בעלות על מכונית חבוטה שתיקח
אותנו להמשך טיולנו ביבשת הגדולה .רק אחרי ששילמנו ממיטב
כספנו ונתבקשנו על-ידי רשות הרישוי להציג ביטוח חובה כתנאי
להעברת בעלות ,גילינו ,להפתעתנו ,שאף חברת ביטוח לא תבטח
אותנו ללא רישיון נהיגה אלסקני מקורי .רק שאת זה גילינו בבוקר,

כשבשתיים בצהריים עומדת לצאת המעבורת האחרונה מהעיר.
נסענו בדהרה חזרה למשרד הרישוי ושאלנו את ברבי (נשבע שזה
היה שמה) – מה ניתן לעשות.
"אין שום בעיה" ,אמרה ברבי" .רק תעשו קודם מבחן עיוני במי
חשב" .עשינו .עברתי את המבחן על חודה של שאלה ,לקול צהי
לות ההתפעלות של ברבי .ידידתי החדשה עלעלה ביומן שלה ומיד
קבעה לי מבחן מעשי בעוד ארבעה שבועות .אחרי  45דקות של
תחינות בסגנון "?"Haven't the Jewish people suffered enough
ובאישור המנהל הגדול ,מצאתי את עצמי יושב ברכב במרכזו של
מגרש עפר גדול ולצדי ,מפוחדת ודרוכה ,יושבת ברבי.
"עכשיו" ,אמרה ברבי" ,נדמה התפרצות של הולך רגל לכביש".
התבוננתי ימינה – משטח עפר ריק .הבטתי שמאלה – משטח עפר
עוד יותר ריק" .סע!" פקדה עלי ברבי .נסעתי" .הולך רגל מתפי
רץ .עצור!" פקדה עלי ברבי .עצרתי .ראיתי על פניה את שביעות
הרצון .היא סימנה "וי" גדול במשבצת הראשונה ועברה למבחן
הקשה הבא.

מהרגע שכף רגלי נחתה באלסקה ,לא יכולתי שלא
לחוש בדמיון הרב בין קיבוצי הערבה לעיירות
הפזורות במדינה הענקית .ישנם קווים רבים לדמיון
הזה ,אבל הם מסתכמים בשלוש קבוצות עיקריות –
יישובים קטנים ,מבודדים ומלאים במטורפים
"עכשיו" ,אמרה" ,נדמה שאתה חונה בעליה"" .טוב "...גמגמתי,
בלי לרדת לעומק המבחן המתוכנן ,ומשכתי את בלם היד" .בעי
ליה" ,חזרה ברבי על דבריה ,תוך שהיא מנסה שלא להפגין את
חוסר הנחת שלה מביצועיי כנהג .נזכרתי בשיעורי התאוריה שלי
על משהו שצריך לסובב את הגלגלים לכיוון מסוים וסובבתי אותם
שמאלה" .ב...ע...ל...י...ה!" הרימה ברבי את קולה ,תוך שהיא מוי
שכת כל הברה והברה .מיד סובבתי את הגלגלים לכיוון ההפוך.
חיוך של שביעות רצון מלווה ב"וי" כחול היה הכרת התודה של
ברבי.
אתם מבינים את התמונה .המשכנו לסובב במעגלים ,לציית לתי
מרורים דמיוניים ולהתעצבן בפקק וירטואלי .בסוף אפילו יצאנו
לסיבוב קטן ברחובות ג'ונו .ברבי העבירה אותי בציון הכי גבוה
באותו עשור בכל דרום מזרח אלסקה .נותרה רק צרה אחת ,והיא
שלא היתה לי כתובת קבועה .כך קיבלתי רישיון נהיגה אלסקני
מקורי ,עם הכתובת  ,213 -רחוב  3מזרח ,מנהטן ,ניו-יורק .לברבי
זה לא הפריע ,וגם לי לא.
חצי שנה אחר-כך ,עצר אותי שוטר תנועה בצפון ניו-יורק שני
ראה מוטרד מאוד מזר המחזיק בדרכון ישראלי ,נוסע במכונית עם
לוחיות של ניו-ג'רזי ויש לו רשיון מאלסקה עם כתובת במנהטן.
"אתה נסעת בנתיב השמאלי שלא לצרכי עקיפה ,מה יש לך לומר
להגנתך?" שאל ,אחרי שהתעשת קלות .הבטתי בו בעיניים דומעות
וסיננתי בשקט – " ברבי אף פעם לא אמרה שאסור".
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משולחנו של חנן

דפנה פיינגולד – רכזת היוזמה "מדע ,מחקר ואקדמיה" בחבל אילות
ד"ר חנן גינת – מועצה אזורית חבל אילות

מחקר מדע ואקדמיה בחבל אילות
לאט ,אבל בטוח ,הופך חבל אילות למעצמת מחקר ומדע .העוסקים בתחומים ,רותמים את התנאים המיוחדים
של האזור לטובת מיזמים ומחקרים ייחודיים ,לימודים ופיתוחים מדעיים

סודות הקסם של צמחי המדבר ,סגולות פרי המרולה ,אנרגיה מתחדשת,
הדברה טבעית למזיקים ,חקלאות בת קיימא ,בנייה אקולוגית ,שיטפוי
נות ,גידולי תמרים וגידולי שדה – אלה הם רק חלק מהנושאים הרבים
עליהם מתבצעים מחקרים בחבל אילות.
כפי שידוע לכולנו ,אזורנו מאופיין בתנאי אקלים קיצוניים – טמפרי
טורות גבוהות ,מיעוט מי גשמים ויובש .בנוסף ,הקרקע באזור מלוחה
יחסית וכמוה גם האקוויפרים מכילים מים מליחים .אנו חיים באזור
בו ישנם שיטפונות ,רעידות אדמה וקרינה בעוצמה גבוהה .כל אלו
מייצרים תנאים סביבתיים מאתגרים ביותר להתיישבות כפרית ,אך
מהווים מעבדה מחקרית ייחודית ויישומית ביותר.
המחקרים המתבצעים בחבל אילות יוצאים לפועל דרך כמה מוסדות
מחקריים ואקדמיים ולכל אחד אופי וייחודיות משלו:
המו"פ (מחקר ופיתוח) החקלא י  -ממוקם בסמוך לקיבוץ יטבתה ומ�ר
כז פעילות מחקר חקלאית ענפה במגוון תחומים .מעבדות הקרקע ,מים
וצמח נועדו לספק תמיכה מקצועית מקיפה לחקלאים ולגננים.
מו"פ מדבר וים המלח (לשעבר מרכז מדע)   -מטרתו להביא למ�י
צוי הפוטנציאל החברתי והכלכלי הטמון באזורי הפריפריה .שלוחת
חבל אילות (אחת מתוך ארבע) פועלת כמוקד מחקר בנושאי אנרגיה,
חקלאות וסביבה .השלוחה פועלת במבנה 'מחקר ואנרגיה מתחדשת
בערבה'.
מכון ערבה ללימודי סביבה  -ממוקם בקיבוץ קטורה ומוביל גישה
ייחודית ללימוד האתגרים הסביבתיים במזרח התיכון ,מנקודת מבט
חוצת גבולות ובינתחומית ,מתוך אמונה כי לטבע אין גבולות.
החברה לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות  -חברה ללא מטרות רווח
(חברה לתועלת הציבור) ,שמטרתה לפתח את תחום האנרגיה המתחדי
שת כמנוף לפיתוח אזורי בעיר אילת ובחבל אילות.
בנוסף למוסדות הללו ,ישנן גם יוזמות נוספות העוסקות בתחומים
מעניינים ,כמו המרכז לאקולוגיה יצירתית בקיבוץ לוטן .המרכז עוסק
בתחום ניהול פסולת ,ניסויים בייצור מזון אורגני בתנאים מדבריים קיי
צוניים ,כמו גם בניית אנרגיה יעילה באמצעות חומרים טבעיים .מחקר
ופיתוח בנאות סמדר  -שם עוסקים בתחומים כמו חקלאות אורגנית
ובת קיימא ,בניה אקולוגית ,קוסמטיקה טבעית וצמחי מדבר ועוד.
היחידה הסביבתית במועצה מקדמת גם היא מחקרים בנושאים מגוונים
בשטחים הפתוחים של המועצה ,וכך גם רשות הטבע והגנים המקדמת
פעילות מחקרית וניטור בשטחים שתחת אחריותה.
לאחרונה ,הוקם "האב" ( )HUBבבניין אנרגיה מתחדשת ומטרתו לקדם
יזמויות של אנשים מהחבל ,שבחלקן יישום של משאבי הטבע הייחוי
דים לאזורנו.
בכל אחד מהמוסדות והמרכזים הללו עובדים חוקרות וחוקרים ,יזמים
ואנשי אקדמיה ,אשר מקדמים עשייה חשובה במגוון תחומים .רובם
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מתגוררים בחבל אילות ויש להם זיקה ועניין בפיתוח האזור.
בשנים האחרונות הודגש הצורך בריכוז ושיתוף פעולה צמוד יותר בין
גופי המחקר והאקדמיה בחבל אילות .לשם כך ,הוקמה מסגרת פעולה
שכותרתה" :מרכז מדע ,מחקר ואקדמיה".
המטרה היא לחבר בין הגופים והחוקרים ,להכיר את העבודה המתבצי
עת על ידי החוקרים השונים ולהעצים את העבודה של כל אחד מהם,
על ידי יצירת פלטפורמות מתאימות לשיתופי פעולה .במקביל ,לחזק
שיתוף של מעבדות המחקר והתשתיות העומדות לרשות כל אחד מגופי
המחקר .בכוונתנו לעדכן מעל דפי "קצה המדבר" על העשייה המחקי
רית והמדעית הרבה ,שמתבצעת ממש בחצר האחורית שלנו.

צמח החודש

אוגוסט

 /בני שלמון

טפרוסיה נאה
הטפרוסיה הנאה היא שיח נמוך (בן-שיח)  ,הפוי
רחת כמעט כל השנה ,ונפוצה בנחלים במדבריות
חמים (צפון-מזרח אפריקה).
מין קרוב שפריו שעיר  -טפרוסיה נובית ,היה מוכר
בנחל בצפון מזרח אילת ("נחל הצומח") ,אך נכחד
עם התפשטות העיר.
שם הסוג " -טפרוסיה" ,הוא שמה המדעי ,המתאר
דווקא צבע אפור ביוונית ,בעוד שלפרח צבע ורוד
עז ושם המין בעברית נאה לו ,כמו שם המין המדעי
המייחס לו יופי כמו לאפולו  -אל היופי היווני.
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