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המנותקים
לקראת הבחירות ,נזכרים אלה החפצים
בקולותינו שיש חיים דרומית לבאר-שבע
ומגיעים לאילת ,בעיקר ,להסביר לנו למה
אנחנו צריכים להצביע להם .על אף שהצס
בעתי הוכרעה זה מכבר ,אני משתדלת להס
גיע למפגשים הללו ,עם פוליטיקאים מכמה
שיותר מפלגות.
בערב אחד הזדמן לי לשבת לשיחה עם ארס
בעה מכחול לבן (ראיון קצרצר עם שניים
מופיע בהמשך הגיליון) .עוד פגשתי שני
ליכודניקים ,אחד מזהות ,אחד מצומת
(בחיי!) ,אחד ממרצ ואז התעייפתי .לכולם
אותו הטקסט שניתן לתמצת בשלוש מלים:
בטח שנדאג לפריפריה! מכל אלה (עד כמה
שידוע לי) רק נציגי כחול לבן גם טרחו ובאו
להיפגש עם תושבי חבל אילות ,לשבת עם
ראש המועצה ולשמוע מה אנחנו צריכים
ואפילו להקצות ח"כ ספציפי שיעסוק בעס
נייני החבל .למה זה חשוב? כי גם אם נניח
שמה שכתוב על הנייר מדויק וביום הבחיס
רות יהיו כאן כ 1,300-בעלי זכות הצבעה,
עדיין מדובר בחצי אחוז מנדט ,בערך .זה
לא שלא סופרים אותנו; פשוט אין הרבה מה
לספור.
למעט אותו רפרנט לאזור (ושוב – אני מקס
ווה שאני לא חוטאת לאמת ,אך בכל פגיס
שותיי ומסעותיי לא נודע לי על נציג דומה
ממפלגה אחרת) – כל אלה שפגשתי ושמעס
תי ידעו למלמל היטב את המסרים לאילתים:
"רכבת ...רמון ...שדה-דב ...פיצוי ...יוספס
טל ...תיירות" וכו' ,אך אף לא אחד ,או אחת
מהם ידעו דבר וחצי דבר על חבל אילות.
האחת ,מלאת כוונות טובות ,שמעה מאיפה
אני ופתחה בשיחה
על מה שברור שנמצא
בראש מעייניהם של
הורים ,באשר הם – פיס
קוח על מעונות .אחר
ניסה להתייחס לשאלתי
על מים לחקלאות ואמר
בשמחה" :אה ,פלפלים!"
אחר הגדיל לעשות וטען
כנגדי שבעצם סגיס
רת שדה-דב לא מקשה
עלינו כמו על האילתים,
כי "אתם קרובים יותר
השאלה
לנתב"ג."...
המאתגרת ביותר שנס
תקלו בה היתה – אילו
יישובים אתם מכירים
בחבל אילות? נכון,
כולם אמרו יטבתה ,וכס
מובן – "עין-יהב ,זה
אצלכם?"
במהלך השבועות הללו

עברתי את חמשת שלבי האבל ,כשאני מקס
פידה שלא להחמיץ אף שלב:
הכחשה :לא יכול להיות שאתם לא יודעים
שום דבר! הרי אנחנו חלק ממדינת ישראל...
(טוב ,לא לפי ההלכה ,אבל את זה הם בטח
שלא ידעו).
כעס – זו פשוט שערורייה שאתם לא יודעים
שום דבר!!! הרי אנחנו חלק ממדינת ישס
ראל!!!
מיקוח – אתם בטוחים שאתם לא יודעים
שום דבר ???...הרי ,אנחנו חלק ממדינת
ישראל...
דיכאון – אתם לא יודעים שום דבר ...מה,
אנחנו לא חלק ממדינת ישראל???
קבלה – טוב ,אתם לא יודעים שום דבר.
אני בטוחה ,או לפחות מקווה ,שרובם באמת
אנשים טובים ,שרואים עצמם כמשרתי הציס
בור .מה הם אשמים שכמעט ולא יוצא להם
לנהוג בחלקו הדרומי של כביש  ?90הם בטח
לא אחראים לכך שהצד המזרחי של הכביש
מושך את העין יותר מהצד המערבי ,מה
שמשאיר אותם עם שני קיבוצים ומזנון יטס
בתה .מה הם אשמים שחבל אילות לא מייצר
כותרות שערורייתיות ,צהובות .זו לא אשמס
תם שהסלב הכי סלבי שיצא מכאן הוא בוגי.
אנחנו בחרנו לחיות כאן ,על הטוב ועל הרע.
בשבילנו זה הבית ,בשבילם זו קפיצה קטנה
לחו"ל.
השורה התחתונה שלי היא פשוטה – זה לא
הם ,זה אנחנו .אנחנו מנותקים.

שלכם ,גל נקדימון

מכתבים

All For Love
אנסמבל קולי רנות בניהולו
המוסיקאלי של גדעון אפרתי,
שב מקונצרט שהתקיים במסגס
רת סדרת הג'אז היוקרתית של
האוניברסיטה המורמונית בהר
הצופים בירושלים .הבנתי שרנות
הופיעו שם פעמיים בעבר ,במס
תחם היפיפה הזה בהר הצופים,
בתכנית קלאסית אקוסטית ,וזכו
גם אז לתשבחות לרוב.
קשריו הקרובים של גדעון עם
מנהלת הקונצרטים שם ,והאמון
שלו ביכולות שלנו ,הביא אותס
נו לקונצרט נוסף( .לידיעה ,זמני
ההמתנה של קבוצות מוסיקאליות
להופעה במקום ארוכים מאוד
ויכולים לארוך שנים) .הפעם,
בתכנית שכולה בעלת אוריינטציה
מתוך ההופעה של אנסבל ״רנות״ באוניברסיטה המורמונית
ג'אזיסטית ובה קלאסיקות ישראס
ליות פוגשות סטנדרטים של הג'אז והגוספל האמריקני ,במקצבי הופעה ,ואז חזרה הביתה ,כשלמחרת יש יום עבודה .זה ממש לא
הבלוז ,הסווינג והבוסה נובה .ליוו אותנו נגנים מהשורה הראשונה :מובן מאליו שגדעון ,בפדנטיות הברוכה שלו ,מגיע לאולם כבר ערב
גלעד רונן סקסופונים וחליל ,מנחם וולט בקונטרבס ,ומייק הריס קודם ודואג שיחכו לנו שם התנאים המיטביים ,ועל הכול מגיעות
שלנו בתופים .על כולנו ניצח ,פיקד וליווה בפסנתר -המאסטרו לו עוד ועוד תודות.
הבלתי נלאה גדעון אפרתי ,עם הסולנים הפנטסטיים שלנו :רונית ,והנה ,רק חזרנו וכבר מתחילים לעבוד על תכנית חדשה ,שכולה
עמית ,ביל ,ריק ,רחל ,עידו ,מריה ,איילי וענבל .העיבודים החדשים הקלאסיקות של שירי הילדים שגדלנו איתם וגידלו אותנו ,בעיבוס
והתובעניים של גדעון לקטעים השונים הוכיחו שוב עד כמה התמזל דים חדשים ועתירי דמיון.
מזלנו לשיר אותם ,והקהל הריע ובקש עוד ועוד הדרנים.
אז אמנם אנחנו בפריפריה ,אבל בפריפריה שלנו קורים דברים נהס
כזמר חדש יחסית בקבוצה המיוחדת והדינמית הזאת ,לצד זמרים
דרים; מאלה שאינם גרים כאן ,אנחנו שוב ושוב אנחנו שומעים
חדשים נוספים שלהם הייתה זו הופעה ראשונה ,לצד לימוד מהיר
של חומרים חדשים  -חוויתי את האינטנסיביות הבלתי מתפשרת "אתם מהערבה הדרומית??? וואווו!!! יוצא מן הכלל! היכן תופיעו
של גדעון ואיך הוא והגרעין הוותיק סוחפים ומקרינים על הזמרים בקרוב? נבוא שוב ...אנחנו מקווים שיודעים שם מה יש להם ביד...״
החדשים ,והכול ביחד מנותב לכדי ביצוע הרמוני ,נעים ומרגש  -ועוד ועוד.
גם כשפוגשים את הנגנים לראשונה רק בערב המופע ,והתנאים על זוהי גאווה גדולה לנו – הזמרים ,ואנחנו מאמינים שגם לכל האזור,
הבמה אינם דומים למה שתרגלנו כאן ,ועד כמה צריך לגלות גמיס ואני מציין שוב שדבר כזה יכול לקרות כשיש משוגע לדבר ,והוא
שות רבה ברגע האמת ולעשות את המיטב דרך החיבור הקסום של גדעון אפרתי .והוא שלנו.
מבטיחים שבקרוב מאוד נוכל להציג בפניכם את היבולים החדשים
טקסט ,מוסיקה ועיבוד.
יציאה של הרכב שכזה מהפריפריה למרכזי התרבות היא פרויקט ,שלנו כאן ,באולם האזורי.
והכל נעשה באותו היום  -נסיעה ארוכה למרכז ,חזרות ובאלאנסים,
בנג׳י גרובר

בעקבות "חשבון נפש
קיבלתי כמה תגובות על רשימתי בנושא הציונות וחשבתי שנכון
להוסיף כמה הערות ,או הארות.
הזכות של היהודים לבית לאומי משלהם בארץ ישראל איננה זכות
מוקנית ,אלא מותנית.
היא מותנית בכך שהיהודים יגלו את הרצון והכישרון להתיישב
וליישב את ארץ ישראל במלוא מרחביה .הרקע לדברים שכתבתי,
הוא התחושה שהציונות אינה יותר בגדר מובן מאליו ועוד פחות
מכך מצוות יישוב הארץ על ידי יהודים.
ההתרסה בדבריי היא ,שבאם היהודים לא מגלים את הרצון והכישס
רון ליישב את ארץ ישראל ,פוקעת הזכות המותנית שלהם ופקיעה
זו מקימה מיד את הזכות של הערבים על חלקים שלמים של ארץ
ישראל; חלקים שהם גורשו מהם .במילים אחרות  -חוסר רצונם או

ציוני" (מהגיליון הקודם)
יכולתם של היהודים ליישב את ארץ ישראל מעבירה את זכויותיהם
על ארץ ישראל לערבים.
הארה זו גם אומרת שהציונות גרמה וגורמת עוול לערבים ,שעבורם
אחיזה בשטח היא כמובן מאליו" ,צומוד" בלשונם.
אם לחזור לעיקר ,הרי שלכל אדם בעולם יש זכות לטריטוריה
משלו ,אלא שבמקרה שלנו  -כאשר יש סכסוך על האחיזה בשטח
(ארץ ישראל) אינך יכול לממש זכות זו באופן אוטומטי .וראוי אולי
להוסיף שאני בעד חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות .לכן ,כאשר
אני כותב על ההתיישבות היהודית ,אני מתכוון להתיישבות באותו
חלק של ארץ ישראל שאינו מיועד להקמת המדינה הפלשתינית.

דובי הלמן
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מהמתרחש בחבל
הבתים באים
צמיחה דמוגרפית זה טוב ויפה ,אבל טובה רבה לא תצמח מתושבים
חדשים ,אם אין להם בתים .לכן ,קידם ראש המועצה – במקביל
לקליטה – גם את נושא המגורים בחבל.
רבות דובר וסופר על מיזמי הבתים בחבל אילות ,שיחד חוברים לתס
נופת הקמה שלא היתה כמותה באזור .חלק מהמבנים הגיעו כבר
לפני תקופה ועכשיו מגיע גל נוסף – קיבוץ קטורה התחדש בשמונה
בתים "מהניילונים" ,שהוצבו בשטח המיועד ובהמשך החודש יגיעו
שישה בתים לקיבוץ נאות סמדר.

גל נקדימון

הבתים החדשים מגיעים לקטורה

מחלקת התרבות פותחת את שנת הפעילות 2019-2020
שנה עברה מאז כניסתי לתפקיד רכזת תרבות אזורית .במהלך השנה
הכרתי את האזור והבנתי עד כמה התרבות חשובה בחבל ארץ זה
ואיזה הון אנושי יקר קיים כאן.
תרבות היא תוצר של עשייה ויצירה של כולנו והרעיון במחלקת
התרבות ,מבחינתי ,הוא ליצור יחד מסורות של אירועים קהילתיים
ולתת מקום ליצירה המקומית ,בתחומי התרבות השונים.
הקו המנחה של מחלקת התרבות השנה  -יצירת שיתופי פעולה
בין התרבות האזורית לאנשים המוכשרים בחבל ולגופים השונים
במתנ"ס ובמועצה .כך ימשיכו כמובן ,ויתחזקו שיתופי הפעולה
המבורכים עם מחלקת צעירים ועם מחלקת ותיקים ,עם הספרייה
האזורית  ,מחלקת חינוך סביבתי ,מחלקת תיירות ופארק תמנע יחד
עם תיאטרון "אלעד" ,וכמובן חיזוק פעילויות משותפות עם מחלקות
המתנ"ס השונות.
שיתופי פעולה נוספים בין המחלקה לאנשים בחבל נוצרים באמצעות
צוותים המורכבים מבעלי עניין בתחומים שונים ,שישתתפו בקבלת
החלטות לגבי פעילויות תרבות שונות .כך נוצר צוות הקולנוע שמס
שתתף בבחירת הסרטים שיוקרנו באולם.
בעקבות תמיכה של מפעל הפיס והאקדמיה לקולנוע ,תחום הקולנוע
יתקדם מאוד השנה ויפתחו בפנינו אפשרויות צפייה שלא היו בעבר.
החל משנה זו ,מחלקת התרבות תתחיל לעבוד בשיתוף פעולה גם
עם האנסמבל הקולי המוכר "רנות" וניחשף לעבודתם הבלתי פוסקת
ולחומרים מוכרים וחדשים.
צוות הגלריה הוקם לפני מספר שנים ומורכב מאומנים ויוצרים ,שמס
טרתם להנגיש את נושא האומנות הפלסטית לקהל הרחב ,על ידי
תערוכות והפעלות נוספות הקשורות בהן.
פורום רכזי תרבות מורכב מרכז/ת התרבות של כל יישוב והוא מעוס
רב ,תומך ,מייעץ ומשפיע על כל מה שקורה בתרבות באזור.
הפעילות החודשית של אירועי התרבות חולקה השנה על פי נושאים:
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ספטמב ר  - 2019הוכרז כחודש הספר העברי .בשותפות עם ה�ס
פרייה האזורית נזכה לארח בחבל סופרים מהשורה הראשונה וגם
עונת הצגות הילדים תיפתח במחווה לסופרת והמשוררת לאה גוס
לדברג ,בציון חמישים שנה למותה.
אוקטוב ר  – 2019השנה נחגוג את כל חגי תשרי בחודש זה ואיר�ו
עים רבים יתקיימו בתוך הישובים .לפיכך ,התרבות האזורית תקיים
פחות אירועים – 17.10.19 .שוק האיכרים בקיבוץ יהל.
נובמבר  – 2019חודש מפגשי קולנוע.
דצמבר  -חנוכה בחבל אילות  -שת"פ עם מחלקת ילדים ונוער
ועם תיאטרון "אלעד".
ינואר – חורף וקר – אירועים באולם המופעים.
מאחלת לכולם שנה פוריה ומבורכת.

עומרית אביאל לב-ארי

מתוך ההצגה ״ניסים ונפלאות״ עפ״י ספרה של לאה גולדברג

בחירות עליך ,ישראל
ככל שנוקפים הימים ,אני חשה ביתר שאת את מה שבחרתי לכנות
כטט"ב (טרלול טרום בחירות) .מבין נציגי המפלגות שמחזרים לפתחנו,
רק אנשי כחול-לבן נאותו לפנות מזמנם ולהתראיין לעיתון הנפוץ "קצה
המדבר" ,ללא תנאים מוקדמים .בין האחרים ,שמניתי לפני שלושה
עמודים ,היו מי שהתעקשו לראות את הטקסט ולתקן אותו לפני פרסום,
ולהבהיר כי עליי להדגיש את פועלם למען החברה והמדינה .בצר לי,
הסתפקתי במי שהניחו שאת העבודה שלי רק אני אבצע וישבתי לשיחה
עם חברי הכנסת אורלי פרומן ויואב סגלוביץ' (כחול-לבן).
יואב סגלוביץ' מגיע מתחום החוק ,לאחר ששירת במשטרה בדרגת
ניצב ,כמפקד אגף חקירות ומודיעין והקים את יחידת להב  .433הוא
כבר הספיק להיפגש עם חנן גינת לפני כמה שבועות ,לאחר שהחליט
לקחת על עצמו את אזור אילת והערבה לקראת הבחירות וחשוב מכך –
גם אחריהן" .בכנסת הבאה ,אני רואה את עצמי נציג של האזור וזה גם
מה שאמרתי לחנן" ,מודיע סגלוביץ' (מס 28.ברשימה).
חבל אילות הוא אזור שלא משתלם אלקטורלית .אז מה אתם עושים פה?
"נכון שזה אזור לא אלקטורלי ,אבל זה לא משנה לי מול המצביעים או
למי הם הצביעו ,כי אני חבר בכנסת ישראל ,לא בכנסת של כחול לבן
ולכן אני משרת כלל הציבור במדינה.
נכון שאני מתויג בתחומים אחרים ,כמו אכיפת חוק ומשפט ,אבל צורם
לי שיש עיסוקים מסוימים במדינת ישראל שהם לא בפוקוס כבר כמה
שנים ,כמו החקלאות .זה אחד מהנושאים שאנחנו עומדים לעסוק בהם
בהמשך הדרך ,כי הם הוזנחו הרבה מאד שנים".
יש עוד דברים שדורשים טיפול דחוף בערבה הדרומית ,כמו כביש
 90ושירותי הרפואה...
"הסיפור של רפואה באזור ,נוגע לא רק לשדה דב  -זה גם הסיפור
של בית החולים יוספטל וזה עניין של המדינה ,של הממשלה ,שצריכה
להחליט שזה מספיק חשוב .אותו הדבר לגבי כביש  - 90יש תוכניות
וצריך ליישם אותן .זה דורש הרבה משאבים ,אבל בשל העובדה הערס
כית שמדינת ישראל חייבת לטפל במקומות המרוחקים שלה ,זה חייב
להתבצע ובהקדם".
אורלי פרומן מגיעה מתחום החינוך ,בעיקר ,אבל סקירה של קורות
החיים שלה מגלה שבעצם מדובר גם במעין פטרונית של הספורט
והאמנויות .בין תפקידיה בעבר יש ניהול בכיר בתחום החינוך ומנכ"לית

משרד התרבות והספורט בימי לימור לבנת .בצעירותה ,היתה פרומן
שחקנית נבחרת ישראל בכדוריד והיום היא משחקת טניס ,צוללת ורוס
כבת על אופני שטח.
"בכל מקום בו חיים אזרחי מדינת ישראל ,מגיע להם שיהיה כל מה
שהם צריכים לנשמה!" היא מודיעה נחרצות" .אני חושבת שכל הילדים
צריכים לגדול עם אמנויות ,עם מוזיקה ועם מחול ,וכמובן – עם פעיס
לויות ספורט".
יש בחבל אילות צעירים שנאלצים לעבור לצפון ,כדי להתקדם בת־
חום הספורט בו הם מצטיינים...
"חלק מהראייה של תפיסת הספורט במדינה ,צריכה להיות אזורית; לא
את כל ענפי הספורט אפשר לקדם בכל מקום .יש ילדים שמגיעים לשלב
בתחום ספורט ,שהם כבר צריכים לרוץ קדימה וצריכים לעבוד עם הטוס
בים ביותר ,ואלה לא נמצאים בכל מקום .אנחנו כן צריכים ויכולים לאס
פשר לילדים את ההתנסות לדאוג שיהיו מתקני ספורט ראויים ,למשל,
לבנות אולם ספורט שמותאם לכדוריד".
איך אתם מתכננים לתקצב פרויקטים כאלה?
"בכחול-לבן אנחנו בונים תוכניות ארוכות טווח  -כאשר את מכינה
תוכנית ארוכת טווח ,שיש לה גיבוי תקציבי ,כמעט שום דבר לא נופל
עליך בהפתעה – את יודעת מה צפי הגידול של האוכלוסייה ,כמה גני
ילדים תצטרכו ,כמה בתי ספר ,כמה מגרשים וכמה אולמות ספורט ואילו
ענפים אתם רוצים לפתח במועצה האזורית.
אני לא מאמינה שמשרדי ממשלה צריכים לעשות את זה לבד; זה תמיד
יתבצע בשיתוף פעולה עם ראשי המועצות וראשי הערים .אבל ,כפי
שהממשלה מתפקדת היום ,יש חסמים בירוקרטיים שפשוט מוציאים את
המיץ לראשי הרשויות ולאזרחים".
אז למה לך פוליטיקה עכשיו?
"החלטתי לעשות את המעבר מהעולם המקצועי ,לעולם הפוליטי ,כדי
לעשות הכל למען הילדים והנכדים שלנו ,ואני אעשה את הכל כדי
שיהיה פה יותר טוב .אני נטועה עמוק בשורשיי ,אוהבת את מדינת ישס
ראל ואני חושבת שמגיע לכולנו חיים טובים יותר .אני כאן ,כל-כולי
בתוך המהלך הזה ,כדי לנסות לעשות את זה".

גל נקדימון
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ברגשות מעורבים

 /גל נקדימון

 7דברים שלא ידעתם על עליזה כהן :היא היתה תלמידה די פרועה בתיכון ונהגה להבריז מהסמינר .היא שקלה
ללמוד משפטים .היא היתה בגרעין הראשון לקיבוץ יהל .היא גדלה בבית דובר לדינו .היא לא נוהגת .היא
הקפידה לזכור את שמות כל התלמידים (גם כשמספרם הגיע ל –  .)500היא מתנדבת במרכז של "על"ם" באילת

עליזה במשרד המנהלת

בכל שנה ,ה –  1בספטמבר הוא מועד חשוב ומרגש בחיי מאות
אלפים ברחבי הארץ – תלמידים החוזרים לספסל הלימודים (או פוס
גשים אותו לראשונה) ,הורים הנפרדים – לא בצער רב – מהחופש
הגדול ,ואנשי חינוך והוראה השבים לעבודתם היום-יומית .עבור
שתי נשים מיוחדות ,היה השנה היום הזה חשוב במיוחד ומרגש
במיוחד – האחת ,פגשה את ה –  1בספטמבר ,לראשונה ,בביתה
והשנייה פגשה אותו ,לראשונה ,כמנהלת בית הספר היסודי מעלה-
שחרות .אלה ,כמובן ,עליזה כהן ושרי הריס.
לפני שהגיעה לערבה הדרומית ,אי-אז בשנות ה ,70-העבירה עליזה
שנים מעניינות בצפון – היא נולדה בטירת הכרמל ,בשנת  ,1956בת
שלישית להורים שעלו לארץ מאיסטנבול לאחר קום המדינה .בבית
דיברו לדינו ("שפה שכל ילדיי הביאו לשורשים מוזיקליים" ,היא
מספרת בגאווה).
"היתה לי ילדות שמחה ,ילדות מאד נעימה ,של משחקים בשכונה
עד רדת החשיכה ואמא שקוראת מהמרפסת לבוא לארוחת הערב.
בילינו הרבה בים ,בחוף הכרמל ,זה היה הבית השני שלנו"...
על אף שהתגוררה בטירת הכרמל ,את שנות התיכון העבירה עליזה
ב"ליאו-בק" שבחיפה" :להורים שלי היה חשוב שאלך לבית ספר
טוב ,שהיתה לו זיקה לתנועה ליהדות מתקדמת (שהיתה די בחיס
תוליה בארץ) ".נזכרת עליזה" .בהתחלה ,לא היה לי קל  -באתי
מעיירת פיתוח ולמדתי עם כל המיוחסים של חיפה ,אבל למדתי
במגמת מזרחנות ומאד אהבתי את זה".
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איזו מן תלמידה היית?
"בשנות התיכון לא הקדשתי הרבה מחשבה למה שאעשה בעס
תיד .שרדתי את התיכון ,עם לא מעט בלגן; הייתי תלמידה פרועה,
אבל המחנכים והמורים שלי חשבו שאני מיוחדת .הם ידעו שבאתי
מעיירת פיתוח והניחו שאני אמורה לפלס את דרכי ,אבל די הסתס
דרתי עם כולם והרשיתי לעצמי לעשות צחוקים וקצת ירידות על
מורים ...אבל היו גם כמה מורים שמאד הערכתי".

"כשהוריי באו לבקר ביהל ,הם תהו מה המקום הזה
ומה ייצא ממני כאן? הם נהגו לומר שזה 'איפה
שהשטן מתגלח' – ביטוי בלדינו שמשמעותו 'החור
הכי נידח ביקום'".
איך הגעת מהכרמל לחבל אילות?
"במהלך כיתה י"ב התוודעתי לכך שהתנועה הרפורמית החליס
טה להקים גרעין נח"ל .איסוף החבר'ה התבצע בעיקר מפה לאוזן
ואני הצטרפתי לגרעין הראשון של התנועה – גרעין תלם ,שהורכב
מחבר'ה מכמה מקומות בארץ והיעד שלו היה הקמת הקיבוץ הרס
פורמי הראשון .וכך התגייסתי לנח"ל .התגבשנו כגרעין במהלך
הכשרה בקיבוץ כפר המכבי ובחצי השנה האחרונה היינו ביטבתה.
בגרעין היינו  25איש וביום העלייה לקרקע היינו כעשרים חבר'ה,

שבאו לאמצע שומקום .בבית שלי היה ממש משבר סביב כל העניין
– קודם כל ,שאני אלך לנח"ל??? ומאוחר יותר ,כשהוריי באו לבקר
ביהל ,הם תהו מה המקום הזה ומה ייצא ממני כאן? הם נהגו לומר
שזה 'איפה שהשטן מתגלח' – ביטוי בלדינו שמשמעותו 'החור הכי
נידח ביקום'".
איך התנהלו החיים ב"חור הכי נידח ביקום"?
"טקס העלייה לקרקע התקיים בשנ ת  1977והיה אירוע מאד מ�ש
מעותי עבור התנועה הרפורמית .אנחנו ,שעלינו על הקרקע כמה
חודשים לפני כן ,כבר התחלנו לבנות את חיינו כקבוצה; החלטנו
שאנחנו עולים על הקרקע ,גם אם אין חשמל ומים .בחצי השנה
הראשונה היה גנרטור קטן ,שסיפק חשמל לחדר האוכל .מים היו
מביאים עם עוקב מיטבתה וממלאים את המיכל הראשי ,שם גם
התקלחנו .חלק מהבנות ,שעבדו במערכת החינוך ביטבתה ,התקלחו
שם .מאוחר יותר חיברו אותנו למים ,אבל היו המון הפסקות מים.
אלה היו שנים קשות ,אבל מרתקות .לא היה אז מקום לפיתוח אישי
ועצמי  -אני עבדתי בענף גידול חרציות וגם ניהלתי את הענף (אחרי
שעברתי הכשרה בתחום אצל רונית דבווי!) ומדי פעם גם עשינו
גיוס לעגבניות .בימים עבדנו ובלילות ישבנו וניהלנו אסיפות ,לפס
עמים עד אור הבוקר".
על מה דיברתם כל הלילה???
"החלטנו על אורחות חיים וזה היה חלק מהעניין – במהלך היום
עבדנו עבודה פיזית קשה ובערבים ובלילות – או ששתלנו דשאים,
או שישבנו באסיפות והחלטנו איך ייראה המקום ,מי יהיו בעלי התס
פקידים ,אם מותר לדבר אנגלית בחדר האוכל ,האם בבתי הילדים
מותר לדבר אנגלית עם הילדים וכן הלאה.
בגלל שרוב החבר'ה היו רפורמים ,היו גם דיונים על הצביון הדתי
של הקיבוץ – איך תראה ברכת המזון בחדר האוכל ,איך תיראה
השבת ועוד .חווינו הרבה שיחות ,ויכוחים ,עוגמת נפש ושמחות.
לאט לאט ,עם השנים ,התגבשה פה קהילה".

בדרך לבית הספר
עליזה היתה חלק מהקבוצה הראשונה של חברים שיצאו ללימודים
גבוהים .לאחר התלבטות בין משפטים ,לחינוך והוראה ,בחרה בחיס
נוך מיוחד בסמינר הקיבוצים ,במחשבה שבתחום הזה תוכל לתרום
יותר .במהלך הלימודים כמעט שינתה כיוון לדרמה ותיאטרון ,אבל
למרבה המזל (שלנו ,בעיקר) ,נשארה בחינוך .את האהבה לתיאטרון
לא שכחה ובמשך השנים התחככה בתחום בקורסים שונים .בשנס
תיים הראשונות ללימודים התגוררה ברמת-גן ("אצל אומנית ואשת
בוהמה תל-אביבית ,שמאד רצתה להשכיר חדר לקיבוצניק/ית") ובס
תחילת השנה השלישית התחתנה עם יונתן ועברה לגור ביד-אליהו.
"לא באמת ניצלתי את השנים באזור תל-אביב" ,אומרת עליזה בלי
חרטה" .תמיד מיהרתי לחזור לקיבוץ ולפעמים הייתי מבריזה מהס
לימודים וישר נוסעת ליהל .למזלי ,כל צוות המורים מאד התחשב
בי ,בשל המרחק הרב".
בשנת  1983נולדה בתה הבכורה של עליזה  -מוריה ,בתקופה בה
עליזה כיהנה כמזכירת הקיבוץ והיישוב החל להתגבש" .באותם
ימים היו המזכירים נוסעים בכל יום רביעי לתק"ם" ,היא נזכרת.
״בפעם הראשונה שהייתי אמורה לנסוע צפונה ביום רביעי ,מוריה
עדיין ינקה ,אז ערב לפני כן נתתי לה את החלב מבקבוק והיא שתתה
בשמחה .בערב בו הייתי בתק"ם ,היא סירבה בתוקף לקחת בקבוק,
אז כדי שלא תישאר רעבה ,חברה אחרת הניקה אותה"...
באותה השנה ,פקדה את עליזה טרגדיה קשה  -יונתן חלה וכעבור
ארבעה חודשים בלבד נפטר .הקיבוץ הצעיר מצא עצמו מתמודד עם
מצב לא מוכר ופנה לאנשי יטבתה המנוסים יותר – בטוב וברע –
כדי להבין כיצד תומכים במשפחה במהלך המחלה ולאחר פטירתו
של יונתן" .הקיבוץ מאד ניסה לעזור" ,נזכרת עליזה" .קיבלתי המון
תמיכה מהקהילה והיה לי ברור שאני נשארת כאן .לאחר מותו של
יונתן עבדתי כמה חודשים במטבח ואז גויסתי לבית-הספר ,כדי
להחליף מורה שילדה; ואחר כך כבר נשארתי כמורה מן המניין".
עליזה החלה ללמד בכיתות ד'-ה' והמשיכה דווקא לחטיבה ,לכיס

כל תחילת שבוע ,עליזה משאירה ברכה על הלוח בחדר מורים

תה ז' .בין תלמידיה הראשונים היו חי צומברג ,גלעד יוגב ,יגאל
יונוביץ ונוספים .בהמשך לימדה גם את עינב נלסון ,כל משפחת
גלנטי ,הבנים של מאיר רמון "ועוד רבים וטובים מכל היישובים!"
היא מכריזה בסיפוק .את עבודת ההוראה בבית הספר האזורי ,החלה
עליזה תחת שרביטה של עירית הררי ,שניהלה אז את "מעלה שחס
רות".
"זה שהתחלתי את דרכי בהוראה לצידה של עירית ,היה חשוב לי
מאד .היא מאד אפשרה ,תמכה ואהבה ואנחנו נשארנו חברות עד
היום .המשכתי ללמד בחטיבה ובתיכון; אהבתי מאד להיות מחנכת
לגילאים האלה ,הם מאד מאתגרים והקשר עם הילדים מאד ממלא.
בתיכון גם הייתי מחנכת והגשתי לבגרויות בהיסטוריה .תמיד היה
לי קשר קרוב ומיוחד עם התלמידים ,תמיד נכחתי בכיתה ,בפרוזדוס
רים ,במרחבים; לא בחדר המורים".

" לא הייתי נהנית אם מרק והילדים לא היו מגבים
אותי .אני לא נוהגת ,אז מרק וגם הילדים (אחרי
שקיבלו רישיון נהיגה) כולם היו מסיעים אותי,
לוקחים אחריות בבית ומגלים הבנה להוויה שאני
נושאת בתפקיד כל כך תובעני"
בימים ההם ,חשבת על תפקיד המנהלת?
"ככל שעבדתי יותר ,אהבתי יותר את ההוראה ,אבל ממש לא חשבתי
שאהיה מנהלת .עברו לא מעט שנים עד שהגיע השלב הזה ובינתיים
הספקתי ללמד ולחנך ,להיות שוב מזכירת הקיבוץ בחצאי שבתונים
מההוראה ,לבשל הרבה (מה שאני מאד אוהבת לעשות עד היום
וגם לאפות) ובשנת  1987הכרתי את מרק ,שהגיע לקליטה בקיבוץ
וכעבור תקופה התחתנו ועם השנים נולדו לנו יפתח ,אביתר ,תמר
ותמנע .מרק – שבינתיים החל לנהל את הרפת – ואני ניתבנו את
ימינו בין גידול הילדים ,לעבודה ,למערכת הקיבוצית והקהילה".
בערך באמצע העשור הקודם פנה לעליזה זהר מיכאלי ,שהיה אז
מנהל מחלקת החינוך במועצה ,והציע לה להחליף את ניצה גולדמן,
מנהלת היסודי" .עזבתי בלב כבד את התיכון והחטיבה; ועברתי ליס
סודי ,לימדתי שנתיים כמחנכת ד'-ה' והתנסיתי גם כסגנית מנהלת
בית הספר .באותו זמן רק תמנע עוד היתה ביסודי ,השאר היו בתיס
כון .אגב ,כשלימדתי בתיכון הביא הדבר לכמה מצבים לא פשוטים,
כי ככה זה ,לא פשוט כשאמא מסתובבת במסדרונות בית הספר".
עליזה התמנתה לתפקיד מנהלת בית הספר היסודי ,החלה לימודי
תואר שני באוניברסיטת בן-גוריון באילת ,במסלול מנהל ,חברה
ומדיניות החינוך ,גידלה יחד עם מרק את חמשת הילדים ונהנתה
מהעשייה" .אבל לא הייתי נהנית אם מרק והילדים לא היו מגבים
אותי ".היא קובעת" .אני לא נוהגת ,אז מרק וגם הילדים (אחרי
שקיבלו רישיון נהיגה)  -כולם היו מסיעים אותי ,לוקחים אחריות
בבית ומגלים הבנה להוויה שאני נושאת בתפקיד כל כך תובעני".
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מלגות
לסטודנטים
2019 - 2020

מועצה אזורית חבל אילות ומפעל הפיס
מתכבדים לפרסם קול קורא להגשת מועמדות לקבלת מלגה לסטודנטים מחבל אילות
שלומדים בשנה“ל תש“פ ,במוסדות מוכרים בארץ.
את הבקשות יש להגיש בצרוף כל המסמכים הנדרשים עד לתאריך 27.10.19
באתר האינטרנט של המועצהhttps://www.eilot.org.il/milga/ :
תנאי הזכאות ,דרישות ועוד מפורטים באתר.
בהצלחה!
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אז ,בבית הספר
ואכן ,ניהול בית-ספר יסודי זו עבודה תובענית ביותר .עליזה מתאס
רת את הצורך התמידי להתנהלות נכונה מול מגוון של לקוחות ומוס
סדות – ילדים ,צוות ,הורים ,משרד החינוך והמועצה" .הייתי צריכה
ללמוד איך להתנהל מול כל הגופים האלה ,לתת מענה לכולם; היה
לי חשוב להסתובב יום-יום בין כותלי בית הספר ,להיות ערנית
וקשובה".
את מרגישה שהצלחת?
"זה היה אחד האתגרים החשובים ביותר  -לתת מענה לכל האוכס
לוסייה ,שמאד התגוונה במהלך השנים .לא תמיד אפשר לתת את
המענה הרצוי להורה ,או לקיבוץ ,אבל השתדלתי ואני חושבת שהס
צלחתי לא רע .היה לי חשוב לתת מענה  -לא רק לבעלי התפקידים
ולמשמיעי הקול ,אלא לכולם .בוודאי נתתי את ההרגשה שתמיד
הקשבתי והיו לא מעט פעמים שנכנסו אליי הורים כעוסים ובסוף
נפרדנו בחיבוק".
איך מצליחים להיות עם האצבע על הדופק ,כשיש מאות ילדים לה־
כיר ולהתייחס אליהם?
"בכל בוקר קיבלתי את פני התלמידים ,ראיתי אותם מגיעים לבית
הספר  -מי בחבורות ,מי לבד ,מי מסורק ומי לא ,מי בא עם החולצה
של אתמול ומי מגיע עם חולצה נקייה ,מי עם תלבושת בית ספר
ומי עם סנדלים קרועים .אחרי הצלצול הייתי נכנסת לכל הכיתות,
רק לרגע ,להציץ ,לומר בוקר טוב .בהפסקות הסתובבתי בחוץ ובין
הכיתות ,כדי לראות מי יושב ואוכל ולמי אין אוכל (ברור שהמחס
נכות ווידאו שכולם יאכלו) ,אבל ככה למדתי להכיר את הילדים
מקרוב וזה הכי חשוב בעיניי – להכיר את כל  500התלמידים מקרוב.
בקרב תלמידי א'-ב' עוד לא הכרתי את שמות כולם ,אבל כשהם
הגיעו לכיתה ג' כבר זכרתי את כל השמות .בשיחות שקיימתי עם
אנשי הצוות ,תמיד נהגתי לשאול את המחנכים – האם יש תלס
מיד שעוד לא 'עלה על שולחני' ,שאני לא יודעת עליו ,שזקוק להס
תייחסות? אהבתי לשוחח עם תלמידים שנשלחו אליי ל'נזיפות',
לתהות על קנקנם ,להכיר אותם קצת מעבר למה שקורה אתם בבית
הספר".
אין בית ספר בלי מורים .ואיך אלה שלנו?
"צוות בית הספר שלנו הוא איכותי בצורה בלתי רגילה! מקצוס
עי ,מסור ,אוהב .כשקיבלתי מורים חדשים לעבודה ,היה לי חשוב
שיאהבו את התלמידים ,שיגלו חום כלפיהם .בעיניי ,צוות החינוך
הוא הבסיס לכל העשייה בבית הספר וכל מי שבא במגע עם התלס
מידים ,הוא איש חינוך.
אחת הסיבות שהפרידה קשה לי ,היא בגלל מערכות היחסים הקס
רובות שיש לי עם צוות בית הספר .כל בוקר נכנסתי לחדר המורים
לומר בוקר טוב ,גם אם היו לי פגישות שהחלו מוקדם יותר .תמיד
היה לי חשוב שהחיבוק שלי יכלול הכל (אני מאד אוהבת לחבק.
למעשה ,אנשים הפסיקו להשתמש בבשמים ,כי אני לא אוהבת את
הריחות) .זה בא לידי ביטוי בפרידה וזה היה לי מאד חשוב – אחת
המורות אמרה שאני מכירה – לא רק אותה ,אלא גם את משפחתה.
אחרת הודתה על כך שאפשרתי להם לקחת יום חופש לפני מבחנים
(במהלך לימודי תואר שני) .באמת שהשתדלתי לחשוב על הצרכים
של כולם ואני חושבת שזה תרם לאווירה הצוותית ,כי כשהייתי
צריכה לבקש משהו חריג מאחד המורים ,כמו הגעה ביום פנוי ,אז
היו מגיעים .זכיתי לעבוד עם צוות מדהים ובאווירה טובה ,מפרגנת
ותומכת".
יש חוויות מיוחדות שזכורות לך?
"כל הטיולים השנתיים שיצאתי אליהם ,נתנו לי אפשרות לראות את
הילדים בהיבטים אחרים וזה תמיד היה מיוחד .גם שיחות עם ילדים
שנשלחו אליי לצורכי נזיפה ,לימדו אותי כל כך הרבה על עולם
הילדים .אני זוכרת שפעם אחת נשלח אליי ילד ,כי התחצף למורה
– היא שאלה אותו משהו שקשור לשיעור והוא ענה לה 'חבל על
הזמן' .גם היא וגם אני לא זכרנו ,באותו הרגע ,שזה היה שם הספר

שעליו עבדו בכיתה באותו הזמן ...הילד לא התכוון להתחצף ,הוא
דיבר על הספר וגם הסביר לי את זה כשהגיע אליי".
באמת ,איך נהגת לטפל בבעיות התנהגות?
"היתה לי גישה מאד מסוימת לילדים שנשלחו אליי בגין בעיות
התנהגות .כשהיו נשלחים אליי ילדים בגלל אלימות ,למשל ,נהגתי
להשאירם כמה דקות לבד ,בתואנה שאני צריכה לבדוק משהו עם
זהבי וביקשתי שידברו בינתיים על מה שקרה .זה היה מרתק ,כי
הרבה פעמים ,עד שחזרתי ,הם כבר ליבנו ביניהם את הדברים ואפיס
לו לקחו אחריות .היו גם ילדים שבילו אצלי יותר שעות מאחרים
ואליהם נקשרתי במיוחד".
יש לך תחושת החמצה לגבי משהו?
"אחד הפספוסים מבחינתי ,זה שילדי נאות סמדר לא לומדים אצלנו;
זה הפסד שלנו ,כי הכרתי אותם כשלימדתי בתיכון ואני חושבת
שהם יכלו להעשיר את אוכלוסיית התלמידים .במשך השנים הצעתי
כמה שיתופי פעולה ,שלא כל כך נענו ואני מבינה את זה ,אבל מבס
חינתי עדיין מדובר בפספוס".

רק מילה טובה
לעליזה יש הרבה מלים טובות לשותפים לדרך הארוכה שעברה
ב"מעלה שחרות" ,החל בעירית הררי ,דרך חנן (כקולגה ואחר כך
כראש מועצה) ,מייקל לוי ,אפרת אדר ,אודי גת ,ועד לאחת והיחידה
– זהבי וכמובן – שרי.
"קיבלתי השראה ממנהלים שעבדתי תחתם ולצידם ,כמו עירית,
בשנים הראשונות .עבדתי לצד חנן גינת בתיכון ולמדתי ממנו הרבה
– חנן הוא מסוג המנהלים שתמיד ידע לשאול את השאלה האישית
ולא לראות אותך רק כאיש צוות וכמורה .הוא איש אשכולות ואפשר
היה לראות את זה בבית הספר; מאד אהבתי לעבוד לצידו ואיתו.
גם העבודה לצד מייקל ואפרת במשך כל השנים היא משהו שיש
לציין אותו לשבח ,מכל הבחינות!

"צוות בית הספר שלנו הוא איכותי בצורה בלתי רגי־
לה! מקצועי ,מסור ,אוהב .כשקיבלתי מורים חדשים
לעבודה ,היה לי חשוב שיאהבו את התלמידים ,שי־
גלו חום כלפיהם .בעיניי ,צוות החינוך הוא הבסיס
לכל העשייה בבית הספר וכל מי שבא במגע עם
התלמידים ,הוא איש חינוך"

בכיתה עם התלמידים
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המשך מעמוד 9
אודי גת  -בכל ראשון לספטמבר היה מתייצב איתנו בתחנת האוטוס
בוס ומחכה לתלמידים (וכמובן שגם חנן עושה את זה) .אגב ,נהגי
האוטובוסים ...איזו מערכת יחסים יש לי איתם! חלקם גם היו תלס
מידים שלי...
אנחנו היינו בסדר עדיפויות מאד גבוה אצל אודי כשהיה ראש המוס
עצה והוא תמיד אמר שמה שאנחנו צריכים וחושבים שנכון –נקבל.
אודי התווה את הדרך; הרוח היא אותה רוח גם אחריו ,בשל העובדה
שמי שממלא את מקומו ושותפיו הם גם דמויות איכותיות ,שרואות
בטובת החינוך ערך עליון".
את זהבי מורחי ,מזכירת בית הספר היסודי ,נהגה עליזה לכנות
"הסגנית השנייה"" .זהבי ממש קראה את מחשבותיי וכמעט תמיד
ידעה מראש מה עמדתי לבקש .היא הקלה עליי בהרבה משימות ,כי
ידעה לטפל גם בנושאים חשובים שמזכירות אחרות בבתי-ספר לא
נוגעות בהם ...במשך השנים הפכנו להיות חברות קרובות ,יחד עם
הגבולות הנדרשים בעבודה היומיומית".
משרי הריס ,שקיבלה את שרביט הניהול ,עליזה לא חוסכת מחס
מאות ,גם לגבי עבודתן המשותפת וגם לגבי הובלת פרויקט בית
הספר היסודי החדש" :שרי ואני די שונות זו מזו והעבודה המשותפת
שלנו היתה מצוינת ,כי השלמנו אחת את השניה .מילאנו כל אחת
את מקומה בעשייה שלה ,מאד כיבדנו זו את זו ואני חושבת שזה
האציל על האווירה וההתנהלות בבית הספר ,גם מהבחינה החברתית
וגם בעשייה החינוכית .במקביל לעבודתה השוטפת ,היא גם הובילה
(ועדיין מובילה) את פרויקט בית הספר החדש ,ממש מתחילתו.
במהלך השנה האחרונה שרי ואני התקרבנו אפילו יותר ,בעס
קבות משבר משפחתי שעברתי – אירוע רפואי חמור וחריג
במיוחד ,שהתרחש בחייה של מוריה ,דרש ממני שהייה רבה
בצפון ושרי תמכה בי – מקצועית ואישית – במשך כל השנה
והיא לא היתה היחידה – זכיתי לגיבוי מקצועי ואזורי גם מהס
צוות ,החברים והשכנים .חנן התיישב איתי לשיחה ואמר לי
בפשטות – כל מה שאת צריכה!
אני חושבת שזכיתי בכך שניהלתי וחוויתי את הקריירה המס
קצועית שלי בחבל אילות ובמעלה-שחרות .נהניתי ממערכות
יחסים מקצועיות ואישיות מיוחדות במינן .אני יודעת את זה
ומדגישה ,גם כי ראיתי עד כמה אנחנו טובלים בשפע ובכל טוב
ונהנים מתמיכה מהמועצה ,בעיקר כשבאתי במגע עם מנהלי
בתי-ספר במקומות אחרים".

– 'הלב' ,שמהווה בית לנערות שעסקו או עוסקות בזנות ובמכורות
לסמים .אני עושה משמרת שבועית ושוקלת להוסיף עוד משמרת.
אני רוצה להדביק פערים בקריאה – כל השנים אני קוראת ,גם בנסיס
עות באוטובוסים ותמיד יש לי ספר בתיק .רומנים היסטוריים ,שנוס
תנים מימד היסטורי על תקופה ,והיסטוריה בכלל וגם ספרי יהדות.
כמובן ,אני רוצה להתפנות יותר לנכדים – שלושה במספר.
אני בוודאי אמצא איזשהו עיסוק עיקרי ,אבל עוד לא חשבתי על
זה .גם לימודים זו אפשרות ,אבל אני מחכה  ...אני מאמינה שככל
שאקרא  -אלמד יותר .בטח נתפנה לטייל יותר ,בארץ ובעולם .כיס
דוע ,אני מאד אוהבת לבשל ולאפות ,בעיקר לחם ,אז אולי אעביר
סדנאות אפייה של לחמים .הכל אפשרי".
לסיום – בכסא שלך התיישבה שרי הריס .מה את מאחלת לה?
אני מאחלת לשרי שתמשיך להיות היא ,על כל הווייתה המאד
מיוחדת ומאידך ,שתדע להציב לעצמה את גבולות הזמן  -היא לא
נתנה לעצמה יום פנוי במערכת השנה ,גם לא שישי ,כי בשנה הראס
שונה היא לא רוצה לקחת יום פנוי ,למרות שאפשר להיות ביום
פנוי ועדיין להיות זמינה ,אבל היא רוצה להיות בבית הספר .אז
ושתראה גם את
אני מקווה שהיא תמצא לעצמה את גבולות הזמן ִ
עצמה ,לפעמים.
כאן המקום לומר שהידיעה ששרי מתמנה לתפקיד ,כל כך משמס
חת ומרגיעה אותי! שרי לא רק מתאימה להחליף אותי ,היא הכי
מתאימה לנהל את בית הספר .האנרגיות שלה ,היכולות שלה לתקס
שר ולהבין ילדים ,היוזמות החינוכיות שלה  -הן ברמה כזו שהיא רק
תמשיך ותשדרג את בית הספר ואת העשייה החינוכית".

"חנן הוא מסוג המנהלים שתמיד ידע לשאול
את השאלה האישית ולא לראות אותך רק כאיש
צוות וכמורה .הוא איש אשכולות ואפשר היה
לראות את זה בבית הספר; מאד אהבתי לעבוד
לצידו ואיתו"
איך את מרגישה עם הפרישה ועזיבת "מעלה שחרות"?
"יש לי רגשות מעורבים – מצד אחד ,הרגשתי שהגיעה העת
לסיים .אני לא שחוקה ,לא עייפה ולא מבואסת ועוזבת באווירה
טובה מאד .מצד שני ,זה מקום שבמשך  36שנה היווה את הבית
השני והוא בהחלט יחסר לי; יש איזושהי ריקנות שאני מקווה
שאמלא אותה.
בטקס הסיום של שנת הלימודים ,שהתקיים ב –  30ביוני ,אחרי
שהוקרן סרטון פרידה שהילדים הכינו ,ישבתי על הספסל עם
דמעות בעיניים והילדים עברו אחד אחד וחיבקו אותי...
פתאום לעבור מעמדה של סמכות ,מעמד והיכרות ,למצב
החדש הזה ,שאני לא במרכז יותר  -זה יהיה דווקא לטובה ואני
שלמה עם המהלך".
מה תרצי לעשות כשתהיי גדולה?
"בטווח הקרוב ,אני חושבת שארצה להרחיב את זמן ההתנדבות
שלי  -בשלוש השנים האחרונות אני מתנדבת במרכז של על"ם
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שרי ועליזה בפתח משרד המנהלת

שיעור בהעשרה

 /גל נקדימון

 7דברים שלא ידעתם על שרי הריס :היא נולדה בקונטיקט .היא גדלה בבית מסורתי לייט .היא בכלל רצתה
להיות גנטיקאית .אחר כך היא רצתה להיות שחקנית .היא זכתה במקום  16בארץ בריצה ל –  100מ' .היא
עבדה בתחנת הדלק ביטבתה .היא סיימה את התואר הראשון וגם השני בהצטיינות.

מייד לאחר העלייה לארץ .שרי ראשונה מימין

בבית הספר הישן ביטבתה ,עם הכתה הראשונה שחינכה

שרי הריס מסתערת על תפקיד המנהלת באותו המרץ בו התנהס
לה כמורה ,מחנכת וסגנית .גם כשהיא יושבת ,כמעט בלי לזוז,
התחושה היא שהיא מתפוצצת מרוב אנרגיות ורק תשחררו אותה
כבר לעשות משהו .קורות החיים שלה משקפים את האופי הזה
במדויק – ילידת קונטיקט ,בת בכורה לאמא פרל ז"ל ולאבא סטיב
("שעד היום פעיל ומלא אנרגיה ,גם בגיל  )"80ואחות לאריאלה
ודב .כשהיתה בת ארבע וחצי ,עלתה המשפחה לארץ והגיעה
למרכז קליטה בלוד ,משם שרי זוכרת בעיקר נסיעה בטיולית
לקטיף תירס ,ואבן שחטפה בראש תוך כדי משחק.
משם עברה המשפחה לרחובות .כשהיתה שרי בכיתה ה' חזרו
לארצות הברית ,לפלורידה ,לשנתיים ,מטעם עבודתו של אבא
סטיב ולאחר מכן שוב חזרה לרחובות .שרי החלה לומדת בתיכון,
במגמה ביולוגית ,מתוך כוונה להיות גנטיקאית" ,אבל זה נעלם
באיזשהו מקום" ,היא אומרת.

איך הגעת לחבל אילות?
"בכיתה י"ב הצטרפתי למסגרת לקראת גרעין 'איטן' של הנח"ל,
שקיבל ייעוד לקטורה .היינו גרעין מאד גדול ,של  58חבר'ה מכל
מיני מקומות בארץ .מכל ה ,58-נשארנו בקטורה שניים – סנדי
אוסמן ואני.
הגעתי לקטורה בקי ץ  ,1985ירדתי מהאוטובוס ,הסתכלתי מ�ס
ביב ואמרתי – פה אני אחיה .היתה הרגשה של בית ,כי בקטורה
הנושא של המסורת דיבר אליי וכמובן גם השפה האנגלית .לאלה
חברו הנוף ,השקט ,ואיזושהי תחושה של חלוציות וראשוניות,
למרות שהקיבוץ כבר היה יחסית מבוסס; התחושה היתה שאנחנו
באנו למטרת הגשמה ולא סתם להעביר את הזמן".
בקטורה ,שרי עבדה באורווה ,בחינוך הגיל הרך ,בגן הילדים וגם
במחלקת משק .כשהיו בקיבוץ נווה-אור ,עבדה עם הגיל הרך,
בפעוטון .הרצף נמשך בשל"ת אחרון בקטורה בפעוטון ואחר כך
הובילה את הכוללת של ילדי א'-ג'.
"כשהשתחררתי ,זה היה בידיעה שאני נשארת להיקלט בקטורה.
אחרי כמה חודשים יצאתי לטיול של ארבעה חודשים באירופה
ובארה"ב ,עם שתי מכרות מהתיכון .אני זוכרת את זה כחוויה
מאד מעצימה וחיובית; הדבר הכי טוב שלמדתי מהטיול הזה ,זה
שלא משנה איפה יזרקו אותי – אני אסתדר .בשלב הזה של חיי
כבר הייתי עצמאית ,בן-אדם בוגר ,ואני חושבת שכל אחד צריך
לחוות את זה שאתה יכול לסמוך על עצמך".

"הגעתי לקטורה בקיץ  ,1985ירדתי מהאוטובוס,
הסתכלתי מסביב ואמרתי – פה אני אחיה .היתה
הרגשה של בית"
בחטיבה ובתיכון ניתבה שרי את האנרגיות לפעילות חברתית
וחינוכית בתנועת הצופים ,בשבט שניר – בהתחלה כחניכה,
אחר כך כמדריכה ,רשג"דית ורכזת צעירה" .זה היה חלק משס
מעותי מאד בחיים שלי" ,היא מספרת" .במקביל הייתי בבימת
הנוער ושיחקתי בהצגות ,התנדבתי במעון של נעמ"ת לילדים
ממשפחות הרוסות – מה שהחל כמחויבות אישית בכיתה י' ,אבל
בעקבות קשר חזק עם הילדה שהייתי אחראית עליה ,המשכתי עד
הגיוס .אני חושבת שזה גם מה שהוביל אותי לחינוך"...
אנחנו יודעים שהיית חברה בהרכב "רנות" שנים רבות .שרת גם
בתור נערה?
"כן – שרתי במקהלה העירונית .גם רקדתי ריקודי עם ,הייתי
במועצת תלמידים של ביה"ס וחברה בצוות כתיבת ספר המחזור,
עבדתי באופן חלקי כקופאית במעדנייה והייתי בנבחרת אתלטיס
קה של ביה"ס (זכיתי במקום  16בארץ בריצה ל –  100מ') .הייתי
מאד עסוקה ואהבתי את זה ,זה מאד התאים לטמפרמנט שלי".

מתלמידה  -למורה
בחזרה בקטורה ,באוקטובר  ,1988שרי החלה את תהליך הקליטה
וביולי כבר היתה חברת קיבוץ .לאחר תקופת עבודה בתחנת הדלק
ביטבתה ,יצאה ללימודים בסמינר הקיבוצים ,במסלול שנקרא חינוך
יצירתי ,גננות ,מורות א'-ב'( .באותם ימים מסלול החינוך היצירתי
שימש גם להכשרת מורות לגילאים הצעירים) .אבל זה לא היה המס
סלול הראשון בסדר העדיפויות שלה.
"בסמינר ניסיתי להתקבל לביה"ס למשחק ,כי רציתי להיות שחקנית
ועברתי שלבים שונים בתהליך הקבלה ,אבל לא עברתי את השלב
האחרון .מכיוון שהייתי בן-אדם מאד פרקטי ,נרשמתי ,במקביל,
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המשך מעמוד קודם
גם לחינוך היצירתי .למה שעניין אותי אז ,המסלול מאד התאים ,כי
הוא איפשר לעשות התמחות בתיאטרון והתמחות משנית באומנות
פלסטית וגם לעסוק במוזיקה ובמחול – כל הדברים שאהבתי .במבט
לאחור ,אני לא מצטערת לשנייה שזה מה שקרה ,כי אני חושבת
שהגעתי למקום הנכון .מצאתי את הדרך לעסוק בתיאטרון ,באזור,
באופן חובבני".
בשנת הלימודים השלישית נקלעתי לתאונת דרכים מזעזעת,
באוטובוס שהתהפך בירידות סדום (שגבתה את חייהם של חבר
קיבוץ אליפז וחיילת) .סבלתי רק מחבלות קלות ,אבל זו היתה
טראומה קשה ואחת הסיבות העיקריות להחלטתי לא להמשיך את
הלימודים לשנה נוספת .אמרתי שאני לא מוכנה לעשות את הנסיעה
הזו ,הלוך ושוב ,נשארתי עם תעודת מורה מוסמך וחיכיתי קצת עם
השנה האחרונה ,של התואר.
במהלך אותה שנת לימודים ,עשיתי את העבודה המעשית שלי
במעל"ש ולימדתי בכיתה של נאווה הלמן .בשנת  1991התחלתי
לחנך כיתה א' ובסוף אותה השנה התחתנתי עם בעלי היקר שיס
חיה (הדבר היחיד שמשאיר אותי שפויה בחיים) ,שהיה אז גרוש עם
שלושה ילדים ,וכעבור שנה נולד בני הבכור – איליי".
שרי המשיכה עם הכיתה הראשונה אותה חינכה ,עד לכיתה ג' ואז
החלה שוב לחנך כיתה א' – עם העליה מקיבוץ יטבתה לבית הספר
החדש .בקטורה ביקשו ממנה להפנות את כישוריה פנימה ,לקיבוץ,
למשך תקופה וכך מילאה את תפקיד רכזת משאבי האנוש .שנת
החופש מבית הספר הפכה לשנתיים ,מכיוון ששרי הרתה ,ילדה את
כרמי בספטמבר ולאחר חופשת הלידה הדריכה בכוללת את ילדי
א'-ג' .עם תום השנתיים הללו ,שבה שרי לבית הספר וקיבלה לידיה
 36תלמידים בכיתה ב'" .היו אז כיתות ענקיות" ,היא מסבירה" ,כי
זה היה לפני שהבינו שצריך לפצל אותן .רק שנים ספורות לפני כן
עוד לימדתי כיתה של  16תלמידים ,אבל בית הספר חווה גידול
מהיר מאד ,בין היתר ,כי ילדי קיבוץ אילות הצטרפו אליו".
מתי השלמת את התואר הראשון והשני?
"במשך זמן מה המשכתי לחנך בעיקר כיתות א'-ג' ,עד שהבנתי
שאני צריכה להשלים את התואר .זה קרה ,כי הבנתי שבמסגרת מסס
לול הקריירה שלי אני רוצה לנהל וכדי לנהל אני צריכה קודם להיות
סגנית וכדי להיות סגנית צריך תואר ראשון .הילדים שלי כבר היו
מספיק גדולים בשביל שאוכל להיות יומיים בשבוע בת"א ,אז השס
למתי את התואר הראשון בהצטיינות ובמהלך אותה השנה – ,2004
גם התחלתי לעבוד כרכזת החינוך בקטורה ,תפקיד שמילאתי במשך
חמש שנים .לאחר סיום התואר ,חזרתי ללמד וניגשתי למכרז לתפס
קיד סגנית מנהלת בית הספר היסודי דאז  -ניצה גולדמן".
בשלב מסוים הבנתי שכדי להיות מנהלת ,אני אצטרך גם תואר שני,
אז התחלתי ללמוד בבן-גוריון באילת ,׳מנהל ,חברה ומדיניות החיס
נוך׳ .למדתי שנתיים ,יצאתי לשבתון ,במהלכו סיימתי את התואר
השני ,בהצטיינות".

המטרה היא לחשוף את התלמידים לתחומים שונים
ולאפשר להם למצוא תחום שהם אוהבים ומתחברים
אליו .תוך כדי כך מתפתחת יכולת בחירה ולקיחת
אחריות על הבחירה שלך
בשנת  2017התרבו המשימות והנושאים על שולחנה של שרי והיא
ועליזה הגיעו למסקנה שהיא לא יכולה להמשיך לתפקד כמחנכת
וכסגנית ,בוודאי שלא עם קידום בית הספר היסודי החדש ,שלשרי
יש בו קצת יותר מיד ורגל .בשנתיים שעברו מאז ,היא שימשה מורה
לאנגלית וכמובן – סגנית המנהלת.
את מתגעגעת לחינוך?
"קצת ,אבל יש לי קשרים עם כל כך הרבה ילדים עכשיו ,שזה מפצה
על כך .אני מכירה עכשיו את כל תלמידי שש הכיתות שלימדתי
אנגלית בהן .היה לי חשוב לחוות חוויה של מורה מקצועי ,לפני
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שאני נכנסת לניהול .בשנה שעברה עליזה החליטה שהיא מסיימת
את עבודתה והתחלנו להתארגן לקראת ההחלפה .אנחנו התייחסנו
לשנה הזו ,כשנה של חפיפה".
את ממשיכה ללמד אנגלית גם כמנהלת?
"כן .גם בגלל ההנאה והערך המוסף שאני מקבלת מההוראה ,אבל
גם כי מבחינתי ,זו סגירת מעגל ,כי גם אמא שלי היתה מורה לאנגס
לית ,וגם אחי מורה לאנגלית".

החזון והעשייה
מה תפיסת העולם החינוכית שלך?
"כשהבנתי שאני הולכת ללמד ,הבנתי שאני אהיה מורה כדי לתקן
את העוולות שאני חוויתי כילדה .לתיכון שלמדתי בו ,קראנו 'בית
חרושת לציונים'  -זה היה תיכון מאד יוקרתי ,המוביל ברחובות ואני
הייתי תלמידה טובה ,אבל לא סבלתי את הגישה הזו .אני זוכרת
שהתחלתי ללמוד חמש יחידות מתמטיקה והמורה היה מקלל אותנו,
זורק עלינו גירים ומשפיל אותנו ליד הלוח .עברתי לשלוש יחידות
ושם גיליתי אהבה למתמטיקה ומורה מקסים .החלטתי שאני אהיה
מורה אחרת".
איך את מעבירה את הגישה הזו מהלכה – למעשה?
כבר במהלך השנה הראשונה שלימדתי ב'מעלה-שחרות' ,הצעתי
שיטת לימוד אחרת ממה שהיה נהוג  -עד אז לימדו לפי תוכנית של
מט"ח; היו  17חוברות משעממות שהילד צריך היה לעשות בכיתה
א' .זה יצר תחרות מגעילה ובלתי אפשרית בין הילדים והמטרה
שלהם היתה לגמור את החוברות ולא ללמוד .לאחר שנחשפתי לנוס
שא של קריאה פעילה ,שכנעתי את ניצה ויעל דומב שאנחנו נלמד
בדרך אחרת .עשינו השתלמות של חמישה ימים ושינינו את תוכנית
ההוראה של שפה בכיתות א'-ב' .בהמשך ,התחלתי לקיים את יריד
המדעים ביחד עם תותי – את זה זכרתי כחוויה מאד חיובית מבית
הספר בפלורידה ,וב'מעלה שחרות' הפך להיות מסורת של עשר
שנים ,בערך ,שאני מקווה להחזיר בעתיד.
בשנים האחרונות הכנסתי לבית הספר את ה –  ,PBLוגם למידה
בין-תחומית .באופן כללי ,היה לי חזון לגבי האופן בו בית הספר
יפעל ועליזה ,למרבה השמחה ,הסכימה לכל רעיון שהעליתי ,קידס
מה ,תמכה ואיפשרה .חלוקת העבודה בינינו היתה ברורה – אני עסס
קתי בעיקר בתחום הפדגוגי ועליזה ,לשמחתי ,בתקשורת עם הורים,
ניהול הצוות והרבה ביורוקרטיה".
עכשיו את תצטרכי לעסוק בבירוקרטיה .איך את מרגישה עם זה?
"אני שלמה עם זה ,כי אני עדיין רואה את המקומות שבהם אני יכוס
לה להיות מעורבת בקידום התמונה הרחבה יותר ובאיזשהו מקום זה
מה שהיה חסר לי כסגנית .יש לנו צוות מדהים ,עם הרבה אנשים ,עם
הרבה כוחות ויכולות ,שאני סומכת עליהם וזה מאפשר לי לעשות
את העבודה ולהוביל את הקו שחשוב לי להוביל".
תני לי דוגמא לקו החינוכי שאת מובילה
"למשל ,שיעורי ההעשרה שהתחלנו לפני שנתיים ,מהווים צעד
משמעותי לכיוון של מתן מענה להעדפות ולרצונות של התלס
מידים .המטרה היא  -לא ליצור העמקה והרחבה ופיתוח; אלא
לחשוף את התלמידים לתחומים שונים ולאפשר להם למצוא
תחום שהם אוהבים ומתחברים אליו .תוך כדי כך מתפתחת יכוס
לת בחירה ולקיחת אחריות על הבחירה שלך ונוצרים בבית הספר
רגעים מאד חיוביים בשביל התלמיד ,או התלמידה ,שגם מקבלים
שליטה חלקית על מערכת השעות שלהם .בתוך שיעורי הבחיס
רה יש כמה תחומים שבהם יש הרבה שעות לימוד והם מוצעים
במשך השנתיים של התוכנית  -כמו רובוטיקה  -שבהם ילד יכול
להמשיך ולהתפתח ולרכוש מיומנויות שהוא לא רכש עד היום".
בתור אמא לילד בכיתה ה' ,הופתעתי וגם שמחתי לגלות שהשנה
הוא יכול לבחור את דרך הלימוד במתמטיקה! איך מגיעים לרעיון
כזה?
"במסגרת המעבדה לחדשנות קהילתית חינוכית ,הייתי שותפה
לקבוצה של מורים והורים ,שרצתה לעסוק בשינויים ,שדרוגים
ומהפכות פדגוגיות והתוצר שלנו הוא תוכנית אישית לכל תלס

מיד .בשנה שחלפה ,ערכנו פיילוט במתמטיקה לכיתות ו' ,שבו
הצענו לתלמידים שלוש דרכים שונות ללמידת הנושא ,עברס
נו איתם תהליך של היכרות עם הדרכים המוצעות והיכרות עם
סגנון הלמידה האישי שלהם וכל ילד בחר את הדרך שבה הוא
רוצה ללמוד .זה לא קשור לרמה ,אלא לסגנון למידה .בשנה הנוס
כחית השיטה כבר מיושמת בכיתות ה'-ו' במתמטיקה ובכיתות
ד' בשפה".

"במהלך שנת הלימודים השלישית ,עשיתי את
העבודה המעשית שלי במעל"ש ולימדתי בכיתה
של נאווה הלמן .בשנת  1991התחלתי לחנך כיתה
א' ובסוף אותה השנה התחתנתי עם בעלי היקר
שיחיה (הדבר היחיד שמשאיר אותי שפויה בחיים)"
אני שומעת אותך מאד מתלהבת מהמהלכים והתכנים הפדגוגיים,
שכבר מתחילים להיות מיושמים בשטח .אז למה את רוצה להיות
מנהלת?
"כדי להוביל את המהלכים האלה עד הסוף ,את צריכה להיות
בקודקוד .התוכנית הזו מהווה מהפך בבית הספר ומכיוון שאני
באה עם אג'נדה חינוכית מאד ספציפית ,אני לא יכולה להביא
אותה לידי ביטוי מלא ממקום שהוא לא של מנהלת בית הספר.
עד כמה שעליזה מאד איפשרה לי  -ובאמת הרבה דברים התקס
דמו  -אני לא יכולה לעשות אם אני לא המנהלת ,כי מדובר גם
בהחלטות על הקצאת משאבים וגיוס הצוות לעבודה משותפת.
אני רוצה ליצור פה ,באזור ,בית-ספר שיגיעו אליו מכל הארץ
ומכל העולם ,כדי ללמוד ממנו ,ושלא יהיה הורה שמרגיש שהילד
שלו לא מקבל את המענה שהוא זקוק לו .זו אולי שאיפה יומרס
נית ,אבל זו השאיפה שלי .עיקר החיים שלי זה חינוך".
את מתרגשת להיות המנהלת הראשונה של בית הספר החדש?
"בוודאי שכן ,בין השאר כי אני הייתי בין היוזמים שלו .זו סגירת

מעגל ענקית! זו התגשמות חלום ,לא פחות .כשכתבו את תוכנית
אב לחינוך ,אמרתי שאני חושבת שהדבר הנכון ביותר שצריך
לקרות ,זה שייפתח קמפוס נפרד לתלמידי היסודי ,וזה היה הרבה
לפני שנוצר צורך מספרי זועק  -בשנת הלימודים הקרובה יהיו
 514תלמידים ביסודי ...זה שיא חדש".
למה בדיוק הכוונה ב"הייתי בין היוזמים שלו"?
"פרויקט הסיום של התואר השני שלי היה תכנון בית הספר
היסודי החדש .הפרויקט דיבר על כל הסיבות והמניעים לפתיס
חת קמפוס נפרד וגם על רה-אורגניזציה של המערכת הבית-
ספרית ,בתהליך משלב קהילה .אחרי שקיבלנו את ברכת הדרך
מאודי גת ,כללנו חלקים מהפרויקט בבקשה להקמת בית הספר,
שהוגשה למשרד החינוך".
איך ההרגשה לראות את מבנה פרויקט הסיום שלך קורם עור וגידים?
"בהתחלה זה היה ממש מרגש והייתי מגיעה כל שבוע לצלם,
לתעד ,לראות ,למלא את האוטו באבק מהכביש העוקף ...אבל
אני כל כך עסוקה בבירוקרטיה שסביב זה ,שמידת הרגש הצטס
מצמה קימעה .אני בטוחה שאבכה בטקס חנוכת בית הספר (ואני
לא בן אדם שבוכה בקלות); לא כל יום חלום מתגשם וזה בטח
שלא קורה להרבה אנשים בכזה סדר גודל .זה חלום ענק והוא
מגיע עם אמירת תמיכה עצומה של החבל".
לקראת סיום הראיון ,לשרי חשוב לדבר על ערך הכבוד ,אותו
היא רואה כחשוב ביותר מבין הערכים שמופיעים בחזון בית
הספר .היא מאד רוצה לראות אותו בא לידי ביטוי בתרבות השיח
בין תלמידים ,בין מורים ,בין תלמידים למורים ,בין הורים ובית
הספר" .זה ערך שאני גדלתי עליו ".היא מסבירה" .גדלתי בבית
אמריקאי ,ובבית כזה לעמוד בתור ,זה לעמוד בתור ואני מקפידה
על הדברים האלה .באותה מידה שחשוב לי שילד ידבר אליי
בצורה מכבדת ,חשוב לי שאני אדבר אליו בצורה מכבדת ולא
משנה לי מה הגיל ומה הסיטואציה ואם אנחנו מסכימים ,או לא
מסכימים".
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יחדיו ,לאורך ההיסטוריה

 /דובי הלמן

רשימות מעיתון "יחדיו" של חטיבת בני הקיבוץ המאוחד ,מלמדות אותנו רבות – גם על העבר הלא רחוק של
הקיבוצים וגם על הסוגיות שעמדו על הפרק – עבודה ,ביטחון ,נוער ועוד .עיון בהן מגלה ,שלא הכל השתנה...
בימים אלה ימלאו  60שנים להירצחו של יאיר פלד ,שעל שמו
"מעלה יאיר" בדרום מדבר יהודה .תקופת נעוריו של יאיר ומותו
מסמנים גם את שנות חייה של תנועת נוער מיוחדת בשם "חטיבת
בני הקיבוץ המאוחד" בנוער העובד והלומד.
מעטים היודעים על תנועה זו ,שהוקמה בשנ ת  1953לאחר הפ�י
לוג בקיבוץ המאוחד .את התנועה הקימה קבוצה של מחנכים וביס
ניהם עדה יגורי מקיבוץ יגור ,עזריה אלון מבית-השיטה ודוד אפל
ממעוז-חיים .הקבוצה החליטה למסור את ניהול חיי התנועה להנהס
גה צעירה .עזריה פנה לעדה שתציע לו מועמד לתפקיד ועדה סיפרה
לו שביגור יש בחור מיוחד במינו שעומד לסיים את שרותו הצבאי
והוא בדיוק האדם מתאים לנהל את החטיבה .זה היה יאיר פלד.
במשך שנה וחצי מילא יאיר את תפקיד מזכיר התנועה ובתקופה זו
עשתה התנועה מהפך בחיי הצעירים בני הקיבוצים .קדמו להקמת
החטיבה פעולות רבות  -הוקמו חברות ילדים משימתיות ,הטיולים
ברחבי הארץ היו כלי חינוכי ,התחילה הפעולה בתוך המעברות.
החטיבה לקחה על עצמה להפוך את הפעילות המבודדת לתנועה
ארצית ,שהייתה  -מיום היווסדה  -לחטיבה במסגרת תנועת הנוער
העובד והלומד הכללית.
מיום הקמתה היה לחטיבה עיתון משלה בשם "יחדיו" ,בו הרבו החס
ניכים והמדריכים להביא שפע של חוויות בטקסט ,בצילום וציור
מחיי התנועה.
לקראת ציון יום הירצחו של יאיר לקחתי לידי לעיון את כרכי "יחס
דיו" ושקעתי בתוך ים של זיכרונות שבהם אני מבקש לשתף אתכם,
אבל קודם ,כמה קוים לדמותו של יאיר.
יאיר היה בן קיבוץ יגור .הוריו  -פנייה ושינדל ,היו ממייסדי יגור.
חייו היו עשירים בפעילות עם בני גילו ואף עם המבוגרים ממנו.
הוא היה בחור גבוה ,יפה ,עם צחוק תמידי על פניו .לא בכדי ראתה
בו עדה את בכיר בניה של יגור .יאיר התגייס לשרות צבאי בנח"ל
ומיד עם שחרורו החל לנהל את חטיבת בני הקיבוץ המאוחד .בתום
תקופה זו פנו אליו מפקדי חטיבת הצנחנים כדי שיבוא לפקד על
הסיירת .תקופת שרותו כמפקד הסיירת הייתה רוויה במבצעים,
שהמכנה המשותף שלהם היה פעולות מעבר לקווים ,שלהשגתן
הביא ליחידה אמצעי תחבורה ייחודיים כמו אופניים וגמלים והוא
גם הביא את יחידתו לפריצת דרכים באזורים קשים כמו מדבר יהודה
והנגב .יאיר נרצח על ידי שני בדווים שעקבו אחריו הולך לבדו בין
זוגות מרוחקים של חייליו שהיו בתרגיל ניווט אותו הטיל עליהם.

צעדים ראשונים
שנת  .1953הפילוג בקיבוץ המאוחד כבר חלק מהיסטוריה .קבוצת
מחנכים יוזמת הקמת חטיבה של בני הקיבוץ במסגרת הנוער העובד
וביניהם :עדה יגורי ,דודו אפל ועזריה אלון .בישיבה של מזכירות
החטיבה מצרפים חמישה חברים צעירים למזכירות :מוניקה ,תמר,
אורי ,מיכאל ,ויאיר שנקבע כמטפל בגיוס לישובים צעירים ,בקשר
עם הנוער העובד והלומד וכמרכז פעולת המזכירות.
כותב עזריה אלון על מינוי יאיר לתפקיד מרכז החטיבה:
"כאשר הקמנו את חטיבת בני הקיבוץ המאוחד היינו זקוקים לאדם
שיעמוד בראש החטיבה ,שלא יהיה במרחק גיל משמעותי מבני הנס
עורים ,שיהיה מקובל עליהם ושיהיו לו תכונות מנהיג .עדה יגורי,
חברת ועדת החינוך .שהייתה מעורבת מאד בענייני החטיבה ,אמרה:
יש איש כזה ,בן יגור .הוא עכשיו בצבא ,אבל כאשר ישתחרר הוא
האיש ,שמו יאיר פלד"
בשנת  1952התקיימה עצרת ראשונה לבני הקיבוץ המאוחד בגבעת
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יאיר פלד ז״ל

ברנר .עצרת זו נוהלה בעיקר על ידי המלווים הבוגרים ,ביניהם ייזס
כר לטוב אבינועם .בשנת  1953התקיימה העצרת תחת הכותרת של
החטיבה .בעצרת זו ניתן ליאיר התפקיד של ניהול ההקמה והניהול
ולאחר מכן גם ההשתתפות במצעד תנועות הנוער בתל אביב.

"יחדיו"
החל מסוף שנ ת  1953עוקב "יחדיו" ,עיתון החטיבה ,אחרי הת�פ
תחות הפעילות של החטיבה .יאיר מלווה את הגיליונות ברשימות
המלמדות על ההתרחשות ועל חלקו בנעשה .כמה מהרשימות ,דומה
שיכלו להיכתב גם בימים אלה...
המשלחת לחפירות במצדה ("יחדיו" מס' )2
״מה מוזר שטרם פקדו חוקרים ישראלים את מצדה! אין זה מקרה
שחברי הקיבוץ ובני תנועות הנוער שלו – הם שחקרו עד כה ,כחוס
בבים את פרשת מצדה ,כי כה הרבה מן המופלא צפון בפרשה זו.
(החפירות של משלחת בני הקיבוץ בהנחיית שמריה גוטמן ,לגילוי
סודות מצדה).
השרשרת התחילה ("יחדיו" מס' )5/3/1954 ,4
״דרך הטיולים למדבר עד עתה הייתה – המסע הגדול שהרגשת כוח
אתו ובאפשרותו לשמש מטרות חברתיות ,אך עם זאת הוא נטול
אפשרות של למוד יסודי.
המדבר רחוק מיישובינו ,הוצאות הנסיעה הכבידו ועיכבו המונים
להגיע אליו ולהכירו .נהגו לחלוף על פניו במשך יום או יומיים
במכונית והסיכום היה ":היינו בסדום – במצדה -בעין גדי" ובאמת
מי יכול להרשות לעצמו מכונית שתביא אותו לשטח ותחזיר אותו
משם לאחר שבוע? עד שקם עזריה ,הוא עזריה ,הוא אלון מבית
השיטה ואמר די! והעלה את רעיון ":השרשרת"  :מכונית המביאה
טיול – מחזירה את הקבוצה המסיימת .כך "תשלוט" החטיבה חודש
ושבוע במדבר-יהודה ,מדי שבוע תוחלפנה הקבוצות.

"טיולי השרשרת" הנם מבחן של אחריות בין משקים ,מבחן לדרך
החדשה של טיולים .בהצלחתם טמונה אפשרות שטרם נדלתה להס
כרת הארץ .אנחנו נמצאים עדיין בתוך ביצוע המשימה והכרח שנדע
לעמוד בה.״
על טיולים ועל הקורס השדאי-מחנאי בפסח ("יחדיו" מס׳ ,5
)9/4/1954
״המחנאות הייתה לנחלת בני החטיבה .חיי החורשה נהירים להם,
והם יודעים היטב את השימוש בחבל בקורה ובמים .אך אנא השיבו:
מה יעשו בני החטיבה במדבר ,כשאין חורשה ,שאין חבל ,ולמים
מגיעים (אם לא טועים) אחת ליום?
בני החטיבה טרם חינכו עצמם למצוא את החורשה ,את העץ ,וכיצד
להגיע למים.
האם לא זהו היסוד? אם לראות באופן הגיוני את ה"מבנה" של ליס
מוד חיי השדה ,הרי שהיסוד שלהם הוא ההתמצאות הידיעה היכן
אנו ,הידיעה לזהות שטח לפי מפה.
מי שלא ניסה להוביל טיול ,ולא עמד מול הבעיה כיצד לנוע בשטח
לא מוכר לפי מפה – לא השיג את יסוד חיי השדה.
יש להעביר את מרכז הכובד של העבודה המעשית לעבר התמצאות
בשטח .יש ללמוד טופוגרפיה לטיולים ולמסעות .וזהו תפקידו של
קורס מרכזי העבודה המעשית בחופש פסח .יש להוציא את הטיולים
ממסגרת של חוג ולהחדירם בחטיבה כולה.״
אנחנו – והביטחון ("יחדיו" מס' )7/5/1954 ,6
מי שקורא את דפי "יחדיו" יכול להתרשם עד כמה עסוקה החטיבה
בכל הנושאים שמעסיקים את התנועה (הקיבוץ המאוחד) ,עם דריס
שה חוזרת לקחת חלק בשיח התנועתי הכללי.
"אך הנה שאלת הביטחון .בעקבות הקיבוץ הבוגר אמרנו לדון בהן,
אך כאן אמור :יש לבן שכבת הנעורים חטיבה מה לומר ולעשות
בעניין זה?
אפילו שמעתי  :מה לה לחטיבה לקפוץ בראש? יש מי שדואג לעניין,
נעסוק אנחנו בשלנו.
וגרוע מכך :הרגשתי שזוהי דעה כללית אצלנו ,גם של אלה שלא
העזו לומר זאת גלויות.
נעים לאדם צעיר לשמוע כי את מהפכת אוקטובר ברוסיה ביצעו

צעירים שגילם הממוצע היה  .17-18במועצה באפק ,בערב הפלמ"ח
סיפר לנו בני על פוזה בן  17שהתגייס ,בן  18היה אחראי לפלוגה
לחיי בוגרים ממנו ,למבצעים אחראים ,מקיפים ,כזה היה כשנפל,
ועוד רבים היו כפוזה וג'ימי.
האמנם רק בשעה שישתוללו קרבות יתגלו כל אלה? ועד אז? יש מי
שאחראי לעניין – כך אתם אומרים?
המקלטים במשקינו מלאים לכלוך ,משמשים לכל מיני צרכים .העס
מדות הגדרות .תעלות הקשר – האמנם קיימות עוד? ועל כך תאמרו
" לא נתחב אפינו בכל חור" שאם לא יגידו לנו – לא נעשה" ו"יש
מי שדואג?"
אך איננו יכולים להגיד כך .איננו יכולים שלא לעשות .נמתח מיתר
אחד ממיתרנו גם לעבר הכוננות הביטחונית .ולאחריו עוד אחד ועוד
אחד .לא חטיבה צבאית ,לא גדנ"ע – אך חטיבה החיה את המציאות
בקיבוץ ובארץ – במלואה.
וכל בן בשכבת הנעורים חי מעתה את חיי הביטחון במשקו .עוזר
למשק הספר הצעיר ,יודע לאחוז נשק ,מכיר את ארצו ואת יישוביה
מרחביה ושממותיה.
כי חלק מן הקיבוץ אנו ,זרעו הצעירה – ונושאים באחריות.״
ושוב ,הכנה לחילופי משמרות (יחדיו מס' )7/5/1954 ,6
ממזכירות החטיבה
״חילופי המשמרות במזכירות אין פרושן" :היום הלך מישהו -מחר
נכנס חדש" יש למסור את התפקיד כהלכה ,ואין להניח כי הניסיון
שנרכש בעבודה יתבזבז.
כך הצטרפו כבר למערכת העלון מיכה מגבעת ברנר ומיכל מיגור.
אברמיק מדפנה עוסק בחיפושים אחרי אורי ,כי הוא מתכונן להחס
ליפו בריכוז עבודת בני החטיבה במעברות.
דובי מגבת כבר נמצא בתוך הכנת המחנה השני לכיתות ט' יחד עם
תמר ויאיר .במשך הזמן יקבל לידיו את הריכוז הכללי במזכירות.
באותה ישיבה נפרדים גם מעדה אשר במשך תקופה של ארבע שנים
רצופות עסקה בפעולת החינוך שבעבודתה המסורה הביאה – עם
חברים בועדת החינוך להקמת החטיבה.״
ב"יחדיו" מס׳  ,4/6/1954 ,7כותב יאיר רשימה תחת השם
"בהיחלצות ובאחריות" ובה הוא סוקר את פעילות החטיבה בעזרה
לישובים צעירים כמפס
על נמשך ,העונה לצרס
כים של התנועה:
"ראשיתו של הגיוס עם
ראשית הקמת החטיס
בה ,וראשית החטיבה –
בשעה של משבר קשה
בקיבוץ – בזמן הפילוג.
האמנם מצוקת ידיים
עובדות במשק הצס
עיר .לא ,כוחות עבודה
חסרו במשקים הותיס
קים באותה מידה .אלא
שלמשק הצעיר הייתה
העזרה שהגישה החטיס
בה לשאלת קיום .בני
החטיבה היוו כוח חברס
תי שעזר ועודד את החס
ברים להחזיק מעמד עד
בוא ההשלמה .המשימה
שהוטלה על החטיבה
לא הצטמצמה בסיפוק
ימי עבודה ,פירושה
היה-לשאת באחריות
למשק .זה שנתיים וחצי
עומדת החטיבה במשיס

תמונה של יאיר שצולמה בעת הכינוס שיזם בן גוריון כדי להשיג שליטה בתנועות הנוער .המקום הוא שיך מוניס בו נבנה איצטדיון
זמני .במרכז נמצא יאיר ולידו עדה עזריה תמר וגם אני .בפינה מציצה מוניקה מגבת.
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בגיליון מס'  8מתאריך  ,2/7/1954שולחת מזכירות החטיבה לעלון
רשימה תחת הכותרת "מסיבת פרידה":
"שלש שנים עשתה עדה עם החטיבה .למעשה ,עמדה ליד עריסס
תה של החטיבה מראשיתה ואף קודם לכן  -בפעולות ובמבצעים
– במסגרת הארצית שמתוכה עלתה ונרקמה החטיבה שהיא המשך
רציני והיקפי יותר לחינוך המשותף ...היו אלה שלוש שנות בראשית
מלוות בתהיות ובחיפושי דרך שמתוכם נוצקו לאט – לאט המסגרות
והדפוסים הארגוניים והרעיוניים והחלה להיסלל הדרך.
יחד עם עדה סיים גם יאיר את עבודתו בחטיבה .פעולת המזכירות
תימשך עתה בלעדי ריכוזו של יאיר ,שידע לכוונה ולארגן את העס
בודה בתוכה .תקופה ארוכה פעל בתפקיד המרכזי בחטיבה .בעבוס
דתו היה הרבה משום המשך עבודת קודמיו והרבה גם משום חידוש
והוספה ,ובעיקר בארגון טיולים במסגרת ארצית ,מחנות ,טופוגס
רפיה וחיי שדה – שהנחילם לחטיבה במסגרת העבודה החינוכית.
ברשימת המסיימים הייתה גם מוניקה שיצרה למעשה את העיתון
"יחדיו" והעבירה עכשיו את המקל למיכל.
בגיליון זה הופיעה גם השיחה של עדה על החטיבה .רשימה שיש בה
הרבה תובנות .גם תאור ההצלחות וגם הצבעה על חולשות שצריך
לתת להן תשומת לב.
משימות שלקחה על עצמה החטיבה ושלא ניתן להן ביטוי ברשיס
מות של יאיר היו :פעילות במעברות שהיו סביב הקיבוצים ,פעולות
משותפות עם הנוער העובד ,ופעילות פוליטית.
מה היה הזיהוי הפוליטי של הקיבוץ המאוחד? הזיהוי היה שמאל
ציוני .הזיהוי של התנועה כשמאל נבע ,בין השאר ,מאורח החיים
הקומונאלי ,והמעורבות בחיים הציבוריים באמצעות ההסתדרות
הכללית של העובדים .החברות בהסתדרות הביאה להגדרת התנועה
כתנועת העבודה .כאשר מדברים על השמאל אז ,יש הבדל רב בהס
שוואה לשמאל היום .היום מזוהה השמאל עם עמדה חיובית כלפי
הערבים ,משהו כמו אחוות עמים.
מאחר ול"קצה המדבר" יש את השמאלן שלו ,צריך לשים את האבס
חנה בין סוגי השמאל .כך אני רואה את עצמי כאיש שמאל מובהק,
למרות עמדתי בנושא ההתיישבות ואולי דווקא בשל כך.

מיועד לתלמידי ח’ עד בוגרים בני 70
תלמידי כתה ז' בליווי בוגר

 3ימים באזור
מישור החוף

ים בשב

לי
י

פרידה וסיכום

טיול מס׳  9אוקטובר 2019
פו
סע

מה .ממלכיה וממשגב –עם עד שהגיעו אליהם השלמות ולא פנינו
עורף לחוקוק ולהגושרים ,עד אשר מצא הקיבוץ פתרון של קבע
לבעיותיהם ..וכך אנו כיום ביראון ,ובבית גוברין ,אחראים לכל ענף
ולמשק כולו  -עד בוא ההשלמה – זהו ערכו של המפעל וזה טעמו.
באותו הגיליון יש סיכום למחנות כיתות ט' ואף קודם לכן -בפעוס
לות ובמפעלים -במסגרת ארצית.״
במחנות אלה השקיע יאיר הרבה עבודה .אחד הוקם בין גבעות הגס
ליל העליון והשני שבוע לאחר מכן סמוך להר ארבל.
יאיר מסכם את מה שקרה במחנות אלה ברשימה תחת השם "משיס
מות והישגים":
״המבחן הראשון  -ליכוד חברתי ,אחריות ,תחושה תנועתית ,חבס
רות וידידות .על אלה תיבחן החטיבה .בסופו של שבוע ראשון ירדו
המחיצות בין המשקים .המבחן השני היה הגדרת האחריות החברס
תית .במהלך הדיונים הבינו מרבית המשתתפים את שורש הענין:
לעמוד לימינו של חבר ,שאך תמול בחרת בו לתפקיד אחראי .מכאן
הגיעו המחנות למבחן הבא והוא טופוגרפיה לכל .יום סיורים שבו
התחלק המחנה לצוותים קטנים כאשר בראש כל חוליה מנווט אחד
ממנה .לא היו כמעט טעויות ,מאחר והמסלולים נלמדו היטב .ואז
הגיע המבחן הבא והוא "יום המעברות".״ ומסכם יאיר ברשימתו,
שנדמה שלחטיבה כולה גורלי אם יהיה המשך למחנה או לא.

פוסעים בשביל ישראל+
לזכרו של אלעד דן
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).

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
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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

מספרי סיפורים
סיפור סיפורים היא אמנות עתיקת יומין .מרבית הטקסטים הידועים כמו התנ"ך נולדו מתוך אמנות זו.
מרתק לקרוא את השפה העברית ,כפי שנכתבה אי-אז וכיצד מה שהיום בגדר שפה נמלצת וגבוהה ,היה
רק לפני כמה עשרות שנים שפה שגורה ,יחסית
אני זוכר שבטיול למרוקו הגענו ליריד הידוע במרקש ושם בכיכר
השוק הגדול היו מעגלים מעגלים של מאזינים למספרי סיפורים.
לא יכולנו להבין את השפה ,אבל אי אפשר היה שלא להתרשם
מההשתתפות של הקהל במהלך הסיפור..
לפני כשבועיים נפתח במועדון הגיל השלישי ביטבתה חוג חדש
– מספרי סיפורים .בכל פגישה מקריא אחד מן המשתתפים קטע
מספר או סיפור מאוסף סיפורים ולאחר מכן משוחחים מעט על
הטקסט.
לא מזמן ,קראתי את הספר "מועדון גרנזי לספרות ולפאי קליפות
תפודים" .הספר נכתב על תקופת הכיבוש הנאצי באיי התעלה
(צרפת אנגליה) .באי הקטן נוסדה קבוצה של אנשי ספר וסיפור,
שעסקה במשך כל שנות הכיבוש בהשמעת סיפורים בחוג .המס
ספרת מתארת את מהלך החיים באי וסביב חוג המספרים ,כולל
סיפורה של מייסדת המועדון ,שנספתה באחד ממחנות ההשמדה
בגרמניה.
מיד עם פתיחת החוג ביטבתה החלטתי לקחת חלק בהקראה של
קטע מספר שאני מחזיק אצלי כבר מימי נעורי בשם "ז'ן שן;
שורש החיים" .בדקתי ומצאתי שביטבתה לא מכירים את הספר
המיוחד במינו הזה ,שנכתב על ידי מיכאיל פירשווין ותורגם לעס
ברית מרוסית על ידי אברהם שלונסקי:
"חיות התקופה השלישונית של כדור הארץ לא המירו מכורס
תן כאשר קפאה ,ואילו
בפתע בא הקפאון ,מה
גדולה הייתה אימת הנמר
למראה עקבותיו בשלג.
כך התמידו לשכון במוס
לדתם גם הנמרים מהלכי
האימים ,וגם אחד היצוס
רים הנהדרים ביותר בעוס
לם ,אחד הענוגים ומלאי
החן שבהם – האיל הנס
קוד ,וגם הצמחים המוס
פלאים :השרך האילני,
הקיסוס ,ושורש החיים
הנודע ז'ן שין .על כורס
חך אתה בא לידי הרהור
על עוצם כוחו של האדם
בארץ ,שאפילו קפיאתו
של האזור הסובטרופי לא
היה בה כדי להבריח את
חיות -הבר  ,ואלו מאימת
רעמיהם של תותחי האדם במאנדז'וריה – ברוח ברחו :ואומרים
כי לאחר מכן נראו הנמרים הרחק בצפון  ,בטאיגה היאקוטית .
והרי גם אני ,כחיות הבר ,לא עצרתי כוח .כשנהם הפגז חותך-
הגורל ,בעופו עוף ,וקרוב אל חפירותנו ,שמוע שמעתי את קולו
ועד היום אזכרנו ברור ,ולאחר מכן -לא כלום .כן לפעמים ימותו
בני האדם :לא כלום!
במשך פרק זמן אשר לא אדע שעורו נשתנו כל סביבותיי .אנשים
חיים לא היו – לא מאנשי שלומנו ולא מאנשי האויב – מסביב
על פני שדה הקטל ,היו מושלכים פגרי אנשים וסוסים ,נתגוללו

תרמילי פגזים ואשפות כדורים חפיסות של מחורקה שנתרוקנו
ובקרבתי הייתה האדמה משובשת בבורות משל לפנים מחוטטות.
נמלכתי בדעתי וקמתי ,אני חימאי מחיל המהנדסים ,מזוין באס
קדח אחד ,ובחרתי לי רובה צבאי משובח ככל האפשר ,מילאתי
את ילקוטי כדורים הרבה ככל האפשר ,ולא אצתי להדביק את
פלוגתי .הייתי השקדן שבין הסטודנטים החימאים ,עליתי לדרגת
קצין ,ימים הרבה נתעניתי וכשניטל טעמה של המלחמה ,קמתי
והלכתי ,בבלי דעה אנה.
למן ילדותי קסם לי הטבע המופלא ,והנה התגלגלתי כביכול ,לגן
עדן של מטה ,שהוא לפי רוחי וטעמי .בשום מקום בארץ מולדתי
לא ראיתי מרחביה כזו שבמנדז'וריה :הרים מיוערים ,עמקים שעס
שביהם גבוהים כל כך עד שסוס ורוכבו מתעלמים בהם מן העין
לחלוטין פרחי אודם גדולים-כמדורות פרפרים -כצפורים ,נהרות
מצויצים ,היש עוד בעולם הזדמנות נאה מזו לחיות חיים של דרור
בחיק טבע בתולה.
לא הרחק מכאן היה גבול רוסיה וטבעו ממש כזה הלכתי לעבר
ההוא ,ועד מהרה ראיתי ,על פני החול שלאורך נחל ,עקבי עיזים
רבות עד אין מספר ,העולות הרה ,הלא הן העז הנודדת המנדזורית
ועז מושק שנהרו צפונה אלינו לרוסיה דרך הגבול .לשווא יגעתי
ימים רבים להדביקן ,אך יום אחד בכתפו של הר במקום מוצאו של
הנחל מאי-פה בין המצרים גבוה מעלי בלחיו של מכתש ראיתי
תיש אחד -,הוא עמד על גבי אבן וכפי שסברתי ,הרגיש בי ופתח
פיו לגדפני על פי דרכו".
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ִמ ְד ַ ּב ִריא

 /ד״ר אלעד ויזל

ילדים הם לא מבוגרים קטנים
ילדים חווים את הדברים אחרת ממבוגרים .ברפואת ילדים אומרים ש:
"ילדים הם לא מבוגרים קטנים" .הכוונה היא ,שקיימים הבדלים אנטומיים,
פיזיולוגיים ורגשיים בין מבוגרים לילדים ולכן ההתייחסות של הצוות הרס
פואי אל ילדים היא שונה.
להלן כמה דוגמאות :סוגי הוירוסים והחיידקים הנפוצים אצל ילדים שונים
מאלו הנפוצים אצל מבוגרים .אצל ילדים לחץ הדם נמוך יותר והדופק
גבוה יותר; קצב הנשימות מהיר יותר .הילד נמצא בהתפתחות מתמדת
ומהירה ,ניתן לראות קפיצות גדילה ושינויים יום-יומיים ועוד.
הילדים ,לומדים את העולם בפעם הראשונה .נחשפים בפעם הראשונה
לכל צליל ,כל מגע ,כל מפגש עם טעם או ריח חדשים .גם מפגש עם
דמויות חדשות בחייהם  -במיוחד דמויות סמכותיות ,כמו גננת ,מורה,
אחות ורופא  -מעוררים רגשות שונים .לעיתים ,דמויות אלו מעוררות
אפילו פחד.
במרפאה ,אנחנו מודעים לכך שהמפגש של הילד עם רופא או אחות עלול
לעורר חששות ,עוד יותר מאשר אצל המבוגר ומשתדלים לשים דגש על
יצירת תחושת רוגע ואפילו הנאה מהמפגש .החוויה שנוצרת אצל ילד עם
הצוות הרפואי היא חוויה שמעצבת ,במידה מסוימת ,את גישתו הכללית
לטיפול בגופו ואת הרצון שלו להיות מטופל בהמשך חייו .לכן ,חשוב
שחוויה זו תהיה חיובית ככל האפשר.
הפעם ,הטור הזה מוקדש לילדים וחלקו הוא בעצם שיר שנכתב לרגל יום
בריאות בבית הספר( .אתם מוזמנים לקרוא עם ילדיכם ואולי גם לשוחח
על התחושות המופיעות בשיר).

קמתי עם חום

היום בבוקר קמתי עם חום
אמרתי לאמא שאני מרגיש פשוט נורא ואיום
אמא אמרה :אין ברירה ,הולכים למרפאה
אמרתי :אבל אמא אני ממש ממש לא רוצה
זריקה
איזו זריקה? אמא אמרה
הרופא בטח יתן לך רק מדבקה ,ואולי אולי ...
אנטיביוטיקה
אז התלבשתי בחשש
ושתיתי בלית ברירה את התה עם הדבש...
אמרתי לאמא באוטו :נראה לי שאני מרגיש כבר
בסדר
אולי נוותר ונחזור לשחק באקסבוקס בחדר?
אז אמא אמרה :חמודי שלי אל תחשוש
הרופא יבדוק אותך מכף רגל ועד ראש
ובסוף בוודאי ימצא למה אתה חולה
ויתן לך טיפול פשוט מעולה
הרופא הוא חמוד ועדין ומספר גם בדיחות
ורק כשממש חייבים הוא נותן זריקות
אתה תראה יהיה לנו מאוד נחמד
רק אתה ,אני והרופא אלעד (זה אני)
אז הגענו לדוקטור נכנסנו לחדר
והאמת הוא נראה לי ממש בסדר
שקט כזה וחייכן
יושב ליד מחשב ושולחן
מייד הוא שאל :מה שלומכם ?
ואמא אמרה :ברוך השם!
דני משתעל כבר יומיים
בטח זה רק וירוס אבל החום כבר עלה בינתיים...
בבקשה דוקטור – מה אתה חושב ?
ואז הרופא חייך ונתן לי כיף !
והאמת שזה עשה לי טוב על הלב...
הוא בדק לי את הגרון והאוזניים וגם את הריאות
וביקש ממני לנשום נשימות עמוקות
ואני עשיתי הכל והתנהגתי ממש יפה
והאמת שהיה די נחמד אצל הרופא
בסוף הוא אמר לאמא :אל תדאגי הכל יעבור
אפשר גם לתת תרופה שיכולה לעזור
אז קיבלתי תרופה וגם מדבקה
והיה לי ממש נהדר!
ובסוף שאלתי את אמא :אפשר לבוא גם מחר?

שלכם ,אלעד ויזל
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תמיד שמאלני

 /דובי גולדמן

למה "נועה בת" לא תקבל קולות
ארומת הבחירות עשתה את זה גם לדובי גולדמן ,אשר ,כרגיל ,שם על השולחן את הבעיות האמיתיות,
הרות הגורל ,אלה שבלי חיסולן ,לא תהיה לעם תקומה .בפעם הראשונה בתולדות המדינה ,נראה
שמסתמן קונצנזוס .כמעט
נפגשנו בביתו של עמוס הגדול ,בערב החתונה של הבן של עמי.
היינו שם אני ,עמוס ,שירלי ריקושטה אלמנתו של ציצי ,ויענקלה.
החלטנו שחייבים לעשות משהו כדי להציל את המדינה" .אני מרס
גיש שזו כבר לא המדינה שלי –"...דמע יענקלה" .אי אפשר להס
משיך כך "...לחשה שירלי" .שבעים שנה "...אמרתי" .כבר למעלה
משבעים שנה והנגע הזה רק הולך ומתפשט".
"ציצי תמיד אמר" – המשיכה שירלי – "שחייבים לעצור את זה.
מישהו חייב לשים סוף לריצה המטורפת הזאת אחרי טופס ".17
כך ,בבית של עמוס הגדול ,הקמנו את תנועת "נועה בת"  -תנועה
עממית-פוליטית לביטול טופס .17
מההתחלה חשבנו שעדיף לחבור ,כתנועת המונים ,לאחת המפלגות
הגדולות .התחלנו ,כמובן ,בליכוד .ביבי קיבל אותנו בביתו בנעלי
בית ,כשאישתו מגישה לנו תופינים מעשה ידיה" .העוזרת והמבס
שלת ביקשו יום חופש ,אז בשמחה נתתי להן"  -התנצלה .השיחה
קלחה והרגשנו שיש לנו בסיס טוב למו"מ .התפשרנו כבר מהתחלה
על מקום נמוך ברשימה ומנגד עמדנו על עקרונותינו ולא התחייבנו
לתמוך בחסינותו בכל תנאי .אבל אז ,כשנראה שהכל הולך למקום
הנכון ,הוא הישיר אלינו מבט ובקולו העמוק אמר – בלי הטופס,
איך אני יכול להבטיח שלא יחייבו אותי לשלם בבית-חולים? דקות
אחר-כך הפגישה התפוצצה.
כמעשה רחב ,או כמעשה רגב ,עברנו לזנות בשדות זרים וקבענו
פגישה עם המפלצת הארבע-ראשית מכחול לבן .על ההתחלה נרס
שמה התלהבות .בני תמך ,בתנאי שבוגי לא מתנגד .בוגי התלהב,
בתנאי שגבי חושב שזה נכון .גבי אמר שזה חיבור מדהים ,אבל רק
עם יאיר חושב שזה הכיוון .יאיר היה עסוק בעצמו ואמר "מה שבני
אומר" .הרגשנו שיש מומנטום והנחנו לפניהם מסמך לחתימה.
"רגע!" אמר בוגי – "בלי קפה?"
"הרל"שית הלכה הביתה ".אמר בני "אין מי שיכין".
"אז שהסמל יכין!"  -אמר נחרצות גבי.
יאיר ,שכבר הבין לאן נושבת הרוח ,קם וגרר את רגליו למטבחון.
ברגע שהדלת נטרקה מאחוריו לחש בוגי לחברים – "יש הקרנת
חצות בלב דיזינגוף של  14אגרופי הזעם של מקלוסקי ".וכאיש
אחד השלושה ברחו מהחלון ,משאירים אותנו המומים (ואת יאיר עם
שלוש כוסות קפה שחור).
אצל איילת שקד התקבלנו בזרועות פתוחות" .חיכינו לכם" היא
אמרה וקרצה לי .עשר דקות שיחה והתברר לנו מיד שהמצע שלנו
נופל בול על תפיסת העולם הליברטנית שלה ,או במילותיה שלה
באותה פגישה" :שכל אחד יעשה מה שהוא טוב בו  -אני ובנט נעשה
כסף ,העניים שיעשו מילואים בחבלי המולדת ".שתינו מעט יין קיס
דוש והרמנו לחיים אבל אז התפרץ פנימה הרב רפי וצעק – "לא
יקום ולא יהיה!" הוא נופף בהסכם שלו עם בנט והוכיח שבסעיף
כ"ה ,סעיף קטן יד"צ מופיעה הדרישה הנחרצת שטופס  17יישאר
ושמו ישונה ל"פקשויל י"'ז".
גררנו רגלינו החוצה מהמטה של ימינה ומצאנו את בן גביר ומרזל
רכונים ליד הדלת.
"מי אתם?" שאל בן גביר" .לא נותנים להיכנס" רטן מרזל .הסברנו
להם ובן גביר אמר שזה דווקא מעניין ,אבל ברוך דפק בזעם על
הדלת ואמר "אני בעד ,אבל רק ליהודים .ערבים יצטרכו למלא טופס
 17 ,17א' והצהרת נאמנות לקופת חולים לפני כל לקיחת אקמול".
הלכנו.

קבענו
למחרת
פגישה אצל עמיר
בשדרות .דווקא
היתה שיחה מאוד
קולחת ומעניינת:
"אני מעוניין לשס
נות את סדר היום
החברתי ",אמר.
"אתם מתאימים לי
בול ".הוסיף" .אין
מקום לעוד טופס
ועוד טופס בחברה
מלאת חמלה .אני אתכם!" – חתר כתמיד לתכליתיות.
מבלי שביקשנו ,קיבלנו שבעה מקומות בחמישייה הראשונה ,הבס
טחה לתשעה מקומות בקבינט ורוטציה בהובלה .התחבקנו ולחצנו
ידיים .הבחנתי בצלקת ישנה ביד ימינו של עמיר ,ובשם השמאל
טוק שאלתי אותו מניין זה" .זו פציעה ישנה מהתקופה שפיתחתי את
כיפת ברזל ,כאן בחצר ".אמר" .דיממתי כמו כלב שחוט ",הוסיף,
"מזל שהיה לי מקופל בכיס טופ ס  17ישן שאיתו עצרתי את הד�י
מום "...הסכם לא נחתם באותו לילה.
לא אלאה אתכם בכל מסעותינו ...אתם כבר מבינים את ההמשך:
אימן עודה הסכים בשמחה ,אבל זח'אלקה לא הסכים ,עד שמרזל
לא יגיד שזה רע.
המפלגות החרדיות גילו חוסר עניין וטענו שממילא העסק לא יוסיף
להם קולות ,כי גם ככה רוב הבוחרים שלהם כבר מצביעים פעמיים.
במרצ הביעו עניין ,אבל האיחוד עם ברק חיסל את המשך המו"מ –
"גם אני הייתי צריך להוציא טופס כדי להוריד את הפלולה!" הוא
אמר בזעם .ליברמן תמך ,התנגד ,התלהב ואז התקרר ,והכל בפגישה
של שלוש דקות על מדרגות ביתו.

בן גביר אמר שזה דווקא מעניין ,אבל ברוך דפק
בזעם על הדלת ואמר "אני בעד ,אבל רק ליהודים.
ערבים יצטרכו למלא טופס  17 ,17א' והצהרת
נאמנות לקופת-חולים לפני כל לקיחת אקמול".
מספר שעות לפני מועד הגשת הרשימות לועדת הבחירות המרכזית,
נותרנו בחוץ .הרגשנו שהאוויר יצא מראותינו ,אבל עמוס הגדול לא
ויתר" .ניגש בעצמנו" אמר ,ולהפתעתנו שלף טפסים מוכנים עם
אלפי החתימות הנדרשות .עמוס מיד סיפק הסבר הגיוני לשאלה איך
הצליח לאסוף כל כך הרבה חתימות בזמן כה קצר – "עמדתי ליד
סניף קופת חולים והסברתי לכל מי שבא שזה טופס חדש שחייבים
לחתום עליו כדי להכנס בדלת .אף אחד לא התנגד".
נדחסנו לטויוטה החבוטה של עמי ודהרנו לירושלים .הגענו עשרים
דקות לפני חצות – המועד האחרון להגשת הרשימות .ביטן נהם
כהרגלו – "מאיפה אלה באו לי עכשיו - "?...והלך לדחוף איזה
סנדוויץ .השופט מלצר דווקא היה לבבי והביע התרשמות מהארגון
והדיוק שבהם עמוס הכין את הטפסים.
"אוקיי" ,אמר מלצר – "שיהיה לכם בהצלחה .נותר רק דבר אחד
פעוט כדי שתוכלו לרוץ בבחירות .טופס  17הבאתם?"
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משולחנו של חנן /

וילר ,פרופ׳ אסנת גילוד ,ד״ר רועי אנג׳ל
נמרוד ֿ
ד"ר חנן גינת – ראש המועצה האזורית חבל אילות וגיאולוג

מאפיינים של תהליכי בלייה באזורנו
החודש בחרתי להביא סיכום של עיקרי מחקר בנושא" :מאפיינים גיאולוגיים ומיקרוביאליים של תהליכי
בלייה בסובב צחיח וצחיח קיצון" .את תקציר עבודת הדוקטורט עיבדתי לטקסט מדעי לא פשוט ,אך קריא.
אני מודע לכך שהנושא זר למדי לרוב האנשים ,אך מדובר במחקר חדשני ברמה עולמית
המחקר לעבודת הדוקטורט של נמרוד וילר התבצע במהלך השנים
האחרונות במכונים לחקר המדבר ,מדרשת בן גוריון באוניברסיטת
בן גוריון ,בהנחיית פרופ' אוסנת גילור ובהנחייתי.

מאפיינים גיאולוגיים ומיקרוביאליים של
תהליכי בלייה בסובב צחיח וצחיח קיצון
אנו חיים במדבר צחיח קיצון ,כמות המשקעים השנתית הממוצעת
כאן היא  25מ"מ גשם בשנה וצומח מצוי אך ורק בערוצים ,אך
למרות מיעוט המשקעים ,קיימים על גבי הסלעים תהליכי בליה
אינטנסיביים מאוד; אלו באים לידי ביטוי במופע הסלעים החשופים
על פני השטח .כמו כן ,ניכר באתרים ארכיאולוגים  -שגילם אלפי
שנים  -שחלק מהאבנים ששימשו לבנייה בלויות עד למעלה מ-
 70%מהנפח המקורי של האבן!
מהם המנגנונים הגורמים לבליה זו? מהו הגורם "האוכל" את הסס
לעים ויוצר את החירור הבולט מאוד במרבית הסלעים (כפי שניתן
לראות בתמונות המצורפות).
במחקר התמקדנו במורפולוגיה (המופע) של בליית חללים בסובב
צחיח וצחיח קיצון ,תוך נקיטת גישה רב-תחומית .המחקר נערך
בנגב לאורך חתך אקלימי הנע בין  20-100מ"מ גשם (ממוצע רב
שנתי) והתמקד באזור שדה-בוקר ,העיר הביזנטית שבטה ובקעת
עובדה .השערת המחקר גורסת כי חשיפת סלעים לתנאים אטמוספס
ריים מאפשרת גיבוש והסעה של מלחים על ידי טל ,אל תוך נקבובי
הסלע .החשיפה לתנאים אטמוספריים גוררת בעקבותיה אכלוס מיס
קרוביאלי על גבי הסלעים ,אשר נסמך על טל כמקור רטיבות ועל
אבק כספק נוטריינטים.
הממצאים בעבודת שטח ומעבדה מצביעים על קשר בין חשיפה
אטמוספרית של סלעים ותהליכי בלייה הנגרמים כתוצאה ממלחים,
ובכללם גבס ומלח .עוד מצאנו כי תהליכי הבלייה מתווכים על ידי
קרומי סלע ,שהתפתחותם מתווכת על ידי פעילות מיקרוביאלית,
אשר מתקיימת בתנאי חשיפה אטמוספרית .קרומים אלו מתפתחים
ללא תלות בתנאי האקלים האזוריים ,אלא מושפעים מהמינרלוגיה

של הסלע המארח ומתנאי מיקרו-אקלים השוררים על הסלע .קצב
הצטברות קרומי הסלע הוא עד  0.3מ"מ ב 1,000-שנה.
כמו כן ,מצאנו כי מקור המאסף המיקרוביאלי על גבי הסלעים מנוס
תק מהקרקעות שסביבו ובמקרים מסוימים ניתן לקשור אותו למאסף
המיקרוביאלי המצוי באבק השוקע .מניסוי האידוי שבצענו למדנו
כי קרומים אלו מקטינים קצבי אידוי עד כדי  ,70%ללא תלות בסוג
הסלע ובמאסף המיקרוביאלי אשר תרם להתפתחותו .אנו מעריכים
כי הקטנת קצבי האידוי עשויה להשפיע באופן ישיר על עיצוב מוס
רפולוגיות הבלייה וכן על תהליכים מדרוניים ,כדוגמת הגדלת הנגר
וייצוב פני שטח.
כהמשך למנגנון החשיפה האטמוספרית אשר אנו מציעים לעיל,
בחנו באזור בקעת עובדה את המשתנים המשפיעים על השתרעות
החללים בגדלים שונים (ס"מ עד מטרים) במדרון נתון ,אשר מורכב
מליתולוגיה בודדת ובעל פנות אחידה .כמו כן ,בחנו את תרומתם
האפשרית להתפתחות מדרונות בסובב צחיח קיצון .מצאנו כי קיים
קשר ישיר בין התפלגות גדלי החללים בסלעים ,למשתנים המדרוס
ניים.
מממצאים אלו ניתן ללמוד כי קיים קשר אבולוציוני בין התפלגות
החללים במדרון ,לדינמיקה של המדרון .כלומר  -המעבר בין מדרון
מכוסה דרדרת למצוק ,במרחקים אופקיים קצרים של עד  100מ',
נגזר מתהליכי הבלייה ,אשר מהווים גורם ראשון בחשיבות ,המשס
פיע על התנהגות המדרון .לפיכך ,מצאנו כי ניתן לתאר זאת בצורה
של מנגנון בעל אופי של משוב חיובי ,המאפשר דרך בחינה מחודס
שת להתנהגות מדרונות בעלי מסלע אחיד ,בסובב צחיח קיצון .אנו
מעריכים כי קצב תהליכי הבלייה ויצירת מצוקים הוא לכל היותר
 6-60מ"מ 10,000 /שנה.
במחקר שנעשה ניתן ,אם כן ,לקבוע שהקרום המיקרוביאלי אשר
מתפתח על הסלעים משפיע בשני מישורים הסותרים לכאורה אחד
את השני  -מחד ,הוא אוטם את הנקבובים הטבעיים של הסלע ובכך
מאט באופן מקומי את מידת הבלייה ,ומאידך ,הוא מאפשר לתמיסת
המלחים המצויים בסלע להגיע למצב של על רוויה ובכך מזרז את
תהליכי הבלייה.

התמונות מאתר ארכיאולוגי בן  6,000שנה בבקעת עובדה .החלק התחתון הוא הקבור מתחת לפני השטח ומידת הבליה שלו מאוד קטנה .החלק העליון מאוד מחורר.
זוהי הוכחה ברורה לכך שמדובר בתהליכים בעלי זיקה אטמוספרית
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המדור לשירותכם /

שרי ניצן

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

על נגישות ורגישות
המעבר של המשרדים של המחלקה לשירותים חברתיים בחודש
מאי ,היה כרוך בתהליך של הרבה מיון וחידוש .אני אישית ,עבדתי
במשרד בתוך קיבוץ יטבתה מאז שנת  1994וזכיתי ,במהלך המעבר,
לסקור הרבה חומר היסטורי של בניית המחלקה על כל פניה ,ולארגן
אותו לקראת העברתו לארכיון המועצה.
חלק משמעותי של המעבר והחידוש התמקד בנושא הנגישות .רכס
שנו (ועוד ממשיכים לרכוש) ידע וכלים ,כדי לאפשר שירות לכל
אדם ,בכל מצב תפקודי .התהליך הוא יסודי ומתמשך ,עם למידת
דרך חדשה להתבונן על החללים ,על הכניסות למבנים ולחדרים,
ועל אביזרים סניטרים ואחרים .גם החניה והפיתוח סביב המבנים
דורשים חשיבה מיוחדת .יש להשוות לתקן על פי החוק החדש ,ולס
בצע שינויים ,במידת הצורך.
למדנו שיש תקן שונה למבנה חדש ולמבנה משופץ ,והחלטנו שחס
שוב לנו שהמקום יהיה הכי נגיש ,גם אם החוק מחייב פחות .אנו
מלווים על ידי עמותת נגישות ישראל ,ועל ידי יעקב מנשה ,ממונה
הנגישות של המועצה.
כאמור ,התהליך מעניין ומאתגר .היום אנחנו עסוקים  -יחד עם
השכנים מהתחנה הפסיכולוגית  -בתוספת שילוט נגיש ,כדי לאפשר
עבודה מסודרת במתחם ,כדי לעזור לכולם למצוא אותנו בקלות,
לדעת איפה מותר לנסוע וכמובן לחנות.
עד אז ,תוכלו להכניס אותנו לווייז ("המחלקה לשירותים חברתיים
יטבתה") או גוגל מפות – ("המחלקה לשירותים חברתיים ,מועצה
אזורית חבל אילות") .כך תגיעו לחניה האחורית של המועצה ,תסעו
עוד כמה מטרים בכיוון כביש הערבה ופנו שמאלה לפי השלט ,לחס
ניה של המתחם החדש .אנשים עם מגבלות בניידות  -ניתן להמשיך
לנסוע עוד מספר מטרים בכביש ליד המתחם ,לצורך הגעה ישירה
למבנים.
אנו עושים מאמץ כדי שכולם יהנו מאותה רמת שירות ,על ידי

התאמות הדרושות על פי החוק ועל פי ההיגיון ,ומזמינים אתכם
לתת משוב ,במידה ואתם מזהים צורך בשיפור הנגישות.
לשירותכם כתמיד!

צמח החודש

 /בני שלמון

יולי
רב-זקן קרח למשפחת הדגניים
לצמח הסלעים הזה אני מרגיש קרבה  -גם אני בעל זקן וקרח!
הוא בן אחת המשפחות הגדולות של הצמחים -משפחת הדגניים,
המונה בעולם -כ 12,000-מינים .במשפחה הרבה מצמחי הת�ר
בות החשובים לאדם כמזון (חיטה ,שעורה ,אורז ,תירס ,שיבולת
שועל ,דורה) .מיניה משמשים למספוא ומרעה ,לחומרי בניין,
להפקת סוכר (קנה סוכר) וכצמחי מרפא.
רב-זקן קרח הוא מין קרוב לרב-זקן לימוני ,שאתם מכירים ומס
גדלים להפקת תה ,כ"-עשב לימון" או לימונית תרבותית .אם
תלעסו את עלי הרב-זקן תרגישו בטעם הלימוני העדין שלו (אך
הוא לא מתאים להפקת תה).
רב-זקן קרח גדל על סלעים בדרום הנגב ,בצפון-מזרח אפריקה
ובחצי האי ערב.
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